
Memelihara
Tubuh Kita

Bagaimana pendapat saudara tentang seseorang yang mempunyai
perabotan yang bagus, tetapi ditaruh di sebuah rumah yang buruk ~Apakah
itu nampaknya tidak bertentangan? Tetapi seperti itulah sikap beberapa orang.
Mereka memelihara kepribadiannya, tetapi mereka melalaikan tub uhnya.

Saudara pasti menyadari bahwa kepribadian saudara hanyalal sebagian
dari keberadaan saudara. Bagian yang lain ialah tubuh saudara. Dan sebagai-
mana sangat penting bagi saudara untuk memperkembangkan dan memelihara
kepribadian saudara, seperti yang telah saudara pelajari dalam pasal sebelum-
nya, saudara juga perlu rnenjadi seorang penatalayan yang baik atas tubuh
saudara.

Pasal ini telah ditulis dengan tujuan khusus, yakni menolong saudara
melaksanakan penatalayanan atas tubuh saudara. Di dalamnya sau lara akan
menemukan petunjuk-petunjuk yang berguna tentang cara menggunakan tubuh
saudara demi kemuliaan Allah, menjaga agar kondisinya tetap »aik, dan
menampakkannya dengan cara yang pantas di depan orang lain.

ikhtisar pasal
Menj alani Hidup yang Bersusila

Kendalikan Tubuh Saudara
Pakailah Tubuh Saudara demi Kemuliaan Allah

Memelihara Kesehatan Saudara
Ikutilah Peraturan-peraturan untuk Menjaga Kesehatan
Jagalah Keamanan Saudara
Jauhilah Kebiasaan-kebiasaan yang Buruk
Jauhilah Perasaan-perasaan yang Merugikan

Menunjukkan Penampilan yang Baik
.J agalah Kebersihan Tubuh Saudara

Berpakaianlah Secara Sopan
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apa artinya menjadi penatalayan dari tubuh saudara.

• Menguraikan beberapa cara untuk menjaga kesehatan saudara.

• Menerapkan dalam hidup saudara prinsip-prinsip Alkitab yang berhubungan
dengan cara berpakaian yang pantas bagi orang Kristen.

kegiatan belajar

1. Lanjutkan pelajaran saudara. Bacalah baik-baik uraian pasal; berusahalah
menjawab semua pertanyaan di dalam uraian pasal tanpa melihat dahulu
pada jawaban-jawabannya. Carilah dan bacalah di dalam Alkitab setiap ayat
yang disebutkan.

2. Setelah saudara menyelesaikan pasal ini, ulangilah, kemudian jawablah soal-
soal untuk menguji diri. Cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang
terdapat pada akhir buku ini.
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uraian pasal

Rumah-rumah Ibadah dianggap sebagai tempat-tempat yang suci oleh para
pengikut berbagai-bagai agama di dunia. Oleh karenanya, tempat-tempat itu
diperlakukan dengan segala hormat. Apa pun yang dapat menajiskann ya, tidak
diizinkan.

Menurut Alkitab, tubuh kita juga merupakan sebuah rumah ibadah. Tubuh
kita adalah rumah Roh Kudus (I Korintus 6:19). Sebagai rumah Al ah yang
suci, tubuh kita adalah milik Allah, bukan milik kita.

Sejauh yang kita ketahui, kita hanyalah penatalayan atas tubuh kita; arti-
nya, kita adalah ibarat penjaga. Tanggung jawab kita adalah memelihara tubuh
kita, memperhatikan agar tidak ada suatu apa pun yang merugikan atau mena-
jiskannya. Di bawah ini saudara akan menjumpai beberapa petunjuk yang akan
menolong saudara melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-naiknya.

1 Apakah dasarnya untuk menyatakan bahwa tubuh kita adalah mili kAllah?

MENJ ALANI HIDUP YANG BERSUSILA

Kendalikan Tubuh Saudara

Tujuan 1. Mengenali alasan mengapa seorang Kristen dapat mengendalikan
tubuhnya dan seorang yang bukan Kristen tidak dapat.

