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Kesaksian (I)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Apa kabar, Pelanggan? Senang rasanya e-Buku bisa hadir kembali di ruang baca
Pelanggan dengan format yang baru. Apakah Pelanggan rindu membaca buku-buku
yang bisa menguatkan iman dan memberi semangat? Dalam edisi perdana tahun ini, eBuku menghadirkan dua resensi buku kesaksian yang bisa dijadikan referensi. Artikel
menarik tentang mengatasi kesulitan membaca pun sudah kami siapkan. Jangan tundatunda lagi, segera nikmati sajian kami.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Buku adalah teman yang paling tenang dan konstan; buku adalah konselor yang paling
terbuka dan bijaksana, dan guru yang paling sabar."
—(Charles W. Eliot)—
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Resensi: Sepuluh Mukjizat yang Terjadi pada Orang Biasa
Judul asli buku : 10 Mukjizat yang Terjadi pada Orang Biasa
Penyusun

: Basuki, Lastri Yuliana, dan Cacuk Wibisono

Penerbit

: Yayasan Cahaya bagi Negeri Indonesia, Bekasi 2001

Ukuran buku

: 12 x 19 cm

Tebal

: 97 halaman

Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Kuasa-Nya sungguh tidak terbatas. Dia
bisa melakukan mukjizat kapan saja terhadap siapa saja.
Buku ini berisi kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami mukjizat Tuhan
tanpa rekayasa. Mereka sudah mengalami sendiri hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Kisahkisah yang dimuat antara lain: kisah anak muda yang selamat dari amukan massa yang
nyaris merenggut jiwanya, kisah seorang bapak yang bertahan hidup meski 12 pasang
iganya patah karena kecelakaan, seorang wanita yang sembuh dari kanker stadium 4,
dan seterusnya. Semuanya disampaikan dengan menarik dan komunikatif. Dengan
begitu, pembaca bisa membayangkan peristiwa yang dialami narasumber. Secara garis
besar buku ini sangat bermanfaat untuk menguatkan iman, khususnya pada saat-saat
kritis. Sayangnya, ayat Alkitab sama sekali tidak dicantumkan dalam buku ini.
Buku ini bagus untuk semua kalangan baik pendeta, aktivis gereja, maupun jemaat.
Anda rindu dikuatkan dengan kisah nyata? Segera baca buku ini.
Peresensi: Lani Mulati
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Resensi 2: Semua Karena Anugerah-Nya
Penyusun

: Adhy Asmara

Penerbit

: Yayasan ANDI, Yogyakarta 1996

e-Buku 2011

Ukuran buku : 12 x 19,5 cm
Tebal

: 64 halaman

Apakah Anda pernah merasa putus asa? Sebagai orang percaya seharusnya kita tidak
perlu mengalaminya karena Tuhan Allah selalu memelihara dan menyertai kita. Namun,
sebagai seorang biasa kita tetap saja masih merasakannya. Lalu apa yang harus kita
lakukan?
Kita bisa mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru dari banyak sumber. Selain
dari firman Tuhan dan doa, kesaksian saudara seiman pun bisa menguatkan kita
sehingga kita tidak perlu putus asa. Melalui buku "Semua karena Anugerah-Nya" ini,
kita akan menemukan semangat hidup yang luar biasa dari orang-orang biasa. Ada lima
kisah nyata yang bisa Anda baca dari buku ini. Dua kisah di antaranya adalah tentang
masalah kebutaan. Tiga kisah lainnya adalah tentang pertobatan seorang pecandu
narkoba, seorang wanita yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk hamil tetapi
tetap bisa melahirkan anak kembar, dan seorang pengantar kecap yang menjadi
seorang pendeta. Kelima kesaksian ini merupakan hasil wawancara Adhy dan
narasumbernya. Penyusun menggunakan gaya penulisan dengan tokoh orang pertama
aku. Hal ini lebih atraktif untuk pembaca.
Adhy Asmara, pria kelahiran Banten Selatan ini memiliki banyak pengalaman di dunia
tulis-menulis. Dia menulis banyak buku fiksi dan nonfiksi. Beberapa bukunya digunakan
sebagai buku pegangan untuk mengajar SMP dan SMA. Bahkan ada juga yang
dijadikan buku Inpres penunjang kurikulum oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Selain pernah bekerja sebagai wartawan, ia juga pernah menjadi penyiar
radio di Bandung dan dikenal sebagai pelukis. Dia benar-benar seorang yang multi
talenta.
Peresensi: Fitri Nurhana
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Stop Press: Undangan Bergabung di Facebook Groups eRenungan Harian (e-RH)

