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Bagaimanakah Saudara Mempergunakan Waktumu?

Tentu saja saudara mempergunakan sejumlah jam setiap
hari untuk bekerja, makan dan tidur; tetapi bagaimana saudara mempergunakan sisa waktumu? Apa yang dilakukan
seseorang dalam waktu luangnya bergantung pada apa yang
paling menarik bagi dia dan keluarganya. Ada orang yang
bekerja sepanjang waktu, dan yang lain hanya bermainmain. Ada yang pergi ke gereja dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan; yang lain "tak mempunyai waktu
untuk itu".
Barangkali saudara tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan segala sesuatu yang ingin saudara lakukan,
tetapi bagaimanapun saudara berusaha mendapatkan waktu
untuk hal-hal yang paling menarik bagi saudara.
~ ~

Yang Harus Saudara Kerjakan
1. Aktivitas-aktivitas di waktu luang saudara biasanya ditentukan oleh
a) kegemaran utama saudara.
b) apa yang dikatakan oleh orang-orang
lain.
c) sifat turun-temurun.
Jawaban: 1. a) kegemaran utama saudara.
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Saudara Berubah

Sekarang saudara tidak bermain-main sebagaimana pada
waktu saudara masih kecil; karena kini saudara sedang sibuk
melakukan sesuatu yang lebih menarik.
Bila kegemarankegemaran saudara berubah, maka aktivitas-aktivitaspun
berubah.
Kawan-kawan yang lama mungkin merasa heran bahwa
saudara tidak lagi tertarik untuk "bersenang-senang" dengan
mereka dalam hal-hal yang akan membahayakan kesehatan
atau merusakkan jiwamu.
Mereka tidak mengerti bahwa
saudara telah memasuki kehidupan yang lebih berbahagia,
penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan memuaskan.
Haruskah saudara kembali kepada hal-hal yang saudara
tahu tidak dapat memuaskan hatimu?

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Apakah kegemaran-kegemaran
saudara telah
berubah sejak saudara menerima Yesus sebagai
Juruselamat?
3. Apakah
bah?

.

aktivitas-aktivitas
.

saudara telah beru-
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Kegemaran-kegemaran yang Baru
Sebagai seorang anak Allah, saudara mempunyai kegemaran-kegemaran baru. Ini akan memimpin saudara ke dalam aktivitas-aktivitas bersama dan tanggung jawab pribadi.
Saudara akan tetap melakukan banyak hal yang biasa saudara lakukan, misalnya bekerja, makan, tidur dan mengurus
kewajiban di rumah
tetapi kehidupan saudara yang sesungguhnya akan berpusat pada kegemaran-kegemaran yang
baru itu.
Terutama sekali, bila saudara mengasihi seseorang, saudara ingin bersama-sama dengan dia dan menyenangkan dia.
Sekarang setelah saudara mengasihi Allah, saudara akan
ingin untuk bersama-sama dengan Dia dan menyenangkan
hatiNya dalam segala sesuatu yang saudara perbuat.

Yang Harus Saudara

Kerjakan

~
4. Kegemaran utama dari seorang anak Allah seharusnyalah
a)

berusaha
mengumpulkan
uang sebanyak-banyaknya.
b) bersenang-senang.
e) bersekutu dengan Bapanya di surga dan
melakukan hal-hal yang menyenangkan
Dia.

Jawaban: 4. e) bersekutu dengan Bapanya di sur
ga dan melakukan hal-hal yang menyenangkr
Dia.
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Allah mempunyai suatu tugas bagi kita masing-masing.
Kita bersama-sama sedang menyediakan diri kita untuk
kedatangan Yesus Kristus yang akan memerintah atas segala
bangsa dengan kebenaran dan perdamaian.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Bagaimana perasaan hati saudara ketika mengetahui bahwa Allah mengharapkan saudara untuk menolong menyiapkan segala sesuatu bagi
kedatangan Yesus?
a) berbahagia karena mendapat kehormatan dan hak istimewa sedemikian itu.
b) sedih karena saudara harus berbuat sesuatu bagi Allah.
6. Jika jawabanmu untuk pertanyaan
5 adalah
"a)", bersyukurlah kepada Allah atas hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan KerajaanNya.
Jika jawabanmu adalah "b)" kami sarankan agar saudara berdoa
tentang hal itu.

