Selamat Datang!
Selamat datang dalam keluarga Lembaga Kursus
Tertulis lnternestonel
Kami berharap saudara akan
merukmett petejsren-peteieren mengenal kehidupan Kostus yang mdah
Bila saudara telah menyelesaikan pelajaran tnt, tulislah nama dan alamat saudara pada tempat
yang telah disediakan di halaman ekiur
Kemudian klnmksnlsh buku tnt kepada alamat yang tercantum pada
halaman tersebut Kami akan tnemertkss jawaban jewsban saudara dan mengmmkan buku mi kembali kepada
saudara bersama pelajaran ke 2 Bila telah menyelesaikan 6 pelajaran, saudara akan menertme suatu tanda
tamat.

KARUNIA

YANG TERBAIK

Andaikata saudara boleh memiliki apa saja yang saudara inginkan,
apakah yang akan saudara pilih? Banyak orang yang akan memilih kekayaan. Yang lain menghendaki kesehatan, kebahagiaan, atau persahabatan: hal-hal yang tak dapat dibeli dengan 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 saudara dapat memberi kebahagiaan kekal kepada saudara.
Dia itulah Allah, yang menciptakan langit dan bumi dengan 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 beroleh kebahagiaan kekal. Jadi, Yesus adalah Karunia yang
terbaik yang dapat saudara miliki.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
Di bawah pertanyaan ini ada tiga jawaban yang
mungkin benar.
Berilah tanda X di samping jawaban yang menurut pendapat saudara paling
tepat.
1.

Manakah
dimiliki?
a)
b)
c)

yang lebih saudara

inginkan untuk

Kekayaan
Kemasyhuran
Seorang sahabat yang akan memberi kebahagiaan kekal.

JANJI ALLAH
Tentu saudara ingin tahu, bagaimana caranya saudara bisa menerima Karunia yang terbesar itu. Allah memberitahu hal ini kepada saudara di dalam bukuNya yang
indah, yaitu Alkitab.
Kita menyebutnya
Firman Allah
karena Allah menyuruh para penulis itu menuliskan apaapa yang harus ditulisnya.
Beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir, Allah telah memberitahu
kepada para nabi apa yang akan terjadi. Pernyataan-pernyataan
dari AlIah atau nubuatan-nubuatan
itu mereka tulis pada bagian pertama dari Alkitab. Allah berjanji mengirim AnakNya sebagai Juruselamat Dunia. Para
nabi menulis bahwa:
• Juruselamat
• Juruselamat
• Juruselamat

itu akan lahir di Betlehem.
itu akan lahir dari seorang perawan.
itu akan lahir dari keturunan Daud.
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2.

Dalam buku apakah Allah memberitahu

ten-

tang Juruselamat?
3.

Adakah

saudara

atau sebagiannya?

..
memiliki

sebuah

Alkitab
..

MALAIKAT

DAN MARIA

Kira-kira 675 tahun sebelum Yesus lahir, nabi Yesaya telah menulis:
Sesungguhnya,
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan Dia Imanuel. Yesaya 7:14.
Imanuel berarti "Allah beserta
kita". Akhirnya tibalah saatnya perjanjian Allah ini digenapi.
Hampir
2000 tahun yang lampau Allah mengutus seorang Malaikat dari surga ke
bumi untuk menyampaikan kabar kepada seorang wanita muda yang bernama Maria.
Lukas, seorang tabib,
menulis tentang pengalaman Maria ini
dalam Alkitab:

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat 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 bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria
sebab engkau beroleh kasih-karunia di hadapan AlIah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 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 selamalamanya 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 kaulahirkan 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.
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4.

Siapakah yang dipilih Allah untuk
ibu Juruselamat?

menjadi

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 memilih 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 Maria. Elisabet.
Mungk.in dia bisa mengerti. Maka Maria pergi ke rumah
Elisabet dan suaminya Zakaria serta
tinggal di sana selama 3 bulan.
, Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun
penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara
nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan 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 hambaNya.
Sesungguhnya,
mulai dari sekarang segala
keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena
Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namaNya adalah kudus.
lukas 1 :41·43.46-49.

Maria adalah seorang wanita muda sejati yang berbakti kepada Allah serta patuh- pada sabdaNya. Dia adaIah seorang wanita yang pandai, hormat dan ramah tamah, 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,
demikian pula kita. Maria sendiri menyebut Allah sebagai
Juruselarnatnva.
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5.

Siapakah

nama saudara sepupu Maria?

MALAIKAT DAN YUSUF
Apakah yang dilakukan oleh Yusuf,
huinya bahwa Maria telah mengandung?

ketika diketa-

Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan
tidak mau mencemarkan
nama isterinya di muka
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diamdiam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan
maksud
itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
la akan melahirkan anak laki-laki dan
engkau akan menamakan Dia Yesus,
karena Dialah yang akan menyelamatkan 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 anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan
Dia Yesus.
Matius 1:19-21, 24, 25.
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6.

Apakah yang diberitahukan oleh Malaikat
kepada Yusuf?
a) Untuk memutus pertunangannya dengan 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 bahwa 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 Yusuf tidak bisa mendapatkan tempat
penginapan.
Mereka mendapatkan
tempat dalam sebuah kandang. Yesus
lahir dalam kandang ItU. Seorang malaikat memberitakan kabar gembira
itu kepada beberapa orang gembala
yang berada tidak jauh dari tempat itu.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut. sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu 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 malaikat 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, Juruselamat 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 kembali ke Nazaret dan Yesus menjadi dewasa di sana.
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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 kirimkan buku ini ke alamat yang tertera di bawah mi Pada
sampul surat saudara tempelkan perangko secukupnya.
Kami akan memeriksa dan mengembalikan buku ini kepada saudara, bersama pelajaran dua

Nama
Alamat
Kota
Propinsi

