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Lebih Baik mati daripada
melewatkan Pertemuan Ibadah

- Ringkasan -

1) Pandemi virus korona telah membuat orang-orang percaya harus melewatkan
pertemuan ibadah bersama jemaat selama berbulan-bulan.
2) Sebenarnya, pandemi virus ini memberikan pelajaran berharga kepada kita
yaitu pertemuan ibadah dan berkumpul bersama jemaat adalah kegiatan yang
sangat penting.
3) Beribadah bersama jemaat sangat penting bagi kesehatan jemaat dan bagi
kesehatan jiwa tiap orang percaya.
4) Mengapa pertemuan ibadah itu sangat penting? Seperti yang dikatakan oleh
pengkhotbah D.L. Moody; "Kehadiran dalam pertemuan ibadah sama
pentingnya seperti halnya transfusi darah yang banyak dan sehat kepada orang
yang sakit"
5) Dengan kata lain, dalam pertemuan ibadah dengan jemaat kita menemukan
makanan rohani, penyembahan bersama, kekuatan, dorongan, sukacita, dan
kenyamanan.
6) Ibrani pasal 10 (khususnya ayat 25) memberikan nasehat kepada setiap orang
percaya untuk tidak melewatkan pertemuan ibadah dan sebaliknya, mereka
terus didorong untuk beribadah dengan tekun.
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7) Memang lebih baik melewatkan pertemuan ibadah jika ada yang
membahayakan namun jika keadaanya sudah memungkinkan, mengapa tidak
untuk segera berkumpul dan beribadah bersama kembali?
8) Secara tidak langsung, pandemi virus korona ini menunjukkan kepada kita
betapa orang-orang di dunia ini begitu sibuk mencari perlindungan dalam
harta dan usaha manusiawi mereka dan sebaliknya mengabaikan sang
Pencipta mereka.
9) Ada dua tugas yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu membagikan Kabar
Baik/Buruk bagi mereka yang belum percaya dan menguatkan mereka yang
sudah diselamatkan. Jika salah satu tugas itu diambil dari kita, apakah tidak
sebaiknya kita pergi saja ke sorga dan tinggal bersama Kristus?
10)Akankah kita setuju dengan poin sederhana yang menyatakan; "Lebih baik
mati daripada melewatkan pertemuan ibadah"?

- Nasehat Dapakanlah buku-buku dari Seri Jemaat yang Dikasihi Yesus - Ciri-ciri Khas Gereja
Kristen yang Sejati
Buku itu akan menolong Anda memahami satu perbedaan yang utama antara Islam
dan Kepercayaan Kristen.
Dapatkanlah buku-buku itu secara gratis di situs internet ini:
( http://www.sastra-hidup.net/gereja-jemaat-tuhan/download/7-gereja-jemaat-tuhan/36jemaat-yang-dikasihi-yesus-ciri-ciri-khas-gereja-kristen-yang-sejati-williammacdonald/ ).
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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

