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I.
Sebuah Pesan
untuk Para Pria
yang Muda
Tim Challies

 Renungan 

Di suatu tempat di luar sana, di dunia yang besar dan luas, seseorang sedang
berdoa untukmu. Ia mungkin tidak mengenalmu dan engkau mungkin tidak
mengenalnya. Engkau mungkin belum bertemu dengannya selama bertahuntahun. Tapi seseorang ini tetap berdoa dan bahkan ia sudah lama berdoa
untukmu.
Orang yang berdoa ini adalah seorang ayah dari seorang wanita. Ia adalah
seorang ayah yang bangga akan putrinya. Putrinya lebih berharga dari apa pun
yang ia miliki, dari apa pun yang pernah ia lakukan, dari apa pun yang pernah ia
buat, dari apa pun yang pernah ia capai, dan lebih berharga dari hidupnya
sendiri. Putrinya begitu berharga sehingga seandainya ayah sang putri ini
memiliki semua kekayaan yang ada di dunia ini namun ia harus kehilangan
putrinya, ia akan menganggap dirinya sebagai seseorang yang bodoh.
Ayah sang putri ini tahu bahwa akan tiba saatnya seorang pria akan
mendekati putrinya dan meminta izin untuk menikahinya. Ia tahu bahwa
waktunya akan datang ketika seorang pria akan bersikeras bahwa menikah
adalah hal yang terbaik bagi putrinya yaitu jika ia meninggalkan ayah dan ibunya
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—meninggalkan orang-orang yang membawanya ke dunia ini dan yang
memberinya hak istimewa yang luar biasa dan yang membesarkannya
sedemikian rupa— dan sebagai gantinya, putrinya ini bersatu dengan seorang pria
yang ingin menikahinya (berani menikahi adalah rasa percaya diri yang hebat
dari seorang pria yang masih muda). Meskipun ayah sang putri ini sulit untuk
mengakui, ia tahu bahwa pria ini mungkin benar—bahwa kehidupan terbaik
putrinya akan berada di luar perawatannya yaitu di dalam kehidupan suaminya,
di luar rumah orang tuanya dan di dalam rumah tangganya sendiri yang baru
dibangun.
Sejak di hari pertama sang ayah menyambut kelahiran putri kecilnya yang
berharga ke dunia, ia tahu bahwa suatu saat nanti dia akan mempercayakan
putrinya kepada pria lain. Oleh karenanya, ia mulai berdoa. Ketika sang ayah
memandang putri kecilnya yang cantik, ia tahu suatu hari nanti ia akan
menuntunnya ke dalam gereja untuk meletakkan tangan putrinya ke tangan pria
lain. Maka ia mulai berdoa untuk putrinya. Sejak putrinya dilahirkan, hati
ayahnya begitu melekat padanya. Ia tahu suatu hari nanti, hati putrinya akan
melekat pada hati orang lain. Itulah mengapa ayahnya mulai berdoa dengan lebih
sungguh-sungguh.
Ayahnya berdoa agar sang pria ini memiliki iman yang menyelamatkan—agar
ia bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayahnya
berdoa agar pria ini bertumbuh dalam kekudusan—agar ia secara sadar
mematikan dosa dan menghidupkan kebenaran. Ayahnya berdoa agar pria ini
menjadi pemberi nafkah yang cakap—agar ia mau belajar dengan sungguhsungguh dan bekerja dengan rajin serta menggunakan semua hak istimewa yang
diberikan kepadanya. Ia berdoa agar pria ini bertumbuh dalam karakter yang
saleh—penuh dengan kasih, sukacita, damai, sabar, baik hati, setia, lemah lembut,
dan bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya ia berdoa agar pria ini dapat
membuktikan bahwa ia layak untuk putrinya—bahwa pria ini tahu bahwa wanita
yang dicintainya adalah wanita yang sangat berharga dan ia akan
memperlakukannya dengan penuh kasih dan kehormatan yang pantas wanita ini
dapatkan.
Ini adalah pemikiran yang menarik dan membesarkan hati, bahwa sejak
engkau masih kecil, ayah putri ini telah berdoa untukmu. Ia telah berdoa
untukmu tanpa mengetahui siapa dirimu, berdoa untukmu tanpa mengetahui
kapan kamu akan bertemu, berdoa untukmu dengan kerinduan bahwa pada saat
engkau muncul di hadapannya, ayah dari sang putri ini akan melihat bahwa
Tuhan telah mendengar dan menjawab semua doa-doanya.
Ini adalah pemikiran yang membesarkan hati tetapi juga menantang, karena
sekarang adalah tanggung jawabmu untuk menjadikan engkau layak untuk
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menerima dari tangan ayahnya apa yang dianggapnya lebih berharga daripada
permata, lebih berharga daripada hatinya sendiri, lebih berharga daripada
namanya sendiri dan bahkan dari nyawanya sendiri. Semua ini ada dalam
tanganmu untuk menghormati ketekunan ayahnya yang berdoa dengan setia
untuk putrinya. Ini menjadi tugasmu untuk menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa
dari seorang ayah.
( https://www.challies.com/articles/a-message-for-young-men/ )
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II.
Sebuah Pesan
untuk Para Wanita
yang Muda
Melissa Edgington

