


Selamat Datang!

Selamat datang dalam keluarga Lembaga Kursus
Tertulis lnternestonel Kami berharap saudara akan
merukmett petejsren-peteieren mengenal kehidupan Kos-
tus yang mdah Bila saudara telah menyelesaikan pela-
jaran tnt, tulislah nama dan alamat saudara pada tempat
yang telah disediakan di halaman ekiur Kemudian kl-
nmksnlsh buku tnt kepada alamat yang tercantum pada
halaman tersebut Kami akan tnemertkss jawaban jewsb-
an saudara dan mengmmkan buku mi kembali kepada
saudara bersama pelajaran ke 2 Bila telah menyelesai-
kan 6 pelajaran, saudara akan menertme suatu tanda
tamat.

KARUNIA YANG TERBAIK

Andaikata saudara boleh memi-
liki apa saja yang saudara inginkan,
apakah yang akan saudara pilih? Ba-
nyak orang yang akan memilih keka-
yaan. Yang lain menghendaki kese-
hatan, kebahagiaan, atau persahabat-
an: hal-hal yang tak dapat dibeli de-
ngan uang.

Mungkin saudara akan meminta kebahagiaan yang
tak akan pernah berakhir. Tetapi siapakah yang dapat
memberikan kehidupan yang kekal? Hanya oknum Itu
yang telah menciptakan dan memberi hidup kepada sau-
dara dapat memberi kebahagiaan kekal kepada saudara.
Dia itulah Allah, yang menciptakan langit dan bumi de-
ngan segala isinya.

Kebahagiaan kekal bukanlah hanya sesuatu yang
harus diinginkan. Allah begitu kasih kepada saudara
sehingga Dia menginm Anaknya Yesus, untuk menjadi
sahabat saudara. Mereka yang menenma Dia akan bero-
leh kebahagiaan kekal. Jadi, Yesus adalah Karunia yang
terbaik yang dapat saudara miliki.

Hak cipta 1970 tnternanooet Correspondence Institute
1445 Boonvrlle Ave., Sprrnqfteld, Missouri 65802, USA



Yang Harus Saudara Kerjakan

Di bawah pertanyaan ini ada tiga jawaban yang
mungkin benar. Berilah tanda X di samping ja-
waban yang menurut pendapat saudara paling
tepat.

1. Manakah yang lebih saudara inginkan untuk
dimiliki?

a) Kekayaan
b) Kemasyhuran
c) Seorang sahabat yang akan membe-

ri kebahagiaan kekal.

JANJI ALLAH

Tentu saudara ingin tahu, bagaimana caranya sauda-
ra bisa menerima Karunia yang terbesar itu. Allah mem-
beritahu hal ini kepada saudara di dalam bukuNya yang
indah, yaitu Alkitab. Kita menyebutnya Firman Allah
karena Allah menyuruh para penulis itu menuliskan apa-
apa yang harus ditulisnya.

Beratus-ratus tahun sebelum Ye-
sus lahir, Allah telah memberitahu
kepada para nabi apa yang akan ter-
jadi. Pernyataan-pernyataan dari Al-
Iah atau nubuatan-nubuatan itu mere-
ka tulis pada bagian pertama dari Al-
kitab. Allah berjanji mengirim Anak-
Nya sebagai Juruselamat Dunia. Para
nabi menulis bahwa:

• Juruselamat itu akan lahir di Betlehem.
• Juruselamat itu akan lahir dari seorang perawan.
• Juruselamat itu akan lahir dari keturunan Daud.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Dalam buku apakah Allah memberitahu ten-

tang Juruselamat? ..

3. Adakah saudara memiliki sebuah Alkitab

atau sebagiannya? ..



Kira-kira 675 tahun sebelum Yesus lahir, nabi Yesa-
ya telah menulis:

MALAIKAT DAN MARIA

Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengan-
dung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan Dia Imanuel. Yesaya 7:14.

Imanuel berarti "Allah beserta
kita". Akhirnya tibalah saatnya per-
janjian Allah ini digenapi. Hampir
2000 tahun yang lampau Allah meng-
utus seorang Malaikat dari surga ke
bumi untuk menyampaikan kabar ke-
pada seorang wanita muda yang ber-
nama Maria. Lukas, seorang tabib,
menulis tentang pengalaman Maria ini
dalam Alkitab:

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malai-
kat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama
Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan
dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud;
nama perawan itu Maria. Ketika malaikat Itu masuk
ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang
dikaruniai; Tuhan menyertai engkau."

Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berta-
nya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria
sebab engkau beroleh kasih-karunia di hadapan Al-
Iah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak-
lah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi
besar dan akan disebut Anak ~lIah Yang Mahatinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadaNya
takhta Daud, bapa leluhurNya, dan la akan menjadi
raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-
lamanya dan KerajaanNya tidak akan berkesudahan."

Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal Itu
mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan
turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan
menaungi engkau; sebab Itu anak yang akan kaula-
hirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." ... Kata
Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu
malaikat Itu meninggalkan dia lukas 1 :26-35,38.



"Tuhan" adalah nama lain untuk Allah. Maria tidak
mengerti apa yang akan terjadi, tetapi sebagai hamba
Tuhan yang taat dia bersedia melakukan apa saja yang
di peri ntahkanNya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Siapakah yang dipilih Allah untuk menjadi
ibu Juruselamat?

MARIA DAN ELISABET

Segera setelah menerima kabar dari Malaikat itu.
Maria mengetahui bahwa suatu keajaiban telah terjadi
dalam tubuhNya. Dia akan melahirkan seorang bayi yang
secara jasmani tak mempunyai ayah. Allah telah memi-
lih dia sebagai ibu AnakNya, ialah Juruselamat! Tetapi
Maria menghadapi persoalan yang besar. Siapakah yang
mau percaya dengan apa yang terjadi atas dirinya? Dia
telah bertunangan dengan seorang laki-laki yang baik.
seorang tukang kayu bernama Yusuf. Bagaimanakah
anggapannya kalau diketahuinya bahwa dia (Maria) telah
mengandung? Kalau Maria dituduh Yusuf berbuat zinah,
dia bisa dihukum dilempari batu sampai mati! Apa yang
harus dilakukan Maria?

Malaikat telah mengatakan suatu
keajaiban juga yang dikerjakan oleh
Tuhan terhadap saudara sepupu Ma-
ria. Elisabet. Mungk.in dia bisa me-
ngerti. Maka Maria pergi ke rumah
Elisabet dan suaminya Zakaria serta
tinggal di sana selama 3 bulan.

, Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melon-
jaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun
penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara
nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perem-
puan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku
ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"

Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan
hatiku bergembira karena Allah. Juruselarnatku,
sebab la telah memperhatikan kerendahan hamba-
Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala
keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena
Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbu-
atan besar kepadaku dan namaNya adalah kudus.
lukas 1 :41·43.46-49.



Maria adalah seorang wanita muda sejati yang ber-
bakti kepada Allah serta patuh- pada sabdaNya. Dia ada-
Iah seorang wanita yang pandai, hormat dan ramah ta-
mah, setia, taat, rendah hati, dan baik. Kita berterima
kasih kepadanya karena ia telah mengambil bagian untuk
kedatangan Juruselamat ke dunia. Malaikat dan Elisabet
mengakui bahwa Allah telah memilih Maria sebagai lbu
Juruselamat. Tetapi mereka tidak menyembahnya, de-
mikian pula kita. Maria sendiri menyebut Allah sebagai
Juruselarnatnva.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Siapakah nama saudara sepupu Maria?

MALAIKAT DAN YUSUF
Apakah yang dilakukan oleh Yusuf, ketika diketa-

huinya bahwa Maria telah mengandung?

Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan
tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud

itu, malaikat Tuhan nampak kepada-
nya dalam mimpi dan berkata: "Yu-
suf, anak Daud, janganlah engkau ta-
kut mengambil Maria sebagai isteri-
mu, sebab anak yang di dalam kan-
dungannya adalah dari Roh Kudus.
la akan melahirkan anak laki-laki dan
engkau akan menamakan Dia Yesus,
karena Dialah yang akan menyelamat-
kan umatNya dari dosa mereka."

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti
yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
la mengambil Maria sebagai isterinya, tetapi tidak
bersetubuh dengan dia sampai la melahirkan anak-
nya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus.
Matius 1:19-21, 24, 25.



Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Apakah yang diberitahukan oleh Malaikat
kepada Yusuf?

a) Untuk memutus pertunangannya de-
ngan Maria.

b) Untuk nikah dengan Maria sebab
Bayi yang dikandungnya adalah dari
kuasa Roh Kudus.

