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Apa yang Sangat
Dikagumi Manusia

- Renungan “Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Tuhan.”
(Lukas 16:15b)

Ada . . .
• Kebanggaan,
• Ambisi,
• Kesenangan,
• Hiburan,
di mana kita melihat ribuan dan puluhan ribu orang hanyut dan mengikuti aliran
yang menuju pada jurang keabadian yang mengerikan. Apa yang yang dikagumi
manusia adalah kekejian di mata Tuhan.

Sedangkan ada hal-hal seperti . . .
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Sedangkan ada hal-hal seperti . . .
• Iman,
• Harapan,
• Kasih,
• Kerendahan-hati,
• Hati yang remuk,
• Hati nurani yang lembut,
• Pertobatan
• Kesedihan akan perbuatan dosa,
• Penyesalan pada diri sendiri,
• Kerendahan hati,
• Memandang kepada Yesus,
• Memikul salib,
• Menyangkal diri sendiri,
• Berjalan di jalan yang lurus dan sempit yang menuju pada hidup yang

kekal;
Singkatnya, kekuatan kesalehan – Semua itu adalah hal-hal yang dibenci
oleh manusia, juga oleh orang Kristen KTP, yang hanya hidup untuk sebuah
nama saja, padahal mereka sesungguhnya mati.
“Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Tuhan.”
(Lukas 16:15b)
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That which is Highly
Esteemed among Men
- Teks asli (Bahasa Inggris) Quoted from © “Grace Gems” ( https://www.gracegems.org/04/esteemed.html )

"That which is highly esteemed among men is an abomination in
the sight of God."
Luke 16:15

• The pride,
• the ambition,
• the pleasures,
• the amusements,
in which we see thousands and tens of thousands engaged, and sailing down the
stream into a dreadful gulf of eternity—are all an abomination in the sight of God.

Whereas, such things as . . .
•

faith,

•

hope,

•

love,

•

humility,

•

brokenness of heart,

•

tenderness of conscience,

•

contrition of spirit,
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•

sorrow for sin,

•

self-loathing,

•

self-abasement,

•

looking to Jesus,

•

taking up the cross,

•

denying one's self,

•

walking in the strait and narrow path that leads to eternal life;

– in a word, the power of godliness – these things are despised by all,
and by none so much as mere heady professors who have a name to live while they
are dead.

"That which is highly esteemed among men is an abomination in
the sight of God."
Luke 16:15
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 Nasehat 
Dapakanlah buku-buku yang lain dari seri
"Bantuan Singkat bagi Murid-murid Yesus"
secara gratis di situs internet itu:
http://www.sastra-hidup.net/bantuan-singkat-bagi-murid-murid/
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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

