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PENGANTAR
“Faktanya, jika penjelasan lengkap tentang Kristus
dan Salib-Nya dibuat sejak awal untuk kita, kita
akan melangkah ke dalam banyak pengalaman sejak
awal kehidupan Kristen kita, meskipun penjelasan
menyeluruh tentang Kristus dan Salib-Nya akan
dijabarkan kemudian.”
Watchman Nee, Kehidupan Kristen yang Normal
Ketika kita memercayai Yesus Kristus sebagai
Tuhan, Allah, Juruselamat dan Kehidupan, kita juga
meminta Dia untuk mengambil alih kehendak dan
hidup kita. Sebenarnya Dia menjadi hidup kita. Kita
ditransformasikan; terkadang cepat, kadang lambat,
tetapi perubahan selalu datang. Roh Allah datang untuk
tinggal di dalam kita dan membuat kita utuh, hidup dan
sempurna. Hidup tidak akan pernah sama lagi ketika kita
percaya dan memberikan hati kita kepada Allah.
David Howell

Allah berada di Surga dan datang ke bumi sebagai manusia.
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Filipi 2:6-8, Yohanes 1:14, Ibrani 1:3, Roma 8:3b, Yohanes 10:30, Kolose 1:15,
Kolose 2:9, Ibrani 2:11-17, Matius 1:20-21

Dia dikandung dengan cara yang ajaib, tetapi Dia dilahirkan
oleh seorang wanita dengan cara yang sama seperti kita.

Dia melakukan hal ini sehingga kita dapat memiliki hubungan
pribadi dengan-Nya dan mengenal-Nya sebagai Allah dan
manusia dan lebih memahami-Nya sebagai Bapa.
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Yesus

menjalani masa kanak-kanak dan remaja, belajar
pertukangan, dan ketika waktu-Nya tiba, Dia memulai pelayanan
yang merupakan tujuan kedatangan-Nya, yaitu menyatakan diriNya kepada kita semua sebagai Allah dan Juruselamat.

3 Matius 3:13-17, Matius 7:28-29, Markus 6:2-3, Lukas 2:40, Lukas 2:41-47, Lukas 2:52

Ketika tujuan-Nya di bumi selesai, Yesus membiarkan diri-Nya

disalibkan. Dia direndahkan dan disiksa dan kemudian dipakukan di
salib. Yesus memilih untuk mati dengan kematian yang paling brutal
sehingga Anda dan saya tidak perlu membayar
hukuman atas kesalahan kita. Dia ingin agar
kita menganggap diri sama dengan Dia
dan apa yang Dia alami. Dengan
jalan yang hanya diketahui

Allah, pengorbanan dan darah
Yesus Kristus mampu menghapus
dosa-dosa kita dan menyucikan
kita selamanya. Tindakan
kasih yang total ini memberi kita
kesucian sehingga Allah
dapat melihat kita sebagai
salah satu dari anak-anakNya sama seperti Dia
melihat Yesus.
Matius 26:28-29, Matius 27:57-61, Roma 5:6, Roma 8:3, Efesus 1:7,
Ibrani 2:14-15, Ibrani 9:22, 1 Petrus 2:24, 1 Yohanes 1:7
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Setelah
kematian-Nya,
Yesus
dikuburkan, dan kemudian Allah
menghidupkan-Nya kembali. Banyak
orang yang melihat-Nya hidup pada
hari-hari berikutnya dan kemudian
Dia kembali ke surga.
Yesus datang sehingga kita dapat menjalin hubungan pribadi denganNya dan memberi kita karunia kehidupan kekal. Kehidupan kekal
adalah kehidupan Kristus. Kehidupan kekal tidak memiliki awal dan
tidak memiliki akhir.
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Lukas 24:1-7, Lukas 24: 50-51, Yohanes 16:28, Ibrani 1: 3

Mengapa semua ini penting? Karena ketika Allah menciptakan
manusia pertama, Adam, Dia memberinya kehidupan yang luar
biasa di Firdaus, tetapi Adam tidak menaati Bapa Surgawinya.

Karena
ketidaktaatan Adam
yang mementingkan
diri sendiri, ia terpisah
dari Allah dan mati
secara rohani.

Sejak saat itu, manusia memiliki tubuh dan jiwa (kepribadian), tetapi
bagi Allah secara rohani ia mati. Manusia tidak lagi utuh dan tidak bisa
lagi mengalami berkat-berkat yang telah Allah sediakan.
Kejadian 2:8-9, Kejadian 3:2-6, Kejadian 2:16-17, Kejadian 3:23, 1 Korintus 15:45-46
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Sebagai seorang anak dari orang tua kita dengan silsilah keluarga
sampai pada Adam.

Kita mati secara rohani bersama Adam di Taman Eden. Kita
memikul beban dari silsilah itu ditambah beban dosa kita sendiri
dan beban emosional yang kita pikul dalam kehidupan kita di
bumi. Inilah kantong sampah yang berisi rasa malu, rasa bersalah,
masalah-masalah dan gangguan masa lalu, serta perasaan buruk
tentang dosa dan cacat karakter kita. Kita sungguh-sungguh
membutuhkan silsilah baru dan keluarga baru.
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Roma 3:23, Roma 5:12, Roma 5:18a

Suatu hari, seseorang datang dan menjelaskan kisah tentang
Yesus, bagaimana Ia datang untuk menyelamatkan setiap kita
dari kematian kekal dengan mati untuk kita dan memberi kita
kehidupan kekal-Nya. Yesus mati, memberi kita semua jalan
keluar, jalan untuk mengalami pengampunan total, kasih tanpa
syarat, dan pengharapan akan hidup kekal melalui diri-Nya.
Yehezkiel 36:26-27, Kisah Para Rasul 4:12, Roma 5:9, 1 Korintus 15:57, 2 Korintus 5:18a,
Galatia 1:15-16; Efesus 2:8-9; 1 Timotius 2:5-6
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Yesus juga datang agar Anda dan saya dapat memiliki damai
sejahtera dan kehidupan yang berlimpah di bumi ini sekarang
melalui hubungan dengan-Nya. Dia ingin menunjukkan kepada
kita bagaimana mengatasi masalah-masalah hidup. Yesus
menawarkan pengharapan dan rancangan baru untuk hidup. Cara
hidup kita yang alami membuat kita berpusat pada diri sendiri
dan berada dalam kekacauan. Cara hidup yang tidak berhasil.
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Yohanes 10:10, Roma 6:16, Roma 6:21, Roma 8:37, Efesus 2:14, Wahyu 3:20

