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Bersyukurlah kepada Tuhan, kerana Dia baik, 
kasih-Nya kekal selama-lamanya. 

Bersyukurlah kepada Allah segala allah, 
kasih-Nya kekal selama-lamanya. 

Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan, 
kasih-Nya kekal selama-lamanya; 

Mazmur 136:1-3
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PENGENALAN

Dalam Buku 4 ini, kita akan belajar bagaimana seharusnya 
para pengikut Yesus menyembah serta beribadat kepada 
Tuhan. Kita akan membaca (dan mengkaji) apa yang 

diberitahu oleh Alkitab bagaimana penyembahan kita terhadap-Nya 
akan mempengaruhi serta berkesan atas kehidupan peribadi, serta 
kewajipan etika kita terhadap Allah dan manusia. 

Untuk menyembah Tuhan, semua orang percaya harus 
memahami siapa itu Allah. Maka Buku 4 ini memperkenalkan 
bahagian-bahagian berikut yang menjelaskan sifat utama tentang 
siapa itu Allah dan bagaimana kita mendekati Dia dalam:

• kesucian

• kasih

• doa

• puasa

• pemberian

Ketika kita bertumbuh dalam aspek-aspek tersebut, kita akan 
memahami tujuan serta sikap yang betul untuk mendekati Allah. 
Ia juga akan menjelaskan bagaimana dan bila amalan ibadat itu 
disempurnakan serta kesannya terhadap diri kita dan orang lain. 
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Apabila sampai ke penghujung Buku 4, seharusnya anda 
sudah mampu memahami serta mengalami bagaimana unsur-unsur 
kerohanian ini mengukuhkan hubungan anda dengan Tuhan lantas 
mengubah kehidupan anda sebagai orang yang percaya kepada 
Kristus. Dengan demikian, Buku 4 turut mempersiapkan anda 
membaca serta memahami buku-buku lain dalam Siri Pemuridan ini 
(Buku 5-12) yang memberi petunjuk bagaimana para pengikut Yesus 
sepatutnya berbaik-baik dengan umat/orang lain. 



7

BAB 1 
KEKUDUSAN

Ciri teras Tuhan ialah kekudusan. Tiada sesiapa pun yang 
berdaya mendekati-Nya kerana kekudusan-Nya. Oleh 
sebab Allah itu kudus, kita harus menyembah Dia dalam 

kekudusan. Ada tersurat dalam Kitab Suci, “Hendaklah kamu suci, 
kerana Aku suci” (1 Petrus 1:16) dan “Dampingi Allah, Allah akan 
mendampingimu. Basuh bersih tanganmu, wahai kamu yang berdosa. 
Sucikan hatimu, wahai kamu yang munafik” (YakoBus 4:8).

Maksud Kekudusan dalam Alkitab

Perkataan “kekudusan” dalam Alkitab bererti ‘yang diasingkan’ 
atau ‘menjadi tersendiri’. Kekudusan bermula dengan “Allah 
menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup suci, bukanlah 
kerana amalan yang telah kita lakukan, tetapi kerana tujuan dan 
kasih kurnia-Nya yang telah dianugerahkan-Nya kepada kita dalam 
Kristus Yesus sebelum permulaan zaman” (2 timotius 1:9). Tuhan yang 
memanggil kita dan mengasingkan kita untuk menjadi umat-Nya, 
atau dipanggil sebagai pengikut-Nya.
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Kekudusan bermula dengan Dia sebab hanya Dia yang boleh 
menguduskan kita dan mendekatkan kita kepada Dia.. 

Tiada apa pun yang boleh kita lakukan mampu menguduskan 
kita—bukan kerana pengorbanan, jasa atau tujuan yang baik boleh 
menguduskan kita. Tetapi hanya “Dengan kehendak Allah itu kita 
telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, sekali 
untuk selama-lamanya” (iBrani 10:10). 

Apakah dua respons kita terhadap panggilan Allah untuk hidup 
kudus ini? (Roma 12:1-2, 1 Petrus 1:15-16)

Prinsip asas kekudusan adalah kita diasingkan oleh Tuhan untuk 
melakukan perkara-perkara berdasarkan tujuan penciptaan kita dan 
menurut perintah-Nya. Ketidakmampuan kita untuk digunakan-
Nya berdasarkan tujuan ini dan cara hidup kita yang tidak menepati 
reka bentuk asal adalah kegagalan untuk hidup kudus. 

