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Bagaimana Menjadi
seperti Kristus
dalam

Kehidupan Sehari-hari

 Renungan 

“Barangsiapa mengatakan,
bahwa ia hidup bersatu dengan TUHAN,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.”
(1 Yohannes 2:6)

Pertama, saya harus MENYERAHKAN diri saya sepenuhnya kepada Dia.
Kedua, saya harus memandang kepada Dia saja untuk semua KEBUTUHAN
saya sepanjang hari.
Ketiga, saya harus MENCONTOH Dia dalam segala hal yang saya lakukan.
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Di dalam Firman-Nya, Tuhan Yesus dimaksudkan untuk memberikan teladan
yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan sungguhsungguh untuk mencontoh Dia.

Objek saya seharusnya . . .
• berpikir sebagaimana Kristus berpikir,
• berbicara sebagaimana Kristus berbicara,
• merasakan sebagaimana Kristus merasakan dan
• melakukan sebagaimana Kristus melakukan.

Kita harus sering berhenti sejenak untuk bertanya,
"Apakah Kristus seperti (aku) ini?
• Apakah Kristus memiliki temperamen seperti (aku) ini?
• Apakah Kristus menggunakan bahasa seperti (aku) ini?
• Apakah Kristus memberikan kata-kata dorongan seperti (aku) ini?
• Apakah Kristus melakukan, seperti yang sedang saya lakukan?"
lakukan

Atau, jika kita setiap saat bingung dengan apa yang harus kita lakukan,
maka kita harus bertanya:
• “Apa yang Kristus akan lakukan?”
• “Apa tindakan Kristus dalam masalah ini?”
• “Apa yang Kristus akan lakukan dalam keadaan seperti ini?”
• “Apa yang Kristus akan katakan?”
• “Sikap apa yang Kristus akan tunjukkan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita kepada Firman-Nya.
Kita akan mengetahui kehidupan-Kristus dengan akrab.
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Kita akan mengenal sifat Kristus dengan baik.
Hasilnya: kita akan tahan lama!
Dan kita akan diberikan kerendahan hati!

Kristus ingin kita menjadi seperti diri-Nya.
Dia telah menunjukkan teladan dimana langkah-langkah-Nya harus kita ikuti.

Dia berkata, “Lakukanlah seperti yang telah Aku lakukan!”

Oleh karena itu, jika saya ingin menghormati Kristus, saya harus menjadikan
hal itu sebagai pelajaran
dan saya harus mencari kasih karunia-Nya setiap hari,
agar saya dapat mencontoh Dia dalam
• segala hal yang saya lakukan
• setiap saat dan
• di mana pun saya berada.

Menjadi seperti Kristus. . .
dalam keluarga saya,
dalam pekerjaan saya,
di gereja (jemaat), dan
ketika saya bersama dengan Tuhan secara pribadi saja!
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 Nasehat 
Dapakanlah buku-buku yang lain dari seri
"Bantuan Singkat bagi Murid-murid Yesus"
secara gratis di situs internet itu:
http://www.sastra-hidup.net/bantuan-singkat-bagi-murid-murid/
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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.

Pemuridan Kristen yang Sejati

2.

Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati

3.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)

4.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

5.

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