Kita tidak bisa memiliki damai sejahtera ketika kita terpisah
dari Allah. Pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, berpusat
pada diri sendiri dan membuat kita frustrasi dan terpisah dari
persekutuan dengan Allah. Kita memiliki kerinduan mendalam
untuk kesatuan yang damai dengan Bapa Surgawi kita, tetapi
kita tidak memiliki hubungan rohani itu. “Pemikiran terbaik” kita
sendiri dan niat baik membuat kita mengalami kekacauan ini.
Pengkhotbah 3:11, Roma 6:16, Lukas 1:78-79, Yohanes 16:33, Roma 5:1-2, Roma 8:6
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Kita berusaha menjembatani kesenjangan yang memisahkan kita
dari Allah dan mencari cara untuk membangun kembali hubungan
dengan-Nya. Tidak ada yang berhasil. Hanya melalui kepercayaan
kepada Yesus Kristus kita dapat berhubungan dengan Allah Bapa.
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Amsal 14:12, Roma 6:23, Roma 3:23

Yesus yang sama inilah yang telah mati untuk semua dosa,
kesalahan, dan cacat karakter kita; masa lalu, masa kini dan masa
depan. Melalui darah-Nya, kita dapat disucikan dan dibenarkan di
hadapan Allah. Kita dapat menerima pengampunan sepenuhnya
dan kasih tanpa syarat dari Allah Bapa. Dengan kematian dan
kebangkitan-Nya, Yesus menjembatani kesenjangan antara Allah
dan manusia. Itulah sebabnya Dia adalah Juruselamat Dunia.
Yohanes 3:16, 1 Petrus 3:18, 1 Timotius 2:5-6, Roma 5:1
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Kita semua memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak
kebenaran ini. Jika kita menerima peristiwa-peristiwa ini sebagai
kebenaran dan percaya kepada Yesus sebagai Allah, kita menjadi
anak-anak Allah, dengan semua hak dan hak istimewa yang juga
dimiliki Yesus. Kita menjadi rekan pewaris dan saudara atau
saudari dari Yesus Kristus. Serahkan kehendak dan hidup Anda
pada pemeliharaan-Nya dengan penyerahan total. Ini tidaklah
rumit, tetapi mungkin menjadi salah satu hal paling sulit yang
pernah Anda lakukan. Jika Anda benar-benar ingin mengalami
janji-janji Allah dan sukacita yang datang dari persekutuan
dengan-Nya, mintalah Dia untuk mengambil alih hidup Anda.
Jika Anda tulus, doa yang paling sederhana sudah cukup ... karena
Allah melihat hati kita. Berikan diri Anda kepada-Nya dengan
doa sederhana ini. ITULAH SEMUA YANG DIPERLUKAN
SAAT ANDA PERCAYA DAN YAKIN!
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Efesus 2:13, Yohanes 14 6, Ibrani 4:3, Ibrani 4:7

“Bapa Surgawi, kuserahkan diriku
kepada-Mu----ubahlah aku dan
lakukanlah padaku seturut kehendak-Mu.
Kendalikan hidupku dan bebaskan aku
dari jalan–jalanku yang egois, sehingga
aku dapat melakukan kehendak-Mu.
Berikanlah aku kemenangan atas dosaku
sehingga aku dapat menjadi teladan
bagi mereka yang akan kutolong melalui
Kuasa dan Kasih-Mu. Aku berserah
kepada Jalan Hidup-Mu. Biarlah aku
selalu memercayai-Mu dan melakukan
kehendak-Mu! Datanglah Tuhan Yesus
dan hiduplah melaluiku. Amin.”

14

Katakanlah dengan mulutmu dan percayalah dalam hatimu bahwa
Yesus telah mati, dikuburkan, dan hidup kembali. Percayalah
kepada-Nya bahwa Dia adalah Allah dalam rupa manusia dan
menjadi Anak Allah dan rekan pewaris bersama Kristus.
Yohanes 11:25-26, Yohanes 14:6-7, Roma 10:9, Roma 10:13, 1 Korintus 6:17 Efesus 1:5-8,
Efesus 2:8-10, Kolose 2:6-7, 1 Yohanes 5:12-13
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Saat Anda menerima Roh Allah, Anda menjadi utuh
dan hidup di hadapan Allah
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Ketika Anda meminta Yesus Kristus untuk datang ke dalam hidup
Anda, Anda dipindahkan dari silsilah keluarga duniawi dalam Adam
ke dalam kehidupan kekal Kristus, kehidupan yang kekal di masa
lalu dan kekal di masa depan. Anda dipindahkan ke salib dan diri
lama Anda mati bersama Kristus.
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Roma 5:18-19, Roma 8:1-2, 1 Korintus 15:22, Galatia 5:24,
Efesus 1:13-14, Efesus 3:14-15, 1 Petrus 1:18-19

Anda menjadi satu dengan-Nya. Anda dipersatukan dengan
Kristus dan itu tidak akan pernah berubah. Sekarang Yesus hidup
di dalam Anda dan Anda di dalam-Nya. Ke mana pun Dia pergi,
Anda pergi. Ke mana pun Anda pergi, Dia pergi.
Yohanes 14:20, Roma 6: 6, Galatia 2:20, Galatia 4:4-7, Galatia 5:24,
Efesus 1:11, Kolose 2:10, Kolose 2:10
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Ketika «diri lama» Anda mati bersama Yesus di kayu Salib, Anda
juga dikuburkan bersama-Nya. Diri rohani Anda yang baru menjadi
hidup dengan Kristus dan naik ke tempat-tempat surgawi bersamaNya. Anda meninggalkan kantong yang berisi kekurangan, rasa
bersalah, dosa, dan rasa malu. Anda di dalam Kristus dan Dia di
dalam Anda. Anda menukarkan kehidupan lama
Anda dengan yang baru. Sekarang Anda
memiliki Roh Allah di dalam Anda dan
roh manusia Anda telah dipulihkan
untuk hidup bersama Allah. Anda
berada di dalam Kristus dan
bersama dengan-Nya berjalan
pada kehidupan kekal Anda.
ANDA DILAHIRKAN
KEMBALI!
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Yohanes 3: 6, Yohanes 11:25-26, Roma 5: 5, Roma 6:4-6, Roma 8:10,
Kolose 2:12-14, Kolose 3:1-3, Efesus 1: 13b, Efesus 2 : 6

Jika Anda tulus dalam doa Anda, sekarang Anda adalah anggota
keluarga baru --- Keluarga Allah. Allah Bapa mengangkat kita
semua sebagai anak-anak-Nya sendiri dan kita menjadi rekan
pewaris bersama saudara tertua kita yaitu Yesus. Dia menerima
Anda dan mencintai Anda tanpa syarat sebagai bagian dari
keluarga-Nya. ANDA ADALAH ANAK ALLAH!
Mazmur 16:11, Roma 5:11, Roma 8: 15-17a, 2 Korintus 5:17,
Filipi 3:20a, Ibrani 2:11-12, Wahyu 21: 2
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Diri lama Anda telah mati di kayu salib bersama dengan dosa yang
ditanggung oleh Kristus. Anda dapat merasa lega karena Anda tidak
lagi perlu menjadi tawanan dosa, kecanduan, dan cara-cara egois
manusia lainnya. Anda telah mati bersama Kristus dan tidak dapat
lagi diancam dengan kematian karena senjata Iblis yang membuat
takut menjadi tidak efektif.

