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Sastra Hidup Indonesia
Tujuan Sastra Hidup Indonesia adalah memberikan suatu kesempatan yang
istimewa:
• kepada semua warga negara Indonesia,
• tanpa memandang suku, agama, kepercayaan, atau denominasi.
Kesempatan yang luar biasa itu bermaksud:
• mempelajari pernyataan-pernyataan Firman Tuhan,
• secara pribadi dan sendiri di rumah atau bersama satu kelompok kecil,
• dengan cara yang mudah, bebas, tanpa biaya, dan dapat dipercayai.
Sastra Hidup Indonesia sangat menginginkan setiap orang di Indonesia diberi
kesempatan untuk dapat mengetahui pengajaran–pengajaran yang benar
tentang Firman Tuhan yang benar, yaitu:
• arti dan beritanya yang asli, sejati, dan tidak dipalsukan
• dalam bahasa yang bisa dipahami oleh setiap warga Indonesia.
Sastra Hidup Indonesia ingin menolong dan menyokong seluruh masyarakat
Indonesia dan semua denominasi Kristen yang ingin mencari kebenaran yang
sejati.
• Sastra Hidup Indonesia bukan suatu gereja, denominasi, atau misi.
• Sastra Hidup Indonesia tidak menerima anggota-anggota.
Inilah kesempatan istimewa untuk mempelajari pernyataan-pernyataan
Firman Tuhan yang sejati. Semua buku bisa diunduh dengan gratis dan terjaga kerahasiaan.
Tertarik? Atau tak percaya? Kunjungilah situs internet kami pada alamat:
www.sastra-hidup.net
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Petunjuk
Buku-buku yang ditandai dengan tanda
elektronik, yaitu sebagai file “PDF”.

 disediakan hanya dengan cara

File “PDF” yang dapat diunduh itu, kemudian dapat dibaca dengan memakai
komputer atau HP Anda, dan dicetak sendiri.
Ikutilah pedoman “Cetaklah Buku-buku Sendiri” yang dapat diunduh juga!
www.sastra-hidup.net
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0. Injil: Satu Tuhan – Satu Jalan
• Buku-buku bagi orang yang belum diselamatkan dengan benar.
• Buku-buku yang dapat diberikan kepada orang lain – atau dipelajari sendiri.

Satu Tuhan – Satu Jalan



Emmaus Indonesia

10-00-01

Pelajarilah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Tuhan yang sejati. Jalan
benar itu hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Buku ini menjelaskan bagaimana kematian Yesus Kristus karena dosa-dosa orang percaya memenuhi nubuatnubuat dan ramalan-ramalan semua nabi.
(emmaus-indonesia)

Satu Tuhan yang Benar



Paul Washer

10-00-02

Bagaimana mungkin manusia atau malaikat menulis sebuah buku tentang Tuhan?
Pasti lebih mudah menghitung bintang di langit daripada menulis sebuah buku tentang Tuhan. Karena itu, kami mengakui apa pun yang ditemukan “kudus, benar dan
baik” dalam buku ini sebagai hasil dari Anugerah Tuhan.
Paul Washer menyediakan pelajaran yang utuh, lengkap, Alkitabiah, kuat untuk
mereka yang ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Buku ini yang sangat berharga dapat
digunakan sebagai alat menginjili orang yang belum percaya.

Injil Yesus Kristus yang Sejati
Paul Washer

(Brosur)
10-00-11

Pelajarilah jalan keselamatan yang menuju Surga dengan memakai pedoman singkat
ini. Berdasarkan nas-nas dari Firman Tuhan saja, Anda bisa memahami dan menemukan satu-satunya jalan yang benar-benarlah menuju Surga.
“...karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak
orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju
kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.”
Pakailah pedoman singkat ini bagi Anda sendiri, atau untuk menunjukkan berita Injil
yang sejati kepada orang lain.
Brosur ini sungguh-sungguh berguna bagi seluruh manusia! Sebarkanlah brosur berita
Injil itu.
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0. Injil: Satu Tuhan – Satu Jalan

Jawaban atas Persoalan-persoalan Anda!
Yohanes Pootih

10-00-12

Kehidupan ini penuh dengan persoalan. Ada yang bersifat kurang penting, ada yang
bersifat lebih serius, dan ada pula yang bersifat teramat penting. Mungkin pada waktu
Anda membaca kata-kata ini, Anda mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang
kesehatan, situasi keuangan, pekerjaan, keluarga, atau tentang masa depan Anda.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku ini adalah pertanyaan yang paling serius
dan yang paling penting untuk dijawab oleh setiap orang.
Bacalah buku ini – mungkin lebih dari sekali, secara menyeluruh, dan dengan saksama. Anda tidak dapat mengabaikan pesan-pesan yang ada di dalamnya.

Kebenaran-kebenaran Firman Tuhan
Ajaran-ajaran yang Dasar
William MacDonald

(10-05-01)

Pelajaran ini menyediakan suatu penjelasan yang sangat utama, sederhana, dan
teratur tentang berita Injil dan tentang satu-satunya jalan keselamatan.
Pertama, buku ini menyediakan suatu garis besar secara teratur dan sistematis
mengenai pokok-pokok yang sangat penting, yaitu: Alkitab, Tuhan, Manusia, Dosa,
Yesus Kristus, Keselamatan, Surga, Neraka, masa depan, dan sebuah pedoman bagi
kehidupan Anda yang akan berhasil dan tahan.
Kedua, ada sebuah pedoman yang harus Anda ikuti saat Anda mempelajari dan
menafsirkan Firman Tuhan dengan setia.
Jika Anda menemukan kebenaran di dalam Alkitab melalui buku ini, saya mengajak
Anda untuk menyesuaikan kehidupan Anda berdasarkan kebenaran tersebut.
Jangan sia-siakan hidup Anda!

Pertanyaan-pertanyaan yang Paling Penting
William MacDonald

10-00-13

Tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu
telah direncanakan dan diperbolehkan terjadi. Bukan suatu kebetulan bahwa buku ini
sampai di tangan Anda.
Buku ini berisi kebenaran-kebenaran yang dapat mengubah jalan kehidupan Anda
secara keseluruhan – kalau diterima. Buku ini memberitahu Anda bagaimana Anda
dapat menikmati pengampunan, kedamaian dengan Tuhan, dan jaminan bahwa Anda
akan memperoleh sebuah tempat tinggal di Surga setelah kehidupan ini berakhir.
Buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah Anda tanyakan.
Buku ini memang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dipertanyakan setiap orang.
Jawaban terakhir Anda adalah yang terpenting. Jika Anda mengambil tindakan seperti
yang dijelaskan, Anda akan berterima kasih sampai selama-lamanya.

0. Injil: Satu Tuhan – Satu Jalan
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Jika Binatang-binatang Bisa Berbicara
Werner Gitt & Karlheinz Vanheiden

10-00-14

Buku ini menceritakan dengan memakai bahasa ilmiah kita hal-hal yang menarik
tentang beberapa contoh binatang:
Cara hidup mereka, bagaimana mereka diciptakan dengan cara yang istimewa dan
banyak hal yang lain tentang tujuan penciptaan mereka. Apa yang akan mereka katakan pasti merupakan pujian kepada Sang Pencipta. Binatang yang dipilih menunjukkan kebesaran Sang Pencipta: Pemikiran-Nya yang tidak terbatas, Kesukacitaan-Nya
dalam penciptaan, kecintaan-Nya terhadap keindahan bentuk dan warna,
pemeliharaan-Nya yang sempurna dan akhirnya kecintaan-Nya kepada umat manusia
dan kerinduan-Nya untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Suatu buku
yang benar-benar luar biasa.

Artikel-artikel
Lepaskanlah Dosamu – Atau Binasa!
Tim Conway

10-00-101

Mengapa bertobat dan beriman begitu sulit? Mengapa begitu banyak kekerasan yang
terjadi? Mengapa ada banyak orang ingin terlibat? Siapa yang tidak sanggup? Meng apa?! Ada jawaban dalam kitab yang terakhir dalam Firman Tuhan. "Barangsiapa haus,
hendaklah ia datang! Barangsiapa ingin, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma."
Pintu itu cukup lebar dan luas dan terbuka bagi setiap orang yang benar-benar rindu
untuk memasukinya! Jika Anda punya kerinduan untuk datang, Marilah!
(illbehonest.com)

1. Tuhan & Rencana
Keselamatan
• Buku-buku pelajaran dan penjelasan tentang Tuhan yang Tritunggal, rencana
dan karya keselamatan-Nya, dan berita Injil yang sejati.
• Buku-buku bagi orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuan Yesus.
• Buku-buku bagi orang yang belum yakin tentang keselamatan mereka.

Injil yang Sejati – Lima Hukum Rohani yang Diperbarui
Paul Washer

10-01-01

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.

