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H UKUM2 KERISTUS
BERLAKU DALAM RUM.\H
TANGGA
IMAN DISELURUH QUNIA

., Engkau sahabatku •pab:ta engkau mcngerjakan _p,pul)
'

yan~ kuperiniahkan . "

-

Yesus.

,. Aiarlah mereka mentaati ha! - ha! apapun yang aku 1, lah pe: intahkan." - Ye.us .
., Apabila engkau mengetahui ha! - hat ini, bcrbahagialah
engkau apabila enakau mengerjakannya. " - Yesus.
Tidak semua orang yang bcrscru padaku, Tuhan oh
Tuhan. akan masuk dalam kera.jaan itu. melainkan ia
yang berbual menurut kemampuan Bapaku" - Yesu5 .

•

.. Ja:tilah oran~ yang bcrbuat atas da,;ar Firman, bukan
h:1nya seb:lgai pendengar saja. yang memp:rd.iyakan diri
scnd,ri " - Yakub,
.. Ta ~·ang herkata. aku mcngenalnya dan tidak mcmatu.hi

b.ukum' -nya adal.i.b pendus1a."

- Yahya

XA,T A ?EN GANT AR.

Thcologi populer sccara praktis telah mcmpcrkeci I nilai
hukum2 Kcristus dan Murid2-nya. Secara kescluruhan ia
telab mcmpersuram dasar2 kepatuhan sebagai dasar pcnerimaan kita dengan ALLAH dal:.m Keristus, oleh doktria
nya ,.bcba, dari kesalahan hanya dengan iman saja," dan
iuga sitat yang berlangsung paling pendek dalam waktu
kematian. ta bagian dari restitusj moderen dari cara2 kc rasulan primitif untuk mengena1 dengan je-las. bahwa semen
tara iman merubah orang ya11g berdos.a menjadi orang su ...
ci. kepa1uhan hanya akan mendapatkan penerimaan seorany; orang suci pada kursi pengadilan Keristus; dan bah

wa orang suci yang tidak patuh akan dltotaknya lebih pat
ti dari . pada bahkan seorang yang berdosa yani: tidak di ...
benarkan.
Peraturan atau standard kepatuhan harus dicari da 1am
hukum2 Kcristus. Keristus bersab<la dengan jelas mengen:ii hal ini da.lam perny,ta3n2 vang dikutip pada halaman penama. Mereka disingkat dalam pcrkaraa.nnya- ,,A pahila kamu mematuhi hukum2 ku, kamu a~.an ti11gia1 da
lam kasih sayangku."
4

Sebelum kita dapat mcmelihara hukumZnya. kita harus
mengenalnya; agar supaya mengcm1Jnya untuk sesu<l.tU tu.
juan. kita harus men~in~atnya.

Rinekasan ini dimaksi..dkan se:bagai penolon~ pada ingatan. Hukum2 itu diarnbil dari tulis3n rasul2 dari di·bagi2
sedemikian rupa untuk memudahk:m meng·inga l2 dan di•
cetl'-lk dala.m bentuk yang mudah dibawa ke-mana2. sehingga dapat sering dilihat dan dicamkan. Ret"eran~i1 diberikan umuk kepua.san baii mereka yang in:,in yakin tentang dasar mereka. Alan\!kah hebat orang2 ya·1g memeliharakan seml1a hukum2 ini! Dimanakah m:reka'! Tuhan.
p~rb"nyakl<6h 1un1lahnya,

ROBERT ROBERTS.

Hukuni2

Keristus

D imana diikut - scrtakan hukuml Rasu(l . nya, mcn11ingat
hat itu ia bcrsabda : .. Barana siapa menden2armu, mendcn&aT aku " ; dan · Paul, ., Hall yang aku tulis adalah hukuml Tuhan. "

I. Mengenai ALLAH
· Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh
hatimu, dan sepenuh jiwamu, dan sepenuh keku. ,- atanmu, dan sepenuh fikiranmu. - ( Mat. 22: 37 ),
..,..,
2 - Hendaklah kamu takut Dia. yang berkuasa
membinasakan baik tubuh atau jiwa didalam neraka. - ( Mat. 10 : 28 ).
3 - Permulhakanlah nama Tuhan, dan bukan nama manusia. - ( I Kor. 3: 21 ; 2 Kor. 10 : 17 J·
4- Sebab itu hendaklah kamu menfadi pen ·
urut teladan ALLAH, seperti anak1 yang dlkaslhi.

