BUKU 2
PERSEKUTUAN DENGAN KRISTUS
UNTUK MENOLONG ANDA MEMAHAMI
Tahukah anda bahwa anda memiliki seorang pembimbing pribadi yang berada
disisi anda selagi anda memahami Alkitab? Dia selalu bersedia menolong anda
mengartkan apa maknanya dan bagaimana pengetrapannya kepada anda. Dia adalah
Penuus Alkitab - Roh Kudus. Yesus Kristus mengatakan ~ dari hal Din.
“...Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu ...”
dan “...Dia akan memimpin kamu kedalam segala kebenaran...”
(Yoh. 14:26; 16:13)
Roh Kudus mengajar kita melalui pemahaman Alkitab pribadi dan melalui para
pendeta dan pengajar yang ditunjuk Allah, Seorang tidak dapat menggantikan yang
lain - kita memerlukan pemahaman pribadi dan pengajaran dari orang2 saleh.
Pintalah pimpinan dan ajaran dari Roh Kudus selagi anda memahami dan
memperhatikan bagaimana menerapkan Firman Tuhan pada hidup anda, Satu doa
yang baik dari kitab Mazmur ialah:
“Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban2 dari
TauratMu.”
- Mazmur 119:18 Untuk pemahaman Alkitab secara pribadi, anda perlu:
Waktu tertentu - Sama seperti menghadiri kebaktian gereja direncanakan untuk
satu waktu tertentu tiap minggu, anda harus merencanakan satu waktu
bagi pemahaman Alkitab anda. Ada orang yang suka mempelajari Alkitab
sedikit setiap hari; ada yang menyisihkan satu sore tiap minggu.
Tetapkanlah suatu waktu yang terbaik bagi anda, kemudian peganglah
waktu dengan setin.
Tempat tertentu - Pilihlah suatu tempat yang tenang untuk pemahaman Alkitab
anda, bebas dari gangguan. Jikalau mungkin, adakanlah pemahaman
ditempat yang sama setiap kali.
Bahan - Disamping buku pelajaran anda Persekutuan Dengan Kristus, anda
memerlukan sebuah pena atau pensil dan sebuah Alkitab yang lengkap Perjanjian lama dan Baru.
Metode - Selagi anda memperhatikan tiap ayat alkitab, pikirkanlah itu dengan
seksama, kemudian tuliskan jawaban anda. Juga bermanfaat membaca
konteks (ayat2 sekelilingnya) dari tiap bagian Alkitab yang tercatat.
Tulislah jawaban dalam kata2 anda sendiri bilamana mungkin. Dengan
mengerjakan tiga atau empat pertanyaan satu hari - atau satu pasal setiap
minggu - anda akan menyelesaikan buku ini dalam satu bulan.
Untuk memperkuat persekutuan kita dengan Kristus, keempat pasal dari buku ini
meliputi:
Kehidupan Baru Dalam Kristus

KeTuhanan Kristus
Hidup Beribadat
Bersaksi Didalam Kristus
PASAL 1 - HIDUP BARU DIDALAM KRISTUS

BUKU
BUKU
BUKU
BUKU

KE 7 – HIDUP DALAM PENGHARAPAN
KE 8 – HIDUP DALAM PERSEKUTUAN
KE 9 – HIDUP DALAM KEMENANGAN
KE 10 – MENYELIDIKI SENDIRI ALKITAB

Kehidupan Lama
Bagaimana sifat kehidupan kita sebelum Kristus mengubah kita? Perjanjian Baru
selalu mengingatkan kita akan kegelapan dan kehampaan hidup yang kita alami
sebelum mengalami kehidupan baru.
1. Apakah usaha Iblis terhadap pengertian (ingatan) orang2 yang tidak percaya?
Contoh jawab: Iblis menyelubungi mata hati orang yang tidak percaya
terhadap kebenaran Injil dan keselamatan yang dari Kristus. (II Kors. 4:3,
4)
2. Bagaimana seseorang yang tak percaya dilukiskan? (Efesus 4:18) Garis
dibawah jawaban yang topat:
1) Mengalami kegagalan
2) Terputus hubungannya dengan Allah
3) Bersikap seperti munafik
4) Diliputi ketakutan
5) Digelapkan akalnya
3. Menurut Efesus 2:1-3,
1) Bagaimana keadaan kita sebelum Kristus memberikan kita hidup kekal?
__
2) Bagaimanakah hidup kita sebelum menerima Kristus? __
3) Anak2 siapakah kita waktu itu? __
4 Menurut Efesus 2:4-5,
1) Bagaimanakah Allah digambarkan? ___
2) Apakah karya Allah bagi kita? ___