Kegemaran-kegemaranmu
yang baru di dalam Kerajaan
Allah akan membuat saudara sibuk dan berbahagia. Berikut
ini ada beberapa aktivitas yang akan memberikan tujuan dan
makna yang baru kepada kehidupan saudara.
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Menghadiri

Kebaktian-kebaktian

Gereja

Keluarga Allah telah membentuk gereja-gereja. Orang
Kristen dalam setiap daerah mengadakan pertemuan bersama secara teratur untuk beribadat kepada Allah, bertolong-tolongan secara rohani, dan melakukan dengan lebih
efektif pekerjaan yang telah ditugaskan Allah kepada mereka.
Pertemuan-pertemuan
atau kebaktian-kebaktian
gereja
ini, dapat diadakan dalam rumah seseorang atau dalam sebuah gedung yang dipersembahkan
kepada Allah untuk
maksud ini.
Saudara akan ingin menghadiri kebaktiankebaktian ini sesering mungkin dan mengajak kawan-kawan
saudara untuk ikut mendengarkan Injil. Saudara akan menikmati persekutuan dengan saudara-saudaramu di dalam
Kristus, terutama saudara akan menikmati hadirat Tuhan
waktu berjumpa dengan Dia di dalam kebaktian-kebaktian
ini.
Secepat mungkin saudara akan ingin menjadi anggota
dari suatu gereja yang beribadat kepada Allah dan memberitakan Injil. Ambillah bagian dalam acaranya, dan nikmatilah manfaat-manfaat dan berkat-berkatnya.
Pelajaran-pelajaran ini akan menolong saudara untuk menjadi seorang
anggota yang baik .

• ~======================================

-~\

Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Jika saudara ingin bekerja lebih efektif bagi
Allah dan menikmati berkat-berkat dari persekutuan Kristen, saudara harus

Kehidupan Baru - Aktivitas-aktivitas Baru
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a) menjauhkan diri dari gereja-gerejayang
terorganisir.
b) menghadiri kebaktian tetapi tidak menjadi anggota gereja.
c) menjadi anggota dari suatu gereja yang
baik dan mengambil bagian dalam acaranya.
Jawaban: 7. c) menjadi anggota dari suatu gereja
yang baik dan mengambil bagian dalam acaranya.

Apakah yang akan terjadi jika pada suatu hari pendeta
atau orang Kristen lainnya dengan tidak sengaja menyakiti
hati saudara dengan perkataannya? Bila seorang anak melukai perasaan yang lain dalam suatu keluarga, maka biasanya
anak yang dilukai hatinya itu tidak meninggalkan rumah
karena hal itu. Tetapi bila hal ini terjadi di dalam gereja,
ada orang Kristen berkata, "Ia telah menyakiti hati saya.
Saya tak akan kembali ke gereja lagi. Saya akan beribadat
kepada Tuhan di rumah saja." Berhati-hatilah! Itulah
suatu tipu daya yang sering dipakai iblis untuk melemahkan
seorang Kristen dan menceraikan dia dari Tuhan.
Ingatlah bahwa Bapamu mengharapkan anak-anakNya
berjumpa dengan Dia di dalam rumahNya. Gedungnya
mungkin sederhana, dan saudara mungkin tidak setuju dengan cara kerja mereka; tetapi saudara perlu bersekutu dengan saudara-saudaramu di dalam Kristus pada meja Bapa
untuk menerima makanan yang diperlukan bagi jiwa saudara.

Kehidupan Baru Saudara
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Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa
orang, tetapi marilah kita saling menasihati.
Ibrani
10:25.

Yang Harus Saudara

Kerjakan

8. Jikalau pendeta mengatakan sesuatu yang menyakiti hati saudara, seharusnya saudara
a) tidak pergi ke gereja.
b) mencari pendeta lain untuk menggantinya.
c) memaafkannya
dan tetap menghadiri
kebaktian di gereja.
9. Hafalkan Ibrani 10:25.
Jawaban: 8. c) memaafkannya
hadiri kebaktian di gereja.

