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Tuhan Mempunyai
Balsem bagi Semuanya!

Minyak Balsem yang menyembuhan
bagi semuanya
Oleh: John Ross MacDuff (1818 – 1895)
(dari "The Throne of Grace")

 Ringkasan 

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita . . .
. . . sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa;
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
(Roma 8:26)
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“Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; …..”
(Roma 8:26)

1) Engkau tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus.
Tidak akan ada satu aspirasi sorgawi,
satu hembusan kasih, dan satu pandangan iman
tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari Tuhan. berkat rohani!
2) Tanpa Tuhan, Firman Tuhan tidak ada nilainya,
hukum-hukum-Nya tidak memiliki berkat,
dan tidak ada hasil yang tetap dan memuaskan dari penderitaan.
3) Roh Kudus yang mengarahkan orang percaya
kepada mata air yang menenangkan,
memberikan kemuliaan baru pada janji-janji-Nya
dan mengembangkan karya dan sifat Kristus dengan keindahan.
4) Datanglah kepada-Nya dalam penderitaanmu,
dalam kelemahanmu,
dalam kebutuhanmu,
dalam luka hatimu,
dan luka batinmu.
5) Apa pun keadaanmu saat ini,
carilah pertolongan dari Roh Kudus
seperti yang telah dijanjikan.
6) Ia mempunyai obat
yang menyembuhkan untuk yang lemah,
yang dicobai,
yang sakit,
yang menderita,
yang berduka dan
yang sedang sekarat.

“Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; …..”
(Roma 8:26).
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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

