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Jumat
13 NOVEMBER 2020

Roma 

6:1-23

 HAMBA 

KEBENARAN

DOA HARI INI :

Bapa, kami mau menjadi hamba kebenaran-Mu yang taat mendengarkan 
dan melakukan firman-Mu. Semakin hari menjadi serupa dengan Tuhan 

Yesus, Putra-Mu dan menjadikan Roh Kudus bertahta di dalam hidup kami. 
Amin.

 Roma 6:18
Kamu telah dimerdekakan dari dosa 

dan menjadi hamba kebenaran.

“Kita harus baca ayat itu secara utuh. Roma 6:1-23. Singkatnya jika kita belum di dalam 

Kristus maka dosa akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Tetapi setelah kita 

dimerdekakan di dalam Kristus (Roma 6:15) maka dosa menjadi sebuah pilihan bagi kita, 

apakah kita mau hidup dalam dosa atau hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah 

anugerahkan kepada kita sebagai anak-anak-Nya.” sahut Cornell.

Ada dua pilihan bagi kita yaitu: apakah kita mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba 

Kristus. Tuhan Yesus memerdekakan kita supaya kita menjadi hamba kebenaran dan kita 

pasti akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Hamba kebenaran berarti menjadi pelaku 

kebenaran. Hidupnya seutuhnya menjadi tunduk dan taat kepada kebenaran serta berjuang 

melawan dosa. Setiap orang yang mau menjadi hamba kebenaran ia harus dimerdekakan dari 

jerat dan kuasa dosa.

Sahabat, ada 3 cara agar kita dapat hidup menjadi hamba kebenaran :

1. Jangan memberi cela kepada Iblis.  

2. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus (2 Kor 3:17) 

3. Ingatlah selalu status kita.

Hiduplah dalam pimpinan Tuhan dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan! Karena itu, 

jadilah pelaku kebenaran.Di dalam Roma 6:18-19, banyak orang terhalang untuk melayani 

Tuhan karena mereka belum merdeka sepenuhnya. Tuhan memanggil kita hari ini untuk 

mengalami kemerdekaan sepenuhnya dengan jalan menjadi hamba Tuhan Yesus, bukan 

menjadi hamba kepada yang lainnya - uang, hobi, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan 

dengan firman Tuhan. (W2)

“Apa maksud dari hamba kebenaran dalam Roma 6:18?”, tanya Agung 

kepada Cornell, KKSnya
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1. Sahabat Fligo, jelaskan tiga cara agar hidup kita menjadi hamba 

    kebenaran bagi Tuhan Yesus!

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hamba kebenaran?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :

Kisah Para Rasul 7
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