
Kehidupan
Kristen

Ayahku telah bertahun-tahun menjadi utusan Injil. Ia
telah mengalami banyak keadaan yang gawat. Ia pemah
ditodong dengan pistol, juga diancam dan dipenjarakan
karena imannya. Tetapi imannya tidak pemah goyah. Akan
tetapi pengalamannya yang paling gawat terjadi beberapa
tahun yang lalu.

Seorang yang mengaku menjadi seorang percaya, tetapi
yang sebenamya sedang berontak terhadap Allah, memutus-
kan untuk memfitnah dan menghina ayah saya. Orang itu
menyiarkan banyak cerita bohong yang sangat buruk. Ayah
tidak merencanakan pembalasan, tetapi sebaliknya ia berdoa
dan menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Dalam bebe-
rapa bulan saja orang itu kedapatan bersalah melakukan
kejahatan yang dilemparkan kepada orang lain.

Kisah ayah saya itu terulang dalam kehidupan ribuan
orang percaya di seluruh dunia. Mereka tidak dilahirkan
sebagai orang Kristen yang kuat, tetapi mereka membiarkan
Tuhan bekerja dalam hidup mereka dan membina mereka
tahun berganti tahun. Seperti pohon-pohon yang tinggi,
akar-akar mereka masuk jauh ke dalam tanah dan angin
ribut tidak dapat menumbangkan mereka.
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Maukah saudara menjadi orang Kristen yang lebih baik,
yang percaya kepada Allah dan tetap setia kepada-Nya
dalam semua keadaan? Kita dapat mempergunakan apa
yang telah kita pelajari dan seperti pohon "bertumbuh men-
jadi tinggi".

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Menerima dan Memberi
Pertumbuhan Kristen
Pikiran dan Perbuatan
Hidup dalam Lmgkungan Gereja

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Mengusut prinsip-prinsip dasar yang membawa kepada
kehidupan Kristen yang berkemenangan.

• Berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip itu dalam
kehidupan saudara hari lepas hari.
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MENERIMA DAN MEMBERI

Tujuan 1. Mengenali sekurang-kurangnya dua langkah yang
perlu bagi pertumbuhan Kristen.

Kita telah mempelajari siapa yang memberikan hidup
kekal kepada kita dan bagaimana menerimanya; tetapi se·
baiknya kita sering memperingatkan diri kita sehingga kita
tidak akan lupa bahwa sumber kehidupan kita adalah Yesus.

Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi ba-
rangsiapa 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 memancar sampai
kepada hidup yang kekal (Yohanes 4:14).

Sungguh indah untuk menjadi anggota keluarga Allah.
Kita ingin menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain,
supaya mereka pun termasuk keluarga itu juga. Yesus me-
ngatakan dalam Matius 10:32, "Setiap orang yang mengakui
Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan
Bapa-Ku yang di sorga." Bukankah janji ini indah?

Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tu-
han! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan
yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut
dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya
mereka, yang memfitnah kamu karena hidupmu yang
saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka
itu (I Petrus 3:15,16).
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Kita memberitakan Kristus karena kita ingin dan karena
Alkitab mendorong kita untuk menceritakan kepada orang
lain mengenai Dia. Apabila kita berpendirian tetap bagi
Kristus kita menjadi makin kuat.

Cara lain untuk mengumumkan bahwa kita adalah milik
Kristus ialah dengan menerima baptisan air. Baptisan air
adalah suatu langkah penting dalam pertumbuhan Kristen.
Yesus sendiri dibaptis - bukan karena Ia memerlukannya,
tetapi karena Ialah teladan kita yang sem~uma. Saudara
dapat membaca dalam Matius 3.

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus (Matius 28:19).