Kehidupan Baru
Hidup kekristenan kita tidak mulai dengan suatu pembaharuan,melainkan dengan
penjelmaan kembali - tidak pula dengan membuka halaman baru, tetapi karumin
Allah yang memasukkan kita de dalam kehidupan baru - Allah hidup di dalam diri
kita.
5. bagaimanakah seorang digambarkan apabila ia hidup di dalam Kristus?
(apabila ia percaya adan Kristus) II Kor. 5:17 ___
6. Bagaimanakah Allah menciptakan kehidupah baru ini didalam diri dita? ( I
Pet. 1:23) ___
7. Keadaan baru yang bagaimanakah yang akan kita warisi? (II Pet. 1:4 ____
8. Didalam I Yoh. 3:1,2
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20. Dalam II Tim. 2:24
1) Apakah yang seharusnya tidak dilakukan oleh hamba Tuhan?__
2) Bagaimana seharusnya dia?__
21. Apakah yang seharusnya kita pinta ketika kita doakan untuk kesempatan2
bersaksi? Kis. 4:29__
“Keberanian adalah tidak terhalangnya kebebasan berbicara!””
Itu tidak berarti tidak sopan atau keras, tetapi berarti membuat kesempatan2
dan berbicara dengan yakin mengenai Kristus dalam hubungan anda sehari2 dengan orang lain.
Ulangi bagian “kesimpulan” dari pasal 3 “HIDUP KEKAL DALAM
KRISTUS” – untuk suatu cara yang praktis untuk menolong seseorang
menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat.
ILUSTRASI RODA
Dalam Buku ke 1 dan 2 anda telah mem85
pelajari beberapa rahasia dari hidup berkemenangan yang dipenuhi Roh. Kunci
daripada kehidupan semacam ini adalah Yesus Kristus sebagai pusat dan Tuhan
dari segala yang kita lakukan. Oleh sebab Kristus mengendalikannya, kehidupan
itu menjadi seimbang dan efektif.
Ilustrasi Roda menjelaskan kehidupan yang berpusat pada Kristus ini. Empat jarijari ini menunjukkan empat hakekat kehidupan se-hari2 kepada anda sebagai seorang
Kristen.
* Kehidupan orang Kristen yang taat dalam perbuatan berpusat sekeliling
Yesus Kristus
* Kita mempertahankan hubungan pribadi dengan Allah melalui jari2 yang
vertikal – Firman Allah dan doa
* Kita menunjukkan kasih kita kepada orang2 Kristen lainnya melalui
persekutuan.
* Bersaksi adalah hasil yang wajar dari kehidupan yang dihidupkan dalam
kuasa Roh.
Seorang Kristen seperti sebuah roda, adalah paling stabil dan bermanfaat bila
bekerja dengan orang2 lain. Persekutuan Kristen dan kerjasama adalah sangat penting
dan Buku ke III, “Berjalan Dengan Kristus” akan menolong anda memahami hal ini
lebih banyak lagi.
BUKU KE 1 – HIDUP BARU DALAM KRISTUS
BUKU KE 2 – PERSEKUTUAN DENGAN KRISTUS
BUKU KE 3 – BERJALAN DENGAN KRISTUS
BUKU KE 4 – WATAK ORANG KRISTEN
BUKU KE 5 – DASAR-DASAR UNTUK IMAN
BUKU KE 6 – BERTUMBUH DALAM PELAYANAN
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1.) Karena kasih Allah itu, kita telah menjadi apa? ____
2.) Dan kelak kita akan menjadi seperti apa? ____
9. Bagaimanaka seseorang menjadi anak Allah? (Gal. 3:26) ___
10. Setelah Kristus menebus dosa kita, kita akan memperoleh persekutuan
yang baru dengan Allah, Persekutuan yang bagaimanakah itu? (Gal. 4:4 -7)
(Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Hamba2 Allah
2) Anak dan ahli waris Allah
3) Pekerja2 Allah
4) Hamba2 yang takluk dibawah syariat Taurat
11. Apakah yang diperbuat Roh Kudus didalam kehidupan kita yang baru?
(Roma 8:16) ___