J

-(

Mat. 5 : 45 - 48 ; Ep. 5 : I ).

5 - Hendaklah kamu senantiasa berdo'a keha •
dliran Allah dan tiada putus harap. ( Luk. 18 : .1 :

•

Mat. 7 : 7: 26 : 41 ; Ep. 6 : 18 ; Pil. 4 : 6; Ko l. 4: 2; I Te-

o'J

sa. 5 : 17 ; t T im. 2 : 8 Ibrani. 4 : 16 ); berdo'alah de•
ngan keberanian dan kesederhanaan. - (Mat, 6: 7);
berdo'alah diarn2 ·( Ma t. 6: 6 ).
6. Percayalah akan Allah; biarlah segala kehendakmu dinyatakan kepada ia; la mengetahui akan kebutuhanmu dan akan m~mberik,annya
\ M..1rk. 11 : 22 ; Mat. 6 : 25 Pil. 4 : 6; I Pet. S : 7 ).

7. Abdikanlah dirimu ~ad;iNy:ic .tan;,a reserve,
karena tiadalah dapat kamu ;bertuhankan ALLAH
ber-sama2 dengan Mammon,-(Ma1t. 6: 24: Rum. 12 :1).
8 - Untuk segala sesuatu, bersyukurlah ke •
padaNya, k.rena hal ini merupakan kehendak dan
kesenanganNya terhadapmu.-(Ep. 5: 20; Kol. 3 : 1s,
17; I Tesa 5 : 18; lbrani. 13 : 15 ).

9 - Dalam segala caramu, patutlah kamu berkata:,. I nsya ALLAH. kita akan hid up membuat
lni atau itu. " - ( Yak. 4 : 15; Ams. Sol. 3: 6 ).
10- Keluarlah kamu dari antara orang kafir
dan bercerailah kamu, seperti anak laki 2 dan a.
oak perempuan Al-,LAH. - ( 2 Kor. 6: 14- 17 ).
II. Mengenai Keristus.
11- Biarkanlah Keristus · bersemayan dthatimu
dengan Iman. - ( Bp. 3: 17 ).
12- Tempatkanlah ia disuatu tern pat yang lebih
tlnggi daripada bapa, l'bu, suami, isteri, anak2 .sanak saudara, rumah dan unah. - ( Luk. 14: '.!6;

q

'-i.,

Mai. 10: 37 ).

13 - Berikanlah kasih sayangmu kepadaNya,
dan sama sekali bukan kepada cunia pada dewasa ini. -(Kot.3 : 1-4 ; 1Yahya2 : 15).
{,
1-4 -Ambillah la sebagai contoh dan ikutilah Je·
jaknya. ( I Pet. 2: 21 - 23 ; Yahya. 13: 15 ).
•
I 5- Tinggallah bersama la, janganlah ia hilang 1..
dari ingatan dan kasih sayangmu. - ( Yahya 15: 7:
lbrani. 2 : I ).

16- Kenanglah la tiapt harl pertama dari tiap
minggu pada waktu pemecahan roti, seperti ia
telah tetapkan. -( Mat. 26: 26-27; I Ko,. 11 : 24-26
RasuP 2 : C ; 20: 7; !Kor. 16 : 2 ).

17,- Janganlah malu menga.kui la didepan umum - ( Luk. 12: 8; Mark. 8: 38; 2 Tim. I : 8 ),
dan juga janganlah kamu memberi barang yang
kudus kepada ha11 yang tidak suci.- (Malt. 7: 6 ).
18 - Berusahalah dalam keadaan selalu slap
menerima keduangannya. Dengan berpedoman
ini. bt'r-jaga 2 -lah terhadap perhatian pada pekerjaan pemeliharan hidup dan godaan kesenang -

an.- ( Mat.
J'

24: 44; Luk. 12: JS-37; 14 : 26 ; 2 P,01. J:14 ).

19 - Bertahanlah sampai pada akhir, serahkan
diri pada kesulitan apabila perlu . - (Mat. 24: tJ ;
2 T,m. 2: 3 ).

)

20- Peganglah,erat keyakinanmu dan bersuka
rialah dalam Dia sampai engkau mati atau ia da·

"

tang.- (

Wah. 2: I0-25; Ibrani 3 : 14 ).

