
 

 

Semuanya Dimulai di Rumah yang 
Oleh Stacey Robinette 
 
Saat aku menonton anak-anak saya dengan gembira bermain di seluruh rumah, meniru 
tindakan dan tingkah laku saya, saya teringat apa tanggung jawab besar yang kita miliki 
sebagai orang tua untuk mengajarkan seluruh Injil ke generasi berikutnya. Biaya ini dimulai di 
rumah kita seperti kita "melatih anak (kami) di jalan yang patut baginya" (Amsal 22: 6). 
  
Salah satu kunci untuk mengambil seluruh Injil, ke seluruh dunia oleh seluruh gereja hidup 
contoh kerasulan konsisten di depan anak-anak kita di rumah. Kami adalah gereja, tidak hanya 
di gedung tempat kami beribadah, tetapi juga pada liburan atau di mana pun kita berada. Hal ini 
terutama berlaku di rumah di mana kita membesarkan anak-anak kita. 
  
Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan rumah kita dipenuhi 
dengan prinsip-prinsip ilahi untuk anak-anak kita untuk mengikuti. Mengetahui bahwa mata kecil 
selalu menonton, kita harus berhati-hati untuk terus berjalan tegak, teguh, menjadi contoh hidup 
dari kebenaran, kesucian, dan pengabdian kepada Kristus. (Baca I Timotius 4:. 12-16) 
  
Jika rumah kita tidak menjadi tempat doa dan pelatihan Alkitab, kita akan terus melihat 
semangat durhaka merembes generasi ini ke dalam gereja. "Kecuali TUHAN yang membangun 
rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya" (Mazmur 127: 1). 
  
• Menghormati dimulai di rumah. 
• Sebuah cinta kepada Tuhan dimulai di rumah. 
• Baik untuk semua orang dimulai di rumah. 
• Doa dimulai di rumah. 
• Kekudusan dimulai di rumah. 
• Kemurnian dimulai di rumah. 
  
Anak-anak kita, harus yang ter Tuhan, adalah masa depan gereja. Ketika kita sebagai 
pemimpin, pendeta, guru sekolah minggu, mentor, dan terutama orang tua mengambil waktu 
untuk berinvestasi dalam pengembangan spiritual anak-anak kita, kita akan memastikan bahwa 
generasi mendatang akan menerima pesan Injil. 
  
  
Catatan: Stacey Robinette, bersama dengan suaminya Charles, adalah misionaris karir dengan 
United Pentecostal Church International. Mereka saat ini berada di Wina, Austria, di mana 
Stacey secara aktif terlibat dalam berbagai kementerian. Stacey paling bergairah tentang 
membesarkan dua anak perempuan mereka, Aleia dan Brienna, untuk mencintai Yesus, 
kehidupan cinta, dan misi cinta. 
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Berjaya. Ini adalah sebuah kata yang kita bergumam dalam hati kami karena kami menghadapi 
setiap jenis kesulitan dan percobaan yang datang dengan cara kami. Saya akan menang. Ini 
hampir seolah-olah kita mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita akan mengatasi ... 
bahwa anak-anak kita akan melayani Tuhan ... bahwa anak-anak yang hilang kita akan kembali 
ke rumah. Berjaya. 
  
Definisi yang sangat menang menyebabkan kita berhenti sejenak: 
  
• telah mencapai kemenangan; menaklukkan; berjaya: 
• setelah mengalahkan musuh: 
• dari, berhubungan dengan, indikasi, atau ditandai dengan kemenangan: 
  
Kemenangan. Dalam rangka bagi saya untuk menang, harus ada kemenangan. Jadi mari kita 
memecahnya. Kemenangan adalah: 
  
• sukses atau menang atas musuh dalam pertempuran atau perang. 
• keterlibatan berakhir dengan kemenangan seperti: 
• keunggulan utama dan menentukan dalam setiap pertempuran atau kontes: 
• sukses atau posisi unggul dicapai terhadap setiap lawan, oposisi, kesulitan, dll 
  
Teman-teman, apakah kita percaya atau tidak, kita berperang. Agar menang kita harus terlibat 
dalam perang untuk kehidupan anak-anak kita. Kita harus berpegang pada janji-janji Allah. "Mu, 
ya TUHAN, adalah kebesaran, dan kekuasaan, dan kemuliaan, dan kemenangan, dan 
keagungan: untuk semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Mu" (I Tawarikh 29:11). 
  
Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa kita hadapi situasi yang berbeda dalam hidup kita. 
Dengan mata alami kita, tidak ada penjelasan. "Syukur kepada Allah, yang memberikan kita 
kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus." (I Korintus 15:57). 
  