Keberanian dan keteguhan baru datang bersama dengan kehidupan
kekal yang baru ini. Kematian tidak lagi memiliki pengaruh dan
berkuasa terhadap Anda. Kristus mati untuk dosa-dosa kita yang
menipu, mencuri, berbohong dan sejumlah hal lainnya. Kita mati
bersama-Nya untuk melepaskan natur dosa kita. Kita memiliki
kebebasan memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara kita atau
dengan cara Allah. Kita tidak memiliki pilihan ini sebelum kita
mengarahkan kehendak dan hidup kita pada pemeliharaan Allah
melalui Yesus Kristus.
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Roma 6:11-13, Roma 8:1-2, Roma 8:15-17a, Galatia 5:16, Kolose 2 6-7,
2 Timotius 1:7, Ibrani 2:14-15

Mungkin sulit bagi kita untuk sepenuhnya memahami kebenaran ini
karena tubuh dan jiwa kita---kepribadian kita---masih menjalani
kehidupan di bumi ini. Namun sekarang Roh Kristus hidup di dalam
kita dan kita adalah makhluk rohani. Jika kita ingin memiliki kehidupan
yang berkelimpahan seperti yang Allah inginkan, maka kita harus
menerima peristiwa-peristiwa ini dengan iman. Ubah pemikiran
Anda dan visualisasikan siapa dan di mana Anda berada. Tetapkan
pikiran Anda pada hal-hal surgawi dengan Bapa Anda dan bukan
pada sampah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari di bumi ini.
Anda akan menemukan sukacita yang sejati berada di dalam Keluarga
Allah. Diri lama Anda mati dan Anda memiliki kehidupan baru di
dalam Yesus Kristus. Ini adalah cara berpikir yang sama sekali baru.
ANDA TELAH DITRANSFORMASI!
Roma 8:5-6, Roma 12:2, 1 Korintus 2:16, Efesus 2:6, Filipi 2 5, Filipi 3:20a,
Filipi 4:6-8, Kolose 3:1-3, 2 Timotius 1:7
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Warisan kita berada di antara silsilah orang tua biologis kita dan
Adam atau silsilah Keluarga Allah. Tidak ada pilihan lain. Di luar
dari iman kepada Yesus Kristus, setiap kita tetap di dalam Adam.

Banyak orang percaya berpikir mereka dapat menaruh satu kaki
dalam silsilah Adam (atau keluarga duniawi kita) dan menaruh
kaki lainnya dalam Keluarga Allah. Hasilnya adalah konflik batin
dan kekacauan rohani. Kegagalan untuk membuat pilihan yang
jelas membuat kita bingung dan tidak memiliki kemenangan
penuh yang Allah sediakan bagi kita.
23

Matius 7:13-14, Roma 6:16, Roma 7:14-25, Roma 8:1-2,
1 Korintus 15:22, Galatia 5:16, Filipi 3:20

Sama seperti Allah adalah tiga pribadi, (Bapa, Anak dan Roh
Kudus) kita juga berada dalam tiga dimensi. Kita hidup dalam
tubuh yang berhubungan dengan lingkungan melalui indera
kita. Kita memiliki jiwa yang merupakan kepribadian kita yang
mengandung pikiran, kehendak, dan emosi kita. Dan sekarang
kita adalah roh yang telah dibangkitkan melalui kepercayaan dan
pengetahuan kita tentang Yesus melalui kematian di kayu salib,
penguburan dan kebangkitan dengan-Nya. Dimensi rohani kita
adalah bagian diri kita yang berhubungan dengan Allah.

Kejadian 2:7, Matius 3:13-17, Yohanes 3:6, Roma 8:10, 1 Korintus 3:16 -18,
1 Tesalonika 5:23 -24, Ibrani 4:12
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Peran kita sepenuhnya dan secara total berserah kepada Yesus
Kristus. Keinginan-Nya ialah untuk menjalani hidup-Nya di dalam
kita dan melalui kita agar Ia mencapai tujuan-Nya di bumi ini.

Kita secara harafiah adalah Tubuh Kristus dan Dia berhasrat untuk
memakai tiap kita untuk menjangkau orang lain dan memperluas
Keluarga Allah. Selamat datang di Keluarga Allah. Anda adalah
ciptaan baru! Katakan «selamat tinggal» kepada diri yang lama
dan, «halo» kepada diri yang baru, Yesus Kristus yang hidup di
dalam kamu.
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Roma 6:11-13, Roma 8:10, Roma 12:1, Roma 12:4-5, 1 Korintus 3:16,
1 Korintus 6:19-20, 2 Korintus 5:16-21, Efesus 4:21-24,
Filipi 2:5-8, Kolose 1:27, 1 Yohanes 3:1-3,
1 Yohanes 3:9-10, 1 Yohanes 5:18-19

Sebagai seorang anak Allah dan rekan pewaris bersama Yesus, kita mulai berbagi
warisan dengan-Nya dan melihat hidup yang berkelimpahan. Dengan roh-Nya di
dalam diri Anda, Anda akan ingin belajar lebih banyak tentang jalan-jalan Allah
sehingga Anda dapat mengikuti-Nya. Allah telah menyingkapkan diri-Nya sepenuhnya
di dalam Anak-Nya, Yesus. Jadi, pelajarilah semua yang Anda bisa tentang Dia.
Miliki Alkitab dan bacalah Perjanjian Baru tentang kehidupan Yesus. Injil Yohanes
adalah awal yang baik. Dua belas bab pertama dari Kejadian dalam Perjanjian Lama
menjelaskan bagaimana semuanya dimulai. Periksalah referensi di bagian bawah
halaman buku ini dengan Alkitab Anda sendiri atau cari ayat-ayat Alkitab di bagian
referensi buku ini agar Anda lebih memahami apa yang dikatakan di setiap halaman.

