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Tak ada berkat yang lebih besar dalam dunia ini dari
pada mempunyai rumah tangga yang benar-benar Kristen.
Dalam rumah tangga ini, Kristuslah Kepalanya. HadiratNya
memenuhi rumah tangga ini dengan sukacita, damai dan
kasih. Rumah tangga Kristen itu merupakan tempat berteduh dan tempat berlindung dari angin ribut dosa dan kesusahan di sekitarnya. Saudara dapat membuat rumah tanggamu menjadi "surga kecil", jikalau saudara berbuat seperti
yang dinyatakan Allah di dalam FirmanNya.

Yang Harus Saudara Kerjakan
1. Rumah tangga saudara dapat menjadi "surga
kecil" di dunia ini kalau saudara
a) mempunyai cukup uang untuk memperlengkapinya dengan baik.
b) mempunyai banyak teman yang datang
berkunjung.
c) menurut ajaran Firman Allah.
Jawaban: 1. c) menurut ajaran Firman Allah.

Berdoa Dan Bekerja untuk Keselamatan Keluarga Saudara

Saudara dapat berdoa dengan iman, karena mengetahui
bahwa inilah kehendak Allah. Janganlah tawar hati kalau

128

Kehidupan Baru Saudara

keluarga saudara tidak diselamatkan dengan segera. Tetaplah berdoa, serta percayalah bahwa Allah akan menjawab
doamu.
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para
Rasul 16:31.
Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Jika anggota lain dari keluarga saudara tidak
bertobat dengan segera, maka saudara seharusnya
a) terus berdoa bagi mereka.
b) berhenti berdoa bagi mereka.
e) berpikir bahwa Allah tidak mau menyelamatkan mereka.
3. Berdoalah sekarang untuk setiap anggota dari
keluarga saudara sendiri. Biasakan dirimu untuk berdoa bagi mereka tiap-tiap hari.
Jawaban: 2. a) terus berdoa bagi mereka.

Jadilah Seorang Kristen yang Baik di Rumah
Mudahlah untuk berlaku seperti seorang Kristen yang
baik di gereja, tetapi saudara menjadi orang Kristen yang
bagaimanakah di rumah?
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Yang Harus Saudara Kerjakan
~
4. Bacalah Kolose 3 dan renungkan apakah kehidupan saudara di rumah sesuaidengan ajaran ini.
Apakah saudara menunjukkan penghargaanmu terhadap
pekerjaan isteri atau suami saudara? Terhadap pertolongan
anak-anak, atau saudara-saudaramu? Terhadap pengorbanan
yang telah dibuat orang tuamu bagi saudara?
Apakah saudara penuh kasih kepada yang lain ataukah
mementingkan diri sendiri saja? Apakah saudara suka marah
dan mudah tersinggung ataukah sabar dan suka memberi
maaf? Apakah saudara bertindak sewenang-wenang, ataukah saudara suka mendengarkan pendapat orang lain? Apakah saudara menghormati dan mentaati orang tuamu, ataukah berkeras kepala dan tidak taat?
Apakah saudara suka menolong dan peramah, ataukah
malas? Apakah saudara senang bekerja sama dengan yang
lain tanpa mengeritik dan mengeluh? Apakah saudara mudah tawar hati, atau saudara tetap gembira bila ada yang
tidak beres? Apakah orang-orang lain merasa senang tinggal
serumah dengan saudara?

Yang Harus Saudara Kerjakan
5. Jika saudara ingin mempunyai rumah tangga
yang berbahagia, akuilah dengan rendah hati
segala kegagalan saudara serta mohonlah agar
Tuhan menolong untuk mengatasinya. Jika
saudara rela melakukan bagianmu dalam hal
ini, Tuhan akan menolong saudara.
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Mintalah Maaf Atas Kesalahan Saudara
Yesus mengajar bahwa apabila kita bersalah kepada seseorang, kita harus meminta maaf kepadanya. Jika kita segan melakukan hal ini, itu akan menghalangi persekutuan
kita dengan Allah.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu
yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan
pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Matius 5:23,24.