Uniknya Makna Salib Yesus Kristus
Apa yang Benar-benar Terjadi di atas Kayu Salib
Paul Washer

10-01-02

Salah satu beban terbesar saya adalah Salib Yesus Kristus sangat jarang dijelaskan.
Tidak cukup dengan mengatakan, “Dia mati” - karena semua manusia juga mati. Tidak
cukup dengan mengatakan, “Dia mati secara terhormat” - karena semua martir melakukan hal yang sama. Kita harus mengerti bahwa kita belum memberitakan kematian
Kristus dengan kuasa yang menyelamatkan hingga kita mampu menyingkirkan semua
kebingungan yang berkaitan dengan kematian-Nya.
Kita juga belum menjelaskan secara terperinci makna sejati dari kematian Yesus
Kristus kepada para pembaca kita yaitu bahwa Ia telah mati karena menanggung
pelanggaran-pelanggaran umat-Nya. Ia menderita hukuman Ilahi karena dosa-dosa
mereka. Ia juga ditinggalkan oleh Tuhan dan diremukkan di bawah murka-Nya untuk
menggantikan mereka.
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Pertobatan yang Sejati
Thomas Watson

10-01-03

Kehidupan ini penuh dengan persoalan. Ada yang bersifat kurang penting, ada yang
bersifat lebih serius, dan ada pula yang bersifat teramat penting. Mungkin pada waktu
Anda membaca kata-kata ini, Anda mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang
kesehatan, situasi keuangan, pekerjaan, keluarga, atau tentang masa depan Anda.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku ini adalah pertanyaan yang paling serius
dan yang paling penting untuk dijawab oleh setiap orang.
Bacalah buku ini – mungkin lebih dari sekali, secara menyeluruh, dan dengan
saksama. Anda tidak dapat mengabaikan pesan-pesan yang ada di dalamnya. .

Yesus Kristus dalam Kitab-kitab Nabi-nabi
Helmi Berkah

10-01-04

Seluruh Firman Tuhan adalah suatu penyataan tentang Yesus Kristus, satu-satunya
Juruselamat bagi manusia. Sesudah Yesus bangkit, “Dia menjelaskan kepada mereka
apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dengan kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi.” (Luk. 24:26-27) Marilah kita mempelajari buku Firman
Tuhan - Alkitab - tentang kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan
yang Mahakuasa sejak manusia ada.

Kebenaran-kebenaran Firman Tuhan
Ajaran-ajaran yang Dasar
William MacDonald

(10-05-01)

Pelajaran ini menyediakan suatu penjelasan yang sangat utama, sederhana, dan
teratur tentang berita Injil dan tentang satu-satunya jalan keselamatan.
Pertama, buku ini menyediakan suatu garis besar secara teratur dan sistematis
mengenai pokok-pokok yang sangat penting, yaitu: Alkitab, Tuhan, Manusia, Dosa,
Yesus Kristus, Keselamatan, Surga, Neraka, masa depan, dan sebuah pedoman bagi
kehidupan Anda yang akan berhasil dan tahan.
Kedua, ada sebuah pedoman yang harus Anda ikuti saat Anda mempelajari dan
menafsirkan Firman Tuhan dengan setia.
Jika Anda menemukan kebenaran di dalam Alkitab melalui buku ini, saya mengajak
Anda untuk menyesuaikan kehidupan Anda berdasarkan kebenaran tersebut.
Jangan sia-siakan hidup Anda!
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Pembenaran dan Lahir Baru
Charles Leiter

1. Tuhan & Rencana Keselamatan


10-01-11

Buku ini menjabarkan dua mujizat terbesar utama dalam Injil dan iman Kristen,
mujizat yang tak terpisahkan, di mana mereka yang mati menjadi hidup kembali.
Mujizat pertama adalah Pembenaran, yaitu orang berdosa yang dihukum, dibenarkan
di mata Seorang Hakim yang sempurna. Mujizat kedua adalah Lahir Baru, di mana
yang dahulunya membenci Tuhan dan membenci kebaikan, berubah menjadi
mengasihi Tuhan dan mengasihi segala apa yang baik dan benar. Terlepas dari
pentingnya kedua hal ini, kebingungan masih terjadi, bahkan di antara umat Kristen,
tentang apa sebenarnya arti makna kedua hal tersebut.
Diterangkan dengan jelas mengenai sifat Pembenaran dan Lahir Kembali, juga dijelaskan pemahaman Alkitabiah dari masing-masing aspek yaitu; dari segi persamaan, perbedaan, kesalahan, kebenaran.
(sermonaudio.com)

Satu Tuhan yang Benar
Paul Washer


(10-00-02)

Tujuan utama dari buku ini adalah bahwa Anda lebih mampu berkomunikasi dengan
Tuhan melalui Firman-Nya. Berdasarkan keyakinan bahwa Kitab Suci adalah Firman
Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan sempurna, kita harus menaati
dorongan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2:15, “Usahakanlah supaya engkau layak di
hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang
memberitakan perkataan kebenaran itu.”
Paul Washer menyediakan pelajaran yang utuh, lengkap, Alkitabiah, kuat untuk
mereka yang ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Buku ini yang sangat berharga dapat
digunakan sebagai alat pelajaran dan pengajaran supaya dasar kepercayaan Anda
diperkuatkan, baik secara pribadi atau dalam kelompok P.A.

1. Tuhan & Rencana Keselamatan
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Artikel-artikel
Iman – Apa itu?
Paul Jennings

10-01-101

Banyak orang yang berkata bahwa mereka percaya berdasarkan atas suatu perasaan
putus asa berharap pada Kristus atau mereka berusaha untuk percaya kepada-Nya,
namun mereka merasa tidak diselamatkan. Apakah iman yang sejati dan yang
menyelematkan itu?
(illbehonest.com)

Kasih Kristus tanpa Syarat
Paul Washer

10-01-102

Walaupun banyak orang melanggar setiap perintah Tuhan, Ia masih berkata, "Seperti
inilah kasihku, dan seperti inilah sayangku." Orang sombong berkata "Aku tidak mau
belas kasihanmu." Akan tetapi, Anda perlu belas kasihan-Nya.
(illbehonest.com)

2. Langkah-langkah Pertama
• Buku-buku ini merupakan beberapa pedoman dan bantuan bagi setiap orang
Kristen yang baru bertobat dengan sungguh-sungguh.
• Buku-buku ini juga merupakan beberapa pedoman dan bantuan bagi setiap
orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin mengarahkan dan memusatkan
kehidupannya kepada Tuan Yesus dan kehendak-Nya saja.

Hidup yang Berkelimpahan
Sebuah Petunjuk – Tidak Hanya – bagi Generasi Muda
Paul Washer

10-02-01

Beberapa hari terakhir ini, saya merasa terdorong untuk menulis pesan (tidak hanya)
bagi generasi muda ini. Saya meminta Anda untuk sungguh-sungguh berdoa mengenai
pesan yang akan Anda baca ini. Sebagai bantuan bagi Anda, saya melampirkan 13
prinsip yang harus kita ikuti saat kita mempelajari dan menafsirkan Firman Tuhan
dengan setia.
Jika Anda menemukan kebenaran di dalam Alkitab melalui buku ini, saya mengajak
Anda untuk menyesuaikan kehidupan Anda berdasarkan kebenaran tersebut.
Jangan sia-siakan hidup Anda!

Ikutilah Yesus! – Langkah-langkah Pertama
William MacDonald

(10-03-00)

Pedoman ini adalah sebuah nasihat yang sangat praktis dan luar biasa bagi orangorang yang masih baru percaya kepada Yesus Kristus, atau yang masih muda, atau
yang mau bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Dengan buku pedoman yang
sederhana dan praktis ini Anda bisa mempelajari pokok-pokok penting seperti:
penyembahan, pelajaran Alkitab, doa, menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan
Anda, pekerjaan-pekerjaan kebaikan, waktu teduh bersama Tuhan, atau buah-buah
Roh., dan lain-lainnya.

Ikutilah Yesus! – Pertanyaan-pertanyaan Pelajaran
Sastra Hidup Indonesia

(10-03-10)

Buku pertanyaan ini dapat menolong Anda untuk mempelajari, memahami, dan
menerapkan buku-buku “Ikutilah Yesus! – Langkah-langkah Pertama”. Baik juga untuk
digunakan dalam pelajaran kelompok PA atau bersama teman.
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3. Ikutilah Yesus!
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ditulis oleh William MacDonald.
Seri ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan, yang disertai dengan enam buku
pelajaran. Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu
buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran pada bagian berikutnya sampai Anda
menyelesaikan seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat yang
berlipat ganda.
Setiap bagian disertai dengan sebuah buku “Pertanyaan-pertanyaan Pelajaran”.
Buku-buku seri ini akan lebih berguna jika dipelajari bersama seorang Kristen sejati
yang bisa bertindak sebagai seorang mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya
bisa diikuti secara praktis.