dan tetap

meng-

Membaca Alkitab
Kita sudah menyebutkan pentingnya membaca Alkitab
tiap-tiap hari. Dapatkah saudara mengajak anggota-anggota
lain dari keluarga saudara untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama setiap hari? Kita namakan ini doa keluarga atau ibadat keluarga. Ini sungguh akan mendatangkan berkat bagi keluarga saudara. Firman Allah akan memimpin dan menguatkan saudara untuk hari itu. Dalam doa
keluarga, semua berdoa bersama-sama untuk segala persoalan dan keperluan dari setiap anggota keluarga.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
10. Istilah "ibadat keluarga" atau "doa keluarga"
berarti
a) suatu kebaktian di gereja yang dihadiri
oleh keluarga-keluargasaja.
b) bahwa anggota-anggota dari suatu keluarga berhimpun bersama dalam doa
dan pembacaan Alkitab di rumah.
Jawaban: 10. b) bahwa anggota-anggota dari suatu keluarga berhimpun bersama dalam doa dan
pembacaan Alkitab di rumah.

Doa: Waktu-waktu untuk Berdoa
Doa merupakan salah satu hal yang paling penting yang
dapat dilakukan oleh seorang Kristen. Bila saudara berdoa
dan Allah menjawab, berarti saudara sedang bekerja bersama-sama dengan Allah. Karena itu luangkanlah waktu
untuk berdoa.
• Bila saudara bangun pada pagi hari, mulaikanlah hari itu
dengan Allah, dan saudara akan mendapat kekuatan jasmani, moral dan rohani untuk menghadapi segala persoalan
pada hari itu.• Mengucapkan terimakasih kepada Allah untuk makanan
saudara sebelum makan.-

Kehidupan Baru Saudara
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• Adakan ibadat keluarga pada waktu pagi atau malam.• Manfaatkan waktu-waktu berdoa selama kebaktian di
gereja. Apabila saudara tiba sebelum kebaktian dimulai,
Allah berkata: "RumahKu akan disebut rumah doa."• Curahkanlah isi hatimu kepada Allah pada segala waktu
sambil bersyukur kepadaNya atas berkat-berkatNya atau
mohonlah pertolonganNya. Saudara tidak selalu harus
mengucapkan kata-kata bila saudara berbicara kepada Bapa
dengan cara ini; Ia mengetahui pikiran saudara.• Sebelum saudara tidur pada malam hari, bersyukurlah
kepada Allah atas pemeliharaanNya sepanjanghari itu. Mohonlah pengampunanNya untuk kesalahan apapun juga, dan
percayakan diri saudara kepada pemeliharaanNya untuk
malamitu.Yang Harus Saudara Kerjakan
11. Berilah tanda di belakang tiap waktu berdoa
yang disarankan di bab di atas, yang biasanya
saudara lakukan.

Doa: Bagaimana Berdoa
Mungkin, saudara berkata kepada diri sendiri, "Tetapi
saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa." Hal itu tidak
sukar. Berbicaralah saja kepada Allah seperti saudara berbicara kepada seorang teman. Roh Kudus akan menolong
saudara.
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Pikirkan tentang segala sesuatu yang telah diperbuat
Allah bagi saudara, dan bersyukurlah kepadaNya untuk berkat-berkatNya. Mohonlah kepadaNya untuk mencukupi
segala kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu. Berdoalah
untuk keselamatan teman-teman dan kaum keluarga saudara. Berdoalah untuk pendeta, untuk gereja, saudarasaudaramu di dalam Kristus, dan pekerjaan Allah di seluruh
dunia. Berdoalah untuk orang-orang yang baru bertobat
dan untuk persoalan-persoalan mereka. Berdoalah untuk
negaramu. Mulailah berdoa dan saudara akan segera mengetahui bagaimana saudara harus berdoa.
Yesus memberikan kita suatu contoh yang dapat saudara hafalkan dan pakai di dalam doamu.
Doa Bapa Kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa
kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
dari pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamalamanya. Amin. Matius 6:9-13.

