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HIDUP MENURUT KEBENARAN 

Prinsip-prinsip praktis untuk Kehidupan saya didalam 
Keristus 

KASIH SAYA KEPADA ALLAH, DAN JURU-SELAMAT SAYA 
YESUS KERISTUS . 

I. Saya harus me.ncintai Tuhan Allah saya de Markus 12: JO 
ngan sepenuh hati dan jiwa dan flkiran dan 
kekuatan. I nilah hukum yang pertama dan 
terbesar, karena semua yang mengiku titer 
masuk didalam ini. 

2. Pengabdian terhadap Allah ha.-us yang Matius 6 : 33 
pertama didalam hidup saya. Tidak ada 
lainnya yang lebih penting. 

• 3. Harus selalumenjadi keinginan saya un- Matius 24 : 4S-47 
tuk memengerjakan semua pekerjaan Tu- Rasu12 20: 28 
han sesetia dan serajin mungkin. 

4. Saya harus takut kepadaNya yang akan 
menghancurkan sama sekali orang· orang 
yarg tidak patuh dan tidak setia. 
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2 Tesa. I: 8 
Matius 10 : 28 
Matiua 2S : 30 



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

KEBAKTIAN SAY.,A ONG .. ECCLESIA 

5. Saya harus s.etia mengenang Yesus pada Pe 
· inecahan Roti tiap ·mlnggu. Tidak ada yang 
harus mencegah saya dari kebaktian ini ke 
cuali apabila saya berhalangan datang. 

6. Saya harus berada ditempat pertemuan itu 
aV(al dan beru~aha supaya pertemu~n i~u 
mulai dng. segera; Ke!amb_abn tidak merig 
hargai Keristus. 

7. Saya · harus menjumpai Saudara2 dan Sau
dari2 saya dng. salam hang.it,_ ramah dari 
menggembirakan. 

8. Dalam semua kebaktian saya harus memu 
satkan fikinn pada semua yang dikatakan 
dan diperbuat. 

9. Apabifa dipanggif untuk berkhotbah _dide 
pan umu m, saya harus berkhotbah secara 
sederhana dan didalarn bahasa yg sederhana. 

10. Dengan· memberi secara murah hati kepa 
da koleksi gereja, saya memberi kepaifa 
Tuhan. 

I I. Saya harus berusaha dan menjaga sedapat 
mungkin untuk persiapan saya mengerja 
kan kuajiban2 gereja. 
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KEBAKTIAN S.AYA PRIBADI 

12. Saya harus berdoa sendiri, tlap pagi ,fan 
malam paling sed.ikit. 

13. Saya harus berterima kasih kepada Allah 
unwk segala sesua.tu, bahkan hal 2 yg. pa 
ling wajar, dan memanjatkan doa kecil un 
tuk tiap kali makan. 

14. Saya harus membaca al- Kitab2 dengan 
penuh perhat1an tiap harl, berterlma kasih 
kepada Allah untuk mareka dan memohon 
kepadaNya untuk menolong saya agar da
pat mengerti mereka lebih balk. 

I 5. Dengan mempelajari sejumlah bacaan2 Al 
kitab, saya akan men1adi mampu membu
at saksi saya semiliri untuk Keriatus dalam 
percakapan se-hari 2• 

KUAJIBAN SAYA TERHADAP TIAP 
ORANG 

Lukas 18: I 
Matiua 7: 7 
Matiua 6: 9 

Ep. S : 20 
Kol. 3: IS-17 
1 T~sa. S: 18 
lbrani 13: 15 

Yah. 5; 39 
Rasul• 17: 11 
Rasul• 20: 32 

1 Pct. 3 : IS 
Kol. 4 : 6 

16. Mer>getahui betapa tidak pantasnya saya Matius 5 : 44-48 
terhadap kebaikan ya11g telah ditunjukkan 
Allah kepada sa . ..a. s:iya harus selalu ber 
usaha menjadi baik terhaclap orang.J lain 
bahkan walaupun saya menganggap mere-
ka tidak pantas . 

17. Saya harus selalu siap menolong mereka 
yang memerlukan, men&ingat orang Sa
maria yang balk. 

18. Saya harus kasih-sayang terhadap orang• 
sakit dan lar:iiut-usia, yg tiada berbapa dan 
janda, terutama mereka yg berada didlm 
ecclesla. 
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Luk. 
l Ya.b. 
Yak, 

10: 30-37 
3: 17 
2: 15, 16 

Rum 12:13 
2 Kor. 9:6-8 
Jbrani 13 : 16 



19. Saya harus selalu membayar rekenlng dng 
segera. 

Rum 13:8 

20. Sa,-a tldak boleh mencoba memaksa sese- Lukas 6:35 
orang untuk mengembalikan mllik saya yg 
telah mereka pinjam atau curl. 