0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-00
10-03-10

1. Pemuridan Kristen yang Sejati
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-01
10-03-11

2. Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-02
10-03-12

3. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-03
10-03-13

4. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-04
10-03-14

5. Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
a)
b)

Buku Pelajaran
Buku Pertanyaan-pertanyaan

10-03-05
10-03-15
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4. Jadilah Serupa dengan Yesus!
• Buku-buku ini merupakan pedoman praktis tentang beberapa pokok yang
muncul dalam kehidupan seorang Kristen yang sejati.
• Buku-buku ini disediakan bagi orang Kristen yang ingin mempelajari Firman
Tuhan untuk mengenal kehendak-Nya – dan untuk menaati-Nya!

Remukkanlah Aku, Ya Tuhan!
William MacDonald

10-04-01

Beberapa tahun yang lalu saya mengikuti sebuah pertemuan doa yang masih saya
ingat. Pada saat tersebut, saya mendengar seorang pemuda berdoa dengan sungguh
hati, “Tuhan, remukkanlah aku!”. Permohonan itu sungguh mengejutkan saya. Hingga
saat itu, saya belum pernah berdoa tentang popok-pokok itu. Dan, saya sama sekali
tidak yakin apakah saya sanggup mendoakannya atau tidak. Namun, kata-kata tersebut menyadarkan saya akan begitu pentingnya kehancuran hati semacam itu di
dalam kehidupanku sendiri.
Pokok doa tersebut menyadarkan saya tentang kebutuhan yang luar biasa: Hati yang
remuk atau hancur adalah hati yang dihargai oleh Tuhan! Saya pun memerlukan suatu
hati yang remuk dan hancur! Sejak saat itu, pokok doa tersebut menjadi pokok doa
yang tetap dari hati saya yang bercita-cita, “Tuhan, remukkanlah aku!

Berdolalah!
William MacDonald

(10-06-09)

Apa yang diajarkan Firman Tuhan mengenai doa, baik secara pribadi maupun dalam
persekutuan doa? Tidak ada kemajuan di dalam segi mana pun dalam kehidupan Kristen
tanpa doa. Sangat penting sekali bagi orang percaya dan jemaat-jemaat untuk mengetahui apa yang diajarkan Firman Tuhan mengenai doa.
Berikut ini adalah jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan umum mengenai
doa.

Ketahuilah Kehendak Tuhan!
William MacDonald

10-04-02

Bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupannya? Apakah
Tuhan memiliki suatu rencana bagi kehidupan kita? Bagaimana kita dapat mengetahui
rencana tersebut? Firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana
bagi kehidupan kita. Setiap orang percaya harus tertarik akan apa yang dikehendaki
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11

oleh Tuhan bagi kehidupannya. Kehidupan kita akan sia-sia belaka jika kita tidak
mengetahui dan menaati rencana Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa mereka
yang mengakui Tuhan dalam segala jalannya, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam
segala sesuatu, akan dibimbing oleh-Nya, dan jalan yang benar akan ditunjukkan
kepadanya (Ams. 3:5-6).
Buku ini menyerahkan pedoman-pedoman praktis untuk menemukan rencana dan
kehendak Tuhan bagi kehidupan Anda. Supaya kehidupan Anda tidak sia-sia!

Pelajarilah Firman Tuhan dengan Berhasil!
William MacDonald

(10-05-05)

Salah satu hal terhebat yang dapat dilakukan oleh seorang percaya yang muda adalah
dengan membuat suatu cara yang sistematis dalam pembacaan dan pelajaran Buku
Firman Tuhan seumur hidup, dari Kejadian hingga Wahyu, dan dilakukan berulang
kali selama Anda hidup.
Pengetahuan tentang Firman Tuhan kebanyakan orang Kristen terpecah karena
mereka hanya membaca sebagian saja. Ada banyak orang yang amat pandai dalam
doktrin tertentu, tapi pengetahuan Kitab Suci mereka secara keseluruhan amat lemah.
Untuk menghindari kesalahan ini, Anda harus membaca dan mempelajari Alkitab
secara teratur dan sistematis, yaitu dari bagian per bagian. Buku ini akan membantu
Anda dengan menyerahkan pedoman-pedoman praktis yang dapat Anda gunakan
dengan mudah! Jangan sia-siakan hidup Anda!

Penginjilan Pribadi
William MacDonald

10-04-04

Buku ini merupakan sebuah pedoman yang dasar dan mudah digunakan. Buku ini
disediakan bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuan Yesus Kristus dengan benar.
Buku ini dapat membantu Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara menaati Tuan
Yesus yang terakhir, yaitu menjadi saksi-Nya di dalam dunia ini dan menginjili orangorang secara alami.
Ada ayat-ayat Firman Tuhan yang diikutsertakan dalam buku ini. Semua ayat ini
hendaknya diperhatikan dan dibaca dengan saksama. Hal ini begitu penting karena
semua pelajaran dalam buku ini berdasarkan Firman Tuhan.

Satu Tuhan yang Benar



Kursus Pelajaran Firman Tuhan yang Sangat Berguna
Paul Washer

(10-00-02)

Bagaimana mungkin manusia atau malaikat menulis sebuah buku tentang Tuhan?
Pasti lebih mudah menghitung bintang di langit daripada menulis sebuah buku
tentang Tuhan. Karena itu, kami mengakui apapun yang ditemukan “kudus, benar dan
baik” dalam buku ini sebagai hasil dari Anugerah Tuhan.
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Paul Washer menyediakan pelajaran yang utuh, lengkap, Alkitabiah, kuat untuk
mereka yang ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Buku ini yang sangat berharga dapat
digunakan sebagai alat menginjili orang yang belum percaya.

Artikel-artikel
Kehidupan Kristen – Inilah Perang!
Paul Washer

10-04-101

Umat Kristen yang sejati pasti terlibat dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Kita
dipanggil agar menyiapkan diri kita sendiri untuk hidup terpisah dari dosa dan hidup
kudus - untuk Kemuliaan Tuhan. Ayo, berperanglah!
(illbehonest.com)

Berdoa dengan Memakai Firman Tuhan – 10 Alasan
John Piper

10-04-102

Penulis artikel ini memberikan sepuluh alasan mengapa Anda seharusnya mendoakan
dan merenungkan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam Firman Tuhan.

5. Pelajaran dan Pemahaman
Firman Tuhan
• Buku-buku ini merupakan beberapa pedoman praktis bagi orang Kristen yang
ingin mempelajari Firman Tuhan secara pribadi atau bersama teman-teman
yang lain.
• Buku-buku ini merupakan beberapa pedoman praktis bagi orang Kristen yang
ingin memahami Firman Tuhan berdasarkan konteksnya.
• Buku-buku ini juga disediakan bagi orang Kristen yang ingin “menerima berita”
oleh orang lain “dengan...menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah
semuanya itu benar demikian.”

Kebenaran-kebenaran Firman Tuhan
Ajaran-ajaran yang Dasar
William MacDonald

10-05-01

Pelajaran ini menyediakan suatu penjelasan yang sangat utama, sederhana, dan
teratur tentang berita Injil dan tentang satu-satunya jalan keselamatan.
Pertama, buku ini menyediakan suatu garis besar secara teratur dan sistematis
mengenai pokok-pokok yang sangat penting, yaitu: Alkitab, Tuhan, Manusia, Dosa,
Yesus Kristus, Keselamatan, Surga, Neraka, masa depan, dan sebuah pedoman bagi
kehidupan Anda yang akan berhasil dan tahan.
Kedua, ada sebuah pedoman yang harus Anda ikuti saat Anda mempelajari dan
menafsirkan Firman Tuhan dengan setia.
Jika Anda menemukan kebenaran di dalam Alkitab melalui buku ini, saya mengajak
Anda untuk menyesuaikan kehidupan Anda berdasarkan kebenaran tersebut.
Jangan sia-siakan hidup Anda!

Perjalanan Melalui Seluruh Firman Tuhan
William MacDonald

10-05-02

Buku ini menjelaskan enampuluh enam kitab di dalam Buku Firman Tuhan.
Pertama, buku ini dimaksudkan bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau hanya sedikit sekali pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin
mengetahui lebih banyak lagi tentang “Buku segala buku” ini. Bagi orang-orang ini,
buku ini memberikan sebuah ringkasan singkat tentang tiap-tiap kitab di dalam Alkitab.