~.
~

Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Hafalkan Doa Bapa Kami.
Bersaksi
Bersaksi berarti menceritakan kepada yang lain apa yang
telah diperbuat Allah bagi saudara. Saudara dapat melaku-
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kan hal ini di rumah, di jalan, dalam kebaktian di gereja,
bahkan melalui surat. Sebagaimana orang berbicara kepadamu tentang Kristus, demikian pula saudara dapat berbicara
kepada teman-teman dan keluargamu. Berdoalah agar mereka
menerima Tuhan dan tidak terbuang ke dalam neraka.
Alkitab menekankan perlunya menyatakan iman kita
akan Kristus di hadapan umum agar orang lain mengetahui
bahwa Dia adalah Juruselamat kita. Kristus berkata, "Kamu
akan menjadi saksiKu." Jika saudara memerlukan keberanian,
mohonlah kepada Allah dan Dia akan memberikannya. Beribu-ribu orang telah takut untuk bersaksi, mungkin seperti
saudara sekarang ini, akan tetapi mereka telah mengatasi ketakutan itu, serta mendapat berkat besar dan kekuatan baru
ketika mereka bersaksi bagi Kristus. Tuhan Yesus berkata,
"Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di
surga." Matius 10: 32.
"Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataanKu ... Anak Manusia pun akan malu karena orang
itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan BapaNya,
diiringi malaikat-malaikat kudus." Markus 8:38.
~

~

Yang Harus Saudara Kerjakan
13. Allah ingin agar anak-anakNya
.... a) tidak menceritakan kepada orang lain
tentang apa yang diperbuatNya bagi
mereka.
.... b) menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah diperbuatNya bagi
mereka.
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Jawaban: 13. b) menceritakan kepada orang lain
tentang apa yang telah diperbuatNya bagi mereka.

Menyanyi Bagi Tuhan
Di rumah atau di gereja, nyanyian-nyanyian saudara
akan menolong, memberikan semangat, dan menjadi berkat
bagi saudara dan orang lain. Tidak menjadi soal jika suaramu tidak begitu merdu untuk menyanyi; yang penting ialah
bahwa saudara memuji-muji Allah dengan segenap hati.
Sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan
nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah
di dalam hatimu. Kolose 3: 16.

Yang Harus Saudara Kerjakan
14. Dalam hal menyanyi, yang terpenting ialah
a) bahwa seseorang mempunyai suara
yang merdu.
b) bahwa ia menyanyi di gereja.
c) bahwa ia menyanyi dengan segenap
hatinya dan untuk kemuliaan Allah.
Jawaban: 14. c) bahwa ia menyanyi dengan segenap hatinya dan untuk kemuliaan Allah.
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Memberitakan Injil

Memberitakan Injil adalah suatu aktivitas gereja yang
sangat penting. Ada orang yang terpanggil untuk menyerahkan segenap waktunya bagi pekerjaan ini. Allah memberi
mereka tanggung jawab sebagai pendeta, pemberita Injil
dan utusan Injil.
Memberi

Karena memberitakan Injil merupakan pekerjaan seluruh keluarga Allah, Bapa meminta agar masing-masinganakNya memberikan sepersepuluh dari pendapatannya untuk
menolong membiayai pekerjaan itu. Kita sebut ini "persepuluhan". Uang ini dipergunakan untuk menyewa ruangan
untuk kebaktian, mendirikan gedung-gedung gereja, menyokong pendeta-pendeta agar mereka dapat memberikan seluruh waktunya untuk pekerjaan Allah, dan untuk membayar
ongkos-ongkos lampu, air dan pemeliharaan gedung gereja.
Persembahan-persembahan kita juga menolong mengirimkan
berita Injil melalui radio, bahan-bahan bacaan, kursus-kursus
tertulis, dan mengirimkan utusan-utusan Injil ke seluruh
dunia.
Yang Harus Saudara Kerjakan
15. Membayar perpuluhan ialah memberi
a) sepersepuluh bagian dari pendapatan
saudara kepada Allah.
b) sepersepuluh bagian dari seluruh harta
benda saudara kepada Allah.
c) seperempat bagian dari pendapatan
saudara kepada Allah.
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Jawaban: 15. a) sepersepuluh bagian dari pendapatan saudara kepada Allah.

Perpuluhan dan persembahan saudara merupakan sebagian dari ibadatmu kepada Allah. Itu merupakan suatu cara
untuk mengucapkan "terimakasih" atas segala berkatNya.
Itu juga menjadikan saudara sebagai rekanNya dalam tugas
besar ini untuk menginjili dunia.
Allah memberikan saudara kekuatan untuk bekerja, dan
saudara memberikan kepadaNya pendapatan sehari dari
tiap-tiap sepuluh hari. Pendapatanmu pada hari itu menolong gereja untuk tetap mengadakan kebaktian dan memberitakan Injil. Jadi melalui perpuluhan itu saudara sedang
memberitakan Injil.
Persembahanmu mendatangkan tiga macam berkat kepada saudara:
• Berkat rohani.
• Kepuasan hati. Saudara senang menjadi seorang anggota
dari keluarga Allah yang dapat dipercaya dalam hal memberi
untuk pekerjaan Tuhan.
• Kemakmuran. Saudara tak dapat memberi lebih banyak
kepada Allah dari pada yang diberikanNya kepada saudara.
Ia memberi berkat kepada orang yang membayar perpuluhannya. Beribu-ribu orang Kristen dapat menceritakan dari
pengalamannya bahwa hal ini benar.
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Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ... dan ujilah Aku, firman
Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat
kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3:10.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita. II Korintus 9: 7.

