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Kebutuhanku

Kepenuhan-Nya!
Suatu Peringatan
Oleh: James Meikle (1730 - 1799)

 Ringkasan 

Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan berdiam di dalam Dia
(Kolose 1:19)

1) Segala kelimpahan yang ada di dalam Kristus, untuk menjawab semua
kebutuhan umat-Nya. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Tuhan
(Kolose 1:19), sehingga dari kepenuhan-Nya aku dapat menerima semua
berkat rohani!
2) Aku, orang yang berdosa memiliki pembebasan dari-Nya yang perkasa, yang
menyelamatkanku dari hukuman dosa dan murka Tuhan. Yesus adalah
kebijaksanaan, kebenaran, pengudusan dan penebusanku atas pikiranku yang
gelap, bersalah, tercemar dan celaka.
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3) Hidupku singkat seperti bayangan namun Yesus adalah kekal untuk
selamanya. Hari-hariku berumur pendek dan penuh masalah tetapi Yesus
adalah hidupku, umur panjangku dan Dia adalah kegembiraan hatiku.
4) Jika aku dihina, Yesuslah yang menjadi mahkota kemuliaan dan mahkota
keindahanku. Jika aku berjalan di hutan belantara, Yesus adalah sahabatku,
dan kepada Dia aku bersandar sepenuhnya!
5) Apakah aku akan segera meninggal? Yesus adalah pemimpinku, dan pemberi
upahku. Aku seekor domba dan Yesus adalah padang rumput hujauku. Jika
aku lapar dan haus, Yesus adalah manna surgawiku, dan Ia memberiku minum
dari air kehidupan.
6) Jika aku lelah, Yesus adalah tempatku beristirahat dan Ia yang
menyegarkanku. Jika aku lemah, Yesus adalah kekuatanku. Jika aku ditindas
dan dianiaya, Yesus adalah hakim dan pembelaku. Jika aku dicela, Yesuslah
yang menghapuskan celaku. Jika aku ditinggalkan sendirian, Yesus tidak akan
pernah meninggalkanku.
7) Apakah aku bertarung di medan perang? Yesus adalah senjataku di waktu
perang. Jika aku duduk dalam kegelapan, Yesus adalah cahayaku. Jika aku
ragu, Yesus adalah penasihatku. Jika aku bodoh, Yesus adalah
kebijaksanaanku!
8) Jika aku kotor, Yesuslah yang menguduskanku. Aku mati dalam dosa,
Yesuslah hidupku, sebab Ia menghidupkan mereka yang mati dalam
pelanggaran dan dosa. Aku miskin namun Yesus adalah mutiara yang sangat
berharga, dan kekayaan-Nya tidak terukur. Jika aku dalam kekurangan,
Yesuslah yang membantuku saat kesusahan.
9) Apakah aku buta? Yesuslah dan hanya Dia, yang dapat mencelikkan mata
orang yang terlahir buta. Apakah aku telanjang? Yesus memiliki pakaian
putih untuk menutupi aib ketelanjanganku. Aku menderita dalam tubuhku
dan berduka dalam pikiranku, Yesuslah yang menanggung kelemahanku, dan
menanggung kesedihanku.
10) Singkatnya, Yesus adalah
• Sahabatku,
• Tabibku,
• Imamku,
• Rajaku,
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• Bapaku, dan
• Kepalaku.

Ketika aku tinggal di sorgaNya dalam kekekalan, Yesuslah yang menjadi
terangnya.
Aku dan semua orang yang telah ditebus-Nya akan menyembah Dia.
Kebutuhanku memang banyak - tetapi kepenuhan-Nya jauh lebih
banyak!



6

Kebutuhanku -- Kepenuhan-Nya

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