PENCOBAAN2 AKAN DATANG
12. Carilah sumber serta sebab2 dari pencobaan dalam ayat2 berikut ini:
1) Siapakah yang bukan sumber pencobaan? (Yak. 1:13)__
2) Siapakah si pencoba itu? (Mat. 4:1-3) ____
3) Apakah yang menyebabkan kita ditarik kedalam pencobaan? (Yak.
1:14) ___
Kita akan tahu lebih banyak tentang Iblis dalam buku 5.
13.Perhatikanlah I Kor. 10:13
1) Pencobaan2 yang anda hadapi berbeda dan mungkin lebih sukar daripada
pencobaan2 an2 yang dihadapi orang lain. *Benar *Salah
2) Pembatasan apakah yang Allah adakan pada pencobaan? __
3) Apakah yang pasti Allah sediakan bila kita dicobai? __

Kemenangan Dapat Menjadi Milik Kita
14. Siapakah memberikan kita kemenangan? (I Kor. 15:57) __
15. Dua hal penting apakah untuk memiliki kemenangan atas pencobaan dan
dosa? I Yoh. 5:4 __
16. Siapakah yang tinggal dalam setiap orang beriman?
1) II Kor. 6:16 __
2) Efesus 3:17 __
3) I Kor. 3:16 __
17. Hal apakah yang memungkinkan orang2 kristen mengalahkan musuhnya
didunia? (Iblis)? (I Yoh. 4:4) __
Pasal utama mengenai kemenangan adalah Roma 8 (janji2 teristimewa ayat
1,2, 13, 26, 31-39).
“Percaya kepadaNya, dan kudus selamanya
Ia setiawan, tak pernah berubah
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Kekuatan maupun tipu daya tak mampu
Memisahkan kita dari kasihNya”
- Thomas Kelly 18. Dengan cara praktis apakah kita dapat menghindarkan diri daripada jatuh
ke dalam pencobaan? (Ams. 4:14, 15) __
19. Apakah dua langkah menuju kemenangan yang dinyatakan dalam Yak. 4:7?
__
Untuk menyerahkan diri kepada Allah kita harus menyerahkan kehendak
kita kepada kehendakNya.
Untuk melawan Iblis kita harus memakai senjata rohani yang Tuhan
karuniakan kepada kita.
20. Apakah ketiga senjata untuk mencapai kemenangan dalam peperangan
rohani? (Ef. 6:16,17) __
21. Apa yang dapat kita lakukan untuk bersikap-siap sebelum kita jatuh ke
dalan dosa
1) Maz. 119:11__
2) Mat. 26:41__

pada kesaksian anda. Ingat Firman Tuhan mempunyai pinggiran pemotong
yang tajam (Ef. 6:17)
I. BAGIAN PERTAMA
Ceritakan sedikit mengenai kehidupan anda sebelum anda mengenal Kristus
sebagai Juruselamat anda pribadi.

II. BAGIAN KEDUA
Tuliskanlah tentang bagaimana anda datang untuk mempercayai Kristus.
Ceritakan keadaan sekitar anda pada waktu anda bertobat.

PENGAKUAN DOSA MEMULIHKAN PERSEKUTUAN
Meskipun Allah memberikan kita kemenangan dan pelepasan, seringkali kita
melalaikan karunia dan berkatNya itu dan kembali berbuat dosa. Dosa mendukakan
Allah dan menyebabkan suatu keretakan dalam persekutuan kita dengan Dia.
22. Dalam I Yoh. 1:9
1) Apakah yang harus kita perbuat untuk memperoleh pengampunan dosa
dari Allah?__
2) Dua hal apakah yang Allah janjikan apabila kita mengaku segala dosa
kita kepada Dia?__
23. I Yoh. 1:7 mengatakan bahwa persekutuan dan penyucian dari dosa berjalan
bersama2. Benar Salah
24. Menurut Amsal 28:13
1) Siapakah yang beruntung?__
2) Siapakah yang tidak beruntung?__
Perhatikan pengakuan dosa dari Raja Daud dalam Mazmur 51.
Perhatikan apa yang dimintanya dalam ayat 10-13.
25. Bacalah dengan seksama pertanyaan2 dan jawaban2 dalam pasal ini lagi.
Ayat manakah yang paling menantang anda?__. Bagaimanakah anda dapat
menerapkan kebenaran ini dalam hidup anda? Khususkanlah. __

III. BAGIAN KETIGA
Hal2 yang berarti sejak anda mengenal Dia; berkat pengampunan dosa, jaminan
hidup kekal dan hal2 lain dari kehidupan dan pandangan hidup anda yang
telah berubah.