• Bicaralah dengan Bapa baru Anda setiap hari dalam doa. Mengucap syukurlah
atas kehidupan baru dan keluarga baru Anda. Berbicaralah kepada-Nya secara
terbuka dan akrab seperti kepada seorang teman, seolah-olah Dia sedang duduk di
samping Anda. Bayangkanlah Dia dalam wujud Yesus, menganggap-Nya seperti
saudara tertua.
• Bacalah Alkitab. Sekarang setelah Anda memiliki roh baru, Roh Allah berdiam
di dalam Anda, Anda akan menerima pemahaman baru tentang apa arti tulisan
suci. Alkitab adalah Firman Allah dan cara Bapa berfirman kepada Anda. Dia
mencintai Anda lebih dari yang bisa Anda bayangkan.
• Carilah gereja, jemaat dan/atau kelompok Pemahaman Alkitab di mana Anda
dapat bertemu orang lain dan tetap berkomitmen selagi Anda bertumbuh dalam
iman. Bapa Surgawi Anda akan sering berbicara kepada Anda melalui orangorang percaya lainnya.
• Baptisan Air harus diikuti segera setelah komitmen Anda kepada Yesus. Itu
adalah tindakan meneladani, mematuhi, dan menganggap sama dengan-Nya.
• Carilah penyokong iman Kristen, seseorang yang dapat memuridkan atau
membimbing Anda yang darinya Anda dapat belajar dan bertanggung jawab.
• Ceritakanlah kepada orang lain tentang iman dan kepercayaan baru Anda pada
Yesus.
• Kami mendorong Anda untuk membeli Alkitab. Secara khusus, Alkitab,
Terjemahan Baru (TB), Lembaga Alkitab Indonesia.
Allah memberkati perjalanan rohani Anda!
Yosua 1:8, Matius 3:13-17, Matius 7:7-8, Matius 10:32, Yohanes 14:13-14, Yohanes 15: 7,
Filipi 4:6-7, Ibrani 4:12, Yakobus 5:15-16, 1 Yohanes 1:9
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Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Roma 12:2
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Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi
kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku
dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
Yohanes 14:19b-20

28

Kita disalibkan dengan-Nya, dikubur dengan-Nya, dibangkitkan
dengan-Nya, dan sekarang kita didudukkan bersama dengan Dia di
hadapan hadirat Allah.

Dia membangkitkan kita dari kematian bersama Kristus dan
mendudukkan kita bersama-Nya di Surga karena kita disatukan
dengan Kristus Yesus.
Efesus 2:6
29

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah
hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi
aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.
Galatia 2:20
30

Sekarang Anda adalah Anak Allah . . .

Sebagai anak Allah yang baru, Anda memiliki semua hak istimewa
dengan menjadi putra atau putri-Nya. Anda dapat bersekutu
dengan-Nya, memanggil-Nya Bapa, duduk di pangkuan-Nya,
mencurahkan isi hati Anda kepada-Nya dan membiarkan Dia
menjadi Ayah, rekan, sahabat, penyedia, dan orang kepercayaan
yang selalu mencintai Anda. Seiring dengan hak istimewa, ada
juga tanggung jawab dan beberapa di antaranya akan dijelaskan di
halaman-halaman berikutnya. Anda diperintahkan untuk pergi dan
memberi tahu seseorang segera setelah Anda menerima Kristus.
Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga
akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius
10:32
Masalahnya, kita belum benar-benar diajari cara melakukan itu,
tetapi prosesnya sederhana dan dijelaskan di halaman berikutnya
tentang Cara Menceritakan Kisah Anda. Kuncinya adalah kemauan
dan konsepnya sederhana dan mudah jika Anda tulus ketika Anda
berdoa dan meminta Yesus untuk mengambil alih kehendak dan
hidup Anda. Saat ini Dia ada di dalam Anda untuk membuat
perubahan dalam cara Anda berpikir, mengambil keputusan
dan merasakan. Konsepnya
Keterangan dalam foto: Saya
sejelas, bahwa Aku tadinya
tidak pernah peduli tentang apa
pun tetapi sekarang saya jadi
buta, dan sekarang dapat
peduli. Saya tidak tahu apa itu
melihat (Yohanes 9:25).
kasih dan sekarang saya tahu...
Saya berubah.
Ketika Anda menceritakan
kisah Anda, Anda taat dan
melakukan apa yang Allah
ingin Anda lakukan. Anda
memulai hidup baru. Ingat,
itu bukan tentang Anda,
melainkan tentang Kristus
di dalam Anda, jadi milikilah
kerelaan dan biarkan Dia
berbicara.
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. . . Bagikanlah!

Kita juga dituntut untuk membawa orang lain mengenal Yesus
Kristus dan memperluas Kerajaan Allah. (Sebab Anak Manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas
19:10.) Anda adalah tubuh Kristus dan dapat melaksanakan ini
dengan instruksi yang ada di halaman-halaman berikutnya. Kuncinya
adalah kesediaan. Anda harus membuat diri Anda siap sedia
sehingga Yesus Kristus dapat menjalani hidup-Nya melalui Anda
untuk menjangkau orang-orang ini. Dia mungkin tidak meminta
Anda untuk pergi keluar dan berbicara dengan orang asing, tetapi
untuk menjangkau orang-orang yang sudah Anda kenal, lihat dan
kunjungi hari demi hari. Yesus sudah memilih mereka dan ketika
Anda memikirkan seseorang yang Anda bayangkan mungkin ingin
mengenal Yesus, Anda mulai berpikir dengan pikiran Kristus.
Bagian Bagaimana Cara Bersaksi mengajarkan Anda bagaimana
memimpin seseorang untuk mengenal Yesus Kristus dan berdamai
dengan Allah. Petunjuknya tidak sulit. Yang dibutuhkan hanyalah
kemauan dari Anda dan keinginan untuk mengizinkan Yesus Kristus
menjalani hidup-Nya melalui Anda.

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa
syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2:1
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Saya tidak pernah peduli tentang
apa pun tetapi sekarang saya jadi
peduli. Saya tidak tahu apa itu
kasih dan sekarang saya tahu...
Saya berubah.

Aku tadinya
buta, dan
sekarang
dapat melihat.
Yohanes 9:25

Bagaimana Menceritakan Kisah Anda
Saksi Kristen melalui Kesaksian Pribadi

Membagikan kesaksian pribadi Anda tentang mengenal dan memercayai
Yesus Kristus adalah langkah pertama dalam mempraktikkan penginjilan
pribadi. Ada dua jenis kesaksian pribadi. Pertama, sejarah, yaitu
menceritakan tentang hidup Anda sebelum, selama dan setelah Anda
percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dan Juruselamat
Anda. Kedua, tema hidup, menceritakan peristiwa keselamatan Anda
dan apa yang terjadi dalam hidup Anda setelah itu. Ini bisa saja untuk
seseorang yang datang kepada Kristus sebagai seorang anak dan bisa
menceritakan kehidupannya sejak pertobatan. Contoh lain adalah
seseorang yang percaya bahwa ia adalah seorang Kristen sepanjang
hidupnya, tetapi ternyata ia tidak benar-benar mengenal Allah dan
kemudian sampai pada titik penyerahan diri dan pertobatan.
MULAILAH
KESAKSIAN
DENGAN
MENYEBUTKAN
KESAMAAN DI ANTARA ANDA DENGAN SUBJEK KISAH
ANDA; KAMPUNG HALAMAN YANG SAMA, PEKERJAAN YANG
SAMA, SEKOLAH YANG SAMA, DLL. TEMUKAN KESAMAAN
MINAT.
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Bagaimana Caranya

