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Seorang Pengikut Tuhan Yesus
perlu mengorbankan Segalagalanya
Menurut Steve Lawson

1.

Kapan waktu terbaik untuk merenungkan
Firman Tuhan dan berdoa?
Pada waktu pagi, siang atau malam hari? Memang Tuhan tidak
memerintahkan secara khusus agar kita menemui-Nya pada waktu pagi atau
Dia akan semakin dekat dengan kita pada waktu malam.
Namun, kita bisa belajar dari kesaksian para umat Tuhan yang mendengarkan
suara-Nya terlebih dahulu di waktu pagi sebelum mereka memulai kegiatan
mereka pada hari itu.

2.

Persembahkanlah Buah Sulungmu (Hal Yang
Pertama)
Pada masa Perjanjian Lama, suku Lewi mempersembahkan puji-pujian dan
ucapan syukur setiap pagi (1 Taw 23:30). Bersamaan dengan kegiatan itu ada
domba yang dikorbankan sebagai korban bakaran yang harum pada waktu
pagi (Kel 29:39). Inilah persembahan buah sulung mereka kepada Tuhan
setiap pagi.
Tuhan sebagai pemilik pagi dan malam yang disebut dengan hari (Maz 74:16)
layak menerima persembahan puji-pujian kita, waktu dan perhatian pertama
kita pada waktu pagi sebelum kita mulai melakukan kegiatan lainnya.
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3.
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Sampaikanlah Bebanmu di Hadapan Tuhan
Mari kita belajar dari contoh kehidupan George Muller yang menyampaikan
bebannya sebanyak 60 di hadapan Tuhan pada waktu pagi. Pemazmur pun
berkata bahwa pada waktu pagi setelah ia bangun tidur, ia selalu meminta
pertolongan Tuhan (Maz 119:147 ; 88:13).
Mungkin saat ini kita sedang dalam situasi seperti yang dinyatakan dalam
Yesaya 33:2, "Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan!
Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu...." dan tentu saja Tuhan
akan menjawab doa kita dengan berkata, ".... Aku akan memegang engkau
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan" (Yes 41:10).

4.

Dengarkanlah Ajaran Tuhan
Nabi Yesaya berkata bahwa setiap pagi Tuhan menajamkan pendengarannya
agar ia dapat mendengar suara Tuhan (Yes 50:4) dan saat Tuhan Yesus tinggal
di dunia, Dia juga datang terlebih dulu kepada Bapa-Nya untuk
mendengarkan suara-Nya pada waktu pagi sebelum Dia mengajar muridmurid-Nya atau orang lain (Markus 1:35).
Tidak ada sesuatu hal apapun yang jauh lebih penting di waktu pagi selain
duduk di hadapan Tuhan, merenungkan Firman-Nya dan meminta Dia
mengajar kita bagaimana kita harus hidup berkenan kepada-Nya (1 Tes 4:1).

5.

Nikmatilah Kasih Setia Tuhan

Pendeta Robert Murray McCheyne berkata bahwa betapa indahnya mencari Tuhan
pada waktu pagi dan menemukan Dia yang begitu dicintai oleh jiwanya lalu
menik-mati kasih setia Tuhan.
Daud, sang pemazmur juga menikmati kasih setia Tuhan pada waktu pagi
(Maz 143:8).
Dalam doanya, Musa juga ingin dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan setiap pagi
(Maz 90:14).
Bagaimana dengan kita? Nyanyikanlah syukur dan mazmur bagi nama Tuhan dan
beritakanlah kasih setia-Nya sepanjang hari (Maz 92:1-2).
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6.
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Apa yang terjadi setiap kali kita bangun pada
waktu pagi?
Ada banyak hal yang siap menuntut perhatian kita dan sebenarnya semua itu
kebanyakan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Jika demikian, mengapa kita
tidak mulai membuka pikiran kita dan memikirkan hal-hal yang memiliki
nilai kekekalan?; Seperti merenungkan Firman-Nya dan menjadikan suara
Tuhan sebagai hal yang pertama untuk didengarkan pada waktu pagi?

Nasehat
Tontonlah dan bacalah berita Steve Lawson ini di situ:
Pilem (Bahasa Indonesia dan Inggris) - It will cost you everything!
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https://illbehonest.com/indonesia/download/pdf/Indo-Harus-KorbankanSegalanya-Steve-Lawson.pdf

Pilem dan Teks (Bahasa Jerman) - Es wird dich alles kosten!
https://unwisesheep.org/2009/12/03/es-wird-dich-kosten/
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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