PASAL 2 – KETUHANAN KRISTUS

BEBERAPA SARAN-SARAN TERAKHIR

TUHAN SEMESTA

19. Apa yang harus anda hindari dan mengapa? (II Tim. 2:23)__
4
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1) Pendekatannya__
2) Latar belakang pribadinya__
3) Pertemuannya dengan Kristus dan hasilnya__
4) Injil__

KESAKSIAN ANDA
Sekarang anda telah melihat bagaimana Paulus memberikan kesaksiannya,
Bagaimanakah anda akan memberikan kesaksian anda?
Memberikan kesaksian anda adalah salah satu cara bersaksi yang terbaik. Terutama
sangat berguna dalam memperkenalkan Yesus Kristus kepada sanak saudara dan
sahabat2, biasanya paling sukar untuk bersaksi kepada mereka.

BAGAIMANA MENYIAPKAN KESAKSIAN ANDA
Berusahalah menuliskan cara yang sama seperti anda harus bercerita kepada seorang
yang belum beriman. Buatlah cerita pertobatan anda sedemikian jelas sehingga
orang lain yang mendengarnya akan mengetahui bagaimana menerima Kristus.
Tuliskan kesaksian anda pada kertas buram, kemudian salinlah pada sehelai kertas
yang baik, dan taruhlah dibagian belakang dalam buku ini. Ceritakan sedikit tentang
kehidupan anda sebelum anda mempercayai Yesus Kristus; kemudian tentang
pertobatan anda, bagaimana anda datang untuk mempercayai Dia; dan hal2 yang
berarti sejak anda mengenal Dia, berkat pengampunan dosa, jaminan hidup kekal
dan hal2 lain dari kehidupan anda yang telah di ubah.
Sementara anda mempersiapkan kesaksian anda, pintalah kepada Tuhan untuk
memberikan anda kesempatan2 untuk membagikannya. Berdoalah untuk dua atau
tiga orang tetangga anda ditempat pekerjaan atau disekolah, terutama kepada siapa
yang anda ingin menceritakan tentang Yesus Kristus, dan pakailah kesempatan
pertama untuk membagikannya kepada mereka.
“Sekarang saya telah membagi-bagikan segala hartaku kepada keluargaku. Ada
satu hal lagi yang saya harap saya dapat memberikannya kepada mereka, yaitu,
iman kepada Yesus Kristus. Jikalau mereka memiliki hal tersebut dan saya belum
memberikan uang sepeserpun mereka kaya; tetapi jikalau mereka belum memiliki
hal tersebut dan saya telah memberikan seluruh dunia, sesungguhnya mereka
miskin.”
- Patrick Henry –

DALAM MEMBAGIKAN KESAKSIAN ANDA
* Buatlah itu pribadi – jangan berkotbah. Ceritakanlah apa yang Kristus telah
lakukan bagi anda. Pakailah “saya” “aku” “Ku” – jangan “kamu”
* Buatlah yang singkat. Tiga atau empat menit seharusnya cukup meliputi
fakta2 yang perlu.
* Jadikanlah Kristus Pusat. Suatu kesaksian yang baik selalu berpusat pada
apa yang telah diperbuatnya.
* Pakailah Firman Tuhan. Satu atau dua ayat Alkitab akan menambah kuasa
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1. Apakah gelar2 Yesus Kristus dalam:
1) Yoh. 13:13__
2) Kis. 2:26__
3) Kis. 10:36__
4) Wah. 19:16__
2. Sebutkanlah dua fakta yang meyakinkan kita bahwa Anak Allah adalah
Tuhan semesta (Kol. 1:16,17). Garis dibawah 2 jawab yang tepat.
1) Dia memegang segala sesuatu ber sama-sama dan pada tempatnya.
2) Dia berbicara pada waktu dunia dijadikan.
3) Dia menerangkan mengenai Adam dan Hawa.
4) Dia bertanggung jawab atas segala ciptaanNya, baik yang kelihatan
maupun yang tidak kelihatan.
5) Dia memulai alam semesta kemudian meninggalkannya.
3. Yesus Kristus adalah juga Tuhan dari Roma 14:9__
4. Dalam Filipi 2:9-11
1) Apakah yang diperbuat Allah bagi AnakNya? (Ayat 9)__
2) Apakah yang akan diperbuat oleh setiap orang yang pernah hidup pada
suatu waktu kelak?__
5. Apakah kedudukan Kristus didalam Gereja (yang menyangkut seluruh orang
beriman dimana2)? (Kol. 1:18)__
6. Menurut I Kor. 6:19,20
1) Bagaimanakah kita menjadi milik Allah?__
2) Oleh sebab itu apa yang harus kita perbuat?__