 Renungan 

Di suatu tempat di luar sana, di dunia yang besar dan luas, seseorang sedang
berdoa untukmu. Dia mungkin tidak mengenalmu dan engkau mungkin tidak
mengenalnya. Engkau mungkin belum bertemu dengannya selama bertahuntahun. Tapi seseorang ini tetap berdoa dan bahkan ia sudah lama berdoa
untukmu.
Orang yang berdoa ini adalah seorang ibu dari seorang pria. Ia adalah seorang
ibu yang pernah menggendong seorang bayi laki-laki yang terbungkus dalam
pelukannya, dengan matanya yang lelah dan kurang tidur, namun ia begitu
bersemangat dengan kenyataan bahwa ia memiliki seorang bayi yang
menggemaskan.
Ia adalah seorang ibu yang senang melihat bunga-bunga yang baru dipetik,
digenggam dalam tangan seorang anak kecil yang terulur. Pada siang hari sang
ibu ini tertawa karena cerita-cerita lucunya, dan pada malam hari ia memimpikan
akan menjadi pria seperti apa putranya nanti. Ia berdoa tanpa henti; pertama
untuk keselamatan jiwa putranya lalu untuk kekuatan rohaninya. Ia adalah
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seorang ibu yang memohon kepada Tuhan untuk menjadikan putranya seorang
pria yang berkenan di hati-Nya.
Sejak pertama kali melihat putranya lahir ke dunia, ibunya tahu bahwa suatu
hari nanti putranya akan jatuh cinta dengan seorang wanita. Ibunya mengerti
bahwa ia sedang membangun tubuh, hati dan jiwa putranya; untuk memberikan
yang terbaik bagi Tuhan dan untuk engkau. Salah satu bagian dari misinya
sebagai seorang ibu adalah belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit,
tonggak demi tonggak, tahun demi tahun, membantunya berdiri sendiri,
membantunya bergantung sepenuhnya kepada Kristus, dan membantunya
menjadi pria yang akan memimpin sebuah keluarga, dalam pengabdian kepada
Tuhan dan mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya.
Bekerja sama dengan Kristus, ibu ini membesarkan putranya, melatihnya,
mengasihinya, mendisiplinnya, memuridkannya, dan ia telah mencurahkan
semua hal yang disimpan dihatinya yang dapat memberkati putranya, yaitu
hartanya yang berharga. Sambil melakukan semua hal itu, ia telah dan masih
berdoa untukmu.
Ibunya berdoa untukmu saat engkau masih kecil, berdoa untuk keselamatan
jiwamu dan pertumbuhanmu. Ia berdoa agar engkau mengenal Kristus dan
supaya engkau bertumbuh dalam pemahamanmu tentang siapa Tuhan dan
perananmu dalam kerajaan-Nya. Ia berdoa agar Tuhan melindungi engkau dari
niat jahat orang lain, agar Dia menyelamatkan engkau dari orang-orang yang
berusaha menyakitimu.
Dan ia berdoa untuk hatimu; bahwa hatimu berpusat kepada Kristus saja. Ia
berdoa untuk rohmu agar rohmu disegarkan oleh kebenaran Firman Tuhan. Ia
berdoa agar pikiranmu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan
pikiran-pikiran yang benar, mulia, indah, agung dan terpuji. Ia berdoa agar
engkau mengembangkan disiplin rohani yang mengajarkanmu untuk bersyukur
dalam keadaan yang sulit, mengandalkan Dia yang memiliki jawaban, dan
memiliki kedamaian yang melampaui segala akal. Ia berdoa agar engkau
bertumbuh menjadi seorang wanita yang memiliki kerinduan untuk melayani
Tuhan dan umat-Nya. Ia berdoa agar engkau mengasihi putranya, tanpa syarat,
tanpa akhir, dan dengan kelembutan dan kasih karunia. Ia memohon kepada
Tuhan untuk mengizinkan engkau dan putranya yang berharga untuk menjalani
kehidupan yang berkorban dan melayani Tuhan dengan pelayanan yang panjang
dan indah, berdampingan dan bergandengan tangan.
Ia masih berdoa untukmu sekarang. Suatu hari nanti engkau akan bertemu
dan jatuh cinta dengan putranya. Selama bertahun-tahun ini, mungkin engkau
tidak pernah membayangkan bahwa engkau telah dibawa di dalam sayap doa
ibunya. Tenangkanlah dirimu karena sekarang engkau mengetahui bahwa di
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suatu tempat, seorang ibu sedang berdoa untukmu. Carilah Tuhan, hai para
wanita terkasih, dan tumbuhkanlah kasihmu kepada-Nya sehingga engkau dapat
menjadi jawaban Tuhan yang baik untuk doa-doa seorang ibu.
( https://www.challies.com/articles/a-message-for-young-women/ )



 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.

Pemuridan Kristen yang Sejati

2.

Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati

3.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)

4.

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

5.

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