.... c) Untuk melupakan Maria.

LAHIR DI BETLEHEM

Kaisar Agustus membuat suatu undang-undang bah-
wa semua orang harus didaftar untuk cacah jiwa. Maria
dan Yusuf adalah keturunan keluarga Daud, sehingga
mereka harus ke Betlehem, kota keluarga Daud untuk
didaftar. Itu sesuai dengan nubuat nabi Mikha yang
mengatakan bahwa Juruselamat akan
lahir di kota tersebut Maria dan Yu-
suf tidak bisa mendapatkan tempat
penginapan. Mereka mendapatkan
tempat dalam sebuah kandang. Yesus
lahir dalam kandang ItU. Seorang ma-
laikat memberitakan kabar gembira
itu kepada beberapa orang gembala
yang berada tidak jauh dari tempat itu.

Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan ta-
kut. sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada-
mu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari mi
telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan.
di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: kamu
akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan
lampin dan terbaring di dalam palungan."

Dan tiba-tsba tampaklah bersama-sama dengan malai-
kat itu sejumlah besar balatentara sorga yang memuji
Allah, katanya: "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang
mahatinggi dan damal-sejahtera di bumi di antara
manusia yang berkenan kepadaNya." lukas 2:1~14.

Gembala-gembala mendapatkan Yesus Kristus, Juru-
selamat itu terbaring dalam palungan. Mereka memuji
Allah atas karuniaNya yang besar. Beberapa orang Majus
dari negeri-negeri lain juga datang untuk menyembah
Yesus. Kemudian Raja Herodes yang kejam berusaha



untuk membunuh Yesus - tetapi Maria dan Yusuf, telah
menyingkir bersama Dia ke MeSIr. Kelak mereka kem-
bali ke Nazaret dan Yesus menjadi dewasa di sana.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Apakah yang merupakan karunia Tuhan yang
terbesar'

al Kebahagiaan
bl Kesehatan
el Yesus Knstus, Juruselamat yang

memberi hidup kekal

Ucapan Selamat!

Saudara telah menyelesaikan pelajaran satu. Isilah
utik- titik di bawah mi dengan alamat saudara dan kirim-
kan buku ini ke alamat yang tertera di bawah mi Pada
sampul surat saudara tempelkan perangko secukupnya.
Kami akan memeriksa dan mengembalikan buku ini ke-
pada saudara, bersama pelajaran dua

Nama

Alamat

Kota

Propinsi





TAHUN-TAHUN PERSIAPAN

Yesus mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia

Yesus menjadi dewasa di Nazaret, yakni sebuah kota
yang berpenduduk lebih kurang 15 ribu orang di daerah
Galilea. Kota itu adalah kota perhentian yang terletak
pada sebuah jalan raya antara Yerusalem dan pelabuhan-
pelabuhan Tsur dan Sidon. Kejahatan begitu sering ter-
jadi di situ sehingga terkena Ilah ucapan: "Dapatkah sesua-
tu yang baik datang dari kota Nazaret?" Yesus melihat
keadaan berdosa manusia: watak tamak, korupsi, kejam,
bertentangan dengan kehendak Allah. DilihatNya ma-
nusia telah menjadi budak dosa.

Ketika Yesus bekerja bersama Yusuf sebagai tukang
kayu Dia mendengar bahwa orang-orang menginginkan
kemerdekaan dari pemerintahan Rum. Yesus mengeta-
hui bahwa kemerdekaan politik mustahil dapat menyele-
saikan persoalan-persoalan mereka. Yang mereka butuh-
kan adalah kebebasan dari dosa yang telah menguasai
hidup mereka. KedatanganNya di dunia untuk memba-
wa kebebasan ini. NamaNya, Yesus, berarti "Jurusela-
mat". Malaikat telah mengatakan kepada Yusuf:

"Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan
menyelamatkan umatNya dari dosa mereka." Matius
1:21.

Yesus mempelajari Firman Allah

Yesus mempelajari Firman Allah dan mempersiapkan
Din untuk pekerjaanblva, PengetahuanNya akan-Firman
Allah sudah melebihi guru-guruNya, ketika Dia baru
berusia 12 tahun. Dia selalu mentaati dan mengasihi
Firman itu.

Yesus dibaptiskan

Dalam usia tiga puluh tahun Yesus meninggalkan
kota Nazaret untuk mengunjungi kota-kota lain sambil
mengajarkan Firman Allah. Allah mengantarNya ke tem-
pat Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah. Yohanes
membaptiskan Yesus di sungai Yarden.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Sesudah dibaptis, Yesus seyera keluar dari air dan
pada waktu itu juga langit terbuka dan la melihat
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasNya,
lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan:
"Inilah Anak yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku
berkenan." Matius 3:16,17.

1. Sempurnakanlah:

"Yesus" berarti .

Yesus dibaptiskan di sungai .

oleh Pembaptis. Allah bersabda:

"Inilah yang kukasihi."

2. Pilihlah dari apakah Yesus menyelamatkan
umatNya?

al Pemerintahan Rum
b) Kemiskinan dan Penyakit
c) Dosa-dosanya.

YESUS DIURAPI UNTUK PEKERJAAN ALLAH

Dahulu para nabi, para imam, dan raja-raja diurapi
dengan minyak untuk menunjukkan bahwa Rohu'lkudus
akan menolong sementara mereka bekerja bagi pekerjaan
Tuhan. Juruselamat yang dijanjikan itu disebut Messias
atau Kristus. Kedua nama itu berarti "Yang Diurapi".
Nabi Yesaya menulis dari hal Dia demikian:

"Roh Tuhan ada di atasKu,
Oleh sebab la telah mengurapi Aku, Jntuk menyam-

paikan kabar baik kepada orang-orang miskin;
Dan la telah mengutus Aku untuk memberitakan

pembebasan bagi orang-orang tahanan,
Dan pengl ihatan bagi orang-orang buta,
Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
Untuk memberrtakan bahwa tahun kesukaan Tuhan

telah datang!" lukas 4: 18,19.



Nubuatan nabi Yesaya dipenuhi di dalam Yesus. Dia
mengunjungi sIlgala tempat untuk Kabar Kesukaan.
Orang sakit disembuhkan dengan jamahanNya. Orang
buta pun dicelikkannya. Yang tertawan oleh dosa dibe-
baskannya. Tentang nabi Yesaya Yesus berkata: "Pada
hari ini isi kitab yang kamu dengar itu sudah sampai."

Veng Herus Saudere Kerjakan

3. Hafalkan nubuatan nabi Yesaya!

4. Sebutkan nama-nama yang mempunyai arti
"yang diurapi"!

5. Pilihlah apa sebabnya Yesus dapat menyem-
buhkan orang sakit?

a) Dia tahu macam-macam obat-obatan
b) Dia telah belajar tentang obat-obat-

an
c) Dia diurapi oleh Roh Allah

VESUS MENGAJAR SEORANG PEREMPUAN DESA

Perjalanen melalui Sameria

Yesus memilih dua-belas orang
untuk menjadi pembantu-pembantu-
Nya. Kita sebut mereka murid-mu-
ridNya. Dua di antara mereka, yakni
Matius dan Yohanes, telah menulis
tentang kehidupan Yesus. Yohanes
menceritakan tentang kunjunganNya
ke Samarla,

Jalan terdekat dari Galilea ke Yerusalem adalah
melalui daerah Samaria. Banyak orang yang mengambil
jalan lain yang lebih jauh karena mereka membenci
orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria memandang
rendah karena mereka berlainan suku dan adat istiadat.
Tetapi, Yesus tidak mempunyai perasaan sedemikian.
Dia mengasihi semua orang. Allah telah berjanji untuk
mengirim Terang Keselamatan kepada semua bangsa.
Maka Yesuspun pergilah ke Samaria untuk membawa
keselamatan Allah.



Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Bersahabatkah Yesus dengan orang-orang
Samaria?

al Tidak, sebab mereka dari lain agama
dan suku

b) Ya, Yesus mengasihi semua orang
el Tidak, sebab mereka berdosa;

Jawab Yesus kepadanya: "Jikalau engkau tahu ten-
tang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata
kepadamu: Berilah Aku miruiml niscaya engkau
telah meminta kepadaNya dan la telah memberikan
kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepada-
Nya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur
ini amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh
air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya: "Barang-
siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang-
siapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia
tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya
air yang akan Kuberikan kepadanya. akan menjadi
mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus me-
mancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes
4:1~14.

