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Apa yang akan Diingat dari
Hidupmu ketika Engkau
Meninggal?
Suatu Permohonan bagi Bapak-bapak Rohani

Menurut Greg Morse

1. Ada banyak anak kehilangan seorang sebagai ayah baik secara fisik maupun
fungsional dalam rumah tangga. Tragisnya keadaan ini juga terjadi dalam
jemaat-jemaat. Jemaat membutuhkan orang-orang sebagai Bapak rohani
(disebut "mentor" ) yang dapat memimbing secara rohani anak-anak muda
dalam jemaat.

2. Apa yang terjadi jika para lelaki yang lebih tua meninggal secara mendadak
tanpa meninggalkan anak-anak rohani dalam jemaat?

3. Belajar dari kisah hidup raja Hizkia; pada awalnya ia melakukan banyak hal
berani yang sangat memuliakan Tuhan (2 Raja-raja 18:4,8; 19:14-19; 20:3; 2
Tawarikh 29:3-11) namun pada akhir hidupnya ia menjadi egois. Akibatnya,
keturunannya/generasi berikutnya kecewa, sangat menderita dan diperbudak
oleh bangsa asing (2 Raja-raja 20:12-13; 17-18).

4. Janganlah kita terjebak dalam keegoisan dengan tidak berminat memiliki
anak-anak rohani hanya karena kita sudah hidup dalam kenyamanan seperti
raja Hizkia (2 Raja-raja 20:19).

4

Dorongan Menjadi Mentor

5. Ikutilah teladan rasul Paulus yang memiliki anak-anak rohani seperti
Timotius, Titus dan Onesimus. Ikutilah nasehatnya dalam 2 Timotius 2:2.

6. Anak-anak muda dalam jemaat membutuhkan kebijaksanaan, doa, bimbingan
dan teladan dari mereka yang lebih tua dan dewasa rohaninya.

7. Investasikanlah waktu kalian dalam mementori anak-anak muda sebab
merekalah yang akan meneruskan apa yang kalian sudah ajarkan. Merekalah
harapan, sukacita, dan mahkota kemegahan kalian dihadapan Tuhan Yesus
(1 Tesalonika 2:19).

Nasehat
Bacalah tulisan lengkap Greg Morse (dalam bahasa Inggris) di situ:
https://www.desiringgod.org/articles/will-your-life-count-when-youre-gone?
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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