Menjadi anggota gereja, bergabung dengan suatu jemaat
setempat, tidak perlu bagi keselamatan kita, tetapi memberi
hubungan yang lebih erat dengan keluarga Kristen. Kita
menjadi bertanggung jawab kepada dan bagi mereka yang
ada di sekitar kita. Kita belajar lebih memperhatikan satu
sama lain. Sama seperti keluarga insani termasuk rencana
Allah, demikian juga keluarga rohani - yaitu suatu kelom-
pok di mana kita saling membagikan dan saling belajar. Ki-
sah Para Rasul 2:47 mengatakan bahwa Tuhan menambah-
kan orang-orang yang diselamatkan kepada kelompok orang-
orang percaya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut Roma 10:9-10, dua hal apakah yang harus
dilakukan orang Kristen?
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2 Bacalah Yohanes 1:43-46. Apa yang dilakukan Filipus
segera setelah Yesus memanggilnya?

3 Yang mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang
BENAR?
a Baptisan air adalah salah satu cara untuk mengaku

Kristus ~i depan umum.
b Tidak perlu memberitakan Kristus; kita juga dapat

menjadi pengikut-Nya secara sembunyi-sembunyi.
c Teman-teman Kristen dapat menolong kita dan kita

dapat menolong mereka juga.

Cocokkan jawaban saudara.

PERTUMBUHAN KJUSTEN

Tujuan 2. Mengenali dua aktivitas yang paling membantu
pertumbuhan Kristen.

Kita dapat merasa lapar dan dahaga akan bermacam-
macam hal. Kita mungkin rindu mendengar kabar dari orang
yang telah pergi jauh atau kita rindu untuk memperoleh ke-
sempatan lain. Banyak orang yang haus sekali akan kasih
sayang. Dan tentu saja hati dan roh kita, menginginkan lebih
banyak hal daripada yang dapat diberikan oleh dunia ini.

Setelah diselamatkan saudara akan merasa lapar akan
sesuatu yang lain -lapar akan Firman Allah. "Jadilah sama
seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang
murni dan yang rohani" (I Petrus 2:2). "Manusia hidup
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bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar
dari mulut Allah" (Matius 4:4).

Seorang Kristen perlu membaca Alkitabnya setiap hari.
Raja Daud memberi teladan yang baik. Ia berkata, "Ber-
bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang
fasik, ... tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan
yang merenungkan Taurat itu siang dan malam" (Mazmur
1:1-2). "Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya
sepanjang hari" (Mazmur 119:97).

Kita tidak saja harus membaca Firman Allah, tetapi harus
menghafalkannya dan menyimpan pelajarannya di dalam
hati kita. Pada masa-masa kesukaran Roh Kudus akan meng-
ingatkan kepada kita apa yang telah kita pelajari - yaitu
ketika kita memerlukan pimpinan dan pengarahan dalam
hidup kita.

Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus
oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah Kukatakan kepadamu (Yohanes
14:26).

Pembacaan Alkitab sehari-hari harus disertai doa, Yesus
yang mengetahui kemuliaan surga sebelum turun ke bumi
ini merasa perlunya doa. Semalam suntuk Ia berdoa sebe-
lum memilih murid-murid-Nya (Lukas 6:12). Paulus dan
Silas sedang berdoa dan menyanyi, ketika mereka dibebas-
kan dari belenggu dipenjara (Kisah Para Rasul 16). Kristus
mengatakan kepada murid-murid-Nya, "Mintalah, maka
akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan menda-
pat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu" (Lukas
11:9).

I Tesalonika 5: 17 mengatakan, "Tetaplah berdoa." Mes-
kipun kita berada di sekolah dan pikiran sibuk dengan pela-
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jaran atau di tempat kerja sedang mengerjakan sesuatu yang
meminta seluruh perhatian kita, kita dapat hidup dalam roh
doa. Jika keadaan darurat timbul kita tahu bagaimana ber-
seru kepada Tuhan; kita mempergunakan istirahat di waktu
kerja untuk memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan.
Dengan cara ini kita senantiasa berbakti kepada-Nya.

~=========================
--~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Dua aktivitas apa yang dapat menolong orang percaya

untuk bertumbuh secara rohaniah? ..

PIKIRAN DAN PERBUATAN

Tujuan 3. Mengetahui bagaimana pikiran seorang percaya
dapat dilindungi dan dikendalikan.

"Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari
situlah terpancar kehidupan" (Amsal4:23).

Tuhan sanggup menolong kita mengendalikan pikiran
kita. Filipi 4:7 mengatakan, "Damai sejahtera Allah, yang
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus." Pikiran yang bersih dan mumi akan
berkenan kepada Tuhan.

Jadi akhimya, saudara-saudara, semua yang benar, semua
yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang
manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
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kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu
(Filipi 4:8).

Menjaga agar pikiran kita tetap memikirkan hal-hal yang
berkenan kepada Tuhan menuntut disiplin terus-menerus.
Selama kita berada dalam dunia ini, kita mudah jatuh dalam
pencobaan atau dosa, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita
tidak perlu menyerah. Sebuah peribahasa kuno mengata-
kan, "Burung-burung boleh terbang melintas di atas kepala
kita, tetapi kita tak usah membiarkan mereka membuat
sarang dalam rambut kita." Dengan kata lain, "Pencobaan
mungkin ada di sekeliling kita, tetapi janganlah kita mem-
biarkannya menjadi dosa dalam pikiran dan perbuatan."
Cara terbaik untuk mengendalikan pikiran kita ialah men-
jaga agar pikiran kita bebas dari kejahatan, berhati-hati
dalam apa yang kita lihat, dengar, ucapkan dan lakukan.

Berhati-hatilah dalam apa yang saudara lihat. "Mata
adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh
tubuhmu; jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu"
(Matius 6:22).

Apa yang kita dengar juga mempengaruhi pikiran kita,
Markus 4:24 mengatakan, "Camkanlah apa yang kamu de-
ngar!" Apakah percakapan yang saudara senangi atau musik
yang saudara dengar itu menolong menambah kasih saudara
kepada Tuhan? Apakah itu membangun pikiran sehat? Jika
jawaban saudara negatif, mungkin saudara perlu mendisiplin
pendengaran saudara.

Pendengaran meliputi hal mendengarkan kata-kata kita
sendiri maupun kata-kata orang lain. Apa yang kita katakan
dapat menjalankan pengaruh yang kuat bagi kebaikan atau
kejahatan. Jika seseorang bersalah kepada kita, malah lebih
mudah kita melupakan hal itu jika kita tidak menjawabnya
dengan kasar. Amsal 15:1 mengatakan seperti ini, "Jawaban
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yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan
yang pedas membangkitkan marah." Tujuan kita mungkm
menggenapi Amsal 25:11, "Perkataan yang diucapkan tepat
pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan
perak."

Seorang Kristen harus berhati-hati dalam apa yang dilaku-
kannya, karena Tuhan menghendaki Dia melakukan hal
yang benar.

Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang
baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu:
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan
rendah hati di hadapan Allahmu? (Mikha 6:8).

Sebagai jawaban kita maka kita dapat meminjam perka-
taan pemazmur, yaitu, "Mudah-mudahan Engkau berkenan
akan ucapan mulutmu dan renungan hatiku, ya Tuhan
gunung batuku dan penebusku (Mazmur 19:15) .

• • •
~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah sebuah ayat dari bagian ini yang menguatkan
kata-kata yang menyempurnakan kalimat. Isilah ayat
yang tepat di sampingnya. Pikiran kita

a harus memikirkan hal-hal yang baik ..

b dikendalikan oleh damai sejahtera Allah .

c membentuk kehidupan kita oo .

d harus berkenan kepada Allah ..
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6 Bacalah Yohanes 17:15-19; kemudian lingkarilah huruf
depan setiap pernyataan yang menyempurnakan kali-
mat berikut dengan tepat. Pikiran kita dapat dilindungi
dengan jalan
a) bersembunyi dalam sebuah gua dan bermeditasi se-

panjang hari.
b) memikirkan hal-hal yang murni, benar dan kudus.
c) bergabung dengan kelompok orang Kristen yang

hidup terasing dari pengaruh-pengaruh duniawi.
d) percaya pada doa Yesus bahwa Allah Bapa akan

memelihara kita sementara kita berada di dunia ini.