Air yang membawa kepuasan

Di desa Sikhar sementara murid-muridNya pergi
membeli makanan, duduklah Yesus di dekat sebuah-
perigi. Ketika seorang wanita Samaria datang untuk
mengambil air, Yesuspurr" minta minum kepadanya.
Wanita itu terkejut, karena Yesus mau berbicara kepada-
nya.

Kita merasa haus apabila tubuh kita memerlukan air.
Sama halnya dengan tubuh kita yang memerlukan air
demikianpun jiwa kita membutuhkan sesuatu. Sebelum
kebutuhan itu dipenuhi, kita tidak puas dan merasa haus
secara rohani.

Wanita Samaria itu berusaha memuaskan jiwanya
dengan perbuatan hawa nafsu. Sampai lima kali dia
menikah dan saat itu dia sedang hidup bersama seorang
laki-laki yang bukan suaminya. Pada saat Yesus melihat
wanita itu untuk pertama kalinya lapun mengetahui selu-
ruh hal ihwatnva, Yesus mengetahui bahwa dia tak akan
pernah bahagia sebelum dosa-dosanya diampuni. Maka
diberitahukanNya segala dosanya itu. Wanita itu menga-
kui kebenaran kata-kata Yesus.



Wanita Samaria itu menyadari bahwa Yesus adalah
Utusan Allah. seorang Nabi. Wanita itu yakin bahwa Dia
dapat menolongnya. Ia bertanya bagaimana caranya
berbakti kepada Allah. Hafalkanlah jawaban Yesus ini:

"Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia.
harus menyembahNya dalam roh dan kebenaran."
Yohanes 4:24.

Yesus memberitahukan pula kepadanya bahwa Dia-
lah Messias. Alangkah bahagianya wanita Samaria itu
sebab ia dapat berjumpa dengan Juruselamat! Sejak itu
hidupnya berubah. Diapun berlari-lari untuk memberi-
tahu tentang Yesus kepada teman-temannya. Mereka
juga membutuhkan air hidup ini.

Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya
karena perkataanNya. dan mereka berkata kepada
perempuan itu: "Kami percaya, tetapi bukan lagi
karena apa yang kaukatakan. sebab kami sendiri
telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa Dialah
benar-benar Juruselamat dunia." Yohanes 4:41,42.

Manusia berusaha untuk membahagiakan dirinya
dengan benda-benda. cinta kasih. sex. obat-obat bius,
minuman keras. pendidikan, kekuasaan. agama, pekerja-
an-pekerjaan yang baik ataupun dengan bertapa. Tak
satupun dari antara ini yang sungguh sungguh dapat
memuaskan. Hanya Yesus dan keselamatanNyalah yang
dapat menghilangkan kehausan saudara.

Doa

Allah yang menciptakan diriku, Engkau
yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan jiwaku
yang dahaga. Ampunilah dosa-dosaku. Berilah
air kehidupan untuk menghilangkan kehausan-
ku. Ajarlah aku berbskti kepadaMu di dalam
Roh dan Kebenaran. Ijinkanlah aku berjumpa
Yesus dan tolonglah aku menge':ahui bahwa
Dialah Juruselamat dunia. Amin. '

Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Sudahkah saudara mendapatkan kepuasan

yang sesungguhnya di dalam Yesus? .

Maukah saudara mendapatkannya? .

Bacalah doa di atas ini lima kali.



YESUS MENGAJAR SEORANG HARTAWAN MUDA

Pada suatu hari datanglah seorang muda yang kaya
menjumpai Yesus. Sambil berlutut di hadapanNya iapun
bertanya: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus
kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia
berusaha sebaik·baiknya supaya bisa masuk ke dalam
rumah indah di surga. Orang kaya itu belum pernah
membunuh orang ataupun berbuat zinah. Dia belum
pernah mencuri, berdusta atau menipu. Dia hormat
terhadap orang tua.

Walaupun ia seorang yang beqitu ~;f.
baik, namun toh dia masih merasakan ~ 0"" .:.r

~~ ....adanya sesuatu yang kurang. Tak (l (I ''',

seorangpun yang cukup baik untuk
bisa masuk surga. Dosanya ialah si-
fat mementingkan diri sendiri. Dia
lebih banyak memikirkan kepenting-
an diri sendiri daripada menolong
orang lain. Dia lebih mencintai uang
daripada Allah. Dia membutuhkan
keselamatan sebagaimana yang dibu-
tuhkan oleh wanita Samaria itu. Un·
tuk memperoleh kebahagiaan yang benar dan hidup
yang kekal kita harus mementingkan Allah di atas sega-
la perkara,

Yang Harus Saudara Kerjakan

Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih
kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Hanya satu
lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau
miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian
datanglah ke mari, dan ikutlah Aku." Markus 10:21.

Sebenarnya Yesus bisa memberi apa yang dicari oleh
orang itu, yakni hidup kekal, tetapi hartawan muda yang
malang itu, dengan sedih pergi meninggalkan Yesus tan-
pa mendapatkan yang dicarinya. Dia lebih mencintai
harta duniawi daripada harta surgawi.

8. Menurut pendapat saudara baikkah pilihan

orang laki-laki kaya itu? .

9. Apakah usaha untuk menjadi baik akan cu-

kup untuk membawa saudara ke dalam surga?



Ucapan Selamat!

Sekarang saudara sudah mengerjakan 1/3 bagian
dan kursus Ini. Kirimkan buku kectl tnt ke alamat di
bawah ini Kemi akan memenksanya dan mengmmkan-
nya kembslt kepada saudara bersama pelajaran 3.

Ulasan dan Permohonan Doa

Jika saudara dalam', kesulitan atau membutuhkan
pertolongan kerohanian, denqan senang hati guru saudara
akan berdoa untuk saudara.

Nama

Alamat

Kota

Propinsi
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SEORANG NABI SEPERTI MUSA

Musa adalah seorang Nabi dan juga seorang pemim-
pin yang besar. Dia memimpin umatnya keluar dari
perbudakan dan memberi hukum-hukum Allah kepada
mereka. Allah juga menunjukkan kepada Musa bahwa
Messiaspun seorang Nabi yang kelak akan menyampaikan
berita Allah kepada manusia. Dia akan membebaskan
manusia dan perbudakan dosa. Dia akan menjadi Raja
kehidupan mereka yang akan memberi hukum-hukum
kehidupan yang baru kepada mereka.

Bahwa Aku akan menjadikan bagi mereka ItU seo-
rang nabi dan antara segala saudaranya, yang seperti
engkau, dan Aku akan memberi segala firmanku
dalam mulutnya dan rapun akan mengatakan kepa-
danya segala yang kusuruh akan dia ... barangsiapa
yang tiada mau dengar akan segala firrnanku yang
akan dikatakan olehnya dengan namaku, niscaya
Aku menuntutnya kelak kepada orang ItU. Ulangan
18:18,19.

Bertahun-tahun lamanya umat ItU memakai hukum-
hukum yang diberrkan, oleh Allah kepada Musa. Musa
menulis bahwa hukum-hukum ItU akan diganti bila Mes-
sias datang. Semua orang akan diadili oleh apa yang
disabdakan oleh Messias. Itulah sebabnya, pada han ini
bila kita ingin tahu cara untuk hidup menurut kehendak
Allah, kita harus membaca pengajaran-pengajaran Yesus,
yakni Hukum Messias.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Sebelum Yesus, siapakah nabi besar yang

menenma hukum-hukum Allah? .

2. Siapakah nabi yang seperti nabi Musa?

Hak cipta 1970 International Correspondence Institute
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HUKUM·HUKUM KERAJAAN YESUS

"Berbahagialah orang yang miskin di ~
hadapan Allah, karena merekalah ~.
yang empunya Kerajaan Sorga. ../
Berbahagialah orang yang berdukacita,
karena mereka akan dihibur.

karena mereka akan memperoleh di ~
bumi apa yang dijanjikan Allah.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus dD
akan kebenaran, karena mereka akan ,>-
dipuaskan. \
Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang SUCIhatinya,
karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa
damai. karena mereka akan disebut
anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh
sebab kebenaran, karena merekalah yang
empunya Kerajaan Sorga.
Berbahagialah kamu. jika karena Aku kamu
dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan
segala yang jahat.
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu
besar di sorga. sebab demikian juga telah dianiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu."
Matius 5:3-12.

Siapakah yang akan mendapatkan kebahagiaan?

Di atas sebuah bukit Yesus mengajarkan pnnsip-
prinsip dasar kehidupan kepada pengikut-pengikutNya.
PengajaranNya itu kita sebut "Khotbah Di Bukit". Dia
membicarakan tentang kebahagiaan yang diberikan Allah
kepada kita.