Tidaklah mudah untuk mengatakan, "Saya menyesal,
sebab saya telah mengucapkan kata-kata yang tajam kepada
saudara. Maafkan saya." Tetapi inilah cara yang baik untuk
menghilangkan perasaan sakit hati dan menjaga agar rumah
tangga saudara tetap bahagia. Apakah saudara lekas marah?
Mengakui kesalahan saudara dan memohon saudaramu untuk berdoa bagimu merupakan suatu langkah yang penting
menuju kepada kemenangan atas kesalahan itu.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Yakobus
5:16.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
6. Rumah tangga saudara akan lebih berbahagia
jikalau saudara
.... a)

meminta maaf bila telah berlaku tidak
baik terhadap salah seorang anggota keluarga saudara.
b) mengharap setiap orang meminta maaf
kepada saudara.
c) menunjukkan kepada setiap orang bahwa saudara yang memegang kekuasaan
dan membuat mereka takut kepadamu.

7. Hafalkan Yakobus 5:16.
Jawaban: 6. a) meminta maaf bila telah berlaku
tidak baik terhadap salah seorang anggota keluarga saudara.

Bergemb iralah
Berimanlah kepada Allah dan pujilah Dia karena telah
menjawab doa-doa saudara meskipun segala sesuatu kelihatan suram.
Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
mia 8:11b.

Nehe-

Janganlah tawar hati jika saudara mengalami kesukaran
dalam hal menahan kemarahan atau sifat lain yang buruk
dalam perangai saudara. Usaha saudara untuk mengatasinya
merupakan suatu kesaksian tentang kasih saudara akan Tuhan. Ia sedang menolong saudara bertumbuh secara rohani.
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Apakah pertumbuhan saudara nampak terlalu lambat? Pandanglah kepada Tuhan dan jangan terlalu memandang diri
sendiri, maka saudara akan heran bagaimana Ia akan menyelesaikan persoalan-persoalan di rumah. Allah adalah Bapamu yang pengasih yang memperhatikan saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan
8. Hafalkan Nehemia 8:11b.

Jagalah Kesucian Pernikahan

Dalam beberapa kalangan masyarakat banyak orang lakilaki dan wanita hidup bersama tanpa menikah. Bila seseorang menjadi orang Kristen, seharusnya ia mensahkan pernikahannya. Dengan cara demikian ia mempunyai kesaksian
yang lebih baik dalam masyarakat, memberikan perlindungan undang-undang negara kepada keluarganya, serta menghormati Kristus. Jika saudara memerlukan nasihat tentang
akte-akte yang diperlukan, bicarakanlah hal itu dengan pendeta saudara. Ia akan senang memberi pertolongan seberapa
dapat.
Firman Allah melarang keras segala macam perzinahan .
Allah melarang keras permainan cinta atau hubungan asmara
yang gelap oleh suami atau isteri dengan orang lain.
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Salah satu berkat besar dari rumah tangga Kristen adalah
kenyataan bahwa suami dan isteri dapat saling mempercayai, bila mereka mengetahui bahwa masing-masing setia
kepada yang lain dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Pada waktu mereka bersama-sama hidup buat Tuhan, maka
rumah tangga itu menjadi "surga kecil", bebas dari penipuan,
kecurigaan, cemburu, dan ketidaksetiaan yang menghancurkan banyak rumah tangga.
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ibrani 13:4.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsabangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Roma 12:17; I Petrus 2:12.
Yang Harus Saudara Kerjakan
9. Agar mempunyai kesaksian yang baik dan menikmati berkat-berkat Allah di dalam rumah
tangga, saudara harus
a) menikah secara sah sebelum hidup bersama-sama sebagai suami isteri.
b) hidup bersama-sama dengan pacar saudara sebelum menikah agar dapat memastikan bahwa saudara cocok satu dengan yang lain.
.... c) tetap membujang.
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10. Mohonlah berkat Allah atas perkawinan saudara, supaya kasihNya dapat memperkuat kasih saudara Satu kepada yang lain. Berdoalah
agar saudara akan selalu tulus satu kepada
yang lain dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mohonlah Allah agar menolong saudara untuk saling mempercayai.
Jawaban: 9. a) Menikah secara sah sebelum hidup
bersama-samasebagai suami isteri.