JADIKANLAH DIA TUHAN DALAM HIDUPMU
7. Apakah sebabnya Rasul Paulus menganggap segala sesuatu yang biasanya
penting baginya, menjadi tidak berharga? (Fil. 3:8)__
8. Pada waktu Rasul Paulus bertobat, bagaimanakah jawabnya yang pertama
itu menunjukkan sikapnya kepada Kristus? (Kis. 22:10)__
9. Apa yang Roma 12:1 katakan mengenai apa yang harus dilakukan oleh kita
yang mengenal pengampunan dan rahmat Allah?__
Bacalah lebih lanjut dalam Filipi 3:3-14 mengenai kesaksian Paulus tentang
keTuhanan Kristus dalam hidupnya. Bandingkanlah tujuannya yang lama
dengan yang baru.
‘Dalam semua orang Kristen Kristus hadir;
Dalam sebagian orang Kristen Kristus diutamakan;
Tetapi hanya dalam sedikit orang Kristen Kristus paling
diutamakan:
10. Dari Yoh. 12:26
1) Apakah yang harus dilakukan oleh seorang Kristen yang benar2 ingin
5

melayani Kristus?__
2) Dimanakah dia akan ada?__
3) Apakah yang Allah lakukan baginya?__

JADIKANLAH DIA TUHAN DALAM PEKERJAANMU
Usaha yang baik tidak selalu menjamin hasil yang baik. Satu permulaan yang baik.
Satu permulaan yang baik tidak menjamin suatu penyelesaian yang memuaskan.
Dikatakan bahwa keputusan adalah 5%, dan meneruskan keputusan adalah 95%.
Sekali anda telah memutuskan bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup anda, anda
akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan bila anda menyerah kepadaNya jam
demi jam dan menurut Dia dalam hidup anda sehari-hari.
11. Jika kita menyadari karya Kristus bagi kita, maka kita tidak lagi hidup
bagi__tetapi__ (II Kor. 5:15)
12. Tiga hal manakah yang harus dilakukan oleh orang yang mengambil
keputusan untuk mengikuti Kristus? (Luk. 9:23)
1)__
2)__
3)__
Salib adalah alat kematian. Yesus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk
melakukan kehendakNya dalam setia Keadaan-mengatakan ‘tidak’ kepada kehendak
kita dan ‘ya’ kepada Kristus. Ini membawa kepada kemerdekaan yang benar,
memerdekakan kita untuk hidup baginya.
‘Kita harus memberikan Kristus tempat yang sama dalam hati
kita seperti Dia mengendalikan alam semesta’.
13. Ketika Yesus memanggil Lewi si pemungut cukai untuk mengikut Dia,
Lewi menunda keputusannya dan mencoba mencari jalan keluar, tetapi
akhirnya dia mengikut Yesus. (Luk. 5:27,28) Benar Salah
14. Dalam Kolose 3:23,24 mengatakan bahwa seorang Kristen harus (Garis
dibawah jawab yang terbaik).
1) Lebih sungguh2 dalam pelayanannya kepada Kristus dari pada kepada
manusia
2) Tidak mencoba mencampuri agamanya dengan hidup sehari-hari
3) Bersungguh-sungguh menjalankan tugas sehari-hari karena dia sebenarnya
melayani Kristus dalam hal ini.
15. Bagaimanakah seharusnya seorang Kristen hidup? (Kol. 1:10)__
16. Tempat apakah seharusnya Kristus tempati dalam hidup seorang beriman?
(Kol. 1:18)__
17. Kristus bukanlah Tuhan dalam hidup kita kecuali kita__(Luk. 6:46)
18. Apakah yang harus menjadi kebiasaan anda ketika anda membuat sesuatu
rencana? (Yak. 4:13-15)__

DAFTAR PENYELIDIKAN MENGENAI KETUHANAN KRISTUS
6

1) Apakah perhatian orang terhadap seorang Kristen yang hidupnya bercahaya2?__
2) Apakah Hasilnya?__
Anda sedang menulis Injil sepasal sehari. Melalui perbuatan yang
anda lakukan dan kata2 yang anda ucapkan. Orang2 membaca apa
yang anda tulis, pemutarbalikan atau kebenaran; Apakah Injil itu
menurut pendapat anda?