e-Renungan Harian adalah bahan renungan yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria dan
disebarkan secara elektronik (e-RH) oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Dengan
kemudahan media Facebook group saat ini, maka Yayasan Gloria dan YLSA telah
bekerja sama menyediakan wadah bagi para pelanggan e-RH untuk saling bertemu dan
berbagi berkat dari bahan e-RH yang kita baca bersama.
Karena itu, dengan gembira kami mengundang para pelanggan e-RH untuk bergabung
di Facebook Groups e-Renungan Harian:
==> http://fb.sabda.org/group/rh
Selain disediakan bahan renungan e-RH setiap hari lewat Facebook, para anggota juga
diajak untuk bisa berbagi berkat dan berdiskusi seputar bahan e-RH dengan anggota
yang lain setiap hari. Mari kita bertumbuh bersama!
Ajaklah juga teman-teman Anda yang rindu bersaat teduh bersama dengan
mengundang mereka untuk bergabung di Facebook e-RH.
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Kesaksian (II)
Dari Redaksi
Shalom,
Pengalaman hidup setiap orang tidak semua sama. Ada yang banyak mengalami
kesulitan, sebaliknya ada pula yang banyak mengalami kemudahan. Namun, keduanya
pasti akan datang bergantian. Bagaimana dengan kisah hidup Pelanggan? Dalam edisi
ini, e-Buku memperkenalkan dua buku kesaksian yang kami sajikan dalam kolom
Resensi. Nikmati juga Kesaksian Pembaca setelah membaca buku tentang tokoh
religius yang banyak menghasilkan puisi dan prosa yang menguatkan. Selamat
membaca!
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Nilai sebuah buku diukur dari apa yang bisa Anda ambil darinya."
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Resensi: Permata di Balik Air Mata
Penulis

: Hendra dan Esther Rey

Penerbit

: Mitra Pustaka, Bandung 2004
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Ukuran buku : 14,1 x 21,1 cm
Tebal

: 62 halaman

"Permata di Balik Air Mata" ditulis oleh pasangan hamba Tuhan asal Malang. Mereka
bekerja sebagai penginjil yang Tuhan kirim ke Tiongkok. Awalnya hanya Esther yang
mendapat panggilan ini. Melalui kesaksian misi dari seorang misionaris wanita alumni I3 (Institut Injili Indonesia) yang telah beberapa tahun melayani di Tiongkok, Tuhan
menaruh beban kepada Esther. Sejak saat itu Esther berkomitmen untuk mendoakan
dan menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi misionaris di Tiongkok. Setelah
lulus sarjana (1998), Esther menikah dengan Hendra. Kerinduan yang "mengusik" itu ia
bagikan kepada sang suami. Awalnya sang suami menolak panggilan itu, tapi karena
Esther taat bergumul dan berdoa supaya Tuhan juga menaruh beban itu kepada
suaminya, Tuhan menjawab!
Buku yang terdiri dari 12 kesaksian yang menceritakan tentang perjalanan mereka saat
mendapat panggilan untuk menjadi utusan Injil hingga pemeliharaan Tuhan saat
mereka sudah ada di ladang misi. Masing-masing kisah disampaikan secara singkat
dan tidak menjemukan. Alur dan gaya bahasa yang sederhana mempermudah
pembaca memahami isinya. Secara garis besar penulis menceritakan bahwa untuk
menjalani panggilan Tuhan sebagai penginjil di Tiongkok bukanlah hal yang mudah.
Setiap keputusan yang harus diambil pasti menuntut pengorbanan -- kenyamanan -dan butuh perjuangan keras supaya keputusan itu dapat terlaksana. Namun, setiap
orang yang memercayakan diri kepada Tuhan selalu tampil menjadi pemenang.
Buku ini sangat tepat digunakan untuk memotivasi kita dan orang lain untuk terlibat
dalam ladang misi, entah sebagai pendukung dalam doa, dana, daya, dan data. Ingin
tahu keseluruhan kisah mereka? Segera baca buku ini. Selamat membaca dan
memperoleh berkat Tuhan.
Peresensi: Tatik Wahyuningsih
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Resensi 2: Bagaimana Saya Tahu Jika Yesus Mengasihi
Saya ?
Judul asli buku : If Jesus Loves Me, How Do I Know?
Penulis