Menikahlah Dengan Seorang Kristen

Tentu saja, jika saudara telah menikah dengan seseorang
yang bukan Kristen sungguh-sungguh, kewajiban saudara
ialah berdoa baginya dan berusaha membawa dia kepada
Kristus. Saudara harus jadi seorang isteri atau suami yang
setia dan biarlah terangmu bersinar bagi Allah dalam rumah
tangga saudara. Tetapi jikalau saudara masih bujang dan
akan menikah, saudara harus menikah dengan seorang Kristen. Inilah satu-satunya cara agar saudara dapat mempunyai persatuan dan kerukunan yang sungguh-sungguh di
dalam rumah tangga.
Jika saudara menikah dengan seseorang dari agama lain
akan selalu timbul persoalan. Bagaimana saudara dapat bersetuju mengenai pendidikan agama bagi anak-anak saudara?
Bagaimana saudara dapat mendidik mereka untuk ikut Tuhan?
Saudara telah menerima Kristus sebagai Pemimpin hidupmu. Jika suami atau isterimu tidak mau ikut Tuhan,
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saudara akan bertentangan tujuan. Saudara akan selalu bimbang di antara dua hal: keinginan untuk menyenangkan
Kristus dalam segala hal dan keinginan untuk menyenangkan teman hidup saudara.
Sebagai seorang Kristen, saudara ingin menyenangkan
hati Allah. Saudara ingin berguna bagiNya, menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja, menikmati persekutuan dengan
orang-orang Kristen lainnya, dan mengambil bagian dalam
pekerjaan gereja. Saudara akan ingin mengadakan ibadat
keluarga di rumah, memuji dan beribadat kepada Allah
bersama-sama sebagai satu keluarga.
Suami atau isteri yang belum diselamatkan tidak tertarik
kepada hal-hal ini. Kebaktian-kebaktian gereja mungkin
membosankan dia. Jika ia pergi bersama saudara ke gereja,
ia merasa bahwa seharusnya saudara pergi bersama dia ke
tempat-tempat hiburan yang tidak baik bagi seorang Kristen.
Atau kalau tidak, ia menuruti kehendaknya sendiri dan saudara menuruti kehendakmu, sehingga menjadikan rumah
tanggamu tidak bahagia. Lebih celaka lagi, banyak orang
Kristen telah membiarkan teman hidupnya yang belum diselamatkan memalingkan mereka dari pada Tuhan.
Allah ingin agar saudara mempunyai rumah tangga yang
bahagia. Ia tidak ingin saudara jatuh ke dalam perangkap
yang dipergunakan iblis terhadap begitu banyak orang Kristen. Dengan tegas Allah memperingatkan saudara agar jangan menikah dengan seorang yang tak seiman atau bukan
Kristen.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? II Korintus 6: 14.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Bagi seorang Kristen, menikah dengan seorang
yang belum diselamatkan
a) merupakan suatu cara yang baik untuk
memenangkan dia kepada Tuhan.
b) baik saja, asal mereka saling mengasihi.
c) adalah melanggar perintah Tuhan.

Jawaban:
han.

11. c) adalah melanggar perintah

Tu-

Jadilah Orang Tua Yang Baik
Orang tua yang bertanggung jawab kepada Allah untuk
memelihara anak-anakNya dengan baik. Ayah, sebagai kepala keluarga, harus menyediakan kebutuhan jasmani dan
rohani dari keluarganya.
Ibu juga harus memberikan
kepada anak-anaknya pemeliharaan yang penuh kasih yang
mereka butuhkan.
Aktivitas-aktivitas gereja tidak mem be:
baskan para orang tua dari tanggung jawabnya kepada keluarga mereka.
Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan
sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu
murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. I Timotius 5:8.