Ul Mengenai Saudara Lald 2
Dan Saudara Perempuan.
21- Cintailah satu sama yang lain denean hatl
yanf murni dan hangat.- ( Yahya 13 : 34; Rum 12 :

J
·t

~

10 ; Ep. 5 : 2; Kol, 3 : 14; 1 Tesa . 4 :9 : lbra·1i 13: 1 ;
I Pet. 1 : 22; I Pet. 4: 8; I Yahya 3: 14 - ·19 ).

22- Saudara iaki 2 tidak diperkenankan mem perbudak sesama saudar.s. yang terbesar harus
seperti yang termuda. yang menjadi keFala ha •
rus sepertl yang melayani, contoh: Kerist,JS a dal .. h gambaran dari apa yang dimaksudkan.
( ~lat. 23 : 11 ; Luk . 22: 26 .27 ; Yah ya 13: 13 17 ).

23- Janganlah marah tanpa seb;ob yarig benar;
dan biariah kamu marah . tapi jangan berbuat
dosa. - ( M~t. 5 : 22 ; Ep. 4 : :!6 ; Kol. 3 : 8 ).

24-B1ta berse)islli, c:arllah perdamaian dan berllah maaf sebanyak mungkin. -(M-1. , : 24 ; 18: 3,
; Kol. 3: 13 ).

25- Bila berdosa (diketahui atau didengar) Jang
an bicarakan itu pada orang lain, tetapi c:eriterakan
lah hal ltu kepada saudara yang bersalah antara
kamu dan Clia sendiri, dengan rnaksud untuk
memperbaiki. -{Mai. 18: IS; Gal. 6 : I; Yak, 5 : 19-20).
26-Jangan c:emburu; jangan mengadili; Jangan mengutuk satu sama yang lain.
- (Mat. 7: I; Rum. 14: IJ; !Kor. 4: 5; Yak. 4: II).

....

27 -Janganlah menu tu? tellnga terhadap oran yang memerlukan; ringankanlah orang yang
menderita,-(Rasul 2 20 : 35 ;,Rum. 12 : 11; Yak. 2 : 16;
Gal. 6: 10 ; I Yahya 3: 17 ).

28 - Janganlah mencari keseJahteraanmu sendiri, atau janganlah memlkul bebanmu se-mata 2
tetapi ingatlah juga orang2 yang lain. -(Pit. 2:4 ; I
Kor. 10: 24; Gal. 6: 2 ).

29- Jadilah orang yang berfikiran tunggal, dan
lkutilah ha1 2 yang mendatangkan perdamaian. (I Kor. I: 10; 2Kor. 13: 11 ; !P~t. 3: 8; Rum. 14:19).

l..

30- Akuilah kesalahanmu satu sama yang lain. -( Yak. s: 16 ).
•
IV.

Mengenai Orang Asing.

31 - Hendaklah terangmu ber-c:ahaya dlh2dapan segala orang. - (Mat. s : 16; 10: 32 - 33 ).
,,Junjunglah Firman Yang Memberi Hidup. -(Pil.
2 : 16 ). Katakan pada orang yang sedang binasa:
.,Marilah!"- ( Wahyu 22: 17 ).

32 - Lekaslah berdamai dengari lawanmu menyerah pada yang salah demi perdainaian. -(Mat.
5:25. I Ker. 6:7; Rum. 12:18-19 ).

33 - Berbuatlah baik pada segala orang ketika
ada kesempatan . Orang Samaria menolong orang
asi11g dalam ke,edihan: ,,Pergilah kamu dan berbuatlah yang sama."
Bahkan apabila musuhmu lapar berilah makan,
apabila haus, berilah minum. - ( Gal. 6:10; Lukas
6.27-28; 10:37; Rum. 11:20; Mat. 5:44 ).

,.
)

34 - Berdo'alah untuk mereka yang memper•
alat kamu dengan penuh penghinaan dan menjengkelkan kamu. - ( M~t.5:44 ).
35- Jang,nlah menghukum kejahata.n' dengan
kejahatan - ( Rum. 12: 17 ITesa 5: 15 );
jang,rn melakukan kejahatan karen~ kejahatan atau mencari ke,alahan karena kesalahan, tetapi se
baliknya berilah berkac ( I Pot. 3 :9 ); berkatilah,
dan jangan mengutuk.- ( Rum. 12:14 ).

t1l

36- Jangan menah~n kejahatan; jangan me-

1_aksa ristitusi barang 2 curian; jangan memberi
,.. hukuman sendiri, tetapi terim,lah kemarahan. V ( M at. 5: 39 -40; Luk . 6:29 - 30; Rum.12:19 ).
J

37- Jan ganlah dikuasai oleh kejahatan. tetapi
kuasailah kejahatan dengan kebaikan. - ( Rum.
I] : 21 ).