Seuap orang yang belum mengakui Allah sebagai Pemilik dan Tuhannya
hidup dalam kebingungan. Dosa adalah tuannya; tetapi ia menganggao bahwa
dia adalah tuan atas dirinya sendiri. Mengingat akan hal ini, dan karena yakin
pula akan hal ini, ia menyerahkan dirinya kepada dosa (Efesus 4:19: sampai
tabiat nya menjadi rusak (Roma 1:24-27). Walaupun kadang-kadang akalnya
sadar akan perhambaan ini, kehendaknya tetap tidak mampu mengendalikan
keinginan tubuhnya yang berdosa (Roma 7:23-24).
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Keadaan orang percaya adalah sangat berbeda. Allah yang memilikinya,
Kristus adalah Tuhannya, dan Roh Kudus diam dalam dirinya (I Korintus 3: 16).
Ini berarti bahwa dosa tidak lagi menjadi tuannya karena Roh Kudus telah
memerdekakan dirinya dari kungkungan dosa (Roma 8:2). Sekarang ia telah
diberi kuasa untuk menjadi tuan dan bukannya budak tubuhnya. Karena itu,
janganlah ia membiarkan dosa menguasai dirinya melalui keinginan tubuhnya
(Roma 6:12,14; I Petrus 2:11). Sebaliknya, ia harus menguasai tubuhnya dengan
sepenuhnya (I Korintus 9:27). Inilah salah satu tanggung jawabnya sebagai
seorang penatalayan.

2 Keterangan manakah yang menunjukkan perbedaan antara kemampuan
seorang Kristen dan yang bukan Kristen dalam hal mengendalikan tubuhnya?
a) Seorang yang bukan Kristen tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena

ia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri adalah budak dosa. Orang Kristen
dapat karena Allah telah memerdekakan dirinya sehingga ia menjadi pemilik
atas tubuhnya sendiri.

b) Seorang yang bukan Kristen tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena
sesungguhnya ia adalah hamba dosa. Orang Kristen dapat karena Roh Kudus
telah melepaskan dia dari kuasa dosa.

3 Misalnya saudara memberitahukan seorang bahwa sebagai orang-orang per-
caya kita mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh kita. Ayat manakah
yang akan saudara pakai untuk menunjukkan mengapa kita memiliki kuasa ini?
a) Roma 1:24
b) Roma 8:2
c) I Korintus 9:27
d) I Petrus 2:11

Pakailah Tubuh Saudara demi Kemuliaan Allah

Tujuan 2. Mencocokkan ayat-ayat dengan nama-nama bagian tubuh yang
disebutkan dan meringkaskan apa yang dikatakan oleh setiap ayat
itu tentang caranya bagian tubuh itu dapat dipakai demi kemuliaan
Allah.

Orang yang belum mengakui bahwa Allah adalah pemilik atas hidup
mereka, menyalahgunakan anggota-anggota tubuhnya. Dengan sangat jelas
Alkitab menguraikan tentang penyalahgunaan tubuh ini dalam Roma 3:13-15;
Yakobus 3:6-8; dan II Petrus 2: 14.
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Sebaliknya, saudara sudah mengakui Allah sebagai pemilik a as tubuh
saudara. Saudara juga tahu bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Oleh
karena itu, saudara tidak akan menggunakan tubuh saudara untuk n elakukan
perbuatan-perbuatan yang berdosa. Itu merupakan pencemaran terhad ap tempat
yang suci! Janganlah saudara memakai tangan saudara untuk mel curi atau
memukul tetangga saudara (Efesus 4:28), janganlah memakai kaki saudara un-
tuk pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah juga meme kai mulut
saudara untuk berbohong dan mengeluarkan kata-kata yang kotoi dan keji
(Efesus 4:25,29; 5:4). Janganlah saudara memakai mata saudara untus meman-
dang hal-hal yang tidak pantas atau memandang seorang perempuan dengan
maksud yang tidak baik di dalam hati (Matius 5:28); janganlah mems-kai tubuh
saudara untuk percabulan (I Korintus 6: 13,18).