21. Saya harus berdoa bahkan untuk mereka 
yg menj ,:idi musuh saya, baik dim soal be
sar maupun kccll. Saya h,1rus membala, 
kelakuan 1ahat mereka dg, kebaikan. 

22. Conteh Tuhan saya melarang saya meng 
gunakan kekerasan dng. cara apa saja. 

23. Saya harus se!alu ramah; bahkan bila sa
ngat jengkel, dan menghindarkan kata
kata kasar. 

24 . .Urusan saya se-hari2 harus sangat jujur 
dan adil. Saya tidak boleh mengerja.kan ke 
biasaan berdagang secara tidak jujur yg. 
umum didunia. 

25. Dalam segala hal saya harus berbuat ke
pada orang 2 lain seperti halnya saya ingin 
mereka berbuat kepada saya. 

KUAJ18Al'ii SAYA YANG KHUSUS UN 
TUK SAUDARA 2 DAN SAUDARi SAYA 

26. Saya harus selalu melihat yg. terbaik pa 
da orang lain dan bukan yg. terjelek. 
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27. Saya tidak boleh lekas tersinggung, tetapi 
agak meng. ingat2 betapa benyaknya saya 
telah diampuni oleh Allah . 

.. ; 
28. Saya harus menerimi kesalahan dng. sabar 

flan rendah hatl. 

29. Saya harus siap memaafkan deng~n · sepe
hati saya sesuatu k~salahan terhadap diri 
saya sendiri. Allah tidak akan mengamou 
ni saya kecuali apabila saya berbuat de
mikian. 

Mal. S : 23, 24 
Kol. 3 : 13 

lb. 13 : 22 
lb. 12: 1-11 
2 Kor. 7 : 8 - 11 

Mat 18: 21, 
22, 35 

Ep , · 4 : 32 

30. !erkelahi dan mengutuk harus tidnk ada Tit. 3: 2 
didalam kehidupan saya dalam Keristus 2 Tim. 2 : 24 
- hanya dunia yang mengerjakan_ hal-hal 
semacam itu. 

31. Saya harus menjaga agar supaya orang2 yg 
lemah dan bayi tidak jatuh karena sesuatu 
yang saya perbuat dan katakan. 

PERHUBUNGAN2 DENGAN KAWAN2 
DAN KELUARGA SAY A 

22. Saya harus ber-hati2 dengan kawan2 saya 
bergaul. Beberapa ~kan menolong saya, te 
tapi yang lain2 hanya akan menghalangi 
saya dalam usaha saya mengikutl Keristus. 
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Rum. 14: 13, 21 
I Kor, 8: 13 
Mat. 18: 6 

1 Kor. 15: 33 
I Kor. 5: 6 
Pil. 4:8 



33. Saya harus mencari kawan dan pwsaha
batan dari antara Saudara 2 dan Saudari2 

dan memilih kawan 2 saya didalam ecclesia. 

34. Saya· harus menghindarkan perhubungan 
sex dlluar perkawlnan dan penyelewengan; 
bahkan walaupun dunia menganggapnya 
wajar. Sex diluar perkawinan menimb11l
kan kebencian dimata Tuhan dim mempe 
rendah tubuh saya, yang sa.va anggap .bait 
Allah. Saya harus member! tahu kawan• 
yang berusaha menggoda saya bahw~ saya 
tidak mempunyai hubungan deng:rn kehidu 
pan semacam itu. 

1 ~t. 4: 3-S 
Ep. 5: 6-8 
Rasul2 2: 42 
lb. 10: 25 

1 Kor, 5 : 9-11 
I Kor. 6: 13, 18. 19 
Ep. S: 3 
I Tesa. 4: 3 
Mat. S: 28 

35. Kala.u saya belum kawin, kesucian dan ke I Kor. 1: 39 
setiaan terha<lap Keristus menghendakl 2 Kor, 6: 14 
bahwa saya kawin hanya .didepan Tuha11. 
Akan bodoh bagi saya mengikat perkawi-
nan dengan seseorang yg. tiada beriman . 

36. Kalau saya seorang suaml. saya harus baik 
dan memiklrkan isteH saya. tidak bekerja 
sendlri dng. semua tenaga untaknya, bah. 
kan seperti Keriscus memberikan dlrinya 
dalam pengorbanan untuk gereja. 

37. kalau saya seorang isteri, saya harus me
ngakui suami saya sebagai kepala keluarga, 
bahkan seperti gereia tunduk dan patuh 
kepada Keristus Tuhannya. 