Cara Membina Rumah Tangga yang Bahagia
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Yang Harus Saudara Kerjakan
12. Seorang ayah, yang tinggalkan keluarganya
untuk memberitakan Injil,
a) menunjukkan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah.
b) gagal dalam tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya untuk memeliharakan keluarganya.
Jawaban: 12. b) gagaldalam tanggung jawab yang
diberikan Allah kepadanya untuk memeliharakan
keluarganya.

Didiklah Anak-anak Saudara untuk Mengasihi Allah
Jika saudara mendidik anak-anakmu untuk mengasihi
Allah dan menurut FirmanNya sewaktu mereka masih kecil,
saudara mencegah mereka dan dirimu sendiri dari banyak
kesusahan bila mereka dewasa kelak. Tiap-tiap hari kumpulkan keluarga saudara untuk sejenak beribadat kepada
Allah dengan membaca Alkitab dan berdoa. Seisi rumah
hendaknya ikut dalam ibadat itu. Berdoalah bersama-sama
untuk persoalan masing-masing anggota keluarga. Bersyukurlah bersama-sama kepada Allah untuk segala berkatNya.
Pergilah ke sekolah Minggu dan gereja bersama-sama.
Doronglah anak-anak saudara untuk menyerahkan hidup
mereka kepada Allah pada waktu masih muda.
Sewaktu saudara bersama-samaberibadat dan hidup buat
Allah, kasihNya menguatkan ikatan keluarga. Keluarga yang
berdoa bersama-sama akan tinggal dalam persekutuan yang
erat.
Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah
dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6:4.

,
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Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Sempurnakan kalimat ini: "Keluarga yang
............... bersama-sama, akan tinggal dalam
.............................. yang erat."
14. Jikalau saudara sudah mempunyai anak-anak,
berdoalah sekarang untuk masing-masinganakmu. Mohonlah pertolongan Tuhan agar saudara dapat menolong mereka. Mohonlah kesabaran dan pengertian yang besar.
Jawaban: 13. berdoa, persekutuan.
Kasihilah Keluarga Saudara
"Allah adalah kasih." Makin besar kasih Allah dalam
hidup saudara, makin besar kasih saudara akan keluargamu.
Makin besar kasih saudara terhadap keluarga, makin berbahagia rumah tangga saudara.
Yang Harus Saudara Kerjakan
15. Mohonlah Tuhan agar menolong keluarga saudara untuk lebih mengasihi satu kepada yang
lain.
16. Bacalah I Korintus 13 dan mohonlah Allah
agar menolong saudara untuk mempraktekkannya di dalam rumah tanggamu.
17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk pela-

KEMERDEKAAN
VANG BARU
Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari
Kemerdekaan dari Dosa
Kemerdekaan dari Ketakutan
Kemerdekaan dari Kesalahan
Kemerdekaan dari Taurat Musa
Kemerdekaan dari Kekuatiran
Kemerdekaan dari Penyakit
Kemerdekaan di masa yang akan Datang
Memelihara Kemerdekaan Saudara
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Rasul Iaulus menulis tentang "kemerdekaan kemuliaan
anak-anak Allah". Makin lama saudara mengikuti jalan-jalan
Tuhan, saudara akan makin menghargai dan menikmati kemerdekaan yang indah ini, yang diberikan olehNya.

Kemerdekaan dari Dosa
Yesus mati untuk melepaskan saudara dari kesalahan
dosa, hukuman dosa, kuasa dosa dan adanya dosa.

-i:'/..

;~\~
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• Kesalahan: Ia telah menanggung
pernah saudara perbuat.

segala kesalahan

yang

• Hukuman: Saudara terhukum mati, tetapi Yesus telah
mati ganti saudara.
Dengan jalan menerima Dia sebagai
Juruselamat, maka saudara terlepas dari hukuman mati.
• Kuasa: Yesus telah mengalahkan
kan kuasa dosa atas saudara.

Iblis dan menghancur-

Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
. "
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari
dosa . .. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu
hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus . " Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang
ada di dalam Kristus. Roma 6:22,7,11; 8: 1.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
1. Saudara bebas dari kesalahan dosa, hukuman
dosa, dan kuasa dosa
a) dengan jalan menerima Yesus sebagai
Juruselamat saudara.
b) dengan jalan mengakui dosa-dosa saudara di hadapan pendeta.
c) dengan jalan memutuskan untuk menjadi baik mulai sekarang.
Jawaban: 1. a) dengan jalan menerima Yesus sebagai Juruselamat saudara.