: Christine A. Dallman & J. Isamu Yamamoto

Penerjemah

: Dwi Prabantini

Penerbit

: ANDI Offset, Yogyakarta 2003

Ukuran

: 15 x 24 cm

Tebal

: 156 Halaman

Mekanisme kehidupan global yang kompleks membuat tantangan yang ada semakin
kompleks pula. Setiap orang tidak bisa mengelak dan mau tidak mau harus ikut
menghadapinya, termasuk orang percaya sekalipun. Saat melewati tantangan dan
ujian, mungkin saja ada di antara kita yang merasa seorang diri. Untuk membantu kita
menyadari dan merasakan kasih Kristus saat kita merasa kehilangan kasih-Nya,
Christine A. Dallman & J. Isamu Yamamoto menulis buku ini.
Buku "Bagaimana Saya Tahu Jika Yesus Mengasihi Saya" adalah sebuah buku
kesaksian dari pengalaman Christine A. Dallman dan J. Isamu Yamamoto yang
mengagumkan. Kisah mereka dibagi ke dalam 12 bab. Setiap bab dalam buku ini
diawali dengan sebuah episode naratif dari salah satu Injil. Kemudian diikuti kisah
pengalaman pribadi penulis dan diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan untuk
direnungkan oleh pembaca. Inti kesaksiannya mencakup:
•
•
•
•

Yesus, Penyelamatku
Yesus, Pribadi yang Bersimpati Kepadaku
Yesus, Pahlawanku
Yesus, Penyembuhku, dst..

Sangat menarik! Siapa pun perlu membaca buku ini, bukan hanya untuk menikmati
kesaksian penulis yang memberkati tapi juga untuk membangkitkan kembali semangat
kita yang mungkin sedang suam. Siapkan hati Anda untuk disegarkan oleh kasih-Nya
dengan membaca buku ini. Soli Deo Gloria.
Peresensi: Desi Rianto
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Jadwal kegiatan anak Anda sehari-hari mungkin dimulai dengan membiasakannya
bangun pagi, mandi, tidur siang, dan tidur malam. Namun demikian, pasti masih ada
waktu kosong sekurang-kurangnya 5 menit untuk membaca Alkitab bersama buah hati
Anda. Berikut adalah poin-poin membangun kebiasaan membaca Alkitab bersama
anak:
Tentukan waktu membaca Alkitab secara rutin. Cobalah untuk melakukannya pada
waktu yang sama setiap harinya, mungkin setelah sarapan atau sebelum makan
malam.
Bacalah cerita-cerita dari Alkitab anak-anak. Gunakan Alkitab anak-anak atau Alkitab
bergambar. Jangan memilih cerita yang terlalu panjang, cukup yang singkat saja.
Beberapa anak senang memegang Alkitab pada saat Anda membacakannya, biarkan
saja. Menggunakan boneka tangan untuk bercerita pasti sangat menyenangkan.
Perkenalkan bahan-bahan cerita lainnya. Buku mewarnai yang berisi cerita Alkitab juga
merupakan cara yang baik sekali untuk membagikan suatu cerita.
Peragakan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Apabila pada bagian
cerita Alkitab tersebut terdapat benda-benda yang terdapat di rumah Anda, gunakanlah.
Benda pendukung yang dapat dilihat membuat sebuah cerita menjadi nyata bagi anak
Anda. Jika Anda sedang membaca mengenai bahtera Nuh, ambil bantal kursi untuk
dijadikan bahtera, lalu taruh binatang-binatang mainan di atasnya.
Nyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan dan riang. Anda bisa memulai waktu
membaca Alkitab dengan menyanyikan lagu-lagu rohani yang Anda bisa dapatkan di
toko-toko buku Kristen. Melompat-lompatlah dan bertepuk tangan.
Berikan ayat untuk dihafal. Pilihlah sebuah ayat dari Alkitab dan hafalkan setiap hari
sampai anak Anda dapat mengingatnya. Latihlah dengan cara meminta dia mengisi
kata yang hilang.
Buatlah doa yang mudah dan ringan bagi anak Anda. Pada awalnya, Anda harus
memberikan contoh doa yang simpel. Seperti, "Tuhan, terima kasih untuk matahari.
Terima kasih untuk hari ini. Amin." Setelah beberapa saat, tanyakan pada anak Anda
apakah ada yang ingin dia doakan.
Bersabarlah. Kadang-kadang, waktu membaca Alkitab harus dipersingkat karena anakanak mengantuk atau suasana hatinya sedang tidak nyaman. Ingatlah bahwa tujuan
Anda adalah untuk tetap berkomitmen mempertahankan rutinitas membaca Alkitab. Hal
itu akan menjadi bagian dari hari-hari anak Anda. Terakhir buatlah slogan, "Mari ambil
waktu untuk bersenang-senang dengan Tuhan!"
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Diambil dan disunting seperlunya dari:
Nama situs

: TerangDunia.com

Alamat URL

: http://www.terangdunia.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1016:tips-membaca-alkitab-bersamaanak&catid=65:keluarga&Itemid=103