13

14

5. Pelajaran dan Pemahaman Firman Tuhan

Kedua, buku ini diperuntukkan bagi mereka yang telah terbiasa dengan kisah-kisah
Alkitab tertentu, tetapi belum mengerti bagaimana kisah-kisah tersebut itu berkaitan
dengan konteks sejarah dan pengajaran Alkitab. Orang-orang ini perlu mendapat penjelasan-penjelasan yang mendalam tentang latar belakang sejarah dan maksud-maksud
utama bagian-bagian Alkitab yang berbeda-beda.
Akhirnya, setiap orang yang hendak membaca seluruh Alkitab secara sistematis dapat
dibantu dengan menyediakan sebuah jadwal pembacaan seluruh Alkitab selama 18
bulan.

Bacalah Seluruh Alkitab
Jadwal Pembacaan Seluruh Alkitab Selama 18 Bulan
Helmi Berkah

10-05-03

Menurut Anda, bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat? Untuk
mengenal Tuhan, Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga, sama seperti Anda ingin
mengenal seseorang dengan lebih dekat. Membaca Firman Tuhan adalah salah satu
unsur yang sangat penting untuk mengenali Tuhan dengan lebih akrab, karena Firman
Tuhan ada sabda-Nya.
Kebiasaan membaca satu nas di dalam Buku Firman Tuhan Alkitab setiap hari adalah
kebiasaan yang sangat bermanfaat. Supaya kita dapat memahami berita yang
diberikan Tuhan melalui Firman-Nya, seluruh Alkitab itu harus dibacakan dan
dipelajari dalam konteksnya.
Sebagai bantuan dan tantangan, buku ini menyediakan suatu jadwal pembacaan
seluruh Firman Tuhan selama 18 bulan dengan membaca nas harian sesuai dengan
jadwal berikut ini. Jadwal pembacaan itu dimulai dari Kitab Kejadian dan berakhir di
Kitab Wahyu. Nas-nas harian disusun menurut urutan waktu. Jadwal harian ini
berguna sekali, karena jadwal ini membantu Anda memperoleh gambaran yang
menyeluruh tentang isi Buku Firman Tuhan itu (Maz. 19:8).

Pedoman Pelajaran Firman Tuhan
Paul Washer

10-05-04

Bunga dan pohon bertumbuh dengan cara memasukkan akar sedalam-dalamnya ke
dalam tanah untuk mencari air. Orang Kristen yang sejati bertumbuh dengan cara
memasukkan akar sedalam-dalamnya ke dalam Alkitab untuk mencari Tuhan. Kalau
Anda mau bertumbuh dalam Tuhan, Anda perlu membaca dan mempelajari Alkitab.
Alkitab sebagai Buku Firman Tuhan adalah sebuah kitab rohani yang harus ditafsirkan
melalui penerangan Roh Kudus (1Kor. 2:12-14). Penafsiran kita terhadap Alkitab akan
menentukan kepercayaan kita. Kepercayaan kita akan menentukan bagaimana kita
berpikir dan bertindak. Ada 13 prinsip penting yang harus kita ikuti saat kita
mempelajari dan menafsirkan Firman Tuhan.
Buku ini menyediakan sebuah pedoman singkat supaya Anda dapat memahami berita
yang diberikan Tuhan melalui Firman-Nya.

5. Pelajaran dan Pemahaman Firman Tuhan
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Pelajarilah Firman Tuhan dengan Berhasil!
William MacDonald

10-05-05

Salah satu hal terhebat yang dapat dilakukan oleh seorang percaya yang muda adalah
dengan membuat suatu cara yang sistematis dalam pembacaan dan pelajaran Buku
Firman Tuhan seumur hidup, dari Kejadian hingga Wahyu, dan dilakukan berulang
kali selama Anda hidup.
Pengetahuan tentang Firman Tuhan kebanyakan orang Kristen terpecah karena
mereka hanya membaca sebagian saja. Ada banyak orang yang amat pandai dalam
doktrin tertentu, tapi pengetahuan Kitab Suci mereka secara keseluruhan amat lemah.
Untuk menghindari kesalahan ini, Anda harus membaca dan mempelajari Alkitab
secara teratur dan sistematis, yaitu dari bagian per bagian. Buku ini akan membantu
Anda dengan menyerahkan pedoman-pedoman praktis yang dapat Anda gunakan
dengan mudah! Jangan sia-siakan hidup Anda!

Mengenali Alkitab – Pemahaman & Penafsiran Alkitab
R. C. Sproul


10-05-06

Dua warisan yang kita peroleh dari gerakan Reformasi adalah prinsip penafsiran
pribadi dan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa setempat. Kedua prinsip tersebut
bergandengan tangan dan baru diselesaikan setelah dua perdebatan sengit dan peng aniayaan. Banyak orang menjadi martir dengan menjalani hukuman dibakar hidup
karena berani menerjemahkan Alkitab ke dalam mereka sendiri.
Marilah kita menghargai Tuhan dengan mengambil manfaat dari Firman Tuhan dan
berita Tuhan kepada kita! Pemahaman Alkitab pribadi adalah sarana anugerah yang
sangat penting bagi orang Kristen. Itu adalah hak istimewa dan kewajiban kita semua.
Dalam anugerah-Nya dan kebaikan-Nya kepada kita, Tuhan tidak saja menyediakan
guru yang berkarunia dalam gereja-Nya untuk menolong kita. Ia juga menyediakan Roh
Kudus-Nya sendiri untuk menerangi Firman-Nya dan untuk menunjukkan penerapanNya kepada kehidupan kita.

Beritakanlah Firman Tuhan!
Kemuliaan Pelayanan Firman Tuhan
William MacDonald

10-05-20

Rasul Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan yang memercayakan “Injil kemuliaan
Tuhan” kepadanya walaupun dahulu ia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Hal
yang sama harus benar bagi kita. Penyampaian Firman Tuhan selalu agung, mengagumkan, ajaib, dan penuh dengan kebesaran.
Buku ini menyediakan sebuah pedoman singkat bagi setiap pria Kristen yang ingin
mengikuti perintah Rasul Paulus kepada Timotius, "Khotbahlah Firman Tuhan!"
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Penjelasan mengenai Tuduhan Kontradiksi dalam Alkitab
Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson, James Schaeffer



10-05-50

Buku ini menjawab 101 tuduhan "kontradiksi" dalam Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab
lebih dari mampu membuktikan dirinya tidak salah dan benar-benar satu-satunya
Firman dari Tuhan yang Mahakuasa.
(buktidansaksi.com)

Pembelaan 111 Kontradiksi Alkitab Perjanjian Baru



Sam Owen

10-05-52

Buku ini menjawab 111 pertanyaan yang dianggap "kontradiksi" dalam Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab lebih dari mampu membuktikan dirinya tidak salah dan benarbenar satu-satunya Firman dari Tuhan yang Mahakuasa.
(buktidansaksi.com)

Pembelaan 156 Kontradiksi Alkitab Perjanjian Lama
Sam Owen



10-05-51

Buku ini menjawab 156 pertanyaan yang dianggap "kontradiksi" dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab lebih dari mampu membuktikan dirinya tidak salah dan benarbenar satu-satunya Firman dari Tuhan yang Mahakuasa.
(buktidansaksi.com)

5.1 Artikel-artikel
Bersyukur atas Firman Tuhan – 10 Alasan
John Piper

10-05-901

Penulis artikel ini memberikan sepuluh alasan mengapa Anda seharusnya bersyukur
tentang Alkitab, yaitu Buku Firman Tuhan yang telah Anda miliki dalam bahasa Anda.
Firman Tuhan merupakan sumber yang tak terbatas bagi doa Anda!

5. Pelajaran dan Pemahaman Firman Tuhan
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5.2 Ikhtisar – Susunan – Tabel – Peta
• Berbagai macam bantuan berharga ini disediakan bagi orang-orang yang ingin
mempelajari dan memahami Firman Tuhan dan berita di dalamnya dengan
lebih dalam.
• Bahan ini sangat menolong setiap pembaca Firman Tuhan!

Injil Yohanes – Susunan
Helmi Berkah

10-05-104

Pelajarilah Injil Yohanes! Tuan Yesus menyatakan Diri-Nya sendiri sebagai Sang
Pencipta, sebagai Tuhan yang Mahakuasa, dan sebagai satu-satunya "Domba Korban"
yang datang sebagai Pengganti dari Surga supaya dosa-dosa orang percaya yang sejati
dihakimi dengan sempurna. Gambaran Ikhtisar dan susunan ini dapat membantu
Anda untuk mempelajari Injil itu secara pribadi.

Kisah Para Rasul – Susunan
Helmi Berkah

10-05-105

Pelajarilah Kisah Para Rasul! Tuan Yesus menyatakan Jemaat-Nya (Gereja-Nya) yang
sejati di dalam dunia yang menolak-Nya. Gambaran Ikhtisar dan susunan ini dapat
membantu Anda untuk mempelajari banyak kebenaran tentang ajaran dan doktrin
Kristen yang sejati yang diperangi oleh sistem agama-agama lain, filsafat, dan politik.
Berita Kisah Para Rasul itu masih sangat bermanfaat untuk keadaan dunia sekarang
ini!