Sebagai apakah anggota-anggota Kerajaan itu?

MelaluI Musa Allah memberikan prinsip-prinsip da-
sar tentang hal-hal yang harus diperbuat dan tidak
boleh diperbuat. Prinsip dasar itu tidak berubah. Tetapi
hukum Yesus jauh lebih sempurna daripada hukum
Musa. Musa mengajarkan tentang apa yang harus diker-
jakan oleh manusia. Yesus mengajarkan perihal bagai-
mana kita harus hidup, Kita harus menjad i seperti ga-
ram yang dapat membuat enak pada hidup, dan seperti
terang yang menunjukkan jalan bagi manusia kepada
Allah.



"Kamu adalah garam dunia . .. Kamu adalah te-
rang durua . .. Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga." Matius 5:13-16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Hukum siapakah yang sebagian besar menga-

tur perbuatan seseorang? .

4. Hukum siapakah yang mengatur perihal ba-

gaimana kita harus hidup? .

5. Yesus berkata bahwa kita sebagai

dan durua,

Hukum-hukum bagi pikiran dan perasaan

Hukum-hukum Musa merupakan
suatu patokan bagaimana manusia
mengukur perbuatan seseorang. Y~
sus memberikan suatu patokan bagai-
mana tiap-tiap orang mengukur ting-
kah lakunya sendiri. Mungkin seseo-
rang amat berhati-hati, sehingga tak
pernah melanggar Hukum-hukum te-

tapi toh dalam dirinya masih penuh dosa. Dosa dalam
pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan menyebabkan
perbuatan dosa. Yesus mengajar kita membersihkan
batin kita agar kita dapat hidup dengan bersih

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para
nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya." Matius 5:17.

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada
nenek moyang kita: Jangan membunuh ... Tetapi
Aku berkata kepadamu:. . siapa yang berkata" Ja-
hil!" harus diserahkan ke dalam neraka yang menya-
la-nyala Matius 5:21,22.



"Kamu telah mendengar firman: 'Jangan berzinah.'
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang
memandang perempuan serta menginginkannya, su-
dah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Matius
5:27,28.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Apakah Allah meminta kita bertanggung ja-
wab atas pikiran, perasaan kita?

a) Tidak. Tak seorangpun dapat me-
nguasai pikiran dan perasaannya.

b) Ya. Perbuatan-perbuatan kita dise-
babkan oleh pikiran dan perasaan
kita.

Hukum kasih

Hukum utama dalam kerajaan Yesus adalah Hukum
kasih: kasih terhadap Allah dan terhadap sesama.

Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya
untuk mencobai Ola: "Guru, hukum manakah yang

Jawab Yesusterutama dalam hukum Taurat?"
kepadanya: "Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan
dengan segenap akal-budimu.
Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama. Dan hukum yang
kedua, yang sama dengan Itu,
Ialah: Kasihilah sesamamu manu-
sia seperti dirimu sendiri. Pada
kedua hukum Inilah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi." Matius 22:35-40.

Kamu telah mendengar firman: "Kasihilah sesamamu
manusia dan bencilah musuhmu Tetapi Aku berka-
ta kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan
demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang
di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang
yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan
hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak
benar." Matius 5:43-45.



Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Bacalah bagian "Hukum kasih" ini sekali lagi.

8. Hafalkan dua perintah Allah yang dikatakan
terbesar oleh Yesus.

MENTAATI HUKUM·HUKUM YESUS

Yesus berkata bahwa kehidupan saudara bergantung
kepada ketaatan menjalankan hukum-hukum Yesus.
Hukum-hukum itu merupakan rahasia suatu kehidupan
bahagia, baik sekarang, di dunia maupun di akhirat.

"Menqapa kamu berseru kepadaKu: Tuhan, Tuhan,
padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku kata-
kan? Setiap orang yang datang kepadaKu dan men-
dengarkan perkataanKu serta melakukannya ... - la
sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang
ItU menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya
di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melan-
da rumah ItU, rumah ItU tidak dapat digoyahkan,
karena rumah ItU kokoh dibangun. Akan tetapi
barangsiapa mendengar perkataan Ku, tetapi tidak
melakukannya, ia sama dengan seorang yang men-
dirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika
banjir melandanya, rumah ItU segera rubuh dan
hebatlah kerusakannya." Lukas 6:46-49.

Satu-satunya kesulitan bagi kita
untuk mentaati hukum-hukum Yesus
adalah: tak seorangpun yang dapat
mentaatinya dengan usahanya sendiri.
Kita tidak diciptakan untuk bertindak
demikian. Kita telah berdosa dalam
hati: sifat tamak dan durhaka yang
menyebabkan kita tak dapat hidup
menurut hukum ItU. Apakah yang
dapat kita perbuat?

Yesus memberitahu rahasia ItU dalam suatu perca-
kapan dengan Nikodemus, seorang Penghulu agama Ya-
hudr. Allah akan mengubahkan kita supaya kita ingin
berbuat sesual dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus
pada kita. Dan Rohu'lkudus akan menolong kita, Yesus
menyebutkan hal ini "dilahirkan baru", Kita menjadi
anak Allah dan mempunyai sifat baru



Berjuta-juta orang telah menerima pengalaman ini.
Selama di dunia ini dengan mengikut Yesus mereka telah
mendapatkan suatu hidup baru yang Indah. Dan mereka
berharap akan dapat masuk ke dalam rumahNya yang
kekal dan indah di surga.

Doa

Tuhan, ku tak mau jiwaku binasa. Tolong
buanglah segalayang jahat dalam diriku. Perba-
haruilah kehidupanku dan berilah cinta kasih-
Mu padaku. Tolong daku membangunkan hi-
dupku di atas ajaran-ajaran Yesus. Jadikanlah
aku anakMu. Amin.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9. Linqkarrlah pada kata-kata di bawah Ini yang
diperintahkan oleh Yesus untuk kita perbuat:

Cintailah Allah
Marah
Pekerjaan-pekerjaan baik
Berdoa untuk musuh
Cintailah sesama
Turutilah kata-kata Yesus

Menuduh
Mencuri
Benci
Memaafkan
Kejahatan
Pembunuhan

10. Kehidupan mana yang akan tahan terhadap
putusan-putusan pengadilan dan yang akan
tetap abadi?
.... al Kehidupan yang berdasarkan keta-

atan pada pengajaran·pengajaran
Kristus.

bl Kehidupan yang menyenangkan o-
rang itu sendiri.

el Kehidupan yang menyenangkan o-
rang lain.

11. Bila saudara telah dilahirkan baru, ucapkan-
lah syukur kepada Allah yang telah menjadi-
kan saudara anakNya. Kalau saudara belum
dilahirkan baru, apakah saudara ingin dila-
hrrkan baru? .. , .. . . ..
Bila saudara benar-benar ingin dilahirkan ba-
ru, berdoalah kepada Allah seperti doa di
atas. Bercakaplah kepadaNya tentang hal
ItU.



Ucapan Selamat!

Sekarang Saudara telah menyelesaikan separuh dari
kursus ini. Segera setelah kami menerima buku ini, kami
akan memenksanya dan mengembalikannya kepada sau-
dara bersama pelajaran 4. Saudara akan menerima sebu-
ah tanda tamat yang menarik setelah saudara menye-
lesaikan ke 6 pelajaran. Allah memberkati saudara se-
mentara saudara belajar dan dalam melaksanakan hidup
saudara seperti yang telah saudara pelajari.

Pertanyaan dan Ulasan

Nama

Alamat

Kota

Propinsi
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SEORANG AYAH MENGAMPUNI ANAKNYA
Yesus berceritera

Untuk mengajarkan kebenaran rohani. Yesus sering
menceriterakan ceritera-ceritera pendek yang disebut
perumpamaan. satu di antaranya adalah:

Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua
anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya:
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita
yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi-
kan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa
hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh ba-
giannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia
memboroskan harta miliknya itu dengan hidup ber-
foya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya. timbul-
lah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun
mulai melarat.

Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di
negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk
menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya
dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. teta-
pi tidak seorangpufl yang memberikannya kepada-
nya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Beta-
pa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-
limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelapar-
an. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan
berkata kepadanya: Bapa. aku telah berdosa terha-
dap sorga dan terhadap bapa. aku tidak layak lagi
disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah
seorang upahan bapa.