Akan tetapi, cara yang terbaik untuk mengakui Allah sebagai pen Itik tubuh
kita ialah dengan mempersembahkannya kepada Dia (Roma 6:13; 12:1l. Persem-
bahan ini meliputi penggunaan anggota-anggota tubuh kita untuk rm:muliakan
dan melayani Allah (Roma 6:19; I Korintus 6:20).

4 Setiap ayat yang disebutkan di bawah ini menyatakan bagaimaru sebagian
dari tubuh kita dapat dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Ikutilah petunjuk-
petunjuk berikut untuk melengkapi bagan di bawah ini: 1) Carilah setiap ayat
dalam Alkitab saudara dan bacalah. 2) Tulislah dalam kolom dua, ayat yang
sesuai dengan atau yang ada hubungannya dengan bagian tubuh ya 19 tercan-
tum pada kolom pertama. 3) Dalam kolom berikutnya tulislah bagaimana
caranya menggunakan bagian tubuh tersebut untuk kemuliaan Allah sesuai
dengan isi ayat itu. Yang pertama sudah diisi sebagai contoh untul saudara.
Pakailah semua ayat. Lebih dari satu ayat sesuai dengan setiap bagi an tubuh.

Amsal 31:20
Matius 13:9
Markus 16:18
KISah Para Rasul 2:4
KIsah Para Rasul 10:46

Kisah Para Rasul 19:6
Roma 10:9-10
Roma 10:15
Galatia 6: 11
Efesus 4:28

I Timot us 2:8
Ibrani 13:15
Yakobus 3:9
Wahyu 2:7



MEMELIHARA TUBUH KITA 101

Bagian Ayat Alkitab
Bagaimana dapat dipergunakan

untuk kemuliaan Allah

Telinga -4/~ /3 ·9 ..L!1t4d#Uf~ ~S rlHUf tJthJ.tBIL~
JJa£, erti ti. : l- old. 7'UU4 clrm ~It ~

Lidah,
Bibir
atau
Mulut

Tangan

Kaki

Dengan cara yang sama saudara dapat menggunakan anggota-anggota
tubuh saudara untuk maksud-maksud yang baik sehingga dengan demikian
Allah akan dipermuliakan. Dan perhatikanlah hal-hal berikut ini: Jika saudara
pakai tubuh saudara untuk melayani Tuhan, Dia akan mencukupkan kebutuhan
tubuh saudara (I Korintus 6: 13). Ini berarti bahwa Allah akan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan jasmani orang-orang yang memakai tubuhnya untuk
melayani Dia. Ia akan memberikan kekuatan baru kepada mereka (Yesaya
40:29,31), memberi mereka makanan dan pakaian (Matius 6:31-33), dan men-
jaga kesehatan mereka (Keluaran IS:26).
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MEMELIHARA KESEHATAN SAUDARA

Tujuan 3. Memilih contoh-contoh orang-orang yang mengikuti peraturan-
peraturan untuk menjaga kesehatan yang baik.

Ikutilah Peraturan-peraturan untuk Menjaga Kesehatan

Tubuh yang sehat mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi. \llah dan
itu merupakan kondisi yang lebih baik untuk dipakai melayani Dia. Allah telah
berjanji untuk menyembuhkan segala penyakit kita (Mazmur 103:3) tetapi Ia
juga mau agar kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. Berikut ini ada
beberapa peraturan yang sederhana, yang akan dapat membann saudara
memiliki kesehatan yang baik.

1. Makanlah menurut cara yang sehat. Ini tidak berarti bahwa saudara
harus makan banyak, tetapi saudara perlu menjaga agar makanan saudara seim-
bang Makanan mengandung zat-zat tertentu, yakni vitamin, yang penting bagi
seseorang agar tubuhnya tetap sehat. Jika saudara banyak makan sejenis saja
dan dari jenis lain sedikit atau tidak sama sekali, tubuh saudara akan kekurangan
vitamin-vitamin tertentu. Akibatnya, kesehatan saudara akan terganggu.