':::p. S : 25 
Kc,1. 3 :;19 
l Pet. 3 : 7 

Ep. S: 2J, 24 
Kol. 3: 18 
I Pet. 3: I 

38. Perceraian bahkan tidak boteh· difikirkan: · Mat. 19, 4-6 
yang Allah telah' perntu'kan ,bersama ja-·. l· Kor. 7:10,11 
nganlah dipisahkan oleh manusia. 
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39. Kalau saya seorang orang•tua, saya tidak 
boleh berhenti berusaha mendidik anak2 

saya dalam pengetahuan injil dan dalam 
peri-laku yang baik. Saya harus menjaga 
supaya anak2 saya tidak bend pada cara 
mereka diperlakukan dirumah. 

40. Sebagai seorang putera atau puterl, saya 
harus patuh pada oran,: tua, baik mereka 
berada dalam Tuhan atau tidak, kecuali ka 
lau mereka menyuruh saya mengerjakan 
sesuatu yang bertentangan dng. per-intah2 

Keristus. Saya harus memberi mereka peng 
hargaan yg. la yak, dan tid:1k menjawab kem 
ball. 

PEKERJAAN SAYA SE-HARP 

41. Kalau saya seorang .majikan, saya harus ba 
ik, adil dan memikirkan pekerjaan 2 dan 
pelayan 2 saya. 

42. Kalau saya dipekerjakan oleh orang lain, 
saya harus memberikan servis yang setia 
dan rajin. Sava masih harus mengerjakan 
ini bahkan apabila ma1ikan itu tidak mem 
berikan apa yang saya anggap kondisl at.au 
gajih yang adil. 

43. Saya tidak boleh mengambil millk maji-
t kan saya; saya ti'11ak boleh mengambil bah 

kan barang yg terkecilpun tanpa meminta 
izin terlebih dahulu. 
PRIN51P2 UNTUK KEHIDU?AN EC

CLES.IA SAYA 

44. Saya harus meniru contoh2 terbaik yang 
saya ketahui didalam gereja. 
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45. Saya harus selalu membantu pengabaran 
injil menu rut kemampuan saya. terutama 
dng membantu semua pertemuan2 ltu. Sa
ya. harus berbicara kepada orang• lain de 
ngan bebas pada tiap kesempatan menge 
nai Pengharapan yang saya milikl dan yang 
begitu berharga bagi saya. 

46. Saya harus ber-ha•i 2 terhadap gnru2 palsu 
dan menguji semua yang saya dengar de
ngan Firman ketenaran. 

47. Mengeluh dan IT'enggerutu banyak men
datangkan kesulitan. Apabila sesuatu tidak 
beres yang saya rasa tldak dapat saya a
baikan atau lupakan, saya harus berbicara 
kepada orang yang bersangkutan. Apabila 
ia tidak memperhatikan, saya harus pergi 
lagi dengan penasehat. Kalau masih tidak 
ada kemujuan, saya harus menyerahkan 
soal itu kepada ecclesia. 

48. Apabila saya menyimpan cemburu atau 
dendam terhadap seseorang, tidak meng
hadiri Pemecahan :-toti bukanlah obatnya. 
Jalan satu satunya adalah meminta Allah 
untuk melenyapkan dendam itu dari hati 
saya. 

49. A pabila bersalah didalam sesu1tu soal, saya 
harus meng.1kui ini dengan bebas, dan me 
mohon ampun. 
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Luk. 12: R 
Mark. 8: 38 
2 Tim. 1: 8 

I Tesa. 5 : 21 
2 Pet. 2 : I 
Mat. 24: 24 

Pil. 2 : 14, 15 
Mat. 18: 15-18 

1 Kor. 4: 5 
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Mazm. 32: 5 



50. Pertengkaran tidal< boleh memasuki eccle 
sia saya. Kita semua satu keluarga di dim . 
,Tuhan. Bahkan perasaan pahit adalah sa 
lah. 

51. Saya harus menolong mencegah pemben 
tukan partai' atau gojongan2 didal11m ec· 
clesia. Apakah Keristu1 terbagi? 

52. Tidak ada pebedaan suku-;-bangsa atau klas 
did! m. Keristus. I ni adalah hal Y& dibenci 
Allah. 

MEMBUAT DIR! SAYA TIADA il!R:.._ 
CELA DARIPADA DUNIA 

55. faya harus selalu menghlndarkan hal 2 yg. 
dapat menimbulkan fikiran• jahat - film2 
yang jelek. majalah2 atau buku" atau pem 
b1caraan apa saja yang rendan: 

54. Pembicaraa saya harus bebas dari pence
mohan dan bahasa yang kasar. Allah da
pat mendengar tia p2 kata saya. 

55. Omong-kos·ong dan fitnah adalah keiaha
tan yang besar. dan saya harus menghin
darkan mereka sama sekali. 

56. Memperdayakan dan tidak jujur bahkan 
dalam soal yg. kecil adalah salah. :i,aya ha 
rus menyingkirkan mereka dari keh idupan 
saya. 