Maka bangkitlah ia. dan pergi kepada bapanya.
Ketika ia masih jauh. ayahnya telah melihatnya,
lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah-
nya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan
mencium dia. Kata anak itu kepadanya: Bapa. aku
telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. aku
tidak layak lagi disebutkan anak bapa.
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Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya:
Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikan-
lah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari-
nya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak
lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita
makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali, la telah hilang dan di-
dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria,

Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan
ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar
bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia
memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepa-
danya: Apa arti semuanya itu.
Jawab hamba itu: Adikmu telah
kembali dan ayahmu telah me-
nyembelih anak lembu tambun,
karena ia mendapatnya kembali
dengan sehat. Maka marahlah
anak sulung itu dan ia tidak mau
masuk. Lalu ayahnya keluar dan
berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya,
katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah bapa,
tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan
seekor anak kambing untuk bersukacita dengan
sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak
bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa
bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapa
menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu
bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku
adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan
bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi
hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali."
Lukas 15:11-32. ..

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Isilah'

Yesus menceriterakan untuk

membantu orang-orang mengerti kebenaran-

kebenaran yang penting



Pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari ceritera itu

Ada dua jalan untuk meninggalkan warisan: dengan
membuat suatu surat wasiat, atau dengan memberikan
warisan itu kepada ahli waris ketika pemiliknya masih
hidup. Anak laki-laki yang bungsu itu ingin meninggal-
kan rumah agar dapat menikmati hidup dengan caranya
sendiri. Ia hendak menentukan teman-temannya sendiri.
la tidak ingin diperintah oleh ayah atau kakaknya. De-
mikianlah ayahnya memberikan hak warisannya dan
iapun pergilah meninggalkan rumah.

Selama uangnya masih ada dia
mempunyai banyak "teman". Na-
mun, ketika uangnya habis teman-
nyapun meninggalkan dia. Akhirnya,
iapun mulai merasa lapar sampai
ingin memakan makanan babi yang
diurusnya. Dia sadar akan kebodoh-
annya. Setelah itu, pulanglah ia sam-
bil menyesali dan mengakui dosa-
dosanya serta meminta pengampun-
an. Ia berharap ayahnya mau mem-
berinya suatu pekerjaan.

Alangkah terkejutnya ketika ba-
panya menyambut kedatangannya
dan menempatkan dia kembali seperti
semula di antara keluarganya. Dia
tidak berlayak atas perlakuan sema-
cam itu tetapi bapanya masih menga-
sihi dia walaupun dia telah berbuat
dosa.

Dalam perumpamaan ini bapa itu melambangkan
Bapa kita di surga - Allah. Kedua Anak laki-lakinya itu
melambangkan dua golongan manusia yang tersesat.
Yang bungsu melambangkan seorang berdosa yang me-

, nyesali perbuatannya yang salah dan kembali kepada
Allah untuk mendapatkan keampunan.

Yang sulung, yang membanggakan dirinya sebagai
seorang yang baik dan yang merasa malu akan adiknya,
sudah lama bekerja pada ayahnya. Tetapi kata-katanya
yang tak hormat menunjukkan bahwa sesungguhnya dia
tidak mencintai ayahnya. Hatinya jauh daripada ayahnya,
sejauh kepergian adiknya. Dia melambangkan orang-orang
yang membanggakan kebaikan mereka dan yang tidak me-
nyadari bahwa mereka juga orang-orang berdosa yang
membutuhkan keampunan dari Allah. Kebanggaan, suka
mencela, dan tak mau mengampuni mungkin merupakan
dosa-dosa yang lebih berat daripada dosa-dosa yang telah
diperbuat oleh saudara laki-laki di negeri yang jauh itu.



Kita semua telah melanggar perintah Allah Bapa di
surga dan telah pula berbuat dosa. Kita tidak berhak
mendiami di rumahNya yang indah di surga. Tetapi
Dia mengajak kita meninggalkan dosa-dosa kita dan da-
tang kepadaNya untuk mendapat keampunan.

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan
kita. Roma 6:23.

2. Mengapa anak laki-laki yang bungsu itu me-
ninggalkan rumahnya?

a) Untuk mendapatkan pekerjaan yang
baik

b) Untuk melayani umat manusia
c) Untuk menuruti kehendaknya sen-

diri

3. Mengapa dia pulang?
a) Untuk meminta uang lagi
b) Untuk meminta keampunan dan

pekerjaan kepada bapanya
el Untuk bercerita tentang kota

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Siapakah yang memerlukan keampunan dari
Allah?

a) Semua orang, sebab semua orang
telah berbuat dosa

b) Hanya orang-orang yang amat jahat
el Orang-orang yang tinggal di kota

5. Hafalkanlah Roma 6:23.

6. Apakah saudara juga telah berbuat dosa?
Apakah saudara membutuhkan keampunan
dari Allah? .

7. Hafalkanlah kata-kata ini: "Bapa •... saya
telah berbuat dosa terhadap Allah •... saya
tak layak lagi disebut anakMu." Saudara
dapat memakai kata-kata anak yang bungsu
itu sebagai doa saudara. Tidak menjadi soal
apa yang telah diperbuat, Allah akan me-
nyambutdan mengampuni dosa-dosa saudara
sebab Dia mengasihi saudara.



KITA HARUS MENGAMPUNI

Yesus mengajar bahwa jika kita menginginkan Allah
mengampuni dosa kita, maka kita harus mengampuni
mereka yang telah bersalah kepada kita. Dendam adalah
suatu dosa dan menjadi akar dari dosa-dosa yang lain.
Dendam mengakibatkan sakit hati, celaan, kebencian, per-
tengkaran bahkan pembunuhan. Selama kita memperta-
hankan dosa-dosa kita, maka dosa-dosa itu tak dapat di-
ampuni. Kita harus meninggalkan dosa-dosa itu dan me-
minta Allah menghilangkannya. Yesus berkata:

"Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu."
Matius 6:15.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Adakah seseorang yang telah berbuat salah
terhadap saudara? Mintalah kepada Allah
agar menolong saudara mengampuni dan me-
lupakan kesalahannya.

YESUS MENGAMPUNI ORANG-ORANG YANG
BERDOSA

Karena Yesus akan mati untuk
semua orang yang berdosa, maka Dia
berhak mengampuni siapa saja yang
datang kepadaNya untuk mendapat-
kan keampunan dosa. Yesus telah
mengampuni banyak orang berdosa
serta mengubah sama sekali hidup
mereka. Salah seorang di antara

mereka ialah seorang perempuan berdosa yang mungkin
telah mendengar Dia berkhotbah dan ingin memperlihat-
kan penghargaannya. Dia ke rumah Simon yang telah
mengundang Yesus bersama murid· rnundblva makan ma-
lam. Pada kaki Yesus, la menangis sambil menyesali do-
sa-dosanya. Simon terkejut sebab Yesus membiarkan
kakiNva dijamah oleh perempuan yang tidak baik sema-
cam ItU. Yesus berceritera kepadanya:

Yesus datang ke durua karena dua sebab:

1. Untuk mengajar kita tentangAlIah dan kasihNya.
2. Untuk mengambil cela atas dosa-dosa kita dan

untuk mati menggantikan kita agar kita dapatn diampuni.

~~-!J



Alangkah senangnya perempuan
itu ketika Yesus mengampuninya.
Orang Parisi dan teman·temannya da-
pat juga merasakan kegembiraan dan
keampunan yang sama, namun mere-
ka tak mau mengakui bahwa mereka
juga orang-orang berdosa. Mereka
membanggakan perbuatan diri mere-
ka yang baik.

"Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pele-
pas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar,
yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup
membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua 0-

rang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terle-
bih mengasihi dia?" Jawab Simon: "Aku kira dia
yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata
Yesus kepadanya: "Betul pendapatmu itu." Dan sam-
bil berpaling kepada perempuan itu, la berkata kepa-
da Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk
ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku
air untuk membasuh kakiKu, tetapi dia membasahi
kakiKu dengan air mata. .. Dosanya yang banyak
itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat
kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit
juga ia berbuat kasih:' Lalu la berkata kepada pe-
rempuan itu: "Dosamu telah diampuni." Dan mere-
ka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam
hati mereka: "Siapakah la ini, sehingga la dapat
mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada
perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan
engkau, pergilah dengan selamat." Lukas 7:41-50.