2 Berolahragalah. Kurang olah raga dapat mengakibatkan keleb: han berat
badan. dan ini berbahaya untuk kesehatan seseorang. Karena itulah al ang perlu
beralah raga. Memang olah raga yang paling baik adalah kerja jasma ti. Tetapi
jika sebagian besar pekerjaan saudara adalah pekerjaan mental atau Iika ham-
pir sepanjang hari saudara harus mengerjakan pekerjaan dengan duduk . saudara
perlu melakukan latihan jasmani, mengikuti beberapa jenis olah raga, atau
mengisi waktu luang saudara dengan berjalan-jalan.

3. Cukup istirahat. Pekerjaan yang melampaui batas, baik jasmar i maupun
mental, pasti akan menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesehatai l saudara.
Tubuh saudara perlu istirahat. Ucapan Yesus yang menyatakan bahwa hari
istirahat diadakan untuk kesejahteraan manusia (Markus 2:27),. bukanlah kata-
kata yang tak berarti. Oleh sebab itu, orang harus bekerja selama sejumlah jam
tertentu saja, kemudian beristirahat selama delapan jam untuk tidur.

4. Jagalah kebersihan. Patut diperhatikan bagaimana Allah me-nberikan
aturan-aturan yang terperinci mengenai kebersihan bagi bani Israel dalam Kitab
Imamat. Mereka harus sering mandi, mencuci pakaian mereka, membersihkan
rumah mereka, makan makanan yang bersih, dan menjaga kebersihan tempat
perkemahan mereka. Walaupun kehidupan di padang gurun tidak
memungkinkan untuk berada dalam kondisi kesehatan yang sebaik -baiknya,
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namun bangsa Israel tetap sehat (Mazmur 105:37). Tak dapat disangkal jika
setiap orang percaya dewasa ini mengikuti aturan-aturan yang sama itu juga,
ia pun akan memiliki kesehatan yang baik sekali.

Jagalah Keamanan Saudara

Kecelakaan dapat mengakibatkan penderitaan yang berat atas tubuh
saudara, sehingga tidak mampu sama sekali untuk melayani Tuhan. Oleh karena
itu, perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Untuk
saudara perlu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjaga keamanan
saudara, baik di rumah maupun di jalan dan di tempat kerja saudara. Ada
orang-orang yang nampaknya lebih sering mengalami kecelakaan daripada
kebanyakan orang. Jika saudara mengalami hal demikian, serahkanlah kepada
Tuhan dan mohonlah agar Allah menyembuhkan hidup saudara dalam hal ini.

5 Lingkarilah setiap huruf di depan kalimat yang menyebutkan contoh dari
orang yang mengikuti aturan-aturan untuk menjaga kesehatan.
a) Yohanes adalah seorang mahasiswa di sekolah Alkitab, tetapi setiap hari ia

mengambil waktu sedikit dari jam belajarnya untuk berolah raga sebentar.
b) Isak suka makan nasi dan tahu. Makanan ini tidak mahal buat dia dan mudah

disediakan, sebab itu dari bahan makanan lainnya ia hanya makan sedikit.
c) Rudy sibuk membantu pendetanya. Ia jarang tidur lebih dari lima jam setiap

malam, karena pekerjaannya begitu banyak.
d) Mariam menyempatkan untuk mencuci pakaiannya dan membersihkan

rumahnya, walaupun tidak semua tetangganya berbuat demikian.

~iY~II[
Jauhilah Kebiasaan-kebiasaan yang Buruk

Tujuan 4. Mengenali alasan-alasan mengapa orang-orang Kristen harus men-
jauhi kebiasaan-kebiasaan dan perasaan-perasaan yang merugikan.

Sebagai tempat kediaman Roh Kudus, tubuh kita perlu dijaga agar tetap
sehat dan suci. Memasukkan hal-hal yang akan merugikan, memalukan atau
merusakkan, berarti menajiskannya. Dan Allah memberi hukuman yang berat
kepada mereka yang menajiskan rumah-Nya (I Korintus 3:17). Inilah sebab-
nya orang-orang Kristen menjauhi kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minum
minuman keras, atau minum obat bius. Dalam beberapa hal, propaganda dan
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iklan menampilkan hal-hal itu sebagai kebiasaan yang baik. Akan tetapi,
pengaruhnya yang merusak terhadap organisme (susunan tubuh) manusia adalah
sangat jelas.