BERSAKSI MELALUI KATA2
9. Siapakah orang2 yang seharusnya secara terus terang berbicara mengenai
keselamatan mereka? Maz. 107:2__
10. Orang buta yang Yesus sembuhkan memiliki sedikit atau tidak mempunyai
pendidikan Theologia, tetapi ia dapat memberikan kesaksian yang sederhana
dan efektif. Dua fakta apakah yang ia hubungkan? (Yoh. 9:25)__
11. Terhadap apakah kita harus selalu siap sedia? (I Pet. 3:15)__
“Tuhan tidak menunjuk banyak daripada kita sebagai ahli2 hukum, tetapi
Dia telah mengangkat kita semua sebagai saksi2Nya.”

KESAKSIAN PAULUS
Meskipun berulangkali dipenjarakan karena mengkhotbahkan Injil, Rasul Paulus
terus memberikan kesaksiannya dengan berani bilamana ia berkesempatan. Bacalah
laporan kesaksiannya kepada Raja Agripa dan pengikut2 raja dalam Kis. 26:1-29;
kemudian jawablah pertanyaan2 berikut:
12. Ia memulai kesaksiannya (ayat 2,3). Garis dibawah jawaban yang tepat.
1) dengan “mencomeli” pendengar2nya
2) dengan meminta maaf karena berbicara tentang Kristus kepada mereka
3) dengan suatu pendekatan yang sopan
13. Sekalipun ia memiliki latar belakang keagamaan yang sangat kuat (ayat
4,5), Bagaimanakah sikapnya terhadap orang2 Kristen? (ayat 9-11)__
14. Apakah yang mengubah arah kehidupan Paulus? (ayat 12-15)__
15. Ia menjelaskan Injil, bahwa Kristus harus__ dan kemudian__ (ayat 23)
Apakah Injil itu? Secara sederhana “BAHWA KRISTUS TELAH MATI
UNTUK DOSA2 KITA SETUJU DENGAN NAS ALKITAB DAN IA
SUDAH DIKUBURKAN, DAN PADA HARI YANG KETIGA
BANGKIT PULA SETUJU DENGAN NAS ALKITAB. (I Kor. 15: 3,4)
16. Ia bertanya kepada Raja Agripa kalau2 ia__ Firman Tuhan (nabi2) (ayat
27)
17. Paulus mengatakan bahwa ia ingin setiap orang yang mendengar dia untuk
menjadi sama dengannya (orang beriman kepada Kristus), kecuali rantai
penjara yang ia pakai. * Benar *Salah
18. Tinjaulah lagi Kis. 26:1-23 dan selidikilah garis2 besar dari kesaksian Paulus
Catatlah ayat2 yang dipakai untuk setiap bagian.
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menggunakan doa seperti memakai telepon, percakapan yang tergesa-gesa
dengan sedikit kata2. Keintiman memerlukan perkembangan”.
- E.M. Bounds –
PASAL 4 – BERSAKSI BAGI KRISTUS
“Bersaksi ialah memandang dengan baik pada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian
~~XX kepada orang lain apa yang anda telah lihat.”
- Lorne Sanny –

– Reputasi
– Hak milik
– Kepribadian

– Teman2
– Bakat
– Pendidikan
– Waktu luang
– Pernikahan
– Tempat tinggal
– Rencana
19. Selagi anda mengulang pasal ini tentang keTuhanan Kristus, periksalah
dengan doa hidup anda dan mohon Kristus membuka bidang apapun dimana
Dia belum sungguh2 Tuhan. Ceritakanlah dengan kata2 anda sendiri apa
yang anda rencanakan untuk dikerjakan.