• Pencobaan untuk berbuat dosa: Ada orang yang langsung
terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka pada saat
mereka menerima Tuhan. Yang lain harus bergumul berminggu-minggu melawan keinginan mereka akan tembakau,
obat bius, atau kejahatan-kejahatan lainnya, tetapi ketika
mereka terus berdoa dan percaya, Allah memberikan kemenangan kepada mereka.
Apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8:36.
Lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu.

Ya-

kobus 4:7.

Jika saudara masih bergumul melawan kebiasaan-kebiasaan buruk, janganlah menyerah. Bila Iblis mencobai saudara, peganglah kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus
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itu dengan iman. Mulailah memuji-muji Tuhan untuk kemerdekaan itu dan saudara akan segera mendapat kemenangan atas si penggoda. Pendetamu akan senang menolong
dan berdoa dengan saudara.
Saudara masih harus berjuang melawan berbagai-bagai
jenis pencobaan, tetapi bila sampai di surga saudara akan
merdeka selama-lamanya dari keinginan apapun untuk berbuat dosa.

Yang Harus Saudara Kerjakan
2. Hafalkan Yohanes 8:36 dan Yakobus 4:7.
3. (Pilihlah satu.) Alkitab mengatakan bahwa
Iblis
a) akan mengalahkan saudara jika saudara
melawannya.
b) akan lari dari padamu kalau saudara
melawannya.
c) tidak mempedulikan perlawanan saudara.
Jawaban: 3. b) akan lari dari padamu kalau saudara melawannya.

• Akibat-akibat dan adanya dosa: Sekarang saudara melihat
dosa dan akibat-akibatnya di sekitar saudara - penderitaan,
kesusahan, dan kematian. Pada suatu hari yang mulia saudara akan pergi ke rumah yang kekal dan akan bebas dari
ingatan akan dosa dan akibat-akibatnya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
4. (Pilihlah tiga.)
Kemerdekaan-kemerdekaan
apakah dari dosa yang dapat kita miliki di dalam Kristus pada waktu sekarang?
a) kemerdekaan dari pencobaan.
b) kemerdekaan dari kesalahan dosa.
c) kemerdekaan dari semua akibat dosa.
d) kemerdekaan dari kuasa dosa.
e) kemerdekaan dari adanya dosa.
f) kemerdekaan dari hukuman karena dosa.
Jawaban: 4. b) kemerdekaan dari kesalahan dosa. d) kemerdekaan dari kuasa dosa. f) kemerdekaan dari hukuman karena dosa.

Kemerdekaan dari Ketakutan

Saudara terlepas dari ketakutan akan apa yang mungkin
diperbuat orang lain kepadamu. Hidup saudara ada di dalam pemeliharaan Allah, "tersembunyi bersama dengan
Kristus di dalam Allah." Saudara mungkin harus menderita
karena Kristus, atau bahkan mati; tetapi Ia akan beserta
dengan saudara pada setiap saat. Tak suatupun dapat terjadi
atas diri saudara kecuali apa yang diperkenankanNya.
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Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8:31.

Saudara bebas dari ketakutan terhadap ilmu sihir, ilmu
gaib, dan hal-hal yang dapat membawa sial. Dengan Kristus
yang hidup di sampingmu untuk melindungi saudara, saudara tak perlu memakai jimat-jimat seperti keris, batu-batuan,
gelang, ikat pinggang, atau patung-patung untuk melindungi
saudara. Sebenarnya, hati Tuhan akan sedih bila melihat
saudara memakai benda-benda ini, seolah-olah Ia tidak akan
memenuhi janjiNya untuk melindungi saudara.

Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak
meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita
dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak
akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13:5,6.
Karena terlebih besarlah Ia yang ada di dalam kamu dari pada dia yang ada di dalam dunia. I Yohanes 4:4.