57. Saya tidak boleh menuntut seseoranz di 
Pengac:Hlan. lni adalah cara dunia. Cara 
Keristus adalah memikul ( mender ita) ke 
salahan . 
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SF. Sebagai pengikut Keristus, saya tidak bo· 
leh mengambil bagian didalam pemilihan. 
umum dan politik dunia, karena politik 
berarti keyakinan pada orang• - dan kl! 
yakinan saya harus pada Allah dan Kera 
jaanNya yang akan datang. 

59. Karena saya telah memberikan kesetiaan 
saya kepada Kerlstus dan to=lah diperintah 
kan untuk hidup damai dengan semua o
rang, saya tidak bo1eh masuk Angkatan 
Bersenjata atau Polisi atau ambll baglan 
dalam kegiatan militer. , 

60. Sebagai pengikut Keristus, saya tidak bo
leh ambil bagian dalam persaudaraan Ma 
sonik atau masyarakat yg. semacam iw. 
Kita memiliki persaudaraan yang lebih be 
sar yang tidak bersifat duniawi. 

61. Saya harus menjaga terhadap amblsi du
niawi dan terhadap akibat2 nya yang jahat 
dari kehidupan spirituil dan kebaktian ge 
reja saya. 

62. Mabuk adalah salah dan terlarang. Pikiran 
saya harus selalu jernih untukmemikirkan 
h,11 2 yang suci dan tidak bercampur dng. 
minuman, 

63. Saya harus mentaati hukum negara saya 
dng. perhatian yang seksama, dalam ha12 
yang paling besa-r maupun paling kecil. I-la 
nya apabila saya mengerjakan h,al 2 yg ber 
tentangan dengan Keristus. itu ~ian~gap 
benar apabila saya ti:Jak mematubinya. 
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MEMBUAT KEHi DUPAN SAYA SUCI 
DlDEPAN:·ALLAH 

64. Saya harus selalu beruS'aha melawan nafsu 2 

jasmaniah, dan tidak boleh membiarkan sa 
ya berkecil-hati dalam hal ini oleh sebab 
sikap mereka yg, berada <lisekitar saya. 

65. Cepat marah adatah salah. Ap~bila saya ma 
rah, saya ~arus selalu memerangi untuk 
menguasainya. 

66. Saya harus sefalu berbicara benar. Berdus 
ta adalah kejahatan yang besar. Akibat 
daripada dusta ular d_itaman Firdaus ma
sih bersama dengan kita. 

67. Semua yg. saya perbuat dan katakan ha· 
rus mencerminkan bahwa saya adalah mu 
rid Yesus, dan saya han.s selafu ber- jaga2 
untuk tidak menolakNyih 

68. Saya tidak boloeh cemburu terhadap me
reka yang tampaknya lebih kaya daripada 
saya sendiri. 

69. Saya harus men gakui kontrol dan pem
berian Bspa didalam hidup ~aya : Kalau 
Tuhan menghendaki, lnsya Allah, Dengan 
Rahmat Allah. 

70. Saya haru, selalu meng-ingat• Yesus. Ter 
utama bila menghadapi ke~ukaran, saya ha 
rus bercanya kerada di.ri sendirl : Apakah 
yang akan diperbuat Yesus? 
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71. Dah,m segala hal, saya harus bertujuan pa 
da kemurnian dan kesucian, dan begitu 
menyenangkan Tuan saya disurga. 

72. Saya percaya bahwa l<edatangan Tuhan 
saya sudah dekac. Saya harus hidup seper 
ti orang yang benar2 percaya akan hal i
tu. 

BAGAIMNA ALLAH AKAN MENO
LONG SAYA 

73. Saya harus tidak pernah puas dengan u
saha- usaha saya untuk menrenaRgkan Al 
lah. Saya lebih lemah daripada yang saya 
suka akui. 

74. Saya harus sering memohon Allah untuk 
menguatkan saya agar supaya saya dapat 
berbuac lebih baik. Pertolongan besar a
kan diberikan kepada mereka yang memo 
honnya. 

75. Bahkan apabila saya telah menjadi lemah 
dan sangat berdosa, . saya tidak boleh kc 
cil hati dan putus asa. Apabila saya bcnar
benar menyesal akan apa yang saya telah 
perbuat, dan memutuskan untuic berbuat 
lebih baik dikemudian hari, Allah akan 
memaafkan saya dan menolong saya untuk 
mencoba lagi. 
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