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Penuhilah Pikiranmu dengan
Pikiran-pikiran tentang Yesus
Kristus
Suatu Pokok dasar bagi kita yang
mengikuti Yesus Kristus
(1) Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan Firman Tuhan. Pikiran kita
seharusnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang Kristus. Mintalah Tuhan
untuk memberikan pemahaman yang lebih besar akan Firman-Nya.
(2) Seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa saat kita merenungkan FirmanNya karena kita tidak berdoa/meminta kepada Tuhan, "... Kamu tidak
memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." (Yakobus 4:2).
(3) Pikiran kita adalah medan pertempuran oleh karena itu pikiran kita harus
tunduk kepada Tuhan dan dipenuhi oleh Firman-Nya. Dengan demikian, kita
dapat memenangkan pertempuran tersebut.
(4) Jika kita mengisi pikiran kita dengan Firman-Nya (yang adalah kebenaran)
terus-menerus, sepanjang waktu, kebenaran itu akan memengaruhi cara
berpikir kita sebab kebenaran itu telah mengendalikan pikiran kita.
(5) Pikiran yang tersesat selalu tidak mau memikirkan tentang konsekuensi dosa,
neraka ataupun penghakiman Tuhan sebaliknya pikiran yang telah diterangi
oleh kebenaran akan memikirkan bagaimana menjalani hidup yang kudus dan
benar sehingga dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Nya.
(6) Kekudusan mengandung realitas keterpisahan; orang percaya dipisahkan dari
dunia yang rusak ini. Selama di dunia, mereka terus bergumul dengan hal ini
oleh karenanya pikiran orang percaya harus selalu diarahkan kepada Kristus
yang kudus adanya.
(7) Pikiran yang benar adalah pikiran yang digerakkan oleh kebenaran dari
Firman Tuhan yang harus direnungkan sepanjang waktu. Jadi, mulailah
dengan berdoa kepada Tuhan saat merenungkan Firman-Nya dan sekali lagi,
tidak ada alasan sama sekali untuk tidak merenungkan Firman-Nya.

4

Penuhilah Pikiranmu dengan Kristus

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