Sewaktu menceritakan kisah Anda, ceritakanlah kembali secara
singkat perjalanan yang membuat Anda ingin mengubah cara
berpikir dan cara mengelola hidup Anda. Kita semua pernah
membuat banyak keputusan buruk dan pilihan yang salah dalam
hidup yang kita harap tidak kita lakukan dan ulangi lagi. Andai
saja kita memiliki kesempatan dan peluang untuk
mengulanginya kembali. Kadang-kadang, hal
itu merupakan serangkaian peristiwa yang
membuat kita mundur atau kesalahan besar
atau peristiwa tak terduga yang dapat
menyebabkan kita memikirkan kembali
tentang kehidupan kita. Apa pun situasinya,
konsekuensi dari tindakan atau perilaku
kita dapat menjadi katalis yang membawa
kita pada akhir dari diri. Saat itulah
Anda tahu bahwa Anda tidak lagi dapat
bertindak dengan cara yang sama dan harus ada perubahan atau
akan ada harga yang harus dibayar. Anda mungkin sudah mencapai
titik di mana Anda membayar konsekuensinya. Banyak dari kita
sampai pada suatu tempat dalam perjalanan hidup kita ketika kita
tahu bahwa kita tidak dapat lagi mengandalkan diri sendiri. Diri kita
sendiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Kita perlu mencari
tahu siapa Allah yang sebenarnya dan berhenti bermain-main.

Apa yang Terjadi

Sewaktu kita merendahkan diri dan menemukan bahwa kita bukanlah
para penguasa alam semesta, kita mulai
melihat pilihan-pilihan kita. Dengan cara
yang aneh dan ajaib, seorang pemberita
muncul, seseorang yang memberi tahu
kita tentang kehidupan yang lebih baik,
kekal dan damai dengan Allah. Mungkin
dalam bentuk teman atau kerabat atau
anak, saudara atau saudari atau teman.
Dia mungkin bertanya padamu ke gereja
atau kelompok pemahaman Alkitab.
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Dia mungkin memberi kesaksian kepada Anda (melalui kesaksiannya
sendiri) dan menyarankan Anda agar mencoba pendekatan yang lebih
spiritual untuk masalah Anda, seperti terlebih dulu mencari Yesus dan
mengakui bahwa Anda tidak memiliki kekuatan Anda untuk melanjutkan
hidup seperti sebelumnya. Tetapi
ada sesuatu yang menarik perhatian
Anda ketika Anda mencari Allah
dan akhirnya Anda siap untuk
berserah dan menerima cara hidup
yang baru. Anda ingin menjadi
anak Allah dan dalam semua bentuk
yang dapat dicapai. Itu terjadi
pada Anda. Anda telah menjadi
memercayai Tuhan Yesus Kristus
dan telah meminta Dia untuk
mengambil alih kehendak dan hidup
Anda. Kehidupan baru telah dimulai.

Bagaimana Sekarang

Anda menjadi anak Allah, orang percaya yang dilahirkan kembali. Anda
mencintai dan memercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah,
Juruselamat dan Kehidupan. Hidup Anda diubahkan dan Anda berada di jalur
yang benar dengan sikap dan serangkaian nilai hidup baru. Anda sekarang
bertanggung jawab kepada Bapa surgawi Anda. Di bagian ini Anda mengingat
kembali bagaimana hidup, pemikiran dan bahkan kepribadian Anda telah
berubah. Jelaskan bagaimana kasih karunia Allah memperlengkapi Anda
untuk menghadapi kesulitan hidup dan bagaimana Roh Allah mendorong
Anda untuk melakukan hal yang
benar dan mengoreksi ketika Anda
menuju jalan yang salah. Anda
dapat menjelaskan hal yang baik
dan yang buruk di bagian ini. Kami
tahu itu tidak selalu baik. Hal yang
terpenting adalah bahwa Kristus di
dalam Anda sedang berkarya dan
Anda adalah karya-Nya yang sedang
berkembang.
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Apa Selanjutnya
Mulai saat ini kita bertumbuh dalam Kristus. Terkadang
jalannya bergelombang dan penuh lubang, tetapi kita
memiliki sarana-sarana baru untuk mengatasi berbagai
hambatan dan masalah yang kita temui. Kita memiliki
kuasa Allah melalui Roh Kudus di dalam diri kita untuk
menunjukkan jalan dan mencegah kita membuat pilihanpilihan yang salah dari kehidupan
lama.
Kita
mempelajari Alkitab dan belajar
meneladani
Kristus dengan mempelajari
jalan
dan
perilaku-Nya. Kita menjadi
sadar dan mengerti bahwa ketika
Kristus mati, diri lama kita
mati bersama Dia dan sekarang
kita adalah ciptaan baru. Kita
hanya perlu mengetahui dan
memahami bahwa
Yesus Kristus hidup di dalam
kita dan menyesuaikan kebenaran dasar itu ketika kita
diselamatkan dan diubah menjadi serupa dengan-Nya.
Anda mulai meneladani Juruselamat yang bangkit selagi
Anda menjadi dewasa sebagai seorang Kristen. Anda mulai
menyadari bahwa Yesus
Kristus, Allah yang
“Siapakah yang mengetahui
Hidup berusaha untuk
pikiran Tuhan, sehingga ia
menjalani hidup-Nya di
dapat menasihati Dia?” Tetapi
kami memiliki pikiran Kristus.
dalam diri Anda dan
1 Korintus 2:16
melalui Anda untuk
mencapai
hasratNya dengan mereka
yang adalah milik-Nya,
anak-anak Allah. Anda
menjadi
semakin
serupa seperti Kristus,
meninggalkan masa
lalu dan mengikutiNya.
Mazmur 40:3, Yohanes 9:25, Yohanes 12:17, Kolose 4:5-6, 1 Tesalonika 1:6-8,
1 Petrus 3:15, Wahyu 12:11, Wahyu 19:10
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Bagaimana Cara Bersaksi

Instruksi untuk memperkenalkan orang yang tidak percaya
kepada Yesus Kristus. Sepuluh saran berikut adalah sarana yang
efektif untuk menyampaikan pesan tentang salib. Ikuti petunjuk
dengan saksama dan Anda akan berhasil. Anda akan menjadi
penabur benih dan pemenang jiwa yang efektif. Bagaimanapun
juga, Anda akan terlibat dalam memperluas kerajaan Allah dan
itulah tujuan utama keberadaan Anda.
 Pikirkan sepuluh orang. Mereka mungkin teman, kerabat,
orang yang Anda cintai atau orang yang Anda hadapi dalam bisnis
atau kehidupan sehari-hari di mana Anda berbelanja, bermain,
dan bekerja.
 Tuliskan nama mereka. Ketika Anda selesai menuliskan
kesepuluh nama mereka, rekatkan selembar kertas tersebut di
tempat yang Anda dapat lihat dan mengingatkan Anda setiap hari.
 Mulailah berdoa untuk keselamatan setiap orang. Selagi Anda
berdoa, mintalah Allah untuk membuka pikiran dan hati mereka untuk
mendengar tentang Yesus dan kehidupan kekal. Ingatlah kita tidak
berusaha menjadikan orang jahat menjadi baik, tetapi menjadikan
orang yang mati secara rohani menjadi hidup dengan menawarkan
kepada mereka hadiah hidup kekal yang telah Anda terima.
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Teruslah berdoa untuk masing-masing orang tersebut
selama dua puluh satu hari. Tuhan tidak peduli tentang
patokan waktu yang Anda gunakan untuk mendoakan jiwa-jiwa
istimewa ini, tetapi kami tahu butuh dua puluh satu hari untuk
membangun kebiasaan. Jadi, pastikan Anda telah berdoa untuk
ini selama periode waktu tersebut. Maka Anda akan memiliki
kebiasaan yang kuat untuk berdoa bagi yang terhilang.


 Mulailah menghubungi masing-masing mereka. Setelah
dua puluh satu hari, Anda sudah akan mendoakan mereka dan
sekarang saatnya untuk bertindak. Hubungi orang pertama dan
katakan padanya bahwa Anda memiliki sesuatu untuk ditunjukkan
padanya dan ingin mengetahui apakah itu masuk akal bagi mereka.
Undanglah teman Anda untuk minum kopi atau makan siang.
Lanjutkan panggilan atau kontak sampai Anda mendapatkan ‹Ya›.
 Perlihatkan buku BAGAIMANA MENJADI ANAK
ALLAH. Beritahulah teman Anda bahwa Anda telah membaca
buku kecil ini dan memberikan dampak pada Anda dan Anda ingin
mengetahui apakah buku ini mungkin berguna baginya. Jika Anda
memiliki komputer atau iPad atau perangkat seluler lainnya, Anda
dapat mengunjungi: www.howtobeachildofgod.com dan membaca
ebook atau menonton presentasi video jika Anda tidak memiliki
salinan bukunya.
 Bacalah seluruh buku ini halaman demi halaman. Bacalah
doa di halaman 14, tetapi lanjutkan membaca buku ini sampai selesai.
Perlihatkan kepada teman Anda ayat-ayat di bagian belakang buklet,
jelaskan bahwa ayat-ayat tersebut adalah referensi yang mudah
seandainya Alkitab tidak tersedia. Perlihatkan bagaimana ayat-ayat
itu menjelaskan atau membuktikan teks atau ilustrasi.
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 Ceritakan kisah Anda. Pada titik
itu, mulailah menceritakan kisah atau
kesaksian Anda tentang bagaimana
Anda mengenal Yesus Kristus.
Sebuah kesaksian menjelaskan:
BAGAIMANA KISAH ITU, APA
YANG TERJADI, BAGAIMANA
SEKARANG. Jika Anda tidak
memiliki kesaksian yang berhubungan
dengan orang itu, Anda harus membaca
Kristus di dalam Kamu
buku ini secara pribadi, menaikkan doa yang
Kolose 1:27
ada di halaman 14 dengan sungguh-sungguh
dan percaya apa yang telah Anda katakan
dalam hati Anda. Kemudian Anda dapat kembali dan melanjutkan
pembicaraan. Lihat artikel: CARA MENCERITAKAN KISAH
ANDA: MENJADI SAKSI KRISTEN MELALUI KESAKSIAN
PRIBADI YANG ADA DI HALAMAN-HALAMAN AWAL
BUKU INI.
 Ajukan pertanyaan-pertanyaan pembimbing. Tanyakan
kepada teman Anda apakah apa yang Anda katakan berarti baginya.
Tanyakan apakah dia pikir dia akan pergi ke surga ketika dia mati.
Tanyakan kepadanya apa yang ia pikirkan tentang arti dari hidup yang
kekal. Buat dia masuk ke dalam percakapan rohani dan berpusat
pada Kristus. Allah akan memberi Anda kata-kata untuk diucapkan,
Anda hanya perlu bersedia dan terbuka.
 Pandulah teman Anda untuk mengenal Yesus Kristus. Jika
orang itu meresponi dengan positif, («Saya menginginkan apa yang
Anda miliki. Bagaimana Anda menjadi seorang Kristen? Saya ingin
tahu lebih banyak.») bimbinglah dia pada Kristus dengan kembali ke doa
yang ada pada halaman 14 dalam buku BAGAIMANA MENJADI
ANAK ALLAH dan biarkan teman Anda berdoa sendiri atau mengikuti
doa Anda. Setelah berdoa bersamanya, kembalilah ke teks dan gambargambar di halaman 15-20 untuk memastikan semuanya dipahami
mengenai pesan salib. Jika Anda teliti, akan ada nama baru yang ditulis
dalam kemuliaan dan teman Anda akan menjadi anak Allah!
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Menuai Panen
Jika Anda mengikuti instruksi sederhana ini, Anda akan menjadi
pemenang jiwa. Tanpa pertanyaan atau syarat. Allah menciptakan
Anda dengan kepribadian dan pengaruh yang sangat unik yang
dirancang untuk menarik orang-orang tertentu yang sudah Anda
kenal. Hal yang perlu Anda lakukan hanyalah mendoakan dan mendekati
mereka. Allah akan melakukan selebihnya! Kemungkinannya
adalah, orang-orang yang Anda masukkan dalam daftar adalah
orang-orang yang telah Dia pilih juga. Mereka hanya membutuhkan
seorang pewarta dan orang itu adalah Anda! Allah akan berbicara
melalui Anda selagi Anda berbicara dengan teman Anda.
Percayalah bahwa seluruh latihan telah dirancang sebelumnya
dan Allah telah menunggu Anda untuk datang. Persiapkanlah
diri Anda, itulah yang Bapa kita inginkan. Satu-satunya kondisi
orang itu tidak datang kepada Kristus karena waktunya belum tepat.
Jika itu terjadi, Anda
tidak akan menjadi
pemenang jiwa pada
hari itu, tetapi Anda
akan telah menjadi
penanam
benih.
Bagaimanapun juga,
Anda telah taat
kepada Bapa Surgawi
Anda, dan hanya itu
yang Dia minta.
Jika Anda adalah
anak Allah, itu bukan
tentang Anda, tetapi
tentang karya Kristus
di dalam diri Anda.
Matius 4:19-20, Matius 10:32, Lukas 9:60, Lukas 10:2, Lukas 19:10, Yohanes. 15:16, Kisah
Para Rasul 1:8, Kisah Para Rasul 9:28, 1 Timotius 2:3-4
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Teks Lengkap Ayat-ayat Alkitab berdasarkan Urutan Abjad

Amsal 14:12 Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Halaman 11
Efesus 1:11 Aku katakan “di dalam Kristus”, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam
segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Halaman 18
Efesus 1:13-14 Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu
penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Halaman 17 & 19
Efesus 1:5-8 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anakanak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang
dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya.Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita
beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya
kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Halaman 15 & 16
Efesus 1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut
kekayaan kasih karunia-Nya. Halaman 4
Efesus 2:13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu “jauh”, sudah menjadi “dekat” oleh
darah Kristus. Halaman 13
Efesus 2:14 Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah
merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Halaman 9
Efesus 2:6 dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersamasama dengan Dia di sorga. Halaman 19
Efesus 2:8-10 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini
buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah
sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Halaman 8 & 15 & 16
Efesus 3:14-15 Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang dari pada-Nya semua turunan yang di dalam
sorga dan di atas bumi menerima namanya. Halaman 17
Efesus 4:21-22 Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut
kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus
menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Halaman 25
Filipi 2:5-8 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus, 6yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil
rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Halaman 1 & 2 & 22 & 25
Filipi 3:20 Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus
sebagai Juruselamat. Halaman 20 & 22 & 23
Filipi 4:6-7 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Halaman 26
Galatia 1:15-16 Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih
karunia-Nya, berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsabangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Halaman 8
Galatia 2:20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang
telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Halaman 18
Galatia 4:4-7 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang
perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum
Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh
Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: “ya Abba, ya Bapa!” Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak;
jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. Halaman 18
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Halaman 23
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Galatia 5:24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu
dan keinginannya. Halaman 17 & 18
Ibrani 4:3 Sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan: “Sehingga Aku
bersumpah dalam murka-Ku: Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku.” Halaman 13
Ibrani 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan
firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah
kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi. Halaman 1 & 2 & 5
Ibrani 2:11-17 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu;
itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, kata-Nya: “Aku akan memberitakan nama-Mu
kepada saudara-saudara-Ku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat,” dan lagi: “Aku akan menaruh
kepercayaan kepada-Nya,” dan lagi: “Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaKu.” Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis,
yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya
berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat
yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus
disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang
setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Halaman 1 & 2 & 20
Ibrani 2:14-15 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama
dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan
dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang
seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Halaman 4
Ibrani 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia
menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan
pertimbangan dan pikiran hati kita. Halaman 24 & 26
Ibrani 4:7 Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu “hari ini”, ketika Ia setelah sekian lama berfirman
dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas: “Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah
keraskan hatimu!” Halaman 13
Ibrani 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan
darah tidak ada pengampunan. Halaman 4
1 Korintus 15:22 Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula
semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Halaman 17 & 23
1 Korintus 15:45-46 Seperti ada tertulis: “Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup”, tetapi
Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah,
tetapi yang alamiah; kemudian barulah datang yang rohaniah. Halaman 6
1 Korintus 15:57 etapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita. Halaman 8
1 Korintus 2:16 Sebab: “Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?” Tetapi
kami memiliki pikiran Kristus. Halaman 22
1 Korintus 3:16-18 Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam
kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah
adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di
antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia
berhikmat. Halaman 24 & 25
1 Korintus 6:17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Halaman
15 & 16 & 24
1 Korintus 6:19-20 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah
dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! Halaman 25
2 Korintus 5:16-21 Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika
kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang
baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan
kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab
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Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran
mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan
Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta
kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Halaman 25
2 Korintus 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Halaman 20
2 Korintus 5:18 Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita
dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Halaman 8
Kejadian 2:16-17 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Semua pohon dalam taman
ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu,
janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” Halaman 6
Kejadian 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas
hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Halaman 24
Kejadian 2:8-9 Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur; disitulah ditempatkanNya manusia yang dibentuk-Nya itu. Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi,
yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Halaman 6
Kejadian 3:23 Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia
diambil. Halaman 6
Kejadian 3:2-6 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami
makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.” Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: “Sekali-kali kamu
tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan
kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.” Perempuan itu melihat, bahwa
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi
pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang
bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Halaman 6
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Halaman 40
Kisah Para Rasul 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Halaman 8
Kisah Para Rasul 9:28 Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian
mengajar dalam nama Tuhan. Halaman 40
Kolose 1:15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
Halaman 1 & 2
Kolose 1:27b Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara
bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan
kemuliaan! Halaman 25
Kolose 2:10 Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Halaman 18
Kolose 2:12-14 karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan
juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu
juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan
Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan
surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakanNya dengan memakukannya pada kayu salib. Halaman 19
Kolose 2:6-7 Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Halaman 15 & 16
Kolose 2:9 Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan. Halaman 1 & 2
Kolose 3:1-3 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu
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telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Halaman 19
Kolose 4:5-6 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus
memberi jawab kepada setiap orang. Halaman 36
Lukas 1:78-79 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi
dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut
untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Halaman 10
Lukas 10:2 Kata-Nya kepada mereka: “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah
kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Halaman 40
Lukas 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” Halaman 40
Lukas 2:40 Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya.
Halaman 3
Lukas 2:41-47 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah
berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis
hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang
tua-Nya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah
mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena
mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah tiga
hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil
mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang
mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya. Halaman 3
Lukas 2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi
oleh Allah dan manusia. Halaman 3
Lukas 24:1-7 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempahrempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah
masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena
hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat
ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mencari
Dia yang hidup, di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya
kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.” Halaman 5
Lukas 24:50-51 Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat
tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka
dan terangkat ke sorga. Halaman 5
Lukas 9:60 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau,
pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana.” Halaman 40
Markus 6:2-3 Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika
mendengar Dia dan mereka berkata: “Dari mana diperoleh-Nya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang
diberikan kepada-Nya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangan-Nya?
Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudarasaudara-Nya yang perempuan ada bersama kita?” Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Halaman 5
Matius 1:20b-23 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. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau
akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” Hal itu
terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: “Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel” -- yang berarti: Allah
menyertai kita. Halaman 1
Matius 10:32 Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di sorga. Halaman 40
Matius 26:28-29 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi
hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu
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dalam Kerajaan Bapa-Ku.” Halaman 4
Matius 27:57-61 Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan
yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus
memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya
dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di
dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria
Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Halaman 4
Matius 3:13-17 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi
Yohanes mencegah Dia, katanya: “Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?”
Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita
menggenapkan seluruh kehendak Allah.” Dan Yohanes pun menuruti-Nya. Sesudah dibaptis, Yesus segera
keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun
ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan.” Halaman 3 & 26
Matius 4:19-20 Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.”
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Halaman 40
Matius 7:13-14 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju
kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang
menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.” Halaman 23
Matius 7:28-29 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar
pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat
mereka. Halaman 3
Matius 7:7-8. “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka
pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari,
mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Halaman 26
Mazmur 40:3 Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan dari lumpur rawa. Halaman 36
Mazmur 16:11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpahlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Halaman 20
1 Petrus 1:18-19 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi
dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan
tak bercacat. Halaman 25
1 Petrus 2:24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Halaman 4
1 Petrus 3:15 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu
tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Halaman 36
1 Petrus 3:18 Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang
yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai
manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Halaman 12
Pengkhotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam
hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Halaman 10
Roma 10:13 Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Halaman 15 & 16
Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu,
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Halaman 15 & 16
Roma 12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah:
itu adalah ibadahmu yang sejati. Halaman 25
Roma 12:4-5 Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota
itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus;
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Halaman 25
Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Halaman 7 & 11
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Roma 5:11 Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab
oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Halaman 20
Roma 5:1-2 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan
Allah. Halaman 10 & 12
Roma 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Halaman 7
Roma 5:18-19 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian
pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh
ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang
semua orang menjadi orang benar. Halaman 7 & 17
Roma 5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Halaman 19
Roma 5:6 Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang
ditentukan oleh Allah. Halaman 4
Roma 5:9 Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari
murka Allah. Halaman 8
Roma 6:11-13 Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu
hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang
fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota
tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai
orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Halaman 25
Roma 6:16 Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba
untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin
kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Halaman 9 & 23
Roma 6:21 Dan buah apakah yang kamu petik dari padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu
sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Halaman 9
Roma 6:23 Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan
kita. Halaman 11
Roma 6:4-6 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga
kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan
kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita
tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita
menghambakan diri lagi kepada dosa. Halaman 18 & 19
Roma 7:14-25 Sebab kita tahu, bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah
kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku
perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki,
aku menyetujui, bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi
dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada
sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab
bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki,
yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku
yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku
menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum
Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal
budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita. Halaman 23
Roma 8:10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah
kehidupan oleh karena kebenaran. Halaman 19 & 24 & 25
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Roma 8:1-2 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Halaman 17 & 23
Roma 8:15-17a Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: “ya Abba, ya
Bapa!” Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita
adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji
Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama
dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Halaman 20 & 21
Roma 8:3 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan
oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang
dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Halaman 1 & 2 & 4
Roma 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah
mengasihi kita. Halaman 9
Roma 8:5-6 Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang
hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 6Karena keinginan daging adalah maut, tetapi
keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Halaman 17 & 23
1 Tesalonika 1:6-8 Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan yang berat
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah
menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara
kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah
tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Halaman 36
1 Tesalonika 5:23-24 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa
dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang
memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Halaman 24 & 25
1 Timotius 2:3-4 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki
supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Halaman 40
1 Timotius 2:5-6 Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia,
yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu
kesaksian pada waktu yang ditentukan. Halaman 8 & 12
2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih dan ketertiban. Halaman 21
Wahyu 12:11 Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka.
Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Halaman 36
Wahyu 19:10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku:
“Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang
memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.” Halaman 36
Wahyu 21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Halaman 20
Wahyu 3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan
membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia
bersama-sama dengan Aku. Halaman 9
1 Yohanes 1:7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala
dosa. Halaman 4
1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Halaman 26
1 Yohanes 3:1-3 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anakanak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak
mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa
keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama
seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh
pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Halaman 25
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1 Yohanes 3:9-10 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam
dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak
Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang
tidak mengasihi saudaranya. Halaman 25
1 Yohanes 5:12-13 Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak
memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah,
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Halaman 15 & 16
1 Yohanes 5:18-19 Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa; tetapi Dia yang lahir
dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan
seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Halaman 17
Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Halaman 26
Yehezkiel 36:26-27 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan
diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap
berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. Halaman 8
Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Halaman 1 & 2
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya
mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Halaman 9
Yohanes 10:30 Aku dan Bapa adalah satu. Halaman 1 & 2
Yohanes 11:25-26 Jawab Yesus: “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selamalamanya. Percayakah engkau akan hal ini?” Halaman 15 & 16 & 19
Yohanes 12:17 Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur
dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Halaman 36
Yohanes 14:13-14 Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa
dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya. Halaman 26
Yohanes 14:20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan
Aku di dalam kamu. Halaman 18 & 19
Yohanes 14:6-7 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal
Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Halaman 13 & 15 & 16
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan
kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada
Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. Halaman 40
Yohanes 15:7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang
kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Halaman 26
Yohanes 16:28 Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi
kepada Bapa.” Halaman 5
Yohanes 16:33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam
dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.” Halaman 10
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Halaman 12
Yohanes 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.
Halaman 19 & 24
Yohanes 9:25 Jawabnya: “Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu; tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa
aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat.” Halaman 36
Yosua 1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Halaman 26
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Mengalami kebenaran-kebenaran sederhana ini
menggambarkan dan mempelajari bagaimana
kepercayaan dan iman kepada Allah dapat menuntun
pada hidup yang bermakna, melimpah dan
berkemenangan.
CARA MENGGUNAKAN BUKU INI
• Sebagai jalan dan panduan untuk berdamai dengan
Allah
• Sebagai sarana untuk memahami pengalaman
keselamatan
• Sebagai individu atau kelompok pemahaman Alkitab
(berisi 223 teks lengkap ayat-ayat Alkitab)
• Sebagai panduan renungan dan perenungan selama
30 hari, menggunakan ilustrasi dan ayat-ayat Alkitab
Penulis David Howell adalah anak Allah yang sudah lahir
baru. Informasi dalam buku ini mencerminkan intisari
dari pengalaman, kekuatan, dan pengharapan yang
Yesus Kristus berikan kepadanya setelah bertahun-tahun
menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan
mementingkan diri sendiri. Melalui berbagai ilustrasi, ayat
dan teks; Howell menunjukkan bagaimana kepercayaan
dan pemahaman tentang Yesus Kristus dan pengalaman
keselamatan dapat menuntun kepada kemenangan,
hidup berkelimpahan dan damai sejahtera dengan Allah
di bumi ini.

Namun aku hidup, tetapi bukan
lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang
kuhidupi sekarang di dalam
daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan
diri-Nya untuk aku. Galatia 2:20