TANTANGAN
1. Apakah yang pertama-tama dilakukan Andreas setelah ia berjumpa dengan
Yesus? (Yoh. 1_40-42)__
2. Dalam Mark. 5:19, sesudah Yesus menyembuhkan seorang
1) Kemanakah Dia menyuruh orang itu pergi?__
2) Apakah Dia suruh orang itu lakukan?__
3. Apakah yang Petrus katakan tentang berbicara mengenai Yesus Kristus?
Kis. 4:20 (Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Ia tidak berbicara kalau tidak ditanya
2) Ia dipaksa untuk berbicara
3) Ia merasa sulit untuk tidak membicarakan hal2 pribadi semacam itu.
4. Apakah yang harus dikatakan Paulus kepada orang2? Kis 22:15__
Seorang saksi dalam ruangan pengadilan diharapkan untuk menceritakan
apa yang diketahuinya mengenai suatu kejadian. Kesaksian orang Kristen
adalah menceritakan kepada orang2 lain apa yang ia ketahui tentang Yesus
Kristus dan apa artinya beriman kepadaNya secara pribadi.
5. Dari hal apakah Paulus mengatakan ia tidak malu?__ Dan mengapa? __(Roma
1:16)
6. Dalam Lukas 24:46-48
1) Nubuat2 apakah yang telah digenapi? (ayat 46)__
2) Berita2 apakah yang harus dikabarkan oleh murid2?__
3) Kepada siapakah mereka harus bercerita?__

BERSAKSI MELALUI HIDUP
Anda tahu beberapa orang tak pernah membaca Alkitab dan jarang pergi ke gereja.
Jika anda menginginkan mereka untuk mengetahui apa yang Kristus dapat lakukan
bagi mereka, biarkanlah mereka melihat apa yang telah Kristus lakukan bagi anda.
7. Oleh karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam suatu zaman
bengkok dan jahat (Fil. 2:15)
1) Hidup yang Bagaimanakah harus kita jalani?__
2) Bagaimanakah kita menampakkan diri kepada dunia?__
8. Dalam Mat. 5:16
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‘Pertanyaan untuk tiap2 orang adalah apa yang akan diperbuatnya bagi
Tuhan jika dia mempunyai lebih banyak uang, waktu atau pendidikan,
tetapi apa yang dia akan perbuat dengan barang2 yang telah dimilikinya.
Bukanlah siapakah anda atau apa yang anda miliki yang menyebabkannya
tetapi apakah Kristus mengendalikan anda’.
PASAL 3 – HIDUP BERIBADAT
1. Bagaimanakah persekutuan Musa dengan Allah digambarkan? (Kel. 33:11)__
2. Menurut Yohanes, dengan siapakah orang beriman mempunyai persekutuan?
(I Yoh. 1:3)__
3. Allah telah mengundang manusia untuk menikmati persekutuan dengan__ (I
Kor. 1:9)
4. Keinginan Daud yang sangat besar adalah__ (Naz. 27:8; Maz. 63:1)
5. Apakah yang menghancurkan persekutuan dengan Kristus? (I Yoh. 1:6)__
(Lihat juga I Yoh. 2:9)

PERSEKUTUAN DIDALAM ALKITAB
6. Tentang Siapakah Alkitab katakan? (Yoh. 5:39)__
7. Apakah yang Kristus janjikan kepada orang yang mematuhi FirmanNya?
1) Yoh. 14:21__
2) Yoh. 14:23__
3) I Yoh. 3:24__
Allah menyatakan diriNya kepada kita melalui Alkitab sekarang. Alkitab
adalah buku penuntun kita untuk persekutuan sehari-hari dengan Dia – alat
melalui mana Dia berbicara kepada kita dalam suatu cara yang praktis dan
hidup, Selagi Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita.
8. Bagaimanakah perasaan murid2 Yesus menerangkan Firman kepada mereka?
(Luk. 24:32)__
9. Dua hal apakah yang dapat diakibatkan dari membaca Firman Tuhan? (Neh.
9:3)__
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ADAKAH ANDA MEMBACA ALKITAB TIAP2 HARI?
Kalau tidak, mengapa tidak mulai sekarang?
* Mulailah dengan membaca Injil Markus atau Yohanes. Cobalah untuk
menyelesaikan sekurang-kurangnya satu pasal setiap hari dan jadikanlah
hal itu suatu kebiasaan dalam hidup anda.
* Anda dapat menyelesaikan seluruh Perjanjian Baru dalam 19 minggu dengan
membaca dua pasal setiap hari.