Alasan lain mengapa kita tidak boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan yang
merugikan itu ialah karena Kristus adalah Tuhan atau Guru kita. Jika 'dta mem-
biarkan kebiasaan-kebiasaan ini tumbuh, itu akan dapat menjadi t uan kita.
Tetapi dengan jelas Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada
dua tuan" (Matius 6:24). Betapa ibanya keadaan mereka yang hidupnya dikuasai
oleh kebiasaan-kebiasaan seperti yang tersebut di atas! Mereka ingin berhenti,
tetapi kenyataannya mereka tidak dapat. Jika saudara mempunyai salah satu
dari kebiasaan-kebiasaan ini, sekaranglah saatnya untuk menghentikannya.
Biarkan Roh Kudus memerintah hidup saudara. Dia akan menolong saudara
memiliki penguasaan diri (Galatia 5:23,25). Dengan demikian, saudara tuga akan
dapat berkata seperti halnya rasul Paulus, "Aku tidak membiarkan diriku
diperhamba oleh suatu apa pun" (I Korintus 6: 12).

KEBIASAAN-KEBIASAAN BURUK

Sebagai penatalayan tubuhnya, orang-orang Kristen juga harus r-ienguasai
selera jasmaninya yang normal. Jika ini tidak kita kendalikan, ini pun dapat
berbalik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang merugikan dan menjadi .uan kita.
Orang-orang percaya hendaknya jangan menjadi budak kelahapan (Yesaya
56:11) atau ketidakmampuan bertarak (I Korintus 7:1-5).

Jauhilah Perasaan-perasaan yang Merugikan

Jelaslah bahwa ada perasaan-perasaan yang merugikan bagi kesehatan
seseorang. Misalnya, kemarahan menimbulkan kekacauan pada saraf;
kecemasan menimbulkan tukak lambung; dan menaruh dendam atal. mengan-
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dung rasa dengki akan mempengaruhi hati. Karena itu kita harus menghindari
perasaan-perasaan ini dan lain-lainnya, seperti kesedihan dan ketakutan.
Sebaliknya, marilah kita membiarkan Roh Kudus menghasilkan "buah"-Nya
yang banyak dan matang di dalam hidup kita, seperti yang telah kita pelajari
dalam Pasal4. Hasilnya adalah tubuh yang sehat, yang akan membawa kehor-
matan dan kemuliaan kepada pemiliknya.

6 Lingkarilah hurufdi depan setiap kalimat yang merupakan alasan mengapa
orang percaya harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang merugikan.
a) Kebiasaan-kebiasaan buruk merusak tubuh, yang adalah kediaman Roh

Kudus.
b) Adalah sama sekali tidak baik bagi seseorang untuk mempunyai kebiasaan-

kebiasaan apa pun juga.
c) Setelah seseorang mempunyai suatu kebiasaan, tidaklah mungkin untuk

menghentikannya.
d) Kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat menjadi tuan atas seseorang, padahal

hanya Kristuslah yang harus menjadi Tuan atas seorang percaya.

MENUNJUKKAN PENAMPILAN YANG BAIK

Tujuan S. Mencocokkan prinsip-prinsip cara berpakaian seorang percaya
dengan keadaan di mana ia berada.

Mengapa kita harus memperlihatkan penampilan lahiriah yang baik jika
sebenarnya Allah melihat hati? (I Samuel 16:7). Tepatnya karena manusia,
berlawanan dengan Tuhan, tidak melihat pada hati tetapi pada penampilan.
Jika tempat kediaman Roh Kudus - tubuh seseorang - nampaknya seolah-
olah tidak diperdulikan karena penatalayannya telah melalaikannya, orang
akan meremehkannya. Dan Allah tidak akan dihormati. Karena itu, kita perlu
memperhatikan bagaimana caranya mendatangkan hormat bagi Allah melalui
penampilan lahiriah kita.