Yang Harus Saudara Kerjakan
16. Allah berjanji untuk memberi berkat materi
kepada mereka
a) yang menabung sebanyak mungkin .
.... b) yang memberi persepuluhan mereka.
17. Hafalkan Maleakhi 3:10.
Jawaban: 16. b) yang memberi persepuluhan mereka.

Menolong Dengan Segala Cara Yang Mungkin
Peke~aan apapun yang dilakukan untuk Tuhan akan
menolong saudara bertumbuh secara rohani: dari menyapu
ruangan gereja sampai mengadakan kebaktian rumah tangga
atau sekolah Minggu di rumah saudara. Tanyakan kepada
pendeta saudara apa yang dapat saudara perbuat bagi Tuhan.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
18. Orang Kristen harus
.... a) menawarkan pelayanannya kepada
pendeta untuk menolong dengan segala cara yang mungkin.
.... b) menunggu sampai pendeta meminta
pertolongannya.
Jawaban: 18. a) menawarkan pelayanannya kepada pendeta untuk menolong dengan segala cara
yang mungkin.

Mengambil Bagian dalam Departemen-departemen Gereja

Ada beberapa departemen dalam gereja. Sekolah Minggu
adalah untuk semua orang. Saudara dapat menjadi seorang
anggota yang setia dari salah satu kelas, dan mempelajari
Firman Allah dengan teratur. Jangan lewatkan kesempatan
ini. Orang dewasa, pemuda/i dan anak-anak, semuanya
mempunyai departemennya sendiri. Dalam kebaktiankebaktian departemennya itu mereka berbakti kepada Tuhan dan menyelenggarakan bermacam-macam proyek bagi
Dia. Ikutilah salah satu kelompok ini. Saudara akan mendapat sambutan yang baik dan akan menikmati aktivitasaktivitasnya.
Kelompok-kelompok ini berusaha untuk
mencapai, mengajar dan menolong orang-orang yang memerlukannya. Sekalipun seseorang hanya dapat berbuat sedikit,
tetapi Allah yang bekerja melalui kekuatan-kekuatan yang
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bersatu dari anak-anakNya
dalam dunia ini.

akan memajukan pekL~_..u1J.'1ya

Yang Harus Saudara Kerjakan
19. Apakah saudara menjadi anggota salah satu
departemen dalam gereja?
Jika tidak
maukah saudara menjadi anggota?
Dari kelompok apa?
..
0

••••

0

•••

Terlalu Banyak Aktivitas?
Janganlah cemas kalau saudara tak dapat memberikan
banyak waktu untuk aktivitas-aktivitas ini seperti orang lain.
Tuhan mengerti segala sesuatu tentang hal ini dan Ia akan
menolong saudara untuk melakukan apa yang dapat saudara
perbuat.
Saudara akan menikmati aktivitas-aktivitas ini dalam
kehidupanmu yang baru. Saudara akan merasa puas bila
mengetahui bahwa saudara sedang menolong orang lain terlepas dari hukuman yang kekal dan mendapatkan kehidupan
yang kekal. Dan untuk segala sesuatu yang saudara perbuat
bagi Tuhan sekarang, Ia akan memberi pahala dengan berkelimpahan di surga kelak.

~.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
Kami mengucapkan SELAMAT karena saudara
telah menyelesaikan lima pelajaran yang pertama
dari kursus ini! Sekarang periksalah "Catatan Siswa" saudara untuk pelajaran satu sampai dengan
pelajaran lima untuk memastikan bahwa saudara
telah mengerjakan semua yang diminta.
Kirimkan "Catatan Siswa" saudara untuk pelajaran satu sampai dengan lima kepada alamat kami. Dan jangan lupa bubuhkan perangko secukupnya.
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