
 

 

Terhubung dengan Sumber Daya 
Oleh Rebecca Starr Trammell 
 
 
"Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau 
pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita" (Efesus 3:20). 
  
Saya menyebut tulisan suci ini warisan saya dari ayah saya, William R. Starr. Sebagai seorang 
anak, saya mendengar dia berdoa nas ini. Ketika mendengar dia mengutip ini, tinggal dengan 
saya dan telah menjadi salah satu dorongan terbesar saya di masa-masa sulit. Saya telah 
belajar Tuhan ada untuk saya dalam situasi apa pun yang saya menemukan diri saya. Jika saya 
terus saya tepat jantung, doa hidup saya aktif, dan saya membaca Alkitab saat ini, hal itu akan 
membuat koneksi saya yang kuat dengan kekuatan yang bekerja di dalam diri saya. 
  
Saya mempertimbangkan beberapa karunia terbesar dari Allah untuk menjadi anak-anak dan 
cucu-cucu saya. Mazmur 127: 3 mengatakan, "Lo anak adalah milik pusaka dari Tuhan dan 
buah kandungan adalah upahnya." Bahkan ketika kita menikmati hadiah ini dari Allah, kita 
mungkin menghadapi banyak kali mengganggu. Apakah penyakit mereka, pemberontakan 
terhadap Allah, ketidakpatuhan, atau skenario lain, yang terhubung ke sumber - Yesus Kristus - 
adalah berkat terbesar kami. Apa yang kita berdoa kepada-Nya secara rahasia Dia menjawab 
di tempat terbuka. Saya tidak pernah merasa sendirian karena kepercayaan saya kepada Allah, 
dan Dia telah berjalan dengan saya setiap langkah dari jalan. 
  
Telah hidup menjadi sempurna? Apakah semua doa dijawab pada saat ini? No Tapi Tuhan 
telah berjanji padaku, Dia telah memberi saya Firman-Nya, dan Firman-Nya tidak pernah gagal 
saya. iman saya kuat dan saya merasa aman dalam pengetahuan bahwa Dia akan menepati 
janji-Nya. "Mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita tanpa bimbang, (karena ia 
setia yang dijanjikan)" (Ibrani 10:23). 
  
Saat aku tetap terhubung ke sumber dan perjalanan perjalanan ini, saya berdoa untuk dan atas 
anak-anak saya setiap hari. Jika saya melihat mereka akan melalui uji coba yang tampaknya 
sulit untuk menonton karena saya berdoa, saya percaya Tuhan telah mereka di telapak tangan-
Nya. Jika Dia adalah untuk membuat mereka ke dalam kapal Dia bisa menggunakan, Dia 
mungkin membawa mereka tempat di mana aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka 
harus melihat kepada-Nya dan menyadari Dia adalah sumber mereka, bukan saya sebagai 
orangtua. 
  
Berkat terbesar yang dapat kita berikan anak kita adalah untuk melatih mereka dalam cara 
mereka harus pergi (Amsal 22: 6). Seperti yang kita lakukan pelatihan kami, Allah langkah dan 
melakukan pelatihan-Nya. Baiklah kita teguh berpegang dan percaya bahwa Allah memiliki 
semua kepentingan kita di hati. Tidak peduli di mana kita menemukan diri kita dalam proses ini, 
kita harus tetap terhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. 
   
  
Catatan: Rebecca Trammell dan suaminya, David, telah menjadi pendeta di Gereja Kerasulan 
Kristus di Albion, Michigan, untuk dua puluh delapan tahun terakhir. Mereka saat ini menjabat 
sebagai Michigan pengawas distrik UPCI. The Trammells memiliki anak Marcus (istri Heidi) dan 
putri Farrah (suami Terron Erwin). Mereka juga memiliki dua cucu indah, Clark dan Cole. 
  



 

 

  
  
 
  
  
Doa dan Puasa untuk Anak-anak 
Dengan Thetus Tenney 
  
 
Bagi seorang wanita yang saleh, doa untuk anak-anaknya adalah sebagai alam sebagai 
bernafas. Puasa menambahkan dimensi lain. 
  