.

3S- Berbuatlah keoada orang lain seperti h,I
ny, kamu ingin orang lain ber buat kapadimu. ( Mat. 7. 1~; Luk. 6:3 I ).

39 - Janganlah kamu berjalan sepertl orang
kafir, -( Ep. 4:17 ); jangan berteman dengan perbuatan gelap yang tiada berfaedah - ( Ep. 5:7-11 );
jangan menurut teladan orang dunia lni . - (Rum,
12:2); keluarlah dari antara mereka dan bercerailah. - ( 2Kor 6:17 ).

40 - Berjalanlah den"'kan senonoh kepada orang orarig luar; jangan memberi barang sebab
kepada lawan kita untuk mengumpat; supaya
kamu tiada bersalah, dan hatimupun tulus, menjadi anak2 ALLAH yang t!ada tercela di tengah 2 l..
bangsa yang bengkok dan terbalik. -( 1 Tesa 4:12; "
I Tim. 5:14; Pil. 2:15 ).

f

V.

Mengenai Karaktermu Sendiri

"'-

41 - Hendaklah kamu suci dalam segala cara
ber-cakap2 -( JPet. l:IS - 16 ) ; tanpa kesucian, orang t1dak akan melihat Tuhan.- ( lbrani 12:14 ).

42- Bijaksanalah seperci ular, dan tulus hati
seperti burung merpati - ( Mat. 10:16; Pi!. 2:15);
jangan menjadi orang bodoh ( Bp. 5:15-17 ),
rendah hat,, baik budi, sampai belas kasiha
memaafkan ( 2Tim. 2:24: Tit. 2:2; Ep. 4:32; Kol. J:12,..,_
M a t. 18:35 ).
'It'

hall:

43 - Tua muda hendaklah lunak. sungguh2 '-"
jujur dan moderat, - (P.J ; 4:5; Titus 2'2,7; I Pe, 1:13;
5 : 8 ).

44- Ber-sungguh 2 1ah dalam segala hal ,, Ba rang
apa yang kamu perbuat, perbuaclah sungguh2,
sebagai mana kepada Tuhan dari jangan sepertl

kepada manusia. -( Rum. 12:1-2; Kol: 3:2J ).

'45 - Berjagalah kamu; W\i!Spadalah, berani, pe•
riang, ramah dan bersifatlah seperti laki laki.
-

( !Kor. 16:13; Pil. 4:4; !Tesa 5:6,8,20 2Pet. 1:5-7 ).

46 - Simpatilah terhadap orang lain dalam
duka maupun suka. - ( Rum. 12:5 ).

t
.

47 '.""' Hendaklah kamu semua diperlengkapi de·
ngan kerendahan hati, tidak sombong, tid;.k
memperhatikan hal2 yang tinggi, melainkan merendahkan diri dengan orang• dari tingkat bawah. - ( Luk. 14: 11-- 13; Rum, 11 :20; 12:3-16; P,t. 2:3;
K ol. 3:12; I P~t. 5:5-6 ).

48 - Sabarlah terhadap segala sesuatu, teruta.·
ma terhadap orang yang lemah dan bernlah ( Rum. 12:10; 14:1; 15:1 ; ITesa. 5:14); jauhkanlah ke•
marahan, murka kepahitan dan semua pembica •
raan jelek. - ( Ep. 4:31 ; t Pet. 2 :1 ) •

49- I kutllah apapun yang benar, jujur, adil,
1., murnt, molek. yang kedengaran baik kebaikan
dan kepujian . - ( P,1. 4 : s ); bencilah kejahatan
dan hindarkan dari wajahnya. - (Rum. 12:9; I Te •

r

5 : 22 ).

.

SO - Jangan sampai disebut namanyapun di antara kamu sebagaimana yang patut bagi , orang
suci : zina. perbuatan cemar,perbuatan cabul, ma
buk, tamak, murka. perselisihan, menghasuc, kebe ~cian , ~om bong, kebesaran, cemburu . berkelakar, .
pembicaraln y.ing bodoh. ·(Ep . 5:3 -4; Gal. 5: 19 · 21 ).

VI.

