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Permata-permata Kasih Karunia
“Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, untuk melayani Dia" (Matius 27:55)

Inilah asal mulanya “para pasukan wanita saleh yang hebat dan mulia”.
Mereka melekat pada Yesus Kristus oleh kasih secara pribadi dan kasih yang
mendalam. Mereka mengikuti dan melayani Dia.
Sejak saat itu para wanita percaya sejati lainnya juga telah menunjukkan
pengabdian dan keteguhan serta kasih yang berkobar, yang serupa dalam
melayani Yesus Kristus. Catatan tentang pelayanan para wanita kepada Yesus
Kristus adalah salah satu catatan yang paling terang dalam semua sejarah
dunia!
Para wanita berhutang banyak kepada Yesus Kristus. Dia telah mengangkat
mereka dari perbudakan dosa dan kemerosotan moral. Mereka selalu bersyukur dan telah melayani Yesus Kristus dengan pengabdian yang besar.
Para wanita dapat ditemukan di setiap ruangan pasien dimana mereka
merawat para penderita itu dengan perhatian yang tak kenal lelah, dengan
kelembutan yang tiada taranya agar tubuh yang sakit merasa nyaman, dan
menuangkan kehangatan kasih sayang pada jiwa-jiwa yang tergoncang.
Para wanita ini juga dapat ditemukan di bangsal-bangsal rumah sakit dan di
medan perang; mereka bergerak seperti malaikat Tuhan dalam pelayanan yang
penuh kasih dan terberkati.
Para IBU Kristen yang sejati dan setia mengikuti Tuhan dan mereka
melakukan pekerjaan yang akan bersinar selamanya dalam kilau yang mulia!
Para GURU SEKOLAH MINGGU yang setia melakukan pelayanan di tempattempat yang tidak dikenal, dimana di mata Tuhan pelayanan ini lebih mulia
dari pekerjaan apapun yang terkenal di bumi!
Ada kesempatan yang terbuka untuk pelayanan wanita di mana-mana. Yesus
Kristus tidak lagi dilayani secara pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh
para wanita yang mengikuti-Nya dari Galilea.
Tuhan selalu hadir di saat para pengikut-Nya sedang dalam penderitaan dan
kesusahan; dan bagi siapa pun yang mau, mereka dapat melayani Dia! Tuhan
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berkata bahwa dengan melakukan kebaikan kepada umat-Nya yang paling
hina, kita sebenarnya sedang melakukan kebaikan itu kepada Dia sendiri.
Ada banyak contoh praktis pelayanan wanita yang sudah disebutkan di atas
dimana semua itu dapat menginspirasi para wanita untuk mengikuti Kristus
dengan sepenuh hati.
Namun, mengapa begitu banyak wanita Kristen yang muda memilih . . .
• hidup dalam kemalasan,
• hidup untuk mencintai kesenangan,
• hidup tanpa memiliki tujuan,
• hidup hanya untuk pakaian, berjalan-jalan, dan melakukan hal-hal

yang tidak penting
sedangkan ada kehidupan yang penuh makna, yaitu kehidupan untuk
melayani Yesus Kristus secara mulia yang terbuka untuk setiap wanita
Kristen?


Pria dan Wanita Peranan dan Pelayanan Mereka dalam
Gereja Yesus Kristus
Dapakanlah buku William MacDonald yang menjelaskan Peranan dan Pelayanan
Pria dan Wanita dalam Gereja Yesus Kristus dengan mudah dan jelas (secara gratis! ):
http://www.sastra-hidup.net/component/jdownloads/send/7gereja-jemaat-tuhan/94-pria-dan-wanita-peranan-danpelayanan-mereka-dalam-jemaat-yesus
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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