PERSEKUTUAN DI DALAM DOA
Persekutuan dengan Allah merupakan dua jalan. Allah berbicara kepada kita melalui
FirmanNya dan kita berbicara kepadaNya melalui doa kita. Persekutuan yang dua
jalan ini dengan Allah merupakan suatu keperluan setiap hari, jika kita bertujuan
untuk mengenal dan memperkenakan Dia.
“Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang beriman, apapun
pengalamannya, tetap dalam persekutuan yang benar dengan Allah bila dia tidak
rela menyediakan waktu dengan Allah … Pakailah banyak waktu dengan Allah;
biarlah hal2 lain berlalu, tetapi jangan lalaikan Dia”.
- Oswald Chambers –
10. Karena iman kita kepada Kristus, bagaimana kita dapat menghampiri Allah?
(Ef. 3:12)__
11. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah sewaktu kita berdoa? Maz. 50:23__
12. Untuk hal2 apakah kita dapat memuji Tuhan?
1) Maz. 148:13__
2) Maz. 147:5__
3) Maz. 119:164__
4) I Taw. 29:11-13__
Mazmur 145-150 adalah Mazmur agung puji2an. Perhatikan lebih
dari 20 hal untuk mana Daud memuji Tuhan dalam Mazmur 145.
13. Selain untuk pujian, doa harus mencakup apa lagi?
1) Ef. 5:20__
2) Mazmur 32:5__
14. Dua hal apakah yang dapat kita mohon secara berani dari Allah? Ibr. 4:16__
YESUS KRISTUS menawarkan:
Terang di dalam kegelapan
Kekuatan di dalam kelemahan
Penghiburan di dalam duka
Sukacita di dalam kesulitan
Damai di dalam perselisihan
15. Janji2 apakah yang diberikan Allah kepada anak2Nya yang datang kepada
Nya?
1) Matius 7:11__
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2) Matius 7:11__
16. Rasul Yakub mengatakan bahwa kita gagal mendapat apa yang diinginkan
kita tidak__ (Yak. 4:2)
Allah menghargai permohonan yang pasti dan menjawab doa yang khusus.
Sebuah daftar doa akan banyak menolong kita dalam hal ini Mulailah dalam
buku catatan anda untuk orang2 dan hal2 yang mana anda ingin doakan.
Buku ke III akan menolong anda untuk tahu lebih banyak tentang Alkitab
dan doa.

PERJANJIAN SEHARI-HARI
Adalah suatu hak istimewa bagi orang Kristen untuk mengadakan persekutuan
dengan Tuhannya pada setia waktu dan tempat. Bagaimanapun juga orang2 beriman,
baik pria maupun wanita sepanjang abad telah membuat kebiasaan untuk
mempunyai waktu pribadi sehari-hari dengan Dia, umumnya hal yang pertama
diwaktu pagi.
“Saya wajib berdoa sebelum menemui seseorang …
Saya merasakan jauh lebih baik untuk mulai dengan berbakti kepada Allah,
melihat lebih dulu wajahnya, mendekatkan jiwa kepadaNya, sebelum dekat
kepada orang lain”.
- Robert Murry McCheyne –
17. Dalam Markus 4:34 mengatakan bahwa Yesus mengajarkan murid2Nya
apakah arti perkataanNya ketika mereka (Garis dibawah jawaban yang
tepat)
1) Sendiri dengan Dia
2) Rajin melayani Dia
3) Mendengarkan orang banyak
18. Waktu manakah yang baik untuk mengadakan perjanjian dengan Tuhan
tiap2 hari? __ (Maz. 5:4)
19. Dalam Markus 1:35
1) Waktu manakah yang dipilih Yesus untuk seorang diri dengan
BapaNya?__
2) Tempat yang bagaimanakah dipilihNya?__
20. Dimanakah Yesus menyuruh kita berdoa? (Mat. 6:6)__
21. Disamping doa pribadi, apakah macam doa lain yang Allah berjanji
menjawab? Mat. 18:19__
“Akan menolong anda untuk merencanakan waktu sehari-hari dengan Allah.
Mulailah sedikit, dengan sejumlah waktu-yang dapat anda pertahankan
dengan mudah. Pada waktu persekutuan anda dengan Allah menjadi bagian
yang teratur dari jadwal anda, anda dapat memperpanjangnya Tetapi buatlah
rencana dan mulai. Waktu sia2 yang terbesar ialah waktu sia2 untuk mulai.”
“Allah selalu mendengar, itu benar; telingaNya senantiasa memperhatikan
ratap anakNya, tetapi kita tidak akan pernah mengenal Dia jika kita
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