Orang-orang Parisi bertanya: "Siapakah orang ini,
yang dapat juga mengampuni dosa?" Siapakah yang
mengampuni dosa? Anak Allah - Tuhan Yesus Kristus.
Dia masih mengampuni semua orang yang datang kepada-
Nya. Kita berlutut pada kakiNya sambil berdoa mengakui
bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan bahwa kita
menyesali dosa-dosa kita dan ingin bebas daripadanya. Di
dalam hati, kita mendengar Dia berkata, "Dosa-dosamu
diampuni. Imanmu telah menyelamatkan kamu; pergilah
dengan sejahtera." Pengampunan Yesus membawakan ke-
gembiraan, sejahtera dan kehidupan baru kepada kita.

Dapat pula kita menjadi seperti kaum Parisi dan
berbuat seakan-akan kita tidak pernah berdosa. Selama
kita berbuat demikian kita tidak mungkin dapat meneri-
ma keampunan atas dosa- dosa kita. Kita harus menga-
kui dosa-dosa kita di hadapan Yesus dan mohon kearn-
punanNya. Untuk memiliki hidup kekal dosa saudara
harus diampuni.



Yang Harus Saudara Kerjakan

9. Hafalkan kata-kata Yesus ini: "Segala dosa-
mu sudah diampuni. Imanmu sudah menye-
lamatkan engkau; pulanglah engkau dengan
sejahtera. "

10. Apakah Yesus telah mengampun I dosa-dosa
saudara? .
Ucapkanlah terima kasih kepadaNya atas
keampunan itu. Pikirkan: Apakah yang
dapat kulakukan untuk menunjukkan cinta-
ku kepada Yesus]

Ucapan Selamat!

Sekarang saudara telah menyelesaikan dua pertiga
dan kursus ini. Kirim buku mi ke alamat di bawah tnt.
Kami akan merutsmvs dan menginmnya kembali kepada
saudara bersama pelajaran 5.

Nama

Alamat

Kota

Propinsi
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SUATU KOMPLOTAN MELAWAN YESUS
Tokoh-tokoh pemimpin agama membenci Yesus

karena Dia berkhotbah tentang dosa-dosa mereka. Me-
reka iri-hati sebab orang banyak mengikuti Dia. Dia
menyembuhkan orang-orang sakit dan bahkan menghi-
dupkan beberapa orang yang meninggal dunia. Yesus
memenuhi nubuatan tentang Messias, tetapi pemimpin-
pemimpin itu masih juga tidak mau percaya akan Dia.
Mereka memutuskan untuk menangkap Yesus, menu-
duhNya sebagai seorang pemberontak dan memintakan
hukuman mati ke atasNya. Akan tetapi, mereka takut
karena jika mereka menangkap Yesus secara terang-
terangan orang banyak akan membela Dia. Maka disuap-
nya salah seorang di antara murid-muridNya, Yudas
Iskariot, untuk membawa mereka kepada Yesus pada
malam hari.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Siapakah musuh-musuh Yesus itu?
a) Rakyat biasa
b) Beberapa Pemimpin agama
c) •Pegawa.i·pegawai Pemerintahan Rum

PESTA PASKAH
Pesta Paskah dirayakan untuk memperingati ketika

Allah membebaskan umatNya dari perbudakan. Tiap
tahun pada Pesta Paskah itu seekor anak domba disem-
belih sebagai korban karena dosa. Ini adalah suatu gam-
baran tentang kematian Yesus yang akan datang. Ketika
untuk pertama kali Yesus memulai pelayananNya, Yo-
hanes Pembaptis telah memperkenalkan Dia sebagai
"Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia".
Untuk melaksanakan hal ini Dia harus menanggung
hukuman atas dosa-dosa kita dan harus mati mengganti-
kan kita. Setelah Yesus makan Paskah bersama murid-
muridNya, Yudas pergi mengkhianati Ola.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus?
al Sebagai Anak Allah
b] Sebagai Anak Domba Allah yang

menghapus dosa
el Sebagai Messias yang dijanjikan

YESUS DI GETSEMANI

Yesus berdoa

Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati
Ola. Ola berkuasa meluputkan Diri, tetapi Dia datang
ke dunia untuk mati ganti kita. Dia telah mengatakan
kepada murid-muridNya bahwa Dia akan disalib dan
pada hari ketiga akan hidup kembali. Setelah makan'
malam Dia dan rnund-rnundtdva ke taman Getsemani ke
tempat yang sering mereka pakai untuk berdoa.

Lalu sampailah Yesus dan rnund-rnundblva ke suatu
tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepa-
da murid-muridNya: "Duduklah di sini, sementara
Aku berdoa." Dan la membawa Petrus, Yakobus
dan Yohanes sertaNya. Ia sangat \ .~
takut dan gentar, lalu kataNya :-l~:\
kepada mereka: "HatiKu sangat I }~

sedih, seperti mau mati rasanya. ~/ ."..~
Tinggallah di sini dan berjaga- ,,/
jagalah." la maju sedikit, mere- \
bahkan diri ke tanah dan berdoa ~

'supaya, sekiranya mungkin, saat , u-
itu lalu daripadaNya. KataNya: "Ya Abba, ya Bapa,
tidak ada yang mustahil bagiMu, ambillah cawan mi
daripadaKu, tetapi janganlah apa yang Aku kehen-
daki, melamkan apa yang Engkau kehendaki."
Markus 14:32·36 .

•Sukar bagi Yesus, yang tak pernah berbuat salah,
untuk menanggung kesalahan dosa-dosa sekalian manu-
sia di hadapan Allah Tetapi Ola mqrn menyelamatkan
kita dan dosa Tak ada jalan lam yang dapat memberikan
hidup yang kekal kepada kita, karena ItU Ola mati untuk
dosa- dosa kita.



Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Hafalkan kata-kata Yesus: "Janganlah apa
yang Aku kehendaki, melainkan apa yang
Engkau kehendaki."

Yesus ditangkap

Sementara Yesus berdoa, malaikat-malaikat datang
untuk memberi semangat dan menguatkan Dia. Murid-
muridNya telah tidur. Akhirnya Dia membangunkan
mereka untuk memberitahukan bahwa waktunya telah
tiba. Yudas memimpin oranq-oranq yang akan menang-
kap Dia.

Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan
kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang
datang untuk menangkap Dia, kataNya: "Sangkamu
Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap de-
ngan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari
Aku ad,a di tengah-tengah kamu di dalam Bait Allah,
dan kamu tidak menangkap Aku ... " Lalu Yesus
ditangkap dan dibawa dari tempat ItU. Ia digiring ke
rumah Imam Besar. Lukas 22:52-54.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Siapakah nama murid yang mengkhianati

Yesus? ..

YESUS DIADILI

Yesus diadili enam kali:
1. Di hadapan Imam Besar yang sudah mele-

takkan jabatannya
2. Di hadapan Imam Besar yang masih bertu-

gas
3. DI hadapan Pemimpm-pemimpm Yahudi
4. Di hadapan Pilatus, Gubernur Romawi
5. DI hadapan Herodes, Gubernur propinsi

yang lain
6. DI hadapan Pilatus untuk kedua kalinya



Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua
dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama
sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu
Yesus lalu membawaNya dan menyerahkanNya ke-
pada Pilatus. Markus 15: 1.

Di situ mereka mulai menuduh
Dia, katanya: "Telah kedapatan
oleh kami, bahwa orang ini me-
nyesatkan bangsa kami, dan me-
larang membayar pajak kepada
Kaisar, dan tentang diriNya la
mengatakan, bahwa la adalah
Kristus, yaitu Raja." Pilatus ber-
tanya kepadaNya: "Engkaukah
raja orang Yahudi?" Jawab Ye-
sus: "Engkau sendiri mengata-
kannya." Lukas 23: 2,3.

Jawab Yesus: "KerajaanKu bukan dari dunia ini;
jika KerajaanKu dari dunia ini, pasti hamba-hamba-
Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan
kepada orang Yahudi, ... "

Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi
mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata ke-
pada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apa-
pun padaNya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan,
bahwa pada Paskah aku melepaskan seorang bagimu.
Maukah kamu. supaya aku melepaskan raja orang
Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula: "Jangan
Dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang
penyamun. Yohanes 18:36-40.

la memang mengetahui, bahwa imam-imam kepala
telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi
imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk
meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya
bagi mereka.

Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada
mereka: "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat
dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi
ini?" Maka mereka berteriak lagi. katanya: "Salib-
kanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka:
"Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-
Nva?" Namun mereka makin keras berteriak: "Sa-
libkanlah Dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin me-
muaskan hati orang banyak Itu, la membebaskan
Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu
diserahkannya untuk disalibkan. Markus 15: 10-15.



5.• Gubernur manakah yang mengadili Yesus?