Jagalah Kebersihan Tubuh Saudara

Sebagai seorang penatalayan, orang percaya berkewajiban menjaga agar
tempat kediaman Roh Kudus itu bersih. Ini berarti bahwa badan dan pakaian-
nya harus bersih. Jika jenis pekerjaan menyebabkan saudara mudah kotor, hen-
daklah saudara mandi dan berganti pakaian setelah saudara selesai bekerja.
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Berpakaianlah Secara Sopan

Bagaimanakah penatalayan Allah harus berpakaian? Dalam jen taat yang
mula-mula, diberikan petunjuk-petunjuk tertentu (I Korintus 11:2-15; I Timotius
2:9; 1 Petrus 3:1-3). Tetapi jika kita kembali pada permulaan sejarah bangsa-
bangsa, kita dapati sesuatu yang rupanya menjadi prinsip umum. Memang
dalam Kejadian 3:7 kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan beru .aha ber-
pakaian sepantasnya menurut pandangan mereka. Akan tetapi, ini tidak
berkenan bagi Allah, karena itu, Ia memberi mereka pakaian yar g pantas
menurut pemandangan-nya (Kejadian 3:21). Jadi, kita harus berpakaian da/am
cara yang sedemikian sehingga berkenan bagi Allah, dan bukannya bagi diri
kita sendiri atau bagi dunia. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ialah hal
menutupi bait Allah.

Sesuai dengan prinsip yang baru saja disebutkan, marilah seka rang kita
perhatikan empat prinsip lain yang harus mempengaruhi cara berpakaian orang-
orang percaya. Prinsip-prinsip itu ialah perbedaan, kesederhanaan, kesopanan,
dan kepantasan. Contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana keempat prin-
sip itu diterapkan dalam gereja yang mula-mula terdapat dalam ajar: in-ajaran
rasul Petrus dan Paulus.

Perbedaan

Dalam Ulangan 22:5, kita baca kata-kata ini, "Seorang perempuan
janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki j anganlah
mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakuk: ln hal ini
adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu." Dalarn ayat ini Allah menunjukkan
kepada bani Israel bahwa harus ada perbedaan dalam cara berpakaian antara
laki-laki dan perempuan. Rupanya, prinsip perbedaan inilah, bersam a dengan
prinsip-prinsip lainnya, yang diterapkan Paulus dalarn situasi yang imbul di
jemaat Korintus (I Korintus 11:2-15). Sebagai orang-orang percaya pada masa
kini, kita juga harus menerima prinsip ini dan menerapkannya dalarn I .ara yang
sesuai dengan kebudayaan kita dan seturut dengan pim, inan Roh Kudu s, Karena
kita adalah penatalayan rumah-Nya, kita harus berhati-hati unt uk tidak
memperlakukannya dengan cara yang tidak diperkenankan Allah.

Kesederhanaan
Kesederhanaan berarti bahwa orang-orang percaya harus berpakai an dalarn

cara yang sederhana tanpa perhiasan yang berlebih-lebihan atau yang menyolok
mata. Perhatikan bagaimana Paulus dan Petrus menerapkan prinsip iru kepada
orang-orang Kristen dalarn jemaat yang mula-mula (ITimotius 2:9; I Petrus 3:3).
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Baik Yesus maupun Yakobus menunjuk kepada orang kaya yang memakai
pakaian yang mahal (Lukas 16:19; Yakobus 2:2). Rupanya, mereka tidak
menyalahkan cara berpakaian mereka. Akan tetapi, pakaian mahal orang-orang
kaya ini sangat berlawanan dengan kesengsaraan orang miskin. Pakaian mereka
yang mahal-mahal memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang
memanjakan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Sudah jelas
bahwa ini bukanlah cara berpakaiannya seorang penatalayan Allah.

