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Kunci Tetap Taat dan Setia
Matius 24:13



 Filipi 2:8-11 Dan dalam keadaan sebagai
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan
taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu
salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan
Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di
atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah
bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus
adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!
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Dedikasikan diri kepada Tuhan
 Roma 14:8 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan

jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau
mati, kita adalah milik Tuhan.

 Banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada kehendak
Tuhan, mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan
pribadi, segala sesuatu berpusat pada diri sendiri.

 Untuk menjadi orang yang tetap setia di dalam Tuhan, maka
keegoisan diri harus kita kesampingkan,

 Allah harus mendapatkan tempat teratas di dalam hidup kita,
Dia harus menjadi sentral hidup kita.
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Tetap bergantung pada Tuhan
 Amsal 3:5-6 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap

hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.

 Yohanes 15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-
rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di
dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak
dapat berbuat apa-apa.
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Tetap bersukacita di dalam Dia
 Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi

kukatakan: Bersukacitalah!
 Mazmur 37:4 dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia

akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
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Rajin untuk Dia
 Galatia 6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena

apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita
tidak menjadi lemah.

 1 Korintus 15:58 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
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