Lima Perjalanan Misi Rasul Paulus
Helmi Berkah

10-05-200

Sadari dan pelajarilah semua perjalanan Rasul Paulus dalam mata Tuhan... yaitu
sebagai lima perjalanan misi!

Sejarah Keselamatan yang Kekal & Anak Domba Tuhan
Helmi Berkah

10-05-201

Peninjauan yang luas dan gambaran ikhtisar ini menolong Anda mempelajari dan
memahami peranan Yesus Kristus sebagai Anak Domba Tuhan, dimulai sebelum
penciptaan dunia, sampai kekekalan yang akan datang.
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Sejarah Kekal Anak Domba Tuhan
Helmi Berkah

10-05-202

Peninjauan yang luas dan gambaran ikhtisar ini menolong Anda mempelajari dan
memahami cara dan detail-detail tentang pernyataan dan penjelasan awal Yesus
Kristus sebagai Anak Domba Tuhan, dimulai dari Adam dan Hawa.

Sejarah Tempat Berdiamnya Tuhan – Kemah Suci, Bait Suci,
Jemaat
Helmi Berkah

10-05-203

Dapatkanlah sebuah gambaran ikhtisar sebagai bantuan pelajaran Firman Tuhan tentang berbagai macam tempat tinggal kemuliaan Tuhan: Kemah Suci, beberapa Bait
Suci, dan Jemaat (Gereja) Tuan Yesus! Anda akan lebih menghargai "Tuhan yang
mulia" dan Jemaat-Nya!

Roh Kudus dari Abad ke Abad
Helmi Berkah

10-05-204

Pelajari dan bedakanlah cara pekerjaan dan tempat berdiamnya Roh Kudus, dimulai
dari penciptaan sampai langit dan bumi yang baru di masa depan!

Berbagai Macam Kebangkitan dan Kematian yang akan Datang
Helmi Berkah

10-05-205

Kebangkitan yang pertama, kebangkitan yang kedua – apakah perbedaannya? Kematian yang kedua – apakah itu? Marilah kita pelajari dari Alkitab kebenaran tentang
berbagai macam kebangkitan di masa depan dengan memakai gambaran ikhtisar ini
sebagai bahan pelajaran bagi kemuliaan Tuhan!

Masa Depan – Hal-hal yang Akan Terjadi!
Helmi Berkah

10-05-206

Pelajarilah Firman Tuhan supaya Anda mengetahui hal-hal yang pasti akan terjadi
...segera! Pedoman pelajaran ini dapat menolong Anda.

Yesus dan Isa – Sama atau Tidak?
Perbandingan Singkat: Ajaran-ajaran Firman Tuhan dan Islam
Helmi Berkah

(10-09-02)

Oleh karena akar-akar nama Isa Al Masih dan Yesus Kristus adalah sama, ada banyak
orang yang berpendapat bahwa Isa dan Yesus itu sama. Marilah kita meneliti pendapat ini dengan singkat!

5. Pelajaran dan Pemahaman Firman Tuhan
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5.3 Buku Tafsiran Firman Tuhan
• Buku-buku ini menyediakan beberapa penjelasan dan tafsiran singkat tentang
kitab-kitab Firman Tuhan.
• Buku-buku tafsiran ini sangat bagus digunakan sebagai bantuan untuk lebih
menerangi pelajaran Firman Tuhan yang Anda lakukan secara pribadi Anda.

Injil Yesus Kristus yang Diilhamkan kepada Yohanes
Penafsiran Singkat Pasal demi Pasal – Bagian 4)
William MacDonald

10-05-704

Seri buku ini menjelaskan dua puluh tujuh kitab di dalam 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 berguna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap buku Perjanjian
Baru dengan singkat dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.
Setiap orang yang hendak membaca seluruh Perjanjian Baru dari Buku Firman Tuhan
secara sistematis dapat terbantu dengan seri buku ini.
Buku ini menjelaskan dan menafsirkan Injil yang keempat, yaitu Injil Yesus Kristus
yang diilhamkan kepada Yohanes.

Injil Yohanes – Susunan
Helmi Berkah

(10-05-104)

Pelajarilah Injil Yohanes! Tuan Yesus menyatakan Diri-Nya sendiri sebagai Sang
Pencipta, sebagai Tuhan yang Mahakuasa, dan sebagai satu-satunya "Domba Korban"
yang datang sebagai Pengganti dari Surga supaya dosa-dosa orang percaya yang sejati
dihakimi dengan sempurna. Gambaran Ikhtisar dan susunan ini dapat membantu
kalian untuk mempelajari Injil itu secara pribadi.

Kisah Para Rasul – Susunan
Helmi Berkah

(10-05-105

Pelajarilah Kisah Para Rasul! Tuan Yesus menyatakan Jemaat-Nya (Gereja-Nya) yang
sejati di dalam dunia yang menolak-Nya. Gambaran Ikhtisar dan susunan ini dapat
membantu Anda untuk mempelajari kebenaran tentang ajaran dan doktrin Kristen
yang sejati yang diperangi oleh sistem agama-agama lain, filsafat, dan politik. Berita
Kisah Para Rasul itu masih sangat bermanfaat pada keadaan dunia sekarang ini!

6. Jemaat (Gereja) yang
Dikasihi Yesus
Seri Pelajaran Pokok-pokok Utama Mengenai Jemaat (Gereja) yang
Dikasihi Yesus Kristus
Seri pelajaran mengenai jemaat atau gereja Perjanjian Baru dijelaskan dengan cara
yang sederhana dan sangat menantang. Buku-buku pelajaran ini berisi jawaban
tentang semua pokok utama yang berkaitan dengan jemaat (gereja) Kristen secara
mendalam, mudah dipahami, dan praktis. Semua buku seri pelajaran ini berdasarkan
buku pertama sebagai suatu gambaran besar dan ikhtisar pokok-pokok utama, yaitu
Jemaat yang Dikasihi Yesus.
Pelajaran ini akan mengubah hidup Anda! Judul-judul buku pelajaran adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jemaat yang Dikasihi Yesus (Ikhtisar pokok-pokok utama)
Kebenaran-kebenaran mengenai Jemaat (Gereja) yang Sejati
Roh Kudus dan Karunia-karunia-Nya
Pembaptisan Air
Perjamuan Tuhan
Bukan Kediktatoran dan juga Bukan Demokrasi – Kepemimpinan dan Ketundukan dalam Umat Tuhan
7. Tindakan Pendisiplinan dalam Jemaat yang Kudus
8. Pelayanan dan Peranan Wanita dan Pria dalam Jemaat Yesus Kristus
9. Berdoalah!
10. Prinsip-prinsip Firman Tuhan mengenai Keuangan
11. Jagalah Perilaku Anda!
12. Gereja yang Berhasil – Perintisan dan Perkembangan Jemaat-jemaat Lokal
13. Pelayanan Penyembuhan!?
(dilanjutkan)

1. Jemaat yang Dikasihi Yesus
William MacDonald

10-06-01

Pokok-pokok utama tentang Jemaat atau Gereja Perjanjian Baru dijelaskan dengan cara
yang sederhana dan sangat menantang. Pelajaran ini memberikan jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apa perbedaan antara gereja universal dan gerejagereja lokal?” atau “jemaat menurut ajaran Perjanjian Baru. Apakah yang benar?” Apa-
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6. Jemaat (Gereja) yang Dikasihi Yesus

kah Anda siap menghadapi kebenaran-kebenaran dari Firman Tuhan yang telah
hampir hilang?

2. Kebenaran-kebenaran mengenai Gereja yang Sejati
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-02

Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. (Ef. 5:25). Kita juga
harus mengasihi jemaat-Nya, dan bagaimana pun, kita harus menyerahkan diri kita
bagi jemaat. Kita seharusnya menyerahkan dan mengabdikan diri kita dalam
pelayanan yang penuh kasih dan dengan senang hati agar jemaat di muka bumi ini
maju, berkembang, dan bertumbuh.
Tujuan pelajaran ini adalah menguji dan menyelidiki beberapa prinsip penting dalam
Perjanjian Baru, yang menentukan ciri-ciri khas, sifat, dan tingkah laku “jemaat yang
merupakan tubuh-Nya” (Ef. 5:23).
Kemudian, kita akan menunjukkan bagaimana setiap gereja lokal (jemaat setempat)
dan setiap anggota gereja masing-masing bertanggung jawab untuk menyaksikan
kebenaran- kebenaran ini dalam kehidupan, kebiasaan, dan tingkah laku sehari-hari
mereka. Pelajaran ini akan membuka mata Anda!