Kesopanan

Paulus menunjukkan dengan jelas bahwa kesopanan adalah prinsip yang
penting, yang harus diikuti (I Timotius 2:9). Artinya, janganlah orang-orang
Kristen itu berpakaian dengan tujuan memamerkan tubuhnya dengan cara yang
merangsang. Janganlah juga mereka meniru orang-orang yang berbuat
demikian. Orang-orang Kristen harus ingat bahwa tubuh mereka haruslah
dipergunakan untuk melayani Tuhan (IKorintus 6: 13). Kiranya tubuh saudara
dipergunakan untuk kemuliaan Allah dan bukannya untuk menjadi batu san-
dungan bagi orang lain (IKorintus 10:31,32)! Begitu hebat kemerosotan moral
dewasa ini sehingga pokok ini tidak dapat diabaikan.

Kepantasan

Berlawanan dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan, maka kepan-
tasan lebih cenderung kepada kebudayaan, waktu, dan keadaan setempat. Arti-
nya, apa yang pantas dalam salah satu kebudayaan, waktu, atau tempat,
mungkin tidak pantas dalam kebudayaan, masa, atau tempat lain. Dalam I
Korintus 11:13, rasul Paulus menunjuk kepada prinsip kepantasan ini. Tidaklah
patut bagi seorang perempuan Korintus untuk berdoa kepada Allah dengan
kepala yang tidak bertudung.
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Kadang-kadang suatu kelakuan dianggap tidak pantas; walaupun itu tidak
berdosa. Misalnya, tidaklah salah untuk memakai sandal, tetapi t ag: Musa
tidaklah patut untuk memakainya di hadapan hadirat Allah (Kelu.iran 3:5).
Bahkan di beberapa tempat dewasa ini, orang-orang Kristen harus nembuka
sepatu mereka sebelum memasuki gereja. Yang juga dianggap tidak pantas ialah
apabila seorang laki-laki tetap memakai topinya, jika ia ada di dala m gereja.
Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi selalu memakai tudung kepr la selama
jam-jam sembahyang mereka. Demikianlah, maka pakaian renang co .ok untuk
di pantai, tetapi tidak cocok untuk dipakai ke gereja. Roh Kudus p asti dapat
menolong orang percaya untuk bertindak dalam cara yang paling te iat dalam
setiap keadaan. Dengan mengenakan pakaian yang pantas, saudara akan me-
nyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain.

7 Cocokkan setiap pernyataan di sebelah kiri dengan prinsip ylmg harus
diterapkan di sebelah kanan untuk memperbaikinya. Tulislah nomo r di muka
pernyataan .

.'" II Jono langsung pergi ke gereja sepulang dari ber-
piknik tanpa menghiraukan untuk ganti dengan
pakaian yang lebih pantas.

.... b Siti memakai baju yang pendek dan terbuka
seperti yang dipakai oleh temannya Sally, yang
bukan orang Kristen.

.... c Marta membeli perhiasan-perhiasan yang sangat
mahal sehingga tidak ada sisa sedikit pun untuk
diberikan kepada orang lain.

.... d Titik mempunyai kebiasaan memakai pakaian
laki-laki.

•••• to Salman memakai pakaian dan sepatu yang ma-
hal-mahal untuk menunjukkan betapa kaya dan
makmurnya ia sekarang .

• •

1) Perbedaan
2) Keseder 'ianaan
3) Kesopar an
4) Kepanta san

•
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8081-8081 untuk menguji diri

1 Berbeda dengan orang yang bukan Kristen, maka orang Kristen mampu
mengendalikan tubuhnya karena ia
a) tidak lagi berada di bawah kuasa dosa.
b) menghadapi masalah-masalah yang berbeda dari orang yang bukan Kristen.
c) tahu bahwa ia bukanlah tuan atas tubuhnya.

1 Misalnya teman saudara menanyakan, "Apa yang dijanjikan Allah kepada
mereka yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Dia?" Lingkarilah
huruf yang ada di depan setiap ayat yang dapat saudara pakai untuk menjawab.
a) Keluaran 15:26
b) Amsal 31:20
c) Yesaya 40:29,31
d) Matius 6:31-33
e) Markus 16:18
f) I Korintus 6: 13
g) Yakobus 3:9

J Yanti ingin mengikuti peraturan yang pertama untuk menjaga kesehatan
yakni makan menurut cara yang sehat. Ini berarti bahwa ia harus
a) sering makan banyak.
b) banyak makan makanan yang disukainya.
c) makan beberapa jenis makanan.