Penulis artikel

: Lynne M. Thompson

Disusun ulang

: Sri Setyawati

Tanggal akses

: 6 Desember 2011
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Keluarga (I)
Dari Redaksi
Shalom,
Dalam edisi kali ini, e-Buku menghadirkan resensi buku menarik yang bertemakan
keluarga. Keluarga adalah fondasi penting bagi kehidupan seseorang. Latar belakang
keluarga seringkali membentuk karakter seseorang, yang baik dan buruk. Keluarga juga
berperan besar dalam memengaruhi cara berpikir seseorang dalam mengatasi
masalah, menentukan karier, mengatur finansial, pertumbuhan psikologis, dan
sebagainya. Di dalam keluarga bisa juga terjadi konflik karena perbedaan yang dimiliki
tiap-tiap anggota. Bagaimana kita menyikapi konflik-konflik yang muncul? Dapatkan
pelajaran-pelajaran terkait dengan keluarga dari dua resensi yang kami sajikan berikut
ini.
Selain itu, jangan lewatkan juga tip menarik dalam memilih buku yang berkualitas.
Kiranya sajian e-Buku bulan ini dapat memberikan informasi menarik bagi Pelanggan
terkasih. Sampai bertemu kembali pada edisi e-Buku selanjutnya. Selamat membaca,
Tuhan Yesus memberkati.
Staf Redaksi e-Buku,
Yonathan Sigit P.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Seseorang yang tidak membaca buku yang baik tidak memiliki keunggulan atas orang
yang tidak bisa membacanya."
—(Mark Twain)—
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Resensi: Keluarga Kristen
Penulis

: Larry Christenson

Penerbit

: Buku Betania, Semarang

Ukuran buku : 13,5 x 20,5 cm
Tebal

: 226 halaman

Buku ini memunyai judul yang sederhana dan tidak terlihat menonjolkan kesan
"menarik" yang mungkin dapat membuat para pembaca tertarik untuk membacanya.
Namun jangan salah, ternyata di balik kesederhanaan judulnya -- yang ternyata sengaja
dibuat demikian oleh si pengarang -- terselip sebuah "ketepatan" di dalamnya.
Ketepatan yang dimaksud yaitu bahwa judul ini menunjukkan dengan jelas kepada
siapa buku ini ditulis (orang-orang Kristen) dan pokok persoalan yang dibahasnya
(keluarga).
Buku karangan Pendeta Larry Christenson ini telah tercetak lebih dari 1.300.000
eksemplar di Amerika Serikat -- demikianlah ulasan yang ditulis di sampul depan buku
ini. Sebuah pencapaian yang terbilang cukup fantastis untuk ukuran sebuah buku
bernuansa kristiani. Buku yang diterbitkan di Indonesia oleh Penerbit Betania ini terdiri
dari dua bagian. Bagian pertama, dibagi menjadi lima pasal dan tiga pasal di bagian
kedua. Bagian pertama menjelaskan tentang peraturan Allah untuk keluarga.
Bagaimana Allah mengatur wewenang bagi masing-masing anggota keluarga
dipaparkan di sini, disertai dengan ayat pendukung dari Alkitab. Pada bagian kedua,
dijelaskan mengenai peranan Yesus untuk keluarga, yaitu sebagai pengatur wewenang
dan tanggung jawab dalam keluarga itu sendiri.
Buku ini tentu saja sangat tepat dibaca oleh keluarga Kristen -- istri, suami, anak-anak,
dan orang tua. Namun perlu diingat, pengarang tidak menjanjikan kehidupan keluarga
Anda berubah seketika setelah menerapkan apa yang ditulis di dalamnya. Namun, buku
ini adalah sebuah pembimbing praktis untuk keluarga Kristen. Tertarik? Silakan
mendapatkan buku ini dan membacanya!
Peresensi: Ami Grace Y.
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Resensi 2: Bantal Keluarga -- Kiat Menjaga Pernikahan
Agar Tidak Cedera
Penulis

: Paul Gunadi

Penerbit

: Metanoia Publishing, Jakarta 2009

Ukuran buku : 12,5 x 18 cm
Tebal

: 135 halaman

Keluarga merupakan tempat belajar seumur hidup. Keluarga yang sehat akan
memberikan dampak positif bagi gereja dan masyarakat. Namun, tidak disangkal bahwa
untuk memiliki keluarga yang sehat, rukun, dan bisa dijadikan teladan tidak bisa
diperoleh secara instan. Di dalam keluarga, masing-masing anggota memiliki sifat,
karakter, keinginan, dan pendapat yang berbeda-beda. Tidak jarang perbedaanperbedaan tersebut menimbulkan konflik. Menyikapi kemungkinan tersebut, apa yang
harus kita lakukan agar konflik yang terjadi tidak membuat keluarga kita berantakan?
Anda bisa mencari tahu jawabannya melalui buku "Bantal Keluarga" ini.
"Bantal Keluarga" merupakan kumpulan khotbah Pdt. Paul Gunadi yang disiarkan