3. Roh Kudus dan Karunia-karunia-Nya
William MacDonald, Jean Gibson, Benedikt Peters, Alexander Seibel

10-06-03

Roh Kudus - Apakah Anda dibaptis dengan-Nya atau dalam-Nya? Apakah Anda
dipenuhi-Nya? Kasih karunia apa yang Anda berikan? Maksud apa yang berkaitan
dengan karunia-karunia Roh? Bahasa Roh - apa artinya? Tanda-tanda mujizat,
kesembuhan, dan kesuksesan - apa itu? Maksud apa yang berkaitan dengan hal-hal
seperti ini? Kriteria yang mana yang harus kita gunakan untuk untuk menguji asalusul karunia-karunia rohani yang dilakukan? Apakah kita harus menari untuk
menyembah Tuhan dalam Roh dan kebenaran?
Pelajarilah arti, maksud, dan peranan Roh Kudus serta karunia-karunia-Nya dengan
lebih dalam! Apa yang diajarkan dalam Firman Tuhan dengan sejati tentang pokokpokok itu? Apakah Anda “berkarisma”?

4. Pembaptisan Air yang Sejati
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-04

Perintah yang diberikan untuk ditaati oleh setiap orang yang baru bertobat ada
pembaptisan air. Hal ini yang sangat jelas dan gampang ditetapkan di dalam Kitabkitab Injil (Mat. 28:19), diterapkan di dalam Kisah Para Rasul (Kis. 2:38, 41; 9:18; 10:47,
48), dan dijelaskan di dalam surat-surat Paulus (Rm. 6:3-10).
Anda harus memahami makna “baptisan air” itu – serta menaati perintah Tuhan
untuk dibaptis, karena setiap orang yang baru bertobat dan percaya kepada Tuan
Yesus diperintahkan hal itu. Akan tetapi, apa pun “biaya“ atau pengorbanannya itu,
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setiap orang di antara kita yang dibaptis menikmati pengalaman yang sama seperti
sida-sida Etiopia. “Ia meneruskan perjalananya dengan sukacita.” (Kis. 8:39).

5. Perjamuan Tuhan di dalam Jemaat Yesus Kristus
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-05

Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku! - Apakah Anda menaati dan menghormati
keinginan dan perintah Yesus Kristus itu? Sesering mungkin? Pelajarilah arti, dan
makna Perjamuan Tuhan. Mengapa dan untuk apa Perjamuan Tuhan harus diadakan?
Apakah ada suatu peranan yang lebih dalam? Apakah pelajaran-pelajaran tentang
sejarah keselamatan berkaitan dengan Perjamuan Tuhan itu? Pelajaran ini akan menjadi suatu pembukaan mata Anda tentang kebenaran-kebenaran yang luar biasa.

6. Bukan Kediktatoran dan juga Bukan Demokrasi
Kepemimpinan dan Ketertundukan dalam Umat Yesus Kristus
William MacDonald, Benedikt Peters

10-06-06

Jemaat-Nya bukan sebuah organisasi, bukan sebuah bisnis atau perusahaan, bukan
seorang tentara, bukan sebuah lembaga, dan bukan sebuah yayasan, melainkan suatu
organisme. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip kepemimpinan dan syarat-syarat untuk para
pemimpin jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang berlaku pada
umumnya. Siapa yang memimpin dan memerintahkan suatu gereja lokal? Sifat apa
yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin gereja? Apakah arti, maksud dan tugas
para gembala, para penatua, para pendeta, dsb.?
Marilah kita pelajar contoh, prinsip-prinsip dan perintah-perintah yang diberikan
dalam Firman Tuhan tentang suatu kepemimpinan menurut Kehendak Tuhan!
Apakah kita berani menaati prinsip-prinsip itu?

7. Tindakan Pendisiplinan dalam Jemaat yang Kudus
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-07

Jika suatu jemaat lokal ingin menjadi contoh jemaat tepat, jemaat itu harus memberikan kesaksian akan kebenaran yang kelima: Jemaat lokal itu harus kudus. Bagaimana
jemaat setempat itu dapat menunjukkan hal ini dengan cara yang praktis, di dalam
tingkah lakunya?
Pelajaran ini memberikan tambahan dan bantuan pada sebuah buku pelajaran Alkitab
yang terkenal, yang berjudul “Jemaat yang Dikasihi Yesus Kristus“, karya William
MacDonald. Bersama buku itu, pelajaran ini merupakan suatu usaha untuk menjelaskan apa yang diajarkan dalam Firman Tuhan mengenai pokok “gereja” atau “jemaat”.
Beberapa hal yang dijelaskan dalam buku ini barangkali merupakan hal baru, bahkan
bertentangan dengan pendapat Anda atau sangat revolusioner bagi Anda. Kalau
begini, ujilah semua hal yang sudah diterima dengan berdoa, dengan hati yang
terbuka pada Tuhan dan dengan hanya mempelajari Firman Tuhan saja!
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8. Peranan dan Pelayanan Wanita dan Pria dalam Jemaat
Yesus Kristus
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-08

Perjanjian Baru berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan peranan, posisi, dan
pelayanan para wanita di dalam jemaat. Mengenai hal-hal seperti keselamatan atau
penerimaan di hadapan Tuhan, wanita itu sama dengan pria. “Tidak ada laki-laki atau
wanita, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” (Gal. 3:28). Akan tetapi,
ini tidak berarti bahwa perbedaan jenis kelamin dihilangkan di dalam jemaat.
Ketika berhubungan dengan hal-hal sehari-hari, Firman Tuhan membedakan laki-laki
dan wanita.
Dalam Efesus, kita mendapat nasihat: “Hai istri, tunduklah kepada suamimu.“ (5:22);
“Hai suami kasihilah istrimu.“ (5:25). Bagaimana pada abad yang ke-21 ini?

9. Berdoalah!
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-09

Apa yang diajarkan Firman Tuhan mengenai doa, baik secara pribadi maupun dalam
persekutuan doa? Tidak ada kemajuan di dalam segi mana pun dalam kehidupan
Kristen tanpa doa. Sangat penting sekali bagi orang percaya dan jemaat-jemaat untuk
mengetahui apa yang diajarkan Firman Tuhan mengenai doa. Buku ini menyediakan
jawaban-jawaban yang berguna tentang pertanyaan-pertanyaan umum mengenai doa.

10. Prinsip-prinsip Firman Tuhan mengenai Keuangan
William MacDonald, Helmi Berkah

10-06-10

Apakah Anda ingin bersukses dan berhasil, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja
lokal? Taatilah prinsip- prinsip yang telah Tuhan berikan kepada orang Kristen dalam
Firman-Nya! Pelajaran ini sangat berlawanan dengan pikiran- pikiran dan praktekpraktek yang modern dan populer, walaupun mereka tidak sesuai dengan kehendak
Tuhan. Sambil pelajar buku ini, Anda akan menemukan bahwa banyak gereja Kristen
dan banyak orang Kristen menuruti konsep-konsep yang tidak Alkitabiah tentang
pokok keuangan dan pemberian!
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11. Jagalah Perilaku Anda!
Perilaku Sebagai Pengikut Yesus dalam Umat Tuhan
William MacDonald

10-06-11

Masalah-masalah yang paling banyak kita selesaikan adalah masalah kekudusan dan
keserupaan dengan Yesus Kristus. Kita selalu harus berdoa, “Tuhan, jadikanlah aku
makin serupa dengan Kristus!“ Tak seorang Kristen pun yang menentang kebenaran
bahwa kita perlu menjadi makin serupa dengan Tuan Yesus.
Buku ini menunjukkan prinsip-prinsip yang praktis dari Firman Tuhan, yaitu tentang
hidup dalam suasana damai dengan orang lain, tentang gosip, tentang hidup secara
sopan santun, dan tentang merendahkan diri Anda sendiri. Marilah menjadi lebih
serupa dengan Tuan Yesus, hari demi hari!

12. Gereja yang Berhasil
Perintisan dan Perkembangan Jemaat-jemaat Lokal
William MacDonald

10-06-12

Suatu prinsip yang patut diperhatikan dan dijalankan oleh jemaat-jemaat lokal adalah:
Karunia-karunia diberikan untuk pembangunan jemaat.
Pembangunan itu meliputi perintisan jemaat-jemaat baru, pertumbuhan, perkembangannya, dan perluasannya. Supaya jemaat lokal kita berhasil, kita harus peduli
akan rencana Tuhan dan prinsip-prinsip-Nya yang berharga untuk memperluas dan
mengembangkan jemaat.
Marilah kita memuliakan Tuan Yesus melalui jemaat-jemaat lokal yang benar-benar
berhasil.

13. Penyembuhan
Apakah Jemaat Diberikan Wewenang untuk Menyembuhkan?
Alexander Seibel

10-06-13

Kepada para penginjil dan pengkhotbah sering kali dikatakan: “Kalian mengabaikan
perintah untuk menyembuhkan!” Penyembuhan dianggap sebagai bagian dari
pelayanan Injil. Tanpa unsur ini seseorang tidak memiliki suatu “Injil yang sepenuhnya“. Apakah Perjanjian Baru benar-benar mengajarkan pandangan ini?