Ilustrasi motosikal: Motosikal direkabentuk untuk membawa 
dua orang dewasa atau seorang dewasa dengan dua orang kanak-
kanak. Ada masanya seorang dewasa mungkin membawa hingga tiga 
orang kanak-kanak (atau dua orang dewasa dan dua orang kanak-
kanak—tetapi perbuatan itu mempunyai risiko yang besar. Jika si 
pemandu cuba memuatkan tiga orang dewasa atau lebih orang atas 
motosikal itu, maka dia gagal menggunakan motosikal itu menurut 
cara dan had yang sewajarnya. Dia menyalahgunakan spesifikasi 
reka bentuk asal mesin (iaitu motosikal) itu. Oleh sebab motosikal 
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itu tidak digunakan menurut tujuan asalnya, ia menjadi rosak atau 
mengalami kerosakan lain. Walau bagaimanapun, penggunaan 
yang betul akan membolehkan motosikal itu berfungsi dengan baik 
(bagaikan kehidupan yang kudus)—sebab ia menepati tujuan asal 
pembuat dan reka bentuknya. 

Menjaga Kekudusan

Setiap pengikut Yesus bertanggungjawab untuk mematuhi 
seruan Tuhan untuk hidup kudus. Firman Tuhan berkata: “Saudara-
saudara yang kukasihi, aku merayu kepadamu sebagai orang asing dan 
pendatang di dunia, jauhilah hawa nafsu yang sentiasa menyerang 
jiwa” (1 Petrus 2:11).

Kesemua jenis dosa di dunia ini tergolong di bawah tiga kategori 
umum seperti yang ditunjukkan dalam 1 Yohanes 2:15-16, “Jangan 
kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika seseorang mengasihi 
dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam dirinya. 
Segala yang ada di dunia—keinginan nafsu dan mata, serta segala 
keangkuhan hidup—bukanlah daripada Bapa tetapi daripada dunia.” 
Tiga kategori tersebut adalah keinginan nafsu, keinginan mata serta 
segala keangkuhan hidup.

Tanda-tanda kehidupan yang berdosa dan tidak suci ialah  
(1 korintus 6:9-11):
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Apabila seseorang sentiasa bertumbuh dari segi kewajarannya 
dalam kehendak Tuhan, mereka kian matang dalam aspek kekudusan 
peribadinya. Rahmat berupa kekudusan dalam kehidupan seseorang 
dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab: “Diberkatilah mereka yang 
suci hati, kerana mereka akan melihat Allah” (matius 5:8).

Renungan: Catatlah sekurang-kurangnya tiga bahagian dosa 
dalam kehidupan anda yang anda ingin melihat perubahan dan 
nyatakan sebabnya.

Kini setelah anda menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, 
Alkitab memberitahu kita dalam Efesus 4:21-24: “Jika kamu telah 
mendengar-Nya dan diajar oleh-Nya, sebagaimana kebenaran 
itu dalam Yesus. Berkenaan kelakuanmu yang dahulu, kamu 
menyingkirkan dirimu yang lama, yang dirosakkan oleh hawa nafsu 
tipu daya; dan kamu diperbaharui dalam roh pemikiranmu; serta 
berubah kepada diri baru yang dicipta menurut teladan Allah dalam 
perbenaran dan kesucian sejati.”

Tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat baru yang “dicipta 
menurut teladan Allah” dan bertumbuh “dalam perbenaran dan 
kesucian sejati’ dalam Kristus adalah seperti berikut: 

1. Keinginan untuk menjadi suci dalam 2 perkara utama kehidupan 
kita (2 korintus 7:1).

2. Lahirnya sikap yang baru/berubah yang terhasil oleh Roh Kudus:  
“Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, 
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kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan 
penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini.” 
(Galatia 5:22-23). 

3. Kecenderungan terhadap cara atau corak pemikiran yang baru 
seperti “... apa sahaja yang benar, apa sahaja yang mulia, apa 
sahaja yang adil, apa sahaja yang suci, apa sahaja yang indah, apa 
sahaja yang dipandang tinggi—jika ada sesuatu yang baik dan 
jika ada sesuatu yang terpuji—tumpukan fikiran kepadanya.” 
(FiliPi 4:8).

4. Keinginan baru terhadap pemikiran, pertuturan dan perbuatan 
yang bersifat salih iaitu taat dan patuh kepada segala perintah 
Tuhan (kolose 3:5-10). 

5. Suatu cara baru dan perilaku dalam hal berbaik dengan orang 
lain (kolose 3:12-15).

Bagaimanakah seseorang itu kekal hidup atas landasan 
kekudusan? Mazmur 119:9 menyatakan:


