BERSIAPLAH UNTUK BERTEMU DENGAN ALLAHMU 2
Menurut adik-adik apa yang paling penting di dunia ini?
Adayang jawab
Lain jawab
Lain orang jawab
Lagi lain orang jawab

Harus makan dan minum
Harus belajar dan peroleh ijazah SMA dan gelar S1
Harus istirahat cukup
Harus berolahraga supaya badan sehat.

Amos 4:11 "Aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah
menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang
ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepada-Ku," demikianlah firman
TUHAN.
4:12 "Sebab itu demikianlah akan Kulakukan kepadamu, hai Israel. -- Oleh karena Aku
akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu
dengan Allahmu, hai Israel!"
4:13 Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung- gunung dan menciptakan angin,
yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkan-Nya, yang membuat fajar dan
kegelapan dan yang berjejak di atas bukit- bukit bumi -- TUHAN, Allah semesta alam,
itulah nama-Nya.”
Bagaimana caranya kita bersiap untuk bertemu dengan Allah kita?

1. Kita harus dilahirkan kembali

Yohanes 3:3 “Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
Kerajaan Allah.”

2. Dilahirkan kembali berarti kita menjadi anak-anak Tuhan.

Yohanes 1:12, ”Tetapi semua orang yang menerima- Nya diberi- Nya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama- Nya”
Kita harus menerima Tuhan Yesus dalam hati kita.

3. Setelah menjadi anak-anak Tuhan kita mengaku dosa pada Tuhan
untuk dapat pengampunan
1 Yohanes 1:8 Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri
kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1:10 Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia
menjadi pendusta dan firman- Nya tidak ada di dalam kita.

4. Setelah dapat pengampunan kita harus taat pada Perintah-PerintahNya
Yohanes 15:14 ”Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang
Kuperintahkan kepadamu”

Amsal 4:4 ”Aku diajari ayahku, katanya kepadaku: "Biarlah hatimu memegang
perkataanku; berpeganglah pada petunjuk- petunjukku, maka engkau akan hidup.”
Amsal 4:10 ’Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun
hidupmu menjadi banyak.

