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Saya tidak yakin Kasih itu hanya berbuat baik. Saya tidak yakin Kasih hanya menuruti perintah
dan saya tidak percaya Kasih sekedar sabar, ramah dan ... Seperti itulah Kasih ketika berjalan
dan berbicara, tapi itu bukan Kasih. Kasih itu hasrat Saya ingin bertanya, "Apa anda memiliki
hasrat akan Tuhan?","Apa anda menginginkan Dia?", "Apa anda merindukan Dia?" Betul,
kita semua mengalami masa di mana hati kita mulai bosan. Betul, kita lewati hari-hari disaat
kita perlu pertolongan. Betul, kita semua alami hari dimana mata kita terpesona oleh hal yang
tidak perlu. Benar, kita semua bergumul, namun jika seseorang melihat hidupmu, mereka
akan berkata, "Orang ini punya hasrat, bukan untuk pelayanan, bukan untuk misi, bukan untuk
penginjilan, tapi untuk Tuhan."
Tanda karya Tuhan yang utama, dimana kamu mulai membenci dosa yang dulu kamu sukai
dan mengasihi kebenaran yang dulu kamu benci. Pertanyaannya bukanlah, "Apa kamu setuju
akan hal itu?", atau "Apa kamu tertantang?" namun, "apa seperti itu hidupmu sesungguhnya?
Apakah seorang wanita, anak muda, nenek, kakek, pria muda menjadi yang utama? Apa itu
nyata dalam hidupmu? Apa kamu terus bertumbuh membenci dosa dan mencintai kebenaran?
Itu pertanyaannya.
Jadi bukan pertanyaan, "Apa kamu ingin melakukan hal yang benar?” atau “Apa kamu ingin
hidup berakhlak? atau “Apakah kamu ingin hidup lebih baik?” jika demikian, “Apa anda
merindukan Dia?" Saya benci khotbah seperti ini, "Kamu tahu kamu punya hidup yang indah
di sana, asik. anda punya rumah yang bagus, pekerjaan yang sangat bagus dan punya istri
yang cantik dan kamu punya 1,2, 5 anak. Dan kamu punya tiga mobil, Subaru, Suburban
dan anda juga punya pekerjaan yang bagus. Kehidupan anda baik. Semuanya sempurna
pada tempatnya. Anda hanya kurang satu hal: anda tidak punya Yesus". Itu hal yang paling
menjijikkan yang pernah kamu katakan. yang lebih tepat dikatakan ialah "Pak, hidup anda tidak
berarti sama sekali tidak berharga tanpa Yesus Kristus." Dia bukan seperti barang aksesoris
yang di tempatkan di atas hidupmu seolah-olah buah ceri di atas es krim. Anda memiliki Yesus
dan Yesus memilikimu atau anda merasa kering, hampa dan hilang. Jadi pertanyaannya
bukan "Apa anda ingin hidup yang lebih baik?","Apa anda ingin masuk sorga? "," Apa anda
ingin memperbaiki pernikahanmu?",
"Apakah anda ingin semua hal ini? Bukan! Apakah anda inginkan Tuhan? Apakah anda rindu
akan Dia?
Semua orang tahu mereka orang berdosa, mereka hanya tidak menyadari betapa keji dan
mengerikan mereka juga tidak ingin melepaskan hal yang mereka pilih untuk diminum,
seolah-olah itu air. Anda perhatikan, pertanyaannya bukan, "Apa anda menyadari anda orang
berdosa?" Pertanyaannya adalah, "Pak, saat saya berbicara dengan anda, atau mungkin ini
pemuridan jangka panjang selama beberapa periode, Pak, ketika saya berbagi dengan anda

dan memuridkan anda, "Apa yang Tuhan telah lakukan dalam hatimu?" Orang selalu datang
pada saya berkata, "saya punya hubungan baru dengan Tuhan" Tetapi Aku katakan, "Apa anda
punya hubungan baru dengan dosa karena jika anda tidak punya hubungan baru dengan dosa,
anda tidak punya hubungan dengan Tuhan."
Sudahkah Tuhan melakukan karya mujizat-Nya dalam hatimu oleh Roh Kudus, meskipun
dulu kamu hidup mengabaikan Allah dan membenci Tuhan. Sekarang anda melihat Dia sebagai
yang terhormat di atas segalanya dan anda rindukan Dia diatas segala sesuatu.
Tuhan tidak terbatas. Sorga hal luarbiasa yang dikejar, melacak jejak tak terbatas akan
kemuliaan Tuhan Tapi banyak tidak mau bahkan sebagian besar yang menghadiri gereja-gereja
tidak ingin itu dan aku bisa membuktikannya: mereka tidak mau itu sekarang. Jika anda tidak
mau sekarang, anda tidak ingin hal itu lagi karena hidup kekal bukan dimulai dengan kematian
lalu naik ke sorga. Dia katakan, inilah hidup kekal bahwa mereka mengenal Engkau,
mengenal Engkau dan saat itu dimulai Tuhan membaharui hatimu dan menyatakan padamu...
tempat ini akan menjadi kontradiksi. Gereja Baptis Pertama adalah otot yang menunjukkan
kontradiksi dalam setiap istilah. teologi kita harus tinggi dan bahkan harus
dinamakan akademis sampai ke jurusan. Mereka harus berpikir, satu-satunya hal yang kita
pikirkan adalah teologi dan kebenaran dan setelah Pemimpin pujian tampil, tempat ini
akan jadi meriah!
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