Kemerdekaan yang Baru
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5. Cara yang terbaik agar bebas dari ketakutan
ialah
a) memakai ilmu gaib yang kuat.
b) pergi kepada dukun.
c) membakar kemenyan di muka sebuah
patung.
d) percaya kepada Tuhan.
Jawaban: 5. d) percaya kepada Tuhan.

Kemerdekaan dari Kesalahan
Iblis telah menjerat berjuta-juta orang dalam agamaagama palsu. Ia memberikan mereka pikiran-pikiran yang
salah tentang bagaimana dapat mencapai surga. Mereka berdoa kepada matahari dan bulan, kepada batu-batu, sungaisungai, atau pohon-pohon serta berusaha mencari kebenaran
dalam impian dan wahyu. Mereka memohon pertolongan
dari roh-roh orang mati. Mereka menyalakan lilin dan membakar kemenyan di hadapan patung-patung yang terbuat
dari emas, perak, kayu, batu, atau gips. Mereka mempersembahkan korban dan bernazar sementara mereka berdoa
memohon pertolongan kepada sesuatu roh.
Firman Allah - bukan pikiran-pikiran manusia - yang
menunjukkan jalan yang benar ke surga. Sewaktu saudara
membaca Firman Allah, saudara menemukan kebenaran itu
dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan ini.
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Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran
akan memerdekakan kamu. Yohanes 8:32.
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6. (Pilihlah satu.)
Kita terlepas dari kesalahan
oleh
a) penglihatan
yang kita terima dalam
mimpi.
b) pikiran-pikiran orang lain tentang surga.
e) kebenaran yang kita pelajari di dalam
Alkitab.

Jawaban: 6. e) kebenaran
dalam Alkitab.

yang kita pelajari di

Dalam ayat-ayat yang berikut dari Alkitab, saudara dapat melihat bahwa Allah melarang dengan keras sekali penggunaan patung-patung dan segala macam roh halus. Sekarang setelah saudara menyerahkan kehidupanmu
kepadaNya, perintahNya adalah lebih penting dari pada segala nazar yang mungkin telah saudara buat sebelum mengetahui
jalan yang benar. Perintah-perintah dari Allah ini memerdekakan saudara dari janji-janji yang telah saudara buat kepada
patung-patung, roh-roh atau dewa-dewa.
Jangan ada padamu allah lain di hadapanKu.
Jangan
membuat bagimu patung yang merupai apapun yang
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ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan su·
jud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Keluaran 20:3-5.
Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mem-

persembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang
menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah,
seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang
yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal
atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi Tuhan. Ulangan 18:10-12.
Saudara telah bebas dari ibadat kepada roh-roh atau dewa-dewa, karena saudara kini menjadi milik Allah yang esa
dan benar. Saudara juga telah terlepas dari kuasa roh-roh
jahat dan dari ketakutan akan apa yang mungkin mereka
lakukan terhadap diri saudara. Roh Kudus Allah yang telah datang untuk tinggal dalam hati saudara adalah lebih
berkuasa dari pada segala roh jahat yang mungkin ingin
menyiksa saudara.
Yang Harus Saudara Kerjakan
7. (Pilihlah dua.) Alkitab memerdekakan kita
dari kesalahan
a) penyembahan berhala.
b) berdoa langsung kepada Allah.
c) mengadakan satu hari istirahat.
d) pertobatan dan iman.
e) segala macam roh halus.
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Jawaban: 7. a) penyembahan berhala. e) segala
macam roh halus.

Kemerdekaan dari Taurat Musa

Dahulu kala Allah membuat suatu perjanjian dengan
orang Ibrani. Musa menerima segala syarat perjanjian ini
beserta segala undang-undang dan peraturannya untuk bangsa yang baru, yang telah dipimpinnya keluar dari negen
Mesir. Taurat Musa ini meliputi petunjuk-petunjuk untuk
korban persembahan, hari-hari suci, cara beribadat, dan
peraturan-peraturan tentang makanan.
Semua peraturan agama ini merupakan lambang dari
Yesus Kristus dan keselamatan yang akan disediakan olehNya. Ia akan menjadi kurban yang sempurna, yang akan
menghapus dosa mereka. Ia akan menggenapi semua tuntutan Taurat itu dan akan menetapkan suatu perjanjian
baru dengan mereka yang mau menerima Dia sebagai Juruselamat, baik mereka orang Ibrani maupun bukan.
Karena itu pembatasan-pembatasan dari Taurat Musa
adalah untuk orang-orang Ibrani dari zaman Musa sampai
dengan zaman Kristus. Sejak itu, kita ada di bawah syaratsyarat baru, yaitu Perjanjian Baru.

