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Rahsia Menjalani Kehidupan yang
Cukup

"...kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup!" (1Timotius 6:8)

Rahasia ini berasal dari kehidupan Rasul Paulus sendiri. Kehidupan yang dijalaninya
saat ia berada di dunia adalah kehidupan yang disertai dengan rasa yang cukup.
Mengapa? Sebab Rasul Paulus tahu apa itu kelebihan dan apa itu kekurangan (Fil
4:11-12).
Ada enam langkah yang orang percaya dapat ambil agar dapat menjalani kehidupan
seperti Rasul Paulus.

1) Belajarlah Bersyukur Untuk Segala Hal
Bersyukur adalah hal pertama yang ada dalam ketaatan (1 Tes 5:18) dan
menjadi salah satu karakter dalam orang percaya yang dipenuhi oleh Roh
Kudus (Ef 5:18-20).
2) Belajarlah Untuk Tinggal Dalam Pemeliharaan Tuhan
Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus
selalu menyakini setiap rencana-Nya bagi kita yaitu untuk kemuliaan-Nya
dan untuk keuntungan kita (Roma 8:28). Jika kalian sedang mengalami
pencobaan janganlah mengeluh sebab Tuhan tahu hasil akhirnya dengan
sempurna (1 Pet 4:12-13).
3) Belajarlah Puas Dengan Hal-hal Yang Kecil
Segala sesuatu yang dilakukan dengan rasa yang cukup akan memberi
keuntungan yang besar. Asal ada makanan dan pakaian semuanya sudah
cukup (1 Tim 6:6-8).
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4) Belajarlah Untuk Hidup Berdasarkan Kenyataan
Dalam kelemahannya, Rasul Paulus merasa kuat sebab kuasa Kristus ada di
dalam dirinya (2 Kor 12:9-10). Kita juga perlu belajar untuk menikmati kuasa
Kristus dalam masa-masa kesusahan kita.
5) Belajarlah Untuk Bersandar Pada Kuasa dan Pemeliharaan Tuhan
Segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Tuhan sebab Ia yang memberi
kekuatan (Fil 4:13). Tuhan juga berjanji tidak akan meninggalkan kita (Ibr
13:5) dan Ia akan meneguhkan kita (Ef 3:16).
6) Perhatikanlah Kepentingan Orang Lain
Filipi 2:3-4 mengajarkan kepada kita untuk tidak egois.
Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang tidak
pernah merasa puas. Sebaliknya, orang yang murah hati selalu memikirkan
apa yang terbaik bagi orang lain. Berkat Tuhan akan terus turun kepada
mereka yang murah hati (Amsal 11:24-25; 19:17; Luk 6:38; 2 Kor 9:6).
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BUKU-BUKU LAIN
Injil yang Sejati
oleh Paul Washer
Di dunia masa kini jarang ada suatu Injil yang benar-benar sejati. Injil Modern telah menjadi
suatu versi yang murahan, yang semakin diputarbalikkan. Injil palsu itu hanya berguna sebagai
pengisi daftar-daftar anggota gereja, tetapi jarang bermanfaat bagi pembangunan Kerajaan
Tuhan. Buku ini menjelaskan Injil sejati yang harus dikembalikan kepada keasliannya, yaitu Injil
yang tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan semua orang yang memeluknya, tetapi juga
yang berkuasa untuk mengubah semua orang yang dipeluknya.

Ikutilah Yesus
oleh William MacDonald
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan,
disertai oleh enam buku pelajaran, yaitu:

0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama

1.
2.
3.
4.
5.

Pemuridan Kristen yang Sejati
Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran
pada bagian berikutnya sampai selesai seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Masih lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang
mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.

Kommentar & Penjelasan Perjanjian
Baru
Penafsiran Pasal demi Pasal bagi setiap Orang Percaya
oleh William MacDonald

Seri buku ini menjelaskan arti dan maksud dari dua puluh tujuh kitab di dalam Buku
Firman Tuhan, bagian Perjanjian Baru.
Seri buku ini dimaksudkan bagi mereka yang memiliki hanya sedikit sekali
pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin mempelajari kitab-kitab
Perjanjian Baru dengan guna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap
buku Perjanjian Baru dengan lengkap dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

