
KEHIDUPAN SAUDARA
MERUPAKAN
SUATU TERANG

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Terang Dunia
Lilin Saudara
Bersikap Jujur
Berkata-kata sebagai Seorang Anak Tuhan
Menolong Orang Lain
Bertindak dengan Bijaksana
Menjaga Kebersihan
Bersikap Rendah Hati
Pekerjaan yang Jujur
Memperlakukan Keluarga Saudara dengan Baik

109



110 Kehidupan Baru Saudara

Hingga kini sebagian besar pembicaraan kita adalah ten-
tang bagaimana kehidupan baru saudara dan bagaimana
memperkembangkannya. Dalam pelajaran ini kita akan ber-
bicara tentang pengaruh kehidupan saudara pada orang-
orang di sekitar saudara.

Terang Dunia

Alkitab mengajar kita bahwa dosa, kesalahan, dan kea-
daan tidak mengenal Allah adalah seperti kegelapan. Setiap
orang yang hidup tanpa Kristus laksana orang buta yang
meraba-raba di dalam kegelapan ini - ia tersesat, tertipu
oleh Iblis, dan tak dapat menemukan jalan ke surga.

Dalam kemurahanNya, Allah mengutus AnakNya Yesus
Kristus untuk menjadi Terang Dunia.

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-
Nya, "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut
Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melain-
kan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8:12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Hafalkan Yohanes 8:12.

Lilin Saudara

Kehidupan saudara adalah seperti sebatang lilin, sebuah
pelita, atau sebuah bola lampu. Kehadiran Yesusdalam diri
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saudara adalah seperti nyala api yang menyalakan sebatang
lilin, atau tenaga listrik yang membuat terang bersinar di
dalam sebuah bola lampu.

Roh manusia adalah pelita Tuhan. AmsaI20:27.

Saudara adalah lilin Allah, pelitaNya. Kebaikan dan
kebenaran Yesus harus bersinar dengan terang melalui segala
perbuatan saudara.

Kamu adalah terang dunia . . . hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat per-
buatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di
surga. Matius 5: 14,16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Saudara adalah terang bagi orang lain karena
a) saudara selalu menjadi seorang yang sa-

ngat baik.
b) pikiran saudara sangat cerdas.
c) kehadiran, kebaikan, dan kebenaran

Yesusbersinar melalui saudara.

3. Hafalkan Amsal 20:27.

4. Hafalkan Matius 5:14,16.
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Jawaban: 2. c) kehadiran, kebaikan, dan kebe-
naran Yesus bersinar melalui saudara.

Allah telah menempatkan saudara sebagai sebuah pelita
di tempat yang gelap agar kehidupanmu dapat menunjukkan
kepada orang-orang di sekitarmu itu jalan menuju Jurusela-
mat dan surga. Banyak orang memperhatikan saudara un-
tuk melihat apakah yang saudara katakan tentang kuasa
Allah itu benar. Kehidupan saudara menunjukkan kepada
mereka kuasa Injil untuk mengubah seseorang. Saudara ada-
lah saksi bagi Kristus. Perbuatan saudara, bahkan lebih dari
pada perkataan saudara, merupakan kesaksian untuk Dia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Hidup menurut pengajaran Yesus
.... a) merupakan kesaksian yang paling ber-

kuasa untuk meyakinkan orang lain
tentang kebenaran Injil.

.... b) tidaklah penting dalam hal memimpin
orang lain kepada Yesus selama ada
khotbah-khotbah yang baik.

6. Apakah saudara mengenal seseorang yang ke-
hidupannya membuat saudara ingin mengikut
Yesus? ..
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7. Apakah saudara ingin menjadi sebuah lilin yang
bersinar terang bagi Tuhan? .

8. Sebagai pelita Tuhan apakah saudara rela mem-
biarkan Dia membawa saudara ke tempat di
mana kegelapan merajalela supaya cahayamu
dapat bersinar di sana? .

9. Berdoalah agar Tuhan akan memakai kehi-
dupan saudara hari demi hari untuk menunjuk-
kan jalan ke surga kepada orang lain.

Jawaban: 5. a) merupakan kesaksian yang paling
berkuasa untuk meyakinkan orang lain tentang
kebenaran Injil.

Marilah kita meninjau beberapa sinar cahaya yang ber-
pancar dari kehidupan seorang Kristen dan meyakinkan
orang lain akan kebenaran Injil.

Bersikap Jujur

Membayar rekening-rekening saudara tepat pada waktu-
nya adalah suatu kesaksian yang baik. Seorang Kristen ha-
rus bersikap jujur dan tulus dalam segalaurusan dagangnya.
Apapun yang dipinjamnya harus dibayar kembali tepat pada
waktunya atau dikembalikan dalam keadaan yang baik. Ja-
nganlah ia membuat utang yang tak sanggup dilunasinya.
Ia harus menepati janjinya.



114 Kehidupan Baru Saudara

Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu
bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pa-
jak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai;
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa
takut, dan hormat kepada orang yang berhak meneri-
ma hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepa-
da siapapun juga. Roma 13:7,8.

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; laku-
kanlah apa yang baik bagi semua orang! Roma 12:17.

Yang Harus Saudara Kerjakan

10. utang yang tak dibayar
a) memperlemah kesaksian kita.

.... b) dapat dilupakan jikalau utang itu di-
buat sebelum kita bertobat.

Jawaban: 10. a) memperlemah kesaksian kita.

Berkata-kata sebagai Seorang Anak Tuhan
Bagaimanakah pendapat orang tentang kuasa Allah yang

menyelamatkan, jikalau saudara memaki dan bersumpah
atau menceritakan cerita-cerita yang kotor? Apakah terang-
mu akan bersinar bagi Allah jika saudara bertengkar, mem-
percakapkan orang lain, mengeritik orang lain, membangga-
kan diri sendiri, berdusta dan memakai bahasa yang kasar?
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Pada lain pihak, banyak orang telah diyakinkan tentang
kuasa Injil oleh karena orang yang telah menerima Kristus
tidak lagi berbicara demikian.

Salah satu hal yang terberat bagi seseorang ialah me-
nguasai lidahnya. Tidak saja perkataan saudara, tetapi nada
suarapun dapat menarik orang kepada Kristus atau mema-
lingkan mereka dari pada Kristus.

Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya
sendiri, sia-sialahibadahnya. Yakobus 1:26.

Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Tanyakanlah kepada diri saudara sendiri,
"Apakah cara saya berkata-kata membuat
orang merasakan kasih Allah? Ataukah saya
menyakiti perasaan orang? Apakah saya akan
selalu berkata-kata seperti yang saya lakukan
sekarang jika saya dapat melihat Yesus di
samping saya?"

12. Mohonlah agar Yesus menolong saudara tiap-
tiap hari untuk berkata-kata seperti yang se-
harusnya dilakukan oleh seorang anak Tuhan.

Menolong Orang Lain

Jikalau kita sungguh-sungguh"mengasihi sesama manu-
sia seperti diri kita sendiri", kita akan menunjukkan kasih
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itu dengan cara yang nyata, yaitu dengan jalan memberi per-
tolongan seberapa dapat kepada mereka yang memerlukan
pertolongan kita.

Ibadat yang murni dan yang tak bercacat di hadapan
Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

• Yakobus 1 :27.

'~ Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Apakah gereja saudara mempunyai suatu cara
tertentu untuk menolong mereka yang di da-
lam kekurangan, seperti anak-anak yatim pia-
tu dan janda-janda? Apakah saudara
mengambil bagian dalam pekerjaan ini? .

14. Pikirlah tentang orang-orang di sekitar saudara
yang mempunyai persoalan dan kesukaran.
Dengan cara apakah saudara dapat menolong
mereka? Apakah saudara menunjukkan per-
hatian kepada mereka? Mohonlah Allah agar
menunjukkan bagaimana saudara dapat men-
jadi seorang teman yang sejati kepada mereka
yang memerlukan pertolongan saudara.

Bertindak Dengan Bijaksana
Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. I Tesa-
loniha 5:22.

Perbuatan-perbuatan yang bodoh dapat menghilangkan
kegunaan seseorang untuk Allah. Misalnya, kasih di antara
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orang-orang Kristen merupakan suatu hal yang indah, tetapi
janganlah terlalu bebas satu dengan yang lain. Bagaimana-
kah orang lain akan menafsirkan perbuatan saudara? Ber-
tindaklah dengan bijaksana. Jadilah teladan yang baik da-
lam segala tindak tandukmu, dan cahaya saudara akan ber-
sinar dengan terang bagi Allah.

Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biar-
kan difitnah. Roma 14:16.
Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena
engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang perca-
ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam
kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
I Timotius 4:12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. Dalam I Timotius 4:12 Paulus menyuruh
Timotius agar menjadi teladan bagi segala
orang percaya di dalam

a) keramah-tamahan, sikap tidak berle-
bih-lebihan, perkataan dan pekerjaan.

b) kehidupan yang saleh, kedermawanan,
penginjilan, dan kesukaan.

c) perkataan, tingkah laku, kasih, kese-
tiaan dan kesucian.

Jawaban: 15. c) perkataan, tingkah laku, kasih,
kesetiaan dan kesucian.
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Menjaga Kebersihan

Seorang Kristen berusaha untuk melaksanakan peratur-
an-peraturan kesehatan, dengan jalan memberikan teladan
tentang kebersihan dalam rumahnya, pakaiannya, dan tu-
buhnya. Tetapi kebersihan mempunyai arti yang lebih da-
lam dari pada itu. Tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus;
sebab itu, saudara harus memelihara kebersihannya, baik
secara batin maupun secara lahir. Janganlah tubuh saudara
dirusakkan, diperlemah, atau dijadikan sakit oleh sesuatu
kejahatan atau perbuatan tak senonoh. Jagalah agar tubuh
saudara tetap kuat dan sehat agar saudara dapat bekerja
untuk Tuhan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

16. (Pilihlah dua.) Menjaga kebersihan

a) tidak penting jikalau seseorang adalah
miskin.

b) mempengaruhi kesehatan seseorang.

c) mempengaruhi kesaksian kita.

Jawaban: 16. b) mempengaruhi kesehatan seseo-
rang. c) mempengaruhi kesaksian kita.

Suatu fakta yang terkenal ialah bahwa merokok adalah
salah satu sebab utama dari kanker paru-paru dan menye-
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babkan banyak orang mati. Juga minuman keras dan pema-
kaian obat perangsang (obat bius) telah membunuh ribuan
orang setiap tahun. Kita tidak boleh membunuh diri, baik
secara langsung atau perlahan-lahan, oleh karena ini akan
"membinasakan rumah Allah".

Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada
orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan
membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus,
dan bait Allah itu ialah kamu. I Korintus 3:16,17.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17. Kita melawan kemabukan, kecanduan obat
bius, dan pemakaian tembakau dan minuman
keras oleh sebab
.... a) pemborosan uang dalam melakukan

kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang
makan biaya besar.

.... b) kerusakan yang diakibatkannya pada
tubuh yang sebenarnya adalah rumah
Roh Kudus.

Jawaban: 17. b) kerusakan yang diakibatkan pa-
da tubuh yang sebenarnya adalah rumah Roh
Kudus.
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Alkitab melarang kemabukan.

Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu pe-
nuh dengan Roh. Efesus 5:18.

Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang ti-
dak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan
Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah ber-
hala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri,
orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak
akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan
beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.
Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu
telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. I Ko-
rintus 6:9-11.

Jika salah satu hal ini menjadi persoalan saudara, bicara-
kanlah dengan pendeta saudara. Mintalah agar dia dan je-
maat berdoa untuk saudara, agar saudara mendapat keme-
nangan yang sempurna. Kehidupan saudara yang sudah
berubah akan menjadi suatu kesaksian kepada orang-orang
lain yang saudara ingin agar mereka terlepas dari ikatan dosa
dan kejahatan.
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~ ...
Yang Harus Saudara Kerjakan

18. Jika sulit bagi seorang Kristen untuk melepas-
kan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ia harus

a) berhenti ke gereja.
b) melakukan kebiasaan itu dengan sem-

bunyi-sembunyi.
c) meminta agar pendeta dan orang-orang

Kristen lainnya berdoa bagi dia.

Jawaban: 18. c) meminta agar pendeta dan orang
orang Kristen lainnya berdoa bagi dia.

Bersikap Rendah Hati

Kita harus menunjukkan sikap rendah hati dalam per-
kataan dan perbuatan, serta menunjukkan kesopanan dalam
berdandan. Kerendahan hati adalah lawan dari kesombong-
an dan kecongkakan. Jika kita bersikap seolah-olah kita
lebih baik dari pada yang lain dan memandang rendah orang
yang melakukan hal-hal yang tidak akan kita perbuat, kita
akan memalingkan mereka dari Kristus, bukannya meme-
nangkan mereka bagi Tuhan.

Kita harus menyadari bahwa kita sama sekali tak berhak
menjadi sombong karena keadaan kita, perbuatan kita, atau
milik kita. Kita sebenarnya tak layak menerima apapun
yang telah Allah perbuat bagi kita atau berikan kepada kita.
Ingatlah bahwa jikalau bukan karena rahmat dan pekerjaan-
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Nya di dalam hidup kita, kita mungkin menjadi orang-orang
berdosa yang palingcelakayang pemah dikenal oleh dunia ini.

Seorang yang congkak atau sombong ingin agar setiap
orang memperhatikan dia. Ia mungkin menarik perhatian
kepada dirinya sendiri dengan tingkah laku yang dibuat-
buat, pakaian dan perhiasan yang mahal-mahal, atau dengan
memamerkan pengetahuan dan kecakapan yang istimewa.
Ia mungkin berusaha menarik perhatian orang dengan cara
berpakaian dan tingkah laku yang berlawanan dengan ke-
biasaan umum. Seorang yang tinggi hati bahkan mungkin
membangga-banggakanpengalaman rohani dan pengabdian-
nya kepada Tuhan. Seorang yang bersikap rendah hati ti-
daklah demikian. Ia tidak berusaha menarik perhatian ke-
pada dirinya sendiri.

Seorang Kristen yang rendah hati tidak mau memakai
pakaian yang menyolok, tak senonoh, atau dipandang tak
pantas bagi anak-anak Tuhan.

Berbagai nas dalam Alkitab khususnya mendesak kaum
wanita agar berpakaian yang pantas dan memperingatkan
mereka agar jangan suka bersolek. Lazimnya para wanita
ingin menjadi cantik. Allah tidak menentang kecantikan.
Dalam Mazmur 149:4 Ia berjanji untuk menghiasi "orang
yang rendah hati dengan keselamatan". Allah ingin agar ke-
cantikan kita berasal dari batin kita - dari tabiat yang elok
yang bersinar melalui wajah yang berseri-seri dan bersuka
cita. Ia mengatakan bahwa perhiasan kecantikan yang dapat
kita pakai adalah perangai yang lemah lembut dan tenang.

Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang ter-
sembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang ber-
asal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang
sangat berharga di mata Allah. I Petrus 3:4.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

19. Sikap rendah hati
a) adalah sifat Kristen yang baik.
b) adalah tanda dari perasaan rendah diri.
e) adalah suatu bentuk kesombongan.

Jawaban: 19. a) adalah sifat Kristen yang baik.

Pekerjaan yang Jujur

Kita harus mencari nafkah dengan pekerjaan yang jujur
dan janganlah membiarkan cinta akan uang menjerumuskan
kita ke dalam hal-hal seperti berjudi, membeli undian atau
lotto, bertaruh, atau segala permainan mengadu untung.
Dan tentu saja kita tidak mau membuat atau menjual ba-
rang-barang yang akan merugikan orang lain.

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. I Timo-
tius 6:10.

Allah ingin agar kita menjadi pekerja-pekerja yang baik,
dan tidak malas. Banyak orang Kristen yang melakukan
pekerjaannya dengan baik tanpa mengeluh, telah meyakin-
kan majikannya tentang kesungguhan kuasa Injil.
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Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
II Tesalonika 3:10.

Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup
tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri
dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami
pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai
orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak
bergantung pada mereka. I Tesalonika 4:11,12 .

• ':;;=======================================:
--~ Yang Harus Saudara Kerjakan

20. Alkitab mengajarkan bahwa jika seseorang
tidak mau bekerja

a) ia seharusnya menjadi majikan.
.... b) janganlah ia makan.

21. Pekerjaan yang baik dan dapat dipercaya
merupakan

a) penghalang bagi kesaksian saudara.
b) cara yang baik untuk menyinarkan te-

rang saudara.
c) tidak penting.

Jawaban: 20. b) janganlah ia makan. 21. b) cara
yang baik untuk menyinarkan terang saudara.
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Memperlakukan Keluarga Saudara dengan Baik

Saudara akan belajar tentang hal ini dalam pelajaran
yang berikut, akan tetapi tak mungkin meninggalkan pokok
tentang kesaksian saudara ini tanpa menyebut pengaruh ke-
hidupan saudara di rumah. Banyak orang telah kehilangan
minatnya akan Injil oleh sebab adanya pertengkaran dalam
rumah tangga orang-orang yang menyebut dirinya Kristen.
Pada lain pihak, banyak yang kurang tertarik oleh khotbah,
telah diselamatkan karena melihat adanya kesabaran, kasih
dan sukacita dari Tuhan dalam suatu keluarga Kristen.

Yang Harus Saudara Kerjakan

22. Periksalah kembali cara-cara dengan mana
saudara dapat menyinarkan terangmu dan
mohonlah agar Tuhan menolong saudara da-
lam tiap hal.

23. Isilah "Catatan Siswa" untuk pelajaran 8.