Kemerdekaan yang Baru
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8. (Pilihlah tiga.) Kemerdekaan
anak-anak Tuhan meliputi

Kerjakan

yang mulia dari

a)

kemerdekaan
roh jahat.

dari ketakutan

akan roh-

b)

kemerdekaan

dari agama-agama palsu.

c)

kemerdekaan dari kewajiban kita sebagai warga negara.

d)

kemerdekaan

dari Taurat Musa.

e)

kemerdekaan
ti.

untuk berbuat sesuka ha-

Jawaban: 8. a) kemerdekaan dari ketakutan akan
roh-roh jahat. b) kemerdekaan dari agama-agama
palsu. d) kemerdekaan dari Taurat Musa.

Ada orang yang bingung dan berpikir bahwa kita harus memegang hari Sabtu sebagai hari yang suci, sebagaimana diwajibkan oleh Taurat Musa. Tetapi sejak Yesus
bangkit dari antara orang mati pada hari pertama dalam
minggu, orang-orang Kristen mempunyai kebiasaan untuk
berhimpun pada hari itu, yaitu hari Minggu, sebagai peringatan akan kebangkitanNya.
Sejak zaman rasul-rasul,
mereka menyebutnya "Hari Tuhan".
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Kita menyisihkan satu hari dalam seminggu sebagai waktu untuk beristirahat dari pekerjaan lain dan pergi ke rumah
Allah untuk beribadat kepadaNya. Akan tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi Dia dan bukan karena peraturan-peraturan yang mewajibkan kita.
Pada Hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Wahyu 1:10.
Di bawah Taurat Musa orang Ibrani tidak boleh makan
daging binatang-binatang tertentu.
Di bawah Perjanjian
Baru kita tidak terikat oleh pembatasan-pembatasan ini.
Kita mempunyai kemerdekaan yang sarna yang diberikan
Allah kepada manusia jauh sebelum Taurat Musa. Ia memberitahukan kepada Nuh bahwa manusia tidak boleh makan
darah, dan larangan ini diulangi dalam Perjanjian Baru. Tetapi kita boleh makan segalajenis daging.
Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya
daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya,
janganlah kamu makan. Kejadian 9:3,4.
Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram, jika diterima dengan
ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh
firman Allah dan oleh doa. I Timotius 4:4,5.
Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar
daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani . . . Kalau kamu diundang
makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan
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itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan
kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. I Korintus 10:25,27.
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum
kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai
hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Kolose 2:16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9. (Pilihlah satu.) Alkitab mengajarkan bahwa seorang Kristen
a) boleh makan segalajenis daging.
.... b) boleh makan daging dari beberapa binatang tertentu, tetapi tidak boleh makan
daging binatang yang lain.
.... c) tidak boleh makan daging apapun.
Jawaban: 9. a) boleh makan segalajenis daging.

Kemerdekaan dari Kekuatiran

Bapa di surga mengasihi saudara dan akan mencukupi
segala kebutuhanmu. Percayalah akan Dia.
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab
Ia yang memelihara kamu. I Petrus 5:7.
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Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah
yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan
tetapi Bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. Matius 6:31-33.

~ ~
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10. Hafalkan I Petrus 5: 7.
11. Apakah saudara kuatir akan sesuatu? Bawalah hal itu kepada Tuhan di dalam doa. Bersyukurlah kepadaNya atas jawaban itu dan
jangan kuatir lagi.