Mengeoai Tindakanmu,

51 - Baik kamu makan atau minum atau apa·
pun yang kamu kerj.kan, kerjakanlah demi kebesaran ALLAH.- ( !Kor. 10:31; Kol. 3:17 ).

52 - Jangan gunakan sisa hldupmu untuk me·
muaskan nafsu jasmaniah, tetepi kerjakanllh kehendak ALLAH. - (!Pet. 4:2 ); f1kirkanlah dirimu
mati terhadap dosa dan hidup terhadap kebenar
an ( Rum.6:11 ) mengerjakan kehendak ALLAH
dari hati ( Ep. 6 : 6 ); oleh karena itu janganlah hi
dup untuk dirimu sendiri tetapi untuk ia yang
mati untukmu dan bangkit lagi. - ( 21<0r. 5:15 ).
53 -' Cemburulah terhadap pekerjaan yang baik, selalulah terikat dengan pekerjaan Tuhan, ja ngan merasa lelah berbuat baik.- (Tit. 2: 14; !Kor.
15:58; lTesa. 4:1; lbran i 6:11; Gal.6:9; 2Tesa . 3:13 ).
54 - Awaslah terhadap guru2 palsu. -

1

( Mat,

7: I 5; Pit. 3:2; 1Yahya 4: l ).

55 - Awashh terhadap nafsu tamak; jangan menaruh kekayaan diatas bumi; siaplah menge r jakan
tiap pekerjaan yang baik- - ( Luk. 12:15; M a t. 6:19;.
Tit. 3: l: lbrani 13:5 ) .
56 - Berilah kepada barang siapa yan g memin
ta, dan kepada barang siapa yang memerlukan,
kunjungilah yang tiada be• bapa dan janda dalarn
penderi taan mereka; dan berila h dengan be bas
dan se na n 5 hati , ingatlah bahwa Tl,han meng:uihi
pernberi yang senang hati, dan berkenan d·en 6an
pengorbanar. 2 s1rnacam itu.- 1M .. , . 5:42: Ru:n. 12:13;
2Kor. 9:6-S; lbcani I J: 16; Y ak ub l:c.7 ).

S7 -Jangan memberikan sedekah dihldapan orang-orang, supaya dipuji orang; janginlah dike,
tahui oleh tangan kirimu akan b3rang yang diperbuat oleh tangan kananmu.- ( Mat. 6:1·4 ).
S8 -Jangan b .. kerja untuk mengejar kekayaan ; puaslah apabila kamu mempunyai makanan
dan pakaian. - ( !Tim. 6 : 8; Yahya 6: 27 ; Ma r, 6 : 19) .

59 - Kekayaan adalah berbahaya; apabila kamu
memilikinya, rubahlah ia rnenj4di P$:nyelamat dan
kawan dengan menggunakannya secara bebas untuk kepentingan Tuhan. karena kita adalah ham.
baNya .• ( I Tim. 6: 10; 17-19; Luk. 12:1 8-21 ; 16:9- IJ ;
!Pet. 4: JO l.

60 - Berjalanlah dengan · roh ; berjalanlah deng
an layak; tanggalkanlah perangai yang lama; bertabiatlah peran~ai yang baru. - ( Gal. 5 : 16-26 ; Ep.
4 : 24; 5 : 8 19 ; Kol. 3:9 ).

61 - Bersihkanlah dirimu dari semua kekotoran hawa nafsu dan rob. Tubuhmu adal,h anggau
ta keristus dan rumah ALLAH; apabila seseorang
mengotorkan rumah ALLAH; ia akan dihancurkan
ALLAH .-C2Kor. 7:1; lTesa. 4.3; !Kor. 3:16- 17; 6:15 -20) .
•

62 - lkutilah perdamaian dengan semua orang
dan kesucian: tanpa itu manusia tidak akan melihat T uhan . - (lbrani 12:14; Rum.12:8; 14:19; 2Kor.
13: 11; Ep. 4:3 ).

63 - Biarlah tiap orang menyenangkan tetang ganya demi kebaikannya untuk memperoieh perbaikan moral, bahkan seperti aku ( Paul ) menyenangkan semua orang dalam segala hal, tidak
mencari keuntunganku sendiri, tetapi keuntungan
orang banyak yang dapat diselamatkan. - ( Rum.
IS :2; I Kor. 10:3 3 J.