14. Tarian Penyembahan – Menari untuk Memuji Tuhan
Alexander Seibel

10-06-14

Apakah kita seharusnya “menari-nari dan meloncat-loncat” dengan memakai alat-alat
musik yang kren waktu beribadah? Kalau kita menghadapi suatu kebiasaan yang
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populer, suatu ajaran yang populer, atau suatu anggapan yang modern, kita selalu
harus mengikuti teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu orang Yahudi di
kota Berea.
“Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati serta setiap hari menyelidiki
Kitab Suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.“ (Kis. 17:11). Buku
Firman Tuhan, Alkitab, adalah otoritas dan ukuran yang tertinggi dan terlengkap bagi
kita (2Tim. 3:16-17).
Alkitab mendukung anggapan populer ini, yaitu bahwa orang Kristen seharusnya
menari untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan?

7. Pria – Wanita – Keluarga
• Buku-buku ini merupakan beberapa pedoman yang berharga untuk semua
orang Kristen – baik yang belum menikah, maupun yang telah menikah. Baik
para gadis dan wanita, maupun pria. Baik pasangan yang belum memiliki anak,
maupun keluarga yang telah mempunyai anak-anak.

Pria – Wanita – Keluarga
William MacDonald, Paul & Charo Washer, Margaret Storm

10-07-01

Menikah – atau tidak? Memilih seorang Pasangan yang cocok dan baik – bagaimana?
Pernikahan – apa itu? Prioritas yang utama dalam pernikahan – apa itu? Syarat utama
untuk pernikahan yang berhasil – apa itu? Wanita-wanita yang belum bersuami – apa
yang harus mereka lakukan? Petunjuk yang Utama bagi Pernikahan yang berhasil – di
mana dapat diterima? Membesarkan anak-anak – bagaimana?
Buku ini adalah sebuah pedoman yang dasar tentang banyak pertanyaan dan pokok
yang dasar yang berkaitan dengan pria, wanita, pernikahan, dan keluarga.
Pelajaran ini dapat mengubah hidup Anda!

10 Langkah bagi Istri yang Saleh
untuk Memenuhi Peranannya
Margaret Storm

10-07-02

Panggilan kita sebagai suami-istri yang rohani bisa dipenuhi, kalau dalam hubungan
suami-istri ada satu pusat, yaitu Yesus Kristus, Tuan kita. Melalui Roh kudus saja yang
mengubahkan pikiran, keinginan, tujuan dan fokus kita, kita dapat memenuhi peranan
kita sebagai suami dan istri.
Menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan adalah panggilan yang tinggi dan suci.
Kita seharusnya menyadari hak istimewa yang kita punya sebagai istri. Kita seharusnya ingin menerima dan meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kita
bisa menjadi istri yang sebaik mungkin bagi suami kita.
Peranan kita adalah: menjadi penolong untuk suami kita. Peranan tersebut tidaklah
merendahkan kita sebagai wanita: ingatlah bahwa Tuhan sendiri disebutkan penolong.
Buku kecil ini menyediakan sepuluh sikap yang harus kita kembangkan sebagai istri
yang takut akan Tuhan.
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Wanita Bujang yang Saleh – Menjadi Ester
Charo & Paul Washer

10-07-03

Masa sebelum bersuami atau masa lajang sama seperti halnya masa menikah seharusnya dianggap sebagai waktu yang khusus dan menyenangkan dalam rencana yang
Tuhan persiapkan. Ini tidak seharusnya dianggap semata-mata sebagai kebetulan atau
suatu kutukan yang harus kita hindari. Masa lajang adalah waktu untuk belajar
tentang Tuhan dan diri kita sendiri, waktu untuk menemukan siapa kita dalam Yesus
Kristus dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
Ini adalah waktu untuk lebih giat melakukan pekerjaan baik dan terlibat pelayanan
kepada orang lain. Masa lajang memiliki keajaiban tersendiri yang seharusnya
dinikmati karena tidak akan terulang kembali. Hal yang menyedihkan bagi seorang
wanita yang sudah menikah saat menyesali apa yang sebenarnya dia bisa lakukan saat
masa lajang. Semua kesempatan hilang demi keinginan untuk buru-buru menikah
tanpa mempertimbangkan rencana dan pekerjaan Tuhan.
Buku ini tertulis untuk semua wanita Kristen yang belum bersuami supaya mereka
dapat menikmati kehidupan mereka dan tidak mempercayai kebohongan duniawi.
Semoga buku singkat ini dapat menjelaskan rencana Tuhan bagi Anda.

Peranan dan Pelayanan Wanita dan Pria dalam Jemaat
Yesus Kristus
William MacDonald, Helmi Berkah

(10-06-08)

Perjanjian Baru berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan peranan, posisi, dan
pelayanan para wanita di dalam jemaat. Mengenai hal-hal seperti keselamatan atau
penerimaan di hadapan Tuhan, wanita itu sama dengan pria. “Tidak ada laki-laki atau
wanita, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” (Gal. 3:28). Akan tetapi,
ini tidak berarti bahwa perbedaan jenis kelamin dihilangkan di dalam jemaat.
Ketika berhubungan dengan hal-hal sehari-hari, Firman Tuhan membedakan laki-laki
dan wanita.
Dalam Efesus, kita mendapat nasihat: “Hai istri, tunduklah kepada suamimu.“ (5:22);
“Hai suami kasihilah istrimu.“ (5:25). Bagaimana pada abad yang ke-21 ini?

8. Cerita-cerita Tentang
Kehidupan
• Buku-buku ini bagi semua orang – baik orang Kristen yang sejati, maupun bagi
orang Kristen “KTP” dan orang yang beragama lain!
• Buku-buku ini menceritakan pengalaman-pengalaman rohani yang berharga
oleh orang Kristen yang berasal dari berbagai macam latar belakang yang
berbeda. Marilah kita mempelajarinya dan biarlah hati kita dibesarkan melalui
cerita-cerita dari kehidupan mereka!
• "Oleh karena itu, karena kita mempunyai begitu besar awan saksi-saksi yang
mengelilingi kita, marilah kita membuangkan segala rintangan dan dosa yang
mudah menjerat kita, dan marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam
perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita, sambil memandang kepada
Yesus, Penguasa dan Penyempurna iman..." (Ibr. 12:1-2).

Setia Sampai Mati – Kisah Perjalanan Michael Satler
Menjadi Murid Yesus
Dave Esh

10-08-01

Michael Sattler dilahirkan pada tahun 1490 di Jerman. Ia menjadi seorang pastur,
kemudian seorang Kepala biara laki-laki Benediktan. Pada bulan Mei 1525, Michael
Sattler sampai pada suatu kesimpulan bahwa posisinya tidaklah Alkitabiah. Ia
meninggalkan biara karena sebuah panggilan dari Tuhan. Ia menikah dengan
Margaretha yang sebelumnya adalah seorang biarawati yang terpaksa melarikan diri ke
Swiss karena Sang Raja Katolik berusaha membasmi semua "musuh" Gereja Katolik.
Akhirnya, Michael menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati. Ia memberitakan Firman
Tuhan kepada orang-orang yang setia, yaitu secara rahasia di hutan-hutan dan di
rumah-rumah pribadi mereka. Impiannya adalah sebuah gereja yang mandiri, yang
terdiri dari orang-orang percaya yang sejati yang dilahirkan kembali, terpisah dari dunia,
tidak memakai kekerasan atau senjata, dan hanya orang percaya yang sejati dibaptis.
Michael bergabung dengan para orang percaya yang disebut sebagai “Persaudaraan".
Oleh musuh-musuh, mereka disebut sebagai "Anabaptis". Banyak pengikut persaudaraan itu dibunuh - dari Gereja Katolik, tetapi juga dari Gereja Protestan. Pada
tahun 1527, Michael Sattler disiksa dengan kecam, kemudian dibakar. Istrinya,
Margaretha, ditenggelamkan. Mereka setia sampai mati.
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Kerudung yang Terkoyak



Noble Din & Gulshan Ester

10-08-02

Cerita dan laporan kehidupan Gulshan Fatima, putri bungsu dari sebuah keluarga
yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad melalui putrinya Fatima.
Sambil mencari jalan kebenaran, Gulshan Fatima menemukan Dia yang adalah satusatunya jalan kepada firdaus dan hidup yang kekal.
(buktidansksi.com)

Kesaksian Para Romo yang Ditemukan oleh Tuan Yesus
Cerita Romo Lavueva dan Biarawan Salvatore yang Bertobat
Patrick Tschui

10-08-03

Akhirnya! Seorang Romo Katolik dan seorang Biarawan Katolik ditemukan oleh Yesus
Kristus! Mereka bertobat dan percaya dengan sejati. Akhirnya, mereka diselamatkan!
Bacalah cerita-cerita yang mengharukan ini.
(clkv.ch)

Terbebas dari Pornografi
Cerita Kehidupan Mas James
James Jennings

10-08-04

Setelah 21 tahun menipu diri sendiri dengan sering beribadah ke gereja, Tuhan
menyelamatkan Mas James dari kebohongan kepada dirinya sendiri, yaitu dari perbuatan pornografi dan onani.
(illbehonest.com)

9. Agama-agama & Sekte-sekte
• Buku-buku ini memberikan penjelasan tentang ciri-ciri khas aliran-aliran
Kristen, sekte-sekte “Kristen”, dan agama-agama non-Kristen.