Kemerdekaan

dari Penyakit

Kristus, Tabib yang Agung itu, adalah sahabat saudara
yang terbaik.
Ia mengasihi saudara dan ingin agar saudara
mempunyai kesehatan yang baik. Sebagaimana Ia dahulu
menyembuhkan
orang sakit waktu Ia berada di dunia, Ia
masih menyembuhkan
orang sebagai jawaban untuk doa
mereka.
Bila sakit, saudara dapat meminta agar pendeta
dan majelis gereja berdoa bagi saudara. Mereka mungkin
meletakkan tangannya atas saudara sewaktu mereka memohon agar Allah menjamah dan menyembuhkan
saudara.
Atau mungkin mereka mengolesi saudara dengan minyak;
inilah cara untuk menunjukkan bahwa mereka percaya
kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan saudara.
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Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh. Markus 16:18.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah
ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka
mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka
dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5:14,15.

Yang Harus Saudara Kerjakan
12. Apakah saudara perlu kesembuhan? Mintalah
pendetamu untuk berdoa bagi saudara. Jika
saudara sedang mempelajari kursus tertulis ini,
staf guru akan senang berdoa bagi saudara.
Tulislah kepada mereka mengenai keperluanmu bila saudara mengirimkan "Catatan Siswa".

Kemerdekaan di Masa yang akan Datang

Kemerdekaan yang saudara miliki sekarang adalah indah, tetapi bila Yesus, Pelepas yang Agung itu, datang kem-
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bali ke dunia untuk menjemput milikNya, maka akhirnya
saudara akan mengetahui kesempurnaan kemerdekaan yang
mulia dari anak-anak Allah. Ia akan mengubah tubuh saudara menjadi tubuh yang -sempurna seperti tubuhNya sendiri dan membawa saudara ke rumah di surga. Akhirnya,
Kristus akan melepaskan dunia dari adanya dosa dan segala
akibatnya.
Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 :4.
Karena seluruh mahluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan tetapi dalam pengharapan, karena mahluk itu
sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8:20,21.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Bacalah Wahyu 21:4 empat kali dan bersyukurlah kepada Allah untuk firmanNya.

Memelihara Kemerdekaan Saudara
Sebelum Yesus datang untuk membawa kita pulang, kita
akan tetap berjuang melawan Iblis. Akan ada pencobaan
dan ujian, tetapi janganlah sekali-kali kita menyerahkan
kemerdekaan kita.
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Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah
memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan
jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia
5:1.
Janganlah sekali-kali lupa bahwa kemerdekaan dan kehidupan baru saudara adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hal-hal itu bergantung pada hadirat dan kuasaNya di dalam
saudara - bukannya pada usaha saudara untuk menjadi
baik. Kehidupan Kristen bukannya hal mematuhi serangkaian peraturan, melainkan "Kristus ada di tengah-tengah
kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan".
Saudara telah mendapati di dalam Kristus suatu kehidupan baru yang indah - kehidupan kekal dengan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Hargailah kemerdekaan itu lebih dari segala sesuatu; saudara akan makin menikmatinya sementara tahun-tahun berjalan dan di masamasa yang akan datang.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru; yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. II Korintus 5:17.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk aku.
Galatia 2:20.

~
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14. (Pilihlah satu.)
tung kepada

Kehidupan saudara bergan-

Kehidupan Baru Saudara

156

a)

ketaatan
saudara akan serangkaian
peraturan.
b) hadirat Kristus di dalam saudara.
c) usaha keras saudara untuk menjadi
baik.
15. Hafalkan II Korintus

5:17 dan Galatia 2:20.

Jawaban: 14. b) hadirat Kristus di dalam saudara.

Yang Harus Saudara

Kerjakan

Kami mengucapkan
SELAMAT kepada saudara, karena telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran dalam kursus ini! Sekarang periksalah "Catatan Siswa" saudara dari pelajaran enam sampai
dengan sepuluh untuk memastikan apakah saudara telah mengerjakan semua pekerjaan yang
diminta.
Kirimkan "Catatan Siswa" saudara untuk pelajaran enam s/d sepuluh kepada alamat kami. Jangan lupa menempelkan perangko yang secukupnya. JANGAN kirimkan buku ini kembali.

