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Sebuah Panduan ke Sorga
Secara Pasti
Suatu Peringatan Untuk Mereka
yang Belum Bertobat
Oleh: Joseph Alleine (1634-1668)

 Ringkasan 

Pertobatan adalah pekerjaan yang dalam;
Pekerjaan di dalam hati
1) Pertobatan mengubah seseorang menjadi baru dalam suatu dunia yang

baru pula.
2) Pertobatan mengubah penghakiman Tuhan; ia yang seharusnya

dihukum karena dosa-dosanya , sebaliknya diberi hidup yang baru.
3) Seseorang yang menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa, ia

melihat dirinya sendiri tersesat dan hancur, kecuali ia diperbarui oleh
kasih karunia Tuhan.
4) Seseorang yang sebelumnya berpikir bahwa ia hanya melakukan sedikit

dosa pada akhirnya ia menyadari, ia adalah orang yang paling berdosa
(Roma 7:15, Ayub 42:6, Yehezkiel 36:31)
5) Seseorang yang dapat melihat dosa sekecil apapun dalam dirinya dan

mau mengakuinya, ia menyadari bahwa ia sudah rusak mulai dari akar
sampai cabang-cabangnya. Dia sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu
membersihkan semua dosa-dosanya.
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6) Seseorang yang sudah bertobat sudah tidak memiliki keinginan lagi

untuk kembali ke kubangan dosa karena itu seperti menjilati kembali
muntahannya yang sangat kotor.
7) Seseorang yang bertobat menemukan Tuhan Yesus seperti harta karun

dan mutiara yang sangat mahal dimana ia rela melakukan apapun demi
mendapatkan harta tersebut.

- Nasehat Dapakanlah buku Joseph Alleine yang lenkap dalam bahasa Inggris itu secara gratis
di situs internet ini:
https://www.gracegems.org/28/alarm_to_the_unconverted3.htm

Dapakanlah buku Thomas Watson yang menjelaskan "Pertobatan yang sejati"
dengan mudah dan jelas (secara gratis):
http://www.sastra-hidup.net/injil-keselamatan-surga/download/8-injilkeselamatan-surga/120-pertobatan-yang-sejati

Thomas Watson menunjukkan bahwa Pertobatan adalah sebuah karunia dari Roh
Tuhan di mana orang yang berdosa merendahkan dirinya dari dalam dan hidupnya
diubahkan secara nyata.
Untuk penjelasan lebih jauh, ketahuilah bahwa pertobatan adalah suatu pengobatan
rohani yang terdiri dari kombinasi enam unsur.
Jika salah satu ditinggalkan, maka ia akan kehilangan khasiatnya!
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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