Dua minggu yang lalu salah satu orang kudus tua saya datang kepada saya menangis. Dia 
mengatakan, "Pastora, saya telah diusir dari rumah saya. Saya tidak tahu di mana saya akan 
meletakkan kepala malam saya." Wanita ini adalah seorang pemuja. Dia adalah setia dalam 
segala hal. Hatiku pecah saat aku melihatnya menangis. Aku bilang, "Jangan khawatir. Anda 
bisa datang dan tinggal dengan saya sampai Allah memberikan." Dia menelepon saya nanti 
malam untuk memberitahu saya anaknya telah membuka rumahnya baginya untuk tinggal di 
sana - anak yang sama ia telah meminta doa untuk setiap layanan selama empat tahun. 
  
Saat aku berjalan ke dalam layanan ini minggu terakhir, adik sama berlari ke saya dengan 
senyum megawatt. Kali ini dia berkata, "Pastora, sekarang bahwa aku tinggal dengan anak 
saya, saya memiliki kesempatan untuk berbagi dengan putri-di-hukum rencana keselamatan. 
Dia telah meminta untuk dibaptis dalam nama Yesus! 
  
Diusir. Putus asa. Patah hati. Tuna wisma. Ini bukan kata-kata yang identik dengan 
kemenangan. Oh, tapi ketika kita memiliki iman, memberikan kita kemenangan atas setiap 
situasi. 
  
 "Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia: dan ini adalah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita." (I Yohanes 5: 4). 
  



 

 

  
Catatan: Jessica M. Marquez adalah Guru dan Speaker. Dia menggembalakan, bersama 
suaminya, Nueva Vida Miami, di Miami, Florida. Dia juga menjabat, bersama suaminya, sebagai 
misionaris dari UPCI, selama 14 tahun, ke negara-negara Meksiko, Kosta Rika, dan Republik 
Dominika, melayani perempuan di masing-masing negara. 
 
  
  
 
Doa Yesus Constant 
Dengan Saundra Hanscom 
  
"Untuk Bapamu mengetahui hal-hal yang telah Anda butuhkan sebelum Anda bertanya kepada-
Nya" (Matius 6: 8). 
  
Dalam setiap layanan yang saya ingat sebagai seorang anak dan orang muda, ada seorang 
adik saleh yang lembut berdoa, "Yesus, Yesus, Yesus," kadang-kadang pelan dan kadang-
kadang lebih keras, tetapi tidak pernah mengganggu layanan. Dia digunakan dalam karunia-
karunia Roh dan prajurit doa yang kuat. Fortunatly bagi saya, dia adalah ibu saya, seorang 
janda, ibu tunggal, dan setia kepada Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Saya percaya spontan 
"Yesus Doa" nya berarti hal yang berbeda, tanpa benar-benar spesifik, karena Allah tidak 
memerlukan penjelasan. Dia tahu sebelum Anda bertanya kepada-Nya. 
  
Saya ingat berbagai tingkat Doa Yesus nya: 
  
Kuat - Yesus - dan kecelakaan mobil dicegah. 
  
Kecewa - Yesus - ia menangis ketika pressure cooker meledak dengan jagung kalengan dia 
tapi dia diselamatkan dari tutup terbang. 
  
Sad - Yesus - ketika montir mobil mengambil keuntungan dari dia, tapi seseorang datang untuk 
mengatur langsung. 
  
Terluka - Yesus - ketika keluarganya tidak mengerti mengapa dia pergi ke gereja. 
  
Putus asa - Yesus - setelah menerima berita putri murtad itu telah ditembak oleh suaminya 
mabuk dan lumpuh dari pinggang ke bawah. Yesus, mengampuni hidupnya sehingga ia dapat 
kembali ke Anda. Dan dia lakukan, tetapi harus menjalani hidupnya di kursi roda. 
  
Panik - Yesus - ketika ia menerima kabar dari Pakistan yang cucunya berada dalam kondisi 
kritis dari jatuh. Itu Doa Yesus karena dia tidak tahu rincian atau persis bagaimana untuk 
berdoa. Kemudian, belajar Allah mengutus seorang malaikat untuk melayani dan 
menyembuhkannya. 
  
Selamat malam - Yesus, Yesus - katanya sambil berlutut dan mulai berdoa setiap malam. Aku 
mendengar dia bertanya, "Tuhan, maafkan saya jika saya sudah mengatakan atau melakukan 
sesuatu hari ini yang telah tidak senang Anda." Aku bertanya mengapa dia mengatakan bahwa, 
mengetahui dia telah melakukan kesalahan apa pun kepada siapa pun. Dia menjawab, "Dalam 
hal Tuhan datang malam ini, saya harus siap." 
  