Yesus, Isa, dan Muhammad
Mark Gabriel, PhD


10-09-01

Apakah Yesus sama dengan Nabi Isa? Inilah suatu pelajaran yang sangat berharga
tentang perbedaan yang besar antara Yesus, Isa, dan Muhammad.
(buktidansaksi.com)

Yesus dan Isa – Sama atau Tidak?
Perbandingan Singkat: Ajaran-ajaran Firman Tuhan dan Islam
Helmi Berkah

10-09-02

Oleh karena akar-akar nama Isa Al Masih dan Yesus Kristus adalah sama, ada banyak
orang yang berpendapat bahwa Isa dan Yesus itu sama. Marilah kita meneliti
pendapat ini dengan singkat!

Apakah Isa Muslim Sama dengan Yesus Alkitabiah?
Bukti dan Saksi


10-09-03

Buku ini menjelaskan secara luas apakah Isa al Masih dalam Al'Quran adalah sosok
yang sama dengan Yesus di dalam Alkitab. Melalui buku ini Anda akan memahami
bahwa meskipun Islam adalah satu-satunya agama non-Kristen yang memberikan
tempat bagi “Isa al Masih” dalam kitab sucinya, tetapi agama ini juga merupakan satusatunya agama non-Kristen yang menyangkal keilahian, karya penebusan, dan
ketuhanan Yesus Kristus.
(buktidansaksi.com)

Menemukan Tuhan yang Sejati
A. Khadijah


10-09-04

Buku ini bercerita tentang seorang mualaf bernama Akiat yang bingung dengan penjelasan para ahli agamanya saat ia menanyakan bagaimana ia dapat mengetahui
bahwa Allah adalah sosok Tuhan yang sejati. Dalam kebingungan dan keraguannya ia
akhirnya berhubungan dengan ibu A. Khadijah, yang menjelaskan padanya 6 ciri khas
Tuhan yang sejati, sehingga kita bisa meyakini bahwa Dialah sesungguhnya Tuhan
yang Mahakuasa.
(buktidansaksi.com)
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Siapakah Tuhan?
Nama dan Istilah yang Sejati untuk TUHAN
Helmi Berkah

09-01-01

Siapakah Tuhan yang sejati? Siapakah Nama Tuhan yang Mahakuasa yang menyatakan diri-Nya dalam Firman Tuhan? Apakah Dia sama dengan “Allah“ Al-Qur'an atau
tidak? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang.
Tulisan ini merupakan catatan yang berfokus kepada permasalahan umum dan prinsip-prinsip dasar dalam hal penerjemahan nama dan istilah bagi Tuhan dan para ilah
dalam terjemahan Alkitab di berbagai negara yang – dahulunya atau pun pada masa
ini – berada di bawah pengaruh Islam, sebagai suatu dasar untuk pengkajian lebih
lanjut dengan lebih terperinci.

Names and Terms for God in Translations
Helmi Berkah
Buku “Siapakah Tuhan” dalam bahasa Inggris.

09-01-00

Lampiran

Injil Yesus Kristus yang Sejati
Pedoman Pelajaran Firman Tuhan1

1. Sifat dan Ciri Khas Tuhan
Kesucian Tuhan
• Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat
memandang kelaliman (Hab. 1:13).
• Tetapi kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Tuhanmu, dan
karena dosa-dosamu, Dia telah menyembunyikan wajah-Nya darimu untuk
mendengar (Yes. 59:2).

Keadilan Tuhan
• Sebab TUHAN adalah adil; Dia mengasihi keadilan; orang yang tulus hati
akan memandang wajah-Nya (Maz. 11:7).
• Tetapi TUHAN semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilanNya, dan Tuhan yang Mahakudus akan menyatakan kekudusan-Nya dalam
kebenaran-Nya (Yes. 5:16).
• Tuhan adalah Hakim yang adil dan Tuhan yang murka setiap hari. Jika dia
[manusia] tidak berbalik, Dia akan mengasah pedang-Nya; Dia telah
melentur busur-Nya dan membuatnya siap (Maz. 7:11-12).

Keburukan dan Hukuman Manusia
• Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Tuhan (Rm. 3:23).
• Kami semua menjadi seperti seorang yang najis dan segala kebenaran kami
seperti kain yang kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami
lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin (Yes. 64:6).
• Karena semua orang, yang hidup berdasar atas perbuatan-perbuatan Hukum
Taurat, berada di bawah kutuk, karena ada tertulis: "Terkutuklah setiap orang
yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Hukum
Taurat." (Gal. 3:10).
1

© HeartCry Missionary Society. Situs Internet: www.heartcrymissionary.com
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2. Masalah yang Terbesar
• Siapa yang membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar,
kedua-duanya adalah kejijikan bagi TUHAN (Ams. 17:15).
• Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu
menghukum mati orang benar bersama dengan orang durhaka, sehingga
orang benar itu seolah-olah sama dengan orang durhaka! Jauhlah kiranya
yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" (Kej. 18:25).

3. Karya Tuhan
Didorong oleh Kasih
Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan telah dinyatakan di tengahtengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus Putra-Nya yang tunggal ke dalam
dunia, supaya kita dapat hidup melalui Dia. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah
mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan Dia telah meng utus Putra-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita (1Yoh 4:8b-10).

Kayu Salib Yesus Kristus
Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih
karunia mereka dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam
Kristus Yesus. Dia telah ditentukan Tuhan menjadi pendamaian melalui iman
dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena
Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaranNya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini,
supaya nyata, bahwa Ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada
Yesus (Rm. 3:23-26).

Kebangkitan Yesus Kristus
[Yesus] yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan telah
dibangkitkan demi pembenaran kita (Rm. 4:25).
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4. Jawaban Manusia
Pertobatan
Pengakuan
• Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa
berada di depanku. Terhadap-Mu, terhadap-Mu sajalah aku telah berdosa
dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil
dalam perkataan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu (Maz. 51:3-4 [51:5-6]).

Dukacita dan Kebencian
• Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku
perbuat (Rm. 7:15).
• Aku manusia celaka! Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh
maut ini? (Rm. 7:24).

Berbalik dari Dosa
• Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang
jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat (Yes. 1:16).
• Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan
dibuang ke dalam api (Mat. 3:10b).

Iman – Apa Artinya?
• Iman adalah dasar dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal
yang tidak kita lihat (Ibr. 11:1).
• [Ia] dengan penuh keyakinan, bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah Ia janjikan (Rm. 4:21).

Iman – Berdasarkan Janji-janji Tuhan
• Sebab Tuhan demikian mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
tidak binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal (Yoh. 3:16).
• Percayalah kepada Tuan Yesus Kristus, dan engkau akan diselamatkan
(Kis. 16:31).

Kehidupan Orang Percaya
• Bermegah dalam Kristus Yesus, dan yang tidak bersandar dalam hal-hal
lahiriah (Fil. 3:3).
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Dasar Iman yang Sejati
Pertobatan yang Sejati yang Dinyatakan dalam Kehidupan
Sehari-hari
• Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru; apa yang lama
sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru (2Kor. 5:17).
• Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik
buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput berduri? (Mat. 7:16).

Jaminan Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Diri-sendiri
• Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu berada di dalam iman. Selidikilah dirimu
sendiri! Apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri, bahwa Yesus Kristus
ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu adalah orang yang
tidak tahan uji (2Kor. 13:5).
• Aku telah menulis hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada Nama Putra
Tuhan, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal (1Yoh.
5:13).

5. Jaminan Keselamatan Diuji
• 1 Yohanes 1:5-7

(berjalan dalam terang)

• 1 Yohanes 1:8-10

(mengakui dosa-dosa kita)

• 1 Yohanes 2:3-4

(ketaatan)

• 1 Yohanes 2:9-11

(mengasihi saudara-saudari)

• 1 Yohanes 2:15-17

(membenci dunia)

• 1 Yohanes 2:24-25

(ketekunan)

• 1 Yohanes 3:10

(keadilan dan kebenaran)

• 1 Yohanes 4:13

(kesaksian Roh Kudus)

• Ibrani 12:5-8

(didikan oleh Tuhan)