6. Apa yang dikatakan Gubernur itu?
al Saya mendapatkan Dia bersalah.
b) Saya tak dapat menemukan kesa-

lahan untuk dapat menghukumNya.
el PerkaraNya tidak diteruskan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

YESUS DISALIB

Nubuatan-nubuatan digenapi

Musuh-musuh Yesus berdusta tentang Ola di depan
pengadilan. Prajurit-prajurit mengolok-olok, meludahi,
dan rnencambukiNva. Mereka mengginng Ola di jalan-
jalan bersama-sama dua penjahat yang masing-masing

memikul salibnya menuju sebuah bu-
kit yang disebut Golgota. Mereka
memaku kaki dan tanganNya pada
salib itu. Sementara Dia tergantung
pada kayu salib orang-orang di sekeli-
lingnya mengolok-olokkan Ola. Ini-
lah Anak Allah, yang juga mati untuk
orang-orang itu - orang-orang berdo-
sa yang harus diselamatkan dan ke-

matian yang kekal. Sebenarnya Ola dapat mendatangkan
api dan surga serta membinasakan mereka semua, namun
sebaliknya Dia berdoa untuk mereka: "Ya Bapa, ampuni-
lah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat."

Yesaya telah menulis bahwa Messras akan mati untuk
dosa-dosa manusia:

Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan ki-
ta, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita;
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh brlur-brlurnva kita
menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba,
masing-masing kita mengambil jalannya sendin, teta-
PI TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan



kita sekalian. .. Sesudah penahanan dan penghu-
kuman ia terambil. . .. Sungguh, ia terputus dari
negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontak-
an umatKu ia kena tulah. Yesaya 53:5-8.

Nabi-nabi yang lam telah menulis bahwa Dia akan
dikhianati oleh salah seorang temanNya, tanganNya akan
ditusuk dan tulang-tulangNya akan keluar dari persen-
diannya. Orang-orang akan mengejekNya, memberiNya
minum cuka dan mempertaruhkan pakaianNya. Semua-
nya terjadi tepat pada waktu Yesus disalib, sebagaimana
yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Bacalah nubuatan Yesaya tiga kali.

Kematian Yesus

Tidak semua orang yang menyak-
sikan kematian Yesus mengolok-olok-
kan Dia. Salah seorang dari antara ~
kedua pencuri itu percaya akan Dia
dan diselamatkan dari dosa-dosanya
ketika ia masih di salib di samping
Yesus.

Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila
Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepada-
nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari
ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku
di dalam Firdaus." Lukas 23:42,43.

Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu
kegelapan meliputi seluruh daerah Itu sampai jam
tiga, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait
Suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara
nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tanganMu Kuserahkan
nyawaKu." Dan sesudah berkata demikian la me-
nyerahkan nyawaNya. Lukas 23:44-46.

Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menja-
ga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat
gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata:
"Sungguh, la ini adalah Anak Allah II Matius 27:54.



Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Isilah dengan nama saudara!

Ketika Yesus mati di kayu salib, Ola mati

untuk dosa .

........................................ Ola telah menang-

gung hukuman yang seharusnya diderita oleh

........................... sehingga .
dapat diselamatkan dan dapat menikmati
hidup kekal. Syukur kepadaMu, ya Allah,
yang telah mengutus AnakMu untuk meng-
gantikan .

Ucapan Selamat!

Tmggal satu pelajaran lagi untuk menyelesaikan kur-
sus ini dan saudara akan menerima sebuah tanda tamat
Setelah ksmt menertme buku petejsren tru, kemi akan
segera mengirim pelajaran 6.

Nama

Alamat

Kota

Propinsi





YESUS DIKUBURKAN

Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, penghulu-
penghulu agama yang percaya kepada Yesus, mendapat
izin dari Pilatus untuk menguburkan Yesus. Mereka tahu
bahwa Dia telah meninggal karena salah seorang dari
prajurit-prajurit itu telah menusukkan sebuah tombak ke
dalam lambungNya. Mereka membungkus tubuh itu de-
ngan kain kapan, menaruhNya ke dalam kuburan yang
berbentuk gua, dan menutup pintu kuburan itu dengan
batu yang besar. Nikodemus ingat akan kata-kata Yesus:
bahwa Dia harus "dinaikkan", di kayu salib.

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang
gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggi-
kan, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengarunia-
kan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3: 14-16.

Musuh-musuh Yesus ingat bahwa Dia telah berkata,
"Sesudah tiga hari Aku akan bangkit". Mereka minta
kepada Pilatus agar mengirimkan beberapa prajurit untuk
menjaga kubur ItU supaya tidak mungkin bagi siapapun
untuk mencuri tubuhNya dan berkata bahwa Yesus telah
bangkit kembali. •

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Siapakah yang menguburkan Yesus?

......................... dari .

dan .

2. Yesus telah berkata bahwa Dia akan bangkit
setelah berapa hari?

3. Hafalkan apa yang telah dikatakan oleh Ye-
sus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:
14-16.
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YESUS HIDUP KEMBALI

Pada Hari Minggu pagi-pagi benar, yaitu hari ke-3
setelah Yesus disalib, Dia hidup kembali.

Akan tetapi malaikat itu berkata
kepada perempuan-perempuan
itu: "Janganlah kamu takut; se-
bab aku tahu kamu mencari Ye-
sus yang disalibkan itu. Ia tidak
ada di sini, sebab la telah bangkit,
sama seperti yang telah dikata- \\
kanNya. Mari, lihatlah tempat , \~
la berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah
kepada murid-muridNya bahwa la telah bangkit
dari antara orang mati. .. Mereka segera pergi ...
berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya ke-
pada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa
dengan mereka dan berkata: "Salam bagimu." Me-
reka mendekatiNya dan memeluk kakiNya serta
menyembahNya. Matius 28: 1-9.

Lima kali pada hari itu Yesus memperlihatkan Diri
kepada teman-temanNya. Dia dapat masuk lewat pintu
yang terkunci dan muncul atau lenyap bilamana saja
diInginiNya sebab memiliki tubuh yang telah berubah
dipermuliakan.

Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu
Itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tem-
pat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka
takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu
datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata: "Damal-sejahtera bagi kamu!" Yohanes
20:19.

Mula-mula murid-murid itu mengira bahwa mereka
melihat hantu. Tetapi setelah mereka meraba sendiri
tubuh Yesus dan Dia makan bersama mereka, diketahui-
nyalah bahwa sesungguhnya Ola telah hidup kembali.
Salah seorang di antara murid-murid itu, yaitu Tomas,
pada waktu itu tidak hadir dan tidak mempercayai per-
kataan teman-temannya. Minggu berikutnya ketika me-
reka semua sedang berkumpul bersama, tiba-tiba Yesus
berada di antara mereka lagi.



Kemudian la berkata kepada Tomas: "Taruhlah
jarimu di sini dan lihatlah tanganKu, ulurkanlah
tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungKu dan

jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah." Tomas men-
jawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allah-
kul" Kata Yesus kepadanya: "Kare-
na engkau telah melihat Aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mere-
ka yang tidak melihat, namun per-
caya." Yohanes 20:27-29.

Kata-kata Yesus ini terutama ditujukan kepada kita.
Kita tidak perlu melihatNya sendiri untuk percaya bahwa
Dia telah bangkit dari kematian. Selama empat puluh
hari Dia sering menjumpai murid-muridNya dan menga-
jar mereka. Mereka menulis hal ini dalam Alkitab. Mu-
suh-musuh mencambuki dan memasukkan mereka ke
dalam penjara sebab mereka menceriterakan bahwa Ye-
sus hidup kembali. Tetapi mereka tahu bahwa memang
benar Yesus hidup kembali. Lebih baik mereka mati
daripada harus menyangkal kebenaran itu. Merekalah
saksi-saksi dari kebangkitan Yesus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Pada hari apa dalam minggu itu Yesus bang-

kit kembali? .

5. Selama berapa hari Yesus memperlihatkan

Diri kepada pengikut-pengikutNya? .

6. Bukti apakah yang diberikanNya kepada
mereka bahwa Dia bukanlah sekadar roh?

a) Dia minta agar mereka memperca-
yai saja kata-kataNya.

b) Dia makan bersama mereka dan
menyuruh mereka meraba tubuh-
Nya

.... el Dia tidak memberikan bukti apapun
kepada mereka.

7. Sebutan apakah yang diberikan Tomas kepa-

da Yesus? .



Yang Harus Saudara Kerjakan

"KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan
di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid Ku dan baptiskanlah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kupe-
rintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyer-
tai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Matius 28:18-20.

