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MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (10/90)
Pedoman Saaat Teduh ( Hari Ke-10 dari 90 Hari)
HAI ORANG PERCAYA, CAMKANLAH!
1 KORINTUS 10:12
2 Timotius 4:8

"Dekat pada-Mu,dekat pada-Mu."
Sungguh merupakan fakta yang aneh bahwa terdapat apa yang disebut sebagai kesombongan
rohani. Seorang berkata, "Aku memiliki iman yang besar, aku tidak akan terjatuh; iman yang
kecil mungkin saja terjatuh, tetapi aku tidak akan pernah." "Aku memiliki kasih yang
menyala-nyala," kata yang lain, "aku bisa berdiri teguh, tidak ada kemungkinan bahwa aku akan
menyimpang." Orang yang menyombongkan anugerah sebenarnya hanya memiliki anugerah
yang begitu sedikit untuk disombongkan. Orang yang bersikap seperti ini membayangkan
bahwa anugerah yang mereka miliki bisa menjaga mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa
sebuah aliran air haruslah mengalir terus-menerus dari mata airnya, jika tidak aliran kecil ini
akan segera mengering. Jika tidak ada aliran minyak yang terus-menerus menuju sumbu,
lampu akan berasap keesokan harinya, dan baunya sungguh tidak enak. Camkanlah hal ini,
bahwa Anda tidak boleh bermegah di dalam anugerah-anugerah yang Anda terima, tetapi
biarlah segala kebermegahan dan keyakinan diletakkan di dalam Kristus dan kekuatan-Nya,
karena hanya dengan demikianlah Anda terjaga dari kemungkinan terjatuh. Lebih banyaklah
berdoa. Gunakan waktu lebih lama untuk menaikkan pemujaan yang kudus. Bacalah Alkitab
dengan lebih tekun dan teratur. Perhatikan kehidupan Anda dengan lebih hati-hati. Hiduplah
dekat dengan Allah. Ambillah teladan yang terbaik sebagai pola hidup Anda sendiri. Biarlah
percakapan Anda dipenuhi keharuman sorgawi. Biarlah hati Anda dilabur dengan kewangian
kasih kepada jiwa-jiwa manusia. Sehingga orang bisa mengenali bahwa Anda telah bersama
dengan Yesus, dan telah belajar dari-Nya; dan ketika tiba hari bahagia itu, ketika Dia yang
Anda kasihi berfirman, "Datanglah ke tempat yang lebih tinggi," biarlah Anda berbahagia ketika
mendengar Dia berkata, "Engkau telah mengakhiri pertandingan yang balk, engkau telah
mencapai garis akhir, dan oleh karena itu tersedia bagimu mahkota kebenaran yang tidak akan
pernah layu." Majulah hai orang Kristen, dengan kehati-hatian dan kewaspadaan! Majulah
dengan ketakutan dan kegentaran yang kudus! Majulah dengan iman dan keyakinan kepada
Yesus saja, dan biarlah permohonanmu selalu berupa, " Topanglah aku sesuai dengan
janji-Mu!" Dia, dan hanya Dia, mampu untuk "menjaga supaya jangan kamu tersandung dan
yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan
kemuflaan-Nya. "
(C.H. Spurgeon)
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RENUNGKAN
Apakah aku waspada atau terlena?
DOAKAN
"Oh Juruselamat, perkenankan aku berjalan serta-MU"
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