4 Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang BENAR.
I Perasaan mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap tubuh.
b Orang-orang percaya sesungguhnya tidak perlu memperhatikan hal mengen-

dalikan selera jasmaninya yang normal, yang telah diberikan Allah
kepadanya.

e Perasaan-perasaan seperti kecemasan dan kebencian harus dihindarkan,
sebab itu merugikan bagi kesehatan.

5 Prinsip umum yang kita dapati pertama dalam Alkitab tentang cara ber-
pakaian bagi penatalayan-penatalayan Allah ialah:
a) sederhana.
b) berkenan bagi Allah.
c) ada perbedaan.
d) tidak menyolok.
e) sopan.
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6 Mivalnya saudara sedang mengajar anak-anak muda prinsip-prinsip yang
harus -nempengaruhi cara berpakaian orang percaya. Di samping se tiap prin-
sip yang tertulis di bawah ini, tuliskanlah ayat-ayat Alkitab yang aka) saudara
pakai untuk melukiskannya atau mengajarkannya. Saudara dapat memakai
beberapa ayat untuk melukiskan lebih dari satu prinsip.

a) Bel kenan bagi Allah , .

b) Pel »edaan ".0 ..

c) Kevederhanaan , ..

d) Kesopanan oo oo .

e) Kerantasan .

jawaban pertanyaan dalam uraian pelajaran

4 Bagan di bawah ini adalah salah satu contoh bagaimana saudi ra dapat
melengkapi bagan tersebut. Saudara mungkin menulis ayat-ayat A kitabnya
dalarr urutan yang berbeda di samping setiap bagian, namun har i.s cocok
dengar keterangannya.

Telmga Matius 13:9 Mendengar apa yang dikatal an oleh
Wahyu 2:7 Yesus dan Roh Kudus.

Udal}, Bibir, Kisah Para Rasul Berbicara menurut pimpinan R::lh.
, atau Mulut 2:4; 10:46; 19:6

Roma 10:9-10 Mengakui bahwa Yesus itu Ti han.
Ibrani 13: 15 Mempersembahkanpuji-pujiankep,1daAllah.
Yakobus 3:9 Mengucap syukur dan memuji ~lIah.

Tangan Amsal 31 :20 Hendaklah murah hati.
Markus 16: 18 Tumpangkan ke atas orang-ora rig sakit.
Galatia 6: 11 Menulis buku-buku di Alkitab.
Efesus 4:28 Bekerja.
I Timotius 2:8 Tadahkan untuk berdoa.-,

KaA:; Roma 10:15 Pergi dan memberitakan Injil._.
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1 Pertarna Korintus 6:19 mengatakan bahwa tubuh itu adalah bait Roh Kudus.

5 Contoh-contohnya adalah a) Yohanes dan b) Mariam.

1 Keterangan b) adalah jawabannya. Sukarkah untuk memilih? Dalam
keterangan a) ada dua hal yang salah: 1) Orang yang bukan Kristen kadang-
kadang sadar bahwa ia hidup dalam perhambaan; dan 2) Allah tidak
membebaskan orang percaya agar menjadi pemilik atas. tubuhnya karena
Allah adalah Sang Pemilik. Akan tetapi, Dia telah memberinya kuasa un-
tuk menjadi tuan atas dirinya.

6 Kalimat-kalimat a) Kebiasaan-kebiasaan buruk merusak ... dan d)
Kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat menjadi ... adalah alasan-alasan
yang benar. Kalimat b) bukanlah jawaban yang tepat, karena beberapa kebia-
saan (seperti membiasakan kebersihan) adalah berguna. Kalimat c) juga tidak
tepat, karena seseorang bisa menghentikan suatu kebiasaan yang merugikan
dengan pertolongan Roh Kudus.

3 b) Roma 8:2.

7 a 4) Kepantasan.
b 3) Kesopanan.
c 2) Kesederhanaan.
d 1) Perbedaan.
e 2) Kesederhanaan.