YESUS MEMBERITAHUKAN RENCANANYA

Rencana Yesus adalah bahwa setiap orang percaya
akan menjadi saksi untuk memberitahukan tentang Dia
kepada orang lain. Dia berkata:

Yesus tahu bahwa pengikut-pengikutNya tidak akan
berhasil dalam melaksanakan rencanaNya kalau mereka
tidak mendapat kuasa dari Rohu'lkudus di dalam diri
mereka. KataNya kepada mereka: ~

"Ada tertulis demikian: Mesias ~~
harus menderita dan bangkit dari
antara orang mati pada hari yang
ketiga, dan lagi: dalam namaNya
berita tentang pertobatan dan
pengampunan dosa harus disam- ,
paikan kepada segala bangsa ...
Kamu adalah saksi dari semuanya "
ini. .. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari
tempat tinggi." Lukas 24:46-49.

8. Bacalah lima kali kata-kata Yesus di dalam
Matius 28:18-20; Lukas 24:46-49.

9. Di dalam rencana Yesus, semua orang yang
percaya akan Dia harus

al Mendirikan kerajaan duniawi
b) Menikmati keselamatan saja '
el Menjadi saksi-saksi Yesus

10. Apa yang dibutuhkan oleh pengikut-pengikut
Yesus untuk dapat menjadi saksiNya?

al Kuasa dari Rohu'lkudus
bI Izin Pemerintah
el Gedung-gedung gereja yang bagus



YESUS KEMBALI KE SURGA

JawabNya: ... "Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Sesudah la mengatakan demikian, terangkatlah la
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupNya dari
pandangan mereka.

Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu la
naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpa-
kaian putih dekat mereka, dan berkata kepada
mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah ka-
mu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang ter-
angkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat
Dianaik ke sorga." Kisah para Rasul 1:7-11.

Ketika murid-murid kembali ke Yerusalem untuk
menantikan Rohu'lkudus, mereka berpikir tentang kata-
kata Yesus kepada mereka:

"Di rumah BapaKu banyak tempat
tinggal. .. Aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagimu ...
Aku akan datang kembali dan mem-
bawa kamu ke tempatKu, supaya di
tempat di mana Aku berada, kamu-
pun berada. Yohanes 14:2,3.

Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Bagaimanakah Yesus kembali ke surga?
al Secara badani Dia diangkat ke surga.
b) Dia pergi dengan pesawat angkasa.
el Dia lenyap begitu saja.

12. Janji apakah yang akan dilakukan oleh Yesus?
al Menunggu mund-muridblva
bl Mengutus Rohu'lkudus
el Akan memulai memerintahkan du-

nia



YESUS MENEPATI JANJINYA

Sepuluh hari setelah Yesus kembali ke surga Rohu'l·
kudus turun dan memenuhi orang-orang yang percaya.
Sejak itu mereka memiliki kuasa untuk memberitakan
Yesus kepada orang-orang lain. Mereka dimasukkan ke
dalam penjara dan dipukuli tetapi mereka tetap bersaksi.
Mereka melarikan diri dari Yerusalem untuk menyela-
matkan diri, tetapi di mana saja mereka berada mereka
selalu memberitakan kabar baik tentang Juruselamat.
Yesus telah menepati janjiNya. Dia masih memenuhi
orang-orang yang percaya dengan Rohu'lkudus dan mem-
berikan kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi-saksi-
Nya. Yesus akan menepati janjiNya untuk datang kem-
bali. Kita mengharapkan Dia akan datang dengan segera.

Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu
penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah
berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih
dahulu bangkit; sesudah Itu, kita yang hidup, yang
masih tinggal, akan diangkat bersarna-sama dengan
mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selarna- lamanya bersama-sama
dengan Tuhan. ITesalonika 4:16,17.

Apakah saudara sudah siap jikalau Yesus datang
sekarang? Pakailah doa ini bila saudara mau:

Doa

Yesus,aku menerima Engkau sebagaiJuru-
selamat dan Tuhan hidupku. Ampunilah kira-
nya semua dosaku. Penuhilah aku dengan
Rohu'lkudusMu. Tolonglah aku agar dapat
menceritakan halMu kepada orang-orang lain.
Baik aku dalam keadaan hidup ataupun mati
pada saat Engkau datang, bawalah aku hidup
bersamaEngkau untuk selama-lamanyadi dalam
rumahMu di surga. Amin.

Nama saudara .

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Bacalah I Tesalonika 4:16,17 lima kail. Te-
lah siapkah saudara menyambut kedatangan
Kristus? .



Ulasan

Bagaimana pelajaran-pelajaran ini telah menolong sauda-
ra? (Tulislah pada sehelai kertas lain.]

UCAPAN SelAMAT!

Sekarang saudara telah menyelesaikan kursus Peris-
tiwa-Peristiwa Terpenting Dalam Kehidupan Kristus.
Kami gembira sekali mempunyai murid seperti saudara
dan. kami harap saudara akan lebih banyak mengikuti
kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus
Tertulis Internasional. Kiranya Allah memberkati semen-
tara saudara melaksanakan apa yang telah saudara pela-
jari. Segera setelah kami memeriksa pekerjaan saudara
dalam pelajaran 6 ini, kami akan mengirim surat tanda
tamat kepada saudara.

Nama

Alamat

Kota

Propinsi


	Page 2
	Titles
	Selamat Datang! 
	KARUNIA YANG TERBAIK 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	JANJI ALLAH 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	MALAIKAT DAN MARIA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	MARIA DAN ELISABET 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	MALAIKAT DAN YUSUF 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	LAHIR DI BETLEHEM 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Ucapan Selamat! 


	Page 9
	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	TAHUN-TAHUN PERSIAPAN 
	Yesus mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia 
	Yesus mempelajari Firman Allah 
	Yesus dibaptiskan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 11
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	YESUS DIURAPI UNTUK PEKERJAAN ALLAH 


	Page 12
	Titles
	Veng Herus Saudere Kerjakan 
	VESUS MENGAJAR SEORANG PEREMPUAN DESA 
	Perjalanen melalui Sameria 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Air yang membawa kepuasan 


	Page 14
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1


	Page 15
	Titles
	YESUS MENGAJAR SEORANG HARTAWAN MUDA 
	~~ .... 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 16
	Titles
	Ucapan Selamat! 
	Ulasan dan Permohonan Doa 


	Page 17
	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	SEORANG NABI SEPERTI MUSA 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	HUKUM·HUKUM KERAJAAN YESUS 
	Siapakah yang akan mendapatkan kebahagiaan? 
	Sebagai apakah anggota-anggota Kerajaan itu? 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 20
	Titles
	dan durua, 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	5. 
	Hukum-hukum bagi pikiran dan perasaan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 21
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Hukum kasih 

	Images
	Image 1


	Page 22
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	MENTAATI HUKUM·HUKUM YESUS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Titles
	Doa 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	Ucapan Selamat! 
	Pertanyaan dan Ulasan 


	Page 25
	Titles
	• 
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 26
	Titles
	SEORANG AYAH MENGAMPUNI ANAKNYA 
	Yesus berceritera 


	Page 27
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 28
	Titles
	Pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari ceritera itu 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 29
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 


	Page 30
	Titles
	KITA HARUS MENGAMPUNI 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	YESUS MENGAMPUNI ORANG-ORANG YANG 
	~~-!J 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 31
	Images
	Image 1


	Page 32
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Ucapan Selamat! 


	Page 33
	Images
	Image 1


	Page 34
	Titles
	SUATU KOMPLOTAN MELAWAN YESUS 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	PESTA PASKAH 


	Page 35
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	YESUS DI GETSEMANI 
	Yesus berdoa 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 36
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Yesus ditangkap 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	YESUS DIADILI 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 37
	Images
	Image 1


	Page 38
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	YESUS DISALIB 
	Nubuatan-nubuatan digenapi 

	Images
	Image 1


	Page 39
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Kematian Yesus 
	~ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 40
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 
	Ucapan Selamat! 


	Page 41
	Images
	Image 1


	Page 42
	Titles
	YESUS DIKUBURKAN 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 43
	Titles
	YESUS HIDUP KEMBALI 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 44
	Titles
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 45
	Titles
	YESUS MEMBERITAHUKAN RENCANANYA 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 


	Page 46
	Titles
	YESUS KEMBALI KE SURGA 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 47
	Titles
	YESUS MENEPATI JANJINYA 
	Doa 
	Yang Harus Saudara Kerjakan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 48
	Titles
	Ulasan 
	UCAPAN SelAMAT! 

	Images
	Image 1