HIDUP DALAM LINGKUNGAN GEREJA

Tujuan 4. Sebutkan tujuan persekutuan Kristen dan menyo-
kong pekerjaan Tuhan.

Seperti yang telah kita pelajari, kita harus menyampaikan
kabar baik Injil kepada semua orang - termasuk orang-orang
yang belum percaya yang kita anggap sebagai teman kita.
Tetapi teman-teman akrab harus kita pilih dengan saksama.
Waktu senggang kita harus diimbangi dengan pengaruh Kris-
ten yang baik, dengan mereka yang dapat menolong kita
sementara kita bertumbuh di dalam Tuhan dan berusaha
melakukan kehendak-Nya.

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat
orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang mere-
nungkan Taurat itu siang dan malam (Mazmur 1:1,2).

Kita ingin mempelajari Alkitab sendiri atau dengan teman-
teman sesama Kristen. Kita perlu juga mendengarkan khot-
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bah tentang Firman Tuhan, "Jadi, iman timbul dari pende-
ngaran, dan pendengaran oleh firman Kristus" (Roma 10: 171.

Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemu-
an ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat
(Ibrani 10:25).

Bila orang-orang beriman berhimpun bersama-sama,
mereka harus saling meneguhkan. Dalam persatuan ada
kekuatan, demikian pula dalam menyanyi dan memuji
Tuhan bersama-sama.

Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya
anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhati-
kan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua
anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati,
semua anggota turut bersukacita (I Korintus 12:25,26).

Allah mempunyai rencana di mana kita dapat ikut mem-
bantu dalam keuangan gereja setempat dan sekaligus men-
Jangkau orang lain. Ibrani 7:2-9 memberi contoh dari kehi-
dupan Abraham yang memberikan sepersepuluh dari semua
yang dimilikinya kepada Tuhan. Tetapi memberi persepu-
luhan saja mungkin belum cukup.

Orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama pada zaman
mereka, membayar persepuluhan, tetapi Yesus mengatakan
bahwa patokan pemberian kita harus melebihi patokan
mereka. Ia mengatakan bahwa mereka membayar seperse-
puluh, bahkan dari semua bumbu penyedap, seperti selasih,
adas manis dan jintan, tetapi mereka mengabaikan ajaran-
ajaran Taurat yang benar-benar, seperti keadilan, belas
kasihan dan kesetiaan (Matius 23:23). Yesus melanjutkan
dengan menerangkan bahwa kita harus setia dalam segala hal
yang diminta oleh Tuhan.
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Kita mau memberi dengan murah hati dari uang kita dan
sekaligus mendengarkan apa lagi yang dikehendaki Tuhan.
Mungkin Ia meminta lebih banyak waktu dan talenta kita -
rencana kita untuk masa depan. Apa pun itu, kita dapat
menyerahkannya sebagai persembahan kasih kepada Dia
yang lebih dulu mengasihi kita.

Yang Harus Saudara K~rjakan

7 Memberikan sepersepuluh dari milik kita disebut

8 Menurut Ibrani 10:25 kita kumpul bersama dengan

orang percaya lainnya untuk .

9 Hafalkan Roma 12:1-2. Menurut ayat-ayat ini, ibadah

kita yang sejati kepada Allah adalah .
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 Mengaku dengan mulutnya.
Percaya dalam hatinya.

6 b) memikirkan hal-hal yang murni, benar dan kudus.
d) percaya pada doa Yesus bahwa Allah Bapa akan merne-

lihara kita sementara kita berada di dunia ini.

2 Ia menemui Natanael dan memberitakan Kristus kepada-
nya.

7 persepuluhan, atau membayar persepuluhan.

3 a Benar.
c Benar.

8 saling menguatkan.

4 Membaca Alkitab dan berdoa setiap hari.

9 menyerahkan diri untuk melayani Dia dan hidup berke-
nan kepada-Nya.

5 a) Filipi 4:8.
b) Filipi 4:7.
c) Amsal 4:23.
d) Mazmur 19:15.
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