· M- Kerjakan setnua hal tan pa mengeh,1h dan
berselisih. -< Pil.2 : 14 ).
65 - Jangan membicarakan kejelekaR orang;
J;;::gan suka bertengkar, tecapi berbudi bahasa,
menunjukan kerendahtn kepada semua orang.
- ( Tit. 3 : 2 ).

66 - Cepatlah mendengar, berbicaralah pelan;
jangan mudah marah. - ( Yalr. I : 19 ) .
67 - Hindarkan c!lari semua kejahatan, jangan
seorangpun dianta.ra kamu menjadi pelaku kejahatan, atau mencampuri urusan orang la in. ~
(2 T im. 2 : 19 ; Pet. 4 : 15),

68- Barang siapa menderita karena kehendak
ALLAH, biarlah ia mempertahankan jiwanya ke
pada la dengan berbuat baik, bukan membalas
kejahatan dengan kejahatan , tetapi bersyukur
bahwa ia mengambil bag.ian dalam penderitaan
Keristus. _ ( I Pe, . 4: 19 ; I Tesa. 5 : 15 ; I Pct. 4 : 13),
69- Uslrlah nafsu muda, dan ikutilah kebe naran , iman, amal, dama.i, bersama mereka yang .
memanggil nama Tuhan dari hati yang murni. - ~
( I T,m. 6 : 11 ; 2T:m.2 : 22J.

70- Biarlah perkataan Keristus diam dalam dirimu dengan limpahnya seperti anak yang baru
lahir mencari susu ibunya yang sejati; pusatkan
f1kiran dan serahkaniah dirimu pada ha! itu. ( K o l. 3: 16; I Pet. 2: 2 ; I T :m. 4 : 15 )

71- Bayarlah piutangmu , janganlah berhutang
apa2 pada orang, tetapi cintailah sesarnamu. ( Rum. 13: 7 - 8 /.

-- - - - - - - - --- - - --- -- - --- - ---- --- -

72-, T.atilah rafa; tun.duklah pa,da psnguua;
hormatilah hukum dan petaturan manusla, ke cuali apabila mereka bertentangan dengan Ke rlscus. - ( Ti!, J : I; I P•t. 2: 13-17; Rum. ·13 : 6
RasuP. 4 : 19 ).

VII

Mengenai Fikiran dan
Pembicaraanmu

73 - Memillki keinglnan yang salah monurut
hukum dianggap sebagai tindakan yang salah. la
dilarang. - ( Mat. s: l7-28 ).
74- Oleh karena itu padamkanlah segala naf•
su duniawi. - ( K ol. 3 : s ; Gal.. 5: 24; !Kor. 9 : 27 ).
75 - Buanglah segala sebab penghalang rokhaniah, bahk~n apabila dengan resiko rasa saklt
dan kehilangan. - ( Mat. s : 29; lbrani 12: I ).
76 - Berkatalah selalu dengan keelokan, yang
disertal dengan basa - basl; janganlah mengeluarkan
perkataan yang busuk d:m mulutmu, kecuali ka•
ta-kata yang kedengaran enak dengan kesun1? guhan, dan kejujuran, dan kesederhanaan.- (Mat.
5 : 37 ; Ep. 4 : 29 : Kol. 3 : 8; 4 : 6 ;

T1tu1.

2 : 1 - 8 ),

77 - Kalau seseorang berbicara, biarlah la berbicara seperti Firmiln ALLAH.- ( IP:t. 4 : 11 ).
78 - Hendaklah tiap orang berbicara dengan
ke!>en1ran terhadap tetangga; janganlah berdusta
satu sama yang lain. - ( Ep. 4 : 25 ; Kol. 3: 9 ).
79 - Jang1nlah se-kali2 bersumpah: berkatalah
dengan ya, ya atau tidak, tldak . ..;(Mat. 5:34: Yak. 5:12).
80 - Janganlah mengucapkan berkat dan kutuk
dari mulut yang sama. - ( Yak. 3 : 10 ).

VU[.

Me-ngcnal Perhubungan 2
Perkawlnan.