 

 

Joyful - Yesus - setelah tiga puluh satu tahun hidup untuk Allah saja, Allah mengutus seorang 
pria untuk mencintai dan merawatnya sampai akhir hidupnya. 
  
Selain itu konstan "Doa Yesus," dia mempertahankan hubungan doa yang konsisten dengan 
Tuhan. Dia memiliki iman yang besar dan dipercaya Tuhan untuk menjawab. 
  
Pada pemakamannya, saya diam-diam menangis ketika adik membungkuk berkata, "Apa yang 
kita hilang dalam layanan ini adalah Suster Maria" Yesus, Yesus, Yesus. "Sekarang saya telah 
bangga mengklaim dirinya" Yesus Doa "sebagai hal menjadi sifatnya saya. Saya anak-anak 
dan cucu akan mendengar ini selama aku hidup. 
  
  
Catatan: Saundra Hanscom telah disajikan bersama dengan suaminya Rev. Don Hanscom 
sebagai misionaris ke negara-negara Pakistan dan Sri Lanka selama 18 tahun, dan selama 20 
tahun terakhir sebagai Direktur Nasional Multikultural Ministries, UPCI. Dikaruniai tiga anak dan 
sembilan cucu -seven generasi Pentakosta 
  
  
  
Kata ke Handmaidens 
 
Dalam Wanita Doa pertemuan Internasional baru-baru ini, direktur kami memberikan kata-kata 
kelompok kami bahwa ia telah menerima dalam doa dari Tuhan. Saya merasa mungkin ini akan 
menjadi dorongan untuk wanita lain seperti itu bagi kita. 
 
Memberitahu wanita saya cinta saya untuk mereka. 
Memberitahu mereka aku peduli. 
Mengatakan bahwa mereka berharga untuk Me. 
Memberitahu mereka saya melihat hal-hal kecil yang penting bagi mereka. 
Katakan pada mereka aku sadar mereka. 
Memberitahu mereka bahwa saya bersedia bahwa mereka tidak binasa. 
Katakan pada mereka aku sudah mengamankan mereka kemenangan. 
Katakan pada mereka Aku sudah mengatasi - 
setiap hambatan 
setiap sidang 
setiap celakalah 
setiap kata yang diucapkan terhadap mereka 
setiap pikiran, khawatir, atau resah untuk besok 
 
Saya Victor Anda. . . 
Saya memakai Victor mahkota dan Anda Bride saya dan saya sedang berjuang untuk Anda. 
Let Me menjadi Allahmu dalam setiap situasi. 
Coba Me dan tahu bahwa aku akan menemukan setia. 
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. 
Aku akan pasti datang lagi-membawa pulang dengan Aku. 
(Saya surga bisa menggunakan sentuhan Anda.) 
 
Aku menunggu . . . 
Apakah Anda bersedia untuk meninggalkan semua - iri hati, perselisihan, khawatir, perawatan, 
kecemasan? 



 

 

Apakah Anda bersedia untuk meninggalkan semua - sehingga Anda dapat dengan Me 
selamanya? 
Tidak ada lagi air mata. 
Tidak ada lagi kesedihan. 
Tidak ada lagi rasa sakit. 
Bebas dari segala penderitaan, penolakan, kompromi selamanya! 
 
Aku menunggu . . . 
Menunggu Anda untuk bersama Me! 
Oh, betapa aku mencintaimu, peduli untuk Anda, lama bagi Anda! 
Dan, Anda Me? 
Saya ingin hal itu terjadi. 
Tidak ada yang terlalu sulit bagi Anda dengan Me sisi Anda. 
Saya bisa dan akan melihat Anda melalui segala sesuatu. 
Tidak ada yang akan mengatasi Anda. 
Aku untuk mu! 
 
Anda Bride saya. . . 
Aku mencintaimu dan lama bagi Anda untuk berada di sisiku. 
Ayo lihat Me, segera, untuk bersama dengan Aku selamanya. 
 
Apa yang Anda katakan untuk kerinduan saya? 
Datang sedikit lebih tinggi. 
Tinggal hidup sedikit lebih lama. 
Tapi itu akan segera! 
Aku merindukan Anda. 
 
Percayalah Me ketika saya memberitahu Anda. . .kamu adalah miliku. Saya telah memilih Anda! 
 
Disampaikan oleh Cora Huffman 
Dikirim oleh Linda Gleason, UPCI wanita Ministries Presiden 