David menyadari hal ini. Ketika anaknya sakit putus asa, ia tahu bahwa puasa dan doa adalah 
hal yang paling efektif yang bisa ia lakukan untuk anaknya. Menurut II Samuel 12: 16-25, ia 
berpuasa tujuh hari dan berbaring sepanjang malam dalam doa. Dia tahu bahwa pertobatan 
dan puasa dan doa akan membawa rahmat. 
  
Ezra khawatir tentang keselamatan dan kesejahteraan keluarga dan mereka "anak-anak kecil." 
Dia mengumumkan puasa dan waktu mencari Tuhan untuk "cara yang benar bagi kita, dan 
untuk anak-anak kecil kami, dan untuk semua substansi kami Jadi kita berpuasa dan memohon 
Tuhan untuk ini:... Dan ia intreated dari kita.. . kami berangkat untuk pergi ke Yerusalem... dan 
tangan Allah kami ada pada kami, dan ia melepaskan kita dari tangan musuh, dan seperti 
awam di menunggu dengan cara dan kami datang ke Yerusalem "(. Ezra 8:21, 23, 31, 32). 
  
Dalam perjalanan ke Yerusalem surgawi kita perlu tangan Allah; kita perlu bimbingan dan 
perlindungan-Nya bagi kita dan bagi anak-anak kecil kami. 
  
Besar Nabi Samuel lahir ke Hannah (I Samuel 1: 1-20), seorang wanita dari doa dan puasa. Dia 
tidak hanya melahirkan anak laki-laki, tetapi karena putus asa dia dengan doa dan puasa, anak 
ini lahir dengan urapan dan berbalik bangsa kembali kepada Allah. 
  
Setiap tahun Hannah melakukan perjalanan khusus ke kuil untuk korban kepada Tuhan dan 
untuk membawa pakaian baru untuk anaknya. Apa yang indah contoh bagi kita hari ini. 
  
Vesta Mangun, seorang wanita di antara kita yang namanya identik dengan doa dan puasa, 
memberikan hadiah ulang tahun khusus untuk anaknya. Setiap tahun, pada hari ulang 
tahunnya, dia menghabiskan hari dalam puasa dan doa untuknya. Apa hadiah yang lebih besar 
dingin akan diberikan? Dia adalah Hannah puluh satu abad. 
  
"Dan mereka membawa anak-anak padanya... Dan murid-muridnya menegur... Mereka. Ketika 
Yesus melihat hal itu, ia jauh lebih senang, dan berkata kepada mereka, Menderita anak-anak 
itu datang kepada saya... Dan ia mengambil mereka dalam pelukannya, meletakkan tangannya 
atas mereka, dan memberkati mereka "(Markus 10: 13-16). 
  
Dengan kata dan contoh, Yesus menempatkan anak-anak pada pusat kehidupan. Meskipun Dia 
tidak memiliki anak Dia menjawab kepada anak-anak di kustom Ibrani seorang ayah. "Dia tidak 
punya anak supaya Ia mengadopsi semua anak" (Bengel). 
  



 

 

Berdoa untuk anak-anak dunia. Berdoa secara konsisten dan sungguh-sungguh untuk hilang 
dan disalahgunakan anak. Mengevaluasi sikap dan respon terhadap anak-anak. Apakah seperti 
Kristus? 
  
Catatan: Thetus Tenney, adalah penulis terkenal di dunia dan speaker. Dia telah terlibat dalam 
pelayanan Kristen aktif selama hampir lima dekade. Dia mempertahankan jadwal berbicara aktif 
yang membawanya di seluruh dunia. Dia menjabat sebagai Koordinator Internasional dari 
Jaringan Doa Sedunia dan juga telah bertugas di Louisiana State Dewan Pendidikan. Dia 
menikah dengan T. F. Tenney, dan mereka tinggal di Tioga, Louisiana dan memiliki dua anak 
dan lima cucu indah. 
  