81 -· Kamu bebas mengawinl siapapun yang ka·
mu kehendaki, hanya atas nama Tuhan. - l lKor,
7 : 39)

82 - Suaml dan lsteri tidak diperkenankan ber·
cerai kecuali apabila melakukan zinah. (Mat. t9:
6 - 9; 1 Kor. 7: 10) yang akan dikeluarkan dari kerajaan ALLAH. - l 1 Kor. 6: 9)
83 - Suaml isteri yang salah satu tiada beri man janganlah .meninggalkan yang lain, apabila ia
hidup deni:an damai. - ( t Kor. 7: 12- IS)
84 - Suaml harus menc,intai, menghormatl, dan
memperlakukan isteri dengan lembut. -( Ep. s : 2s
; Kol. 3 : 19 : I Pet. 3 : 7 ).

85 - lsteri harus mencintai, menyerahkan .dlri,
dan mematuhl suaminya sebagai kepala rumah
tangga.
- ( Ep. s: 23 - 24; Kol. 3 : 18 ; I Pct. 3 : I )

JX. Mengenai Orang tua dan Anak 2 •
·86 - Orang tua harus membesarkan dan mendldik anak2nya dalam kebenaran , dan memerin- !
tah mereka bertaat dengan sopan-santun - ( Ep.
6 : 4 ; Kol. 3 : 21 ; I Tim . 3 : 34 ).

87 • Anak 2. harus mematuhi orang tua dalam
segala hal - ( Ep. 6: I; Ko l. 3 : 20 ) .

X. Mengenai Tuan dan Hamba.
88 - Tuan harus baik budi, adil dan bertlm bang - rasa• ....,. ( Ep. 6 : 9 ; Kot. 4 : 1 ),

~

89 - Segala hamba hendaklah menu r ut ~rlntah
tuannya didalam perkara dunia, bukannya dengan ber- pura 2 seperti hendak menyukakan orang
tetapi dengan tulus hati seperti kepada Keristus
bahkan apabila tuan itu tidak baik - ( Ep. 6 : 5 - 8;
Kol . 3 : 22 ; 1 Tim. 6 : 1-2; 1 Pet. 2 : 18 ). Tetapi hamba2
bebas meninggalkan:., - ( 1 Kor. 7 : 21 J,
90. ba itu
puan)
besar,

Apabila tuan itu seorang saudara, ham ( juga saudara laki 2 atau saudara perem •
hanis menunjukkan kepatuhan yang lebih
dan janganlah mempermudahkannya.

l 1 Tim. 6:2).

XI.

Mengenai Saul1ara2 Jang
1 id ak Patuh.

91 - Jikalau barang seorang tiada menurut sepert i perkataan kam i, jangan bergaul dengan ia.( 2 Tesa 3 : I 4 )

92 - Hindarkan diri dari orang• yanll mendatangkan perselisihan. - l Rum . 16: 17 ).

93 ~ Tarik lah diri dari orang1 ya ng berjalan se·sat, .iau tidak sesu a1 dengan a jaran Ra;ul 2
( 2Tesa. 3 : 6 ).

94 - Jangan bercarnpur dengan o rang2 yang jaha t - ( I Ko r. 5 : 11 J.
95 - Tolaklah atau jangan bersahabat dengan
mereka yang tidak memeli harakan dan pat uh
pada doktrin dan hukuml Tuha n Ye ~us.. 1 2 Yah y;o
&ya 12 8 - 10; I Ti m. 6 : 3-5; Ti1u, 3 : 10 ).

,6-Jtkalau barang seorang tiada mau· bekerja, Jani:an ia makan.
·
- ( 2. Ten 3 : 10; Tim. 5 : I l

XIJ.

Mengenal Persekutuan
Sesama Saudara

97 - Tetapl segala perkara itu hendaklah dllakukan dengan senonoh dan dengan peraturannya - ( I . Kor.14:40).
98 - Biarlah segala perbuatan kamu dengan ka
sih, dan bertolong tolongan sama sendirimu dengan rendah hati. -( I. Kor. 16.: 14; I. P~,. 5: 5)
99 -Adapun perempuan itu hendaklah la berdiam diri. - ( !Him. 2: 11. 12. ), dan menghias di
rinya dengan pakaian yang patut, serta dengan
sopan. - (I.Tim. 2:9;1.Pet.3:3-4)
100 - Sebab 1tu jangan seorangpun boleh menyalahkan kamu didalam makanan atau min um in.
atau didalam masa raya atau bulan baru atau hari Sabbat -( Kol. 2: 16; 1. Kor. 10: ~5: Rom . 14: 5 - 7 l,
perbuatlah sekalian itu kepada kemullan ALLAH.
-- (I.Kor. 10: 31 ; I. Pet. I: 15 - lb; lbrani 12: 14 ),
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