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 Renungan 
“Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu
dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman,
dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Tuhan
kita harus mengalami banyak sengsara”.
(Kisah Para Rasul 14:22)

Ketekunan adalah lencana orang-orang percaya sejati. Kehidupan orang
percaya yang sejati bukan hanya di awalnya saja berjalan bersama dengan
Tuhan, namun mereka tetap berjalan di jalan-Nya sepanjang hidup mereka.
Seperti yang dikatakan oleh Kaisar Napoleon:
"Penaklukan diri telah membentukku seperti apa adanya aku sekarang ini, dan
penaklukan diri itulah yang menguatkanku";
hal yang sama berlaku dalam kehidupan orang percaya yang sejati.
Jadi saudara-saudara, di bawah tangan Tuhan, penaklukan diri telah
menjadikan engkau seperti apa adanya engkau sekarang ini dan penaklukan
diri itulah yang menguatkanmu. Motomu haruslah, "Mencapai yang lebih
tinggi." Satu-satunya penakluk sejati yang akan diberikan mahkota pada
akhirnya adalah dia yang terus berperang sampai terompet perang tidak lagi
ditiup. Oleh karena itu, ketekunan adalah target dari semua musuh rohani kita.
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Dunia tidak keberatan engkau menjadi orang Kristen sementara waktu,
dimana dunia dapat menggodamu untuk berhenti sebagai pengembara rohani
dan sebaliknya engkau mengikuti dunia ini dan mencari hal-hal yang bersifat
jasmani.
Kedagingan akan berusaha menjeratmu dan mencegahmu melakukan halhal yang bersifat rohani. “Menjadi pengembara rohani adalah pekerjaan yang
melelahkan dan membuatku bertanya-tanya: Apakah aku harus selalu
dipermalukan? Apakah aku tidak boleh bersenang-senang? Bisakah aku
setidaknya beristirahat sejenak dari peperangan rohani yang terus-menerus
ini?. ”
Setan akan membuat banyak orang menyerang ketekunanmu;
ketekunanmu itulah yang menjadi target untuk semua anak panahnya. Setan
akan berusaha menghalangimu terlibat dalam pelayanan. Ia akan menyindirmu
bahwa engkau tidak melakukan hal yang baik dan engkau perlu istirahat. Ia
akan berusaha membuatmu lelah dalam penderitaan; ia akan berbisik,
"Kutukilah Tuhan, dan matilah" atau ia akan menyerang keteguhan hatimu:
“Apa gunanya begitu bersemangat? Diamlah seperti yang lain, tidurlah seperti yang
lain, dan biarkanlah pelitamu padam seperti gadis-gadis yang bodoh.”
Setan akan menyerang prinsip-prinsip ajaranmu: “Mengapa engkau
berpegang pada ajaran-ajaran itu?” Para pria yang bijaksana menjadi lebih
liberal; mereka menginginkan yang baru sebab yang lama: “Sudah ketinggalan
jaman.”
Jadi, orang-orang percaya, kenakanlah perisai di dekat baju zirah kalian dan
berserulah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa oleh Roh-Nya,
kalian dapat bertahan sampai akhir.
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Wear the Badge of
Perseverance
– C.H.Spurgeon –

Teks asli (Bahasa Inggris)
Quoted from © Truthforlife.org ( https://www.truthforlife.org/devotionals/spurgeon/5/26/2022/ )

"... establishing the souls of the disciples, exhorting them
to abide in the faith, and that through many tribulations
we must enter into the kingdom of God."
(Acts 14:22; Darby)

Perseverance is the badge of true saints. The Christian life is not only a
beginning in the ways of God, but also means continuing in those ways as long
as life lasts. It is with a Christian as it was with the great Napoleon: He said,
“Conquest has made me what I am, and conquest must maintain me.” So under
God, dear believer in the Lord, conquest has made you what you are, and
conquest must sustain you. Your motto must be, “Aim higher.” The only true
conqueror who shall be crowned in the end is he who continues until war’s
trumpet is blown no more.
Perseverance is, therefore, the target of all our spiritual enemies:
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The world does not object to your being a Christian for a time, if she can
tempt you to quit your pilgrimage and settle down to trade with her in Vanity
Fair.
The flesh will seek to ensnare you and to prevent your pressing on to glory.
“Being a pilgrim is weary work and makes me wonder: Am I always to be
mortified? Am I never to be indulged? Can I not have at least a holiday from
this constant warfare?”
Satan will make many a fierce attack on your perseverance; it will be the
target for all his arrows. He will strive to hinder you in service: He will
insinuate that you are doing no good and that you need to rest. He will
endeavor to make you weary of suffering; he will whisper, “Curse God, and die.”
Or he will attack your steadfastness: “What is the good of being so zealous? Be
quiet like the rest; sleep as others do, and let your lamp go out like the foolish
virgins.” Or he will assail your doctrinal sentiments: “Why do you hold to these
doctrinal creeds? Sensible men are getting more liberal; they are removing the
old landmarks: Fall in with the times.”
So, Christian, wear your shield close to your armor and cry earnestly to God,
that by His Spirit you may endure to the end.
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 Nasehat 
Dapakanlah buku-buku yang lain dari seri
"Bantuan Singkat bagi Murid-murid Yesus"
secara gratis di situs internet itu:
http://www.sastra-hidup.net/bantuan-singkat-bagi-murid-murid/
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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.

Pemuridan Kristen yang Sejati

2.

Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati

3.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)

4.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

5.

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