  
  
  
Terhubung ke Source 
Oleh Glenda Alphin 
 
Akhir-akhir ini, pikiran saya telah berat dengan pengalaman gabungan dari masa depan dan 
anak-anak dengan siapa kita datang dalam kontak. Orang tidak harus membaca banyak berita 
untuk memahami bahwa ada perang yang sedang berlangsung untuk pikiran. Baik dan jahat 
berusaha untuk menang melalui pikiran dan tindakan orang lain. 
  
Haim Ginott mengatakan, "Anak-anak seperti semen basah;. Apa pun jatuh pada mereka 
membuat kesan" Entah itu sebuah kata atau perbuatan, segala sesuatu yang memiliki dampak 
pada orang-orang muda yang kita cintai. Kami harus memastikan bahwa kami foundationally 
menghubungkan mereka kepada Yesus, Satu yang bisa mempertahankan mereka di tengah-
tengah kesulitan. 
  
  
Sangat penting bahwa kami sepenuhnya menghubungkan anak-anak kita dengan sistem 
kepercayaan di mana mereka dibesarkan. Pelatihan sangat penting. Ini tidak cukup bahwa 
mereka hanya mengikuti rencana keselamatan; mereka harus memiliki dasar alkitabiah dalam 
doktrin, tidak hanya agar mereka dapat berbagi dengan orang lain, tapi begitu mereka bisa 
berdiri kuat di tengah-tengah oposisi. Amsal 22: 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut 
jalan yang patut baginya: dan ketika dia sudah tua, dia tidak akan keluar lagi dari situ." Dunia 
bekerja keras untuk berbagi sistem kepercayaan dengan anak-anak kita. Apa yang kita lakukan 
untuk memerangi proses mereka? 
  
Saya telah menyaksikan putri kami pergi melalui kali merugikan dalam kehidupan mereka 
sementara ribuan mil jauhnya dari kami. Hatiku ibu akan menyakiti karena saya berdoa dari 
jauh, tetapi dengan setiap won pertempuran, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia 
mendorong kita untuk melatih mereka secara rohani. Ketika gadis-gadis berusia 4 dan 6, 
masing-masing, pertanyaan mulai. "Mengapa kita percaya bahwa?" "Mengapa kita melakukan 
itu?" "Apa Pastor berarti ketika dia mengatakan bahwa?" Gadis-gadis kami adalah pemikir, dan 
kami tahu bahwa "melakukannya karena kita mengatakan melakukan" skenario tidak akan 
bekerja. Allah adalah sumber inspirasi kami. Dia diurapi upaya kami, dan mereka mengambil 
pelatihan ke jantung. 
  



 

 

Kekuatan yang berasal dari ajaran dasar tak ternilai harganya, dan sesuatu yang Allah 
mendorong seluruh Alkitab. Ulangan 6: 4-9 menceritakan bagaimana orang-orang Israel untuk 
mengajar anak-anak mereka tentang Dia. Ulangan 11: 18-21 detik itu, yang menunjukkan 
berapa banyak pentingnya Tuhan ditempatkan pada pelatihan anak-anak. 
  
Mazmur 119: 11 mengatakan, "Firman-Mu aku telah tersembunyi dalam hati saya, bahwa saya 
tidak berdosa terhadap Anda" (NKJV). Tidaklah cukup bahwa kita tahu apa yang kita percaya. 
Anak-anak kita harus tahu apa yang kita percaya. Firman-Nya akan menjadi pelita bagi kaki 
mereka, tetapi hanya jika mereka sepenuhnya memahami dasar yang menghubungkan mereka 
untuk kami Sumber yang memberi hidup, Yesus. 
  
Catatan: Glenda Alphin adalah UPCI global Perwakilan ke Finlandia dan Islandia. Dia telah 
menulis Growing dengan seri Allah bersama dengan suaminya, Mark. 
 
 
 
Translated into Indonesian by Vani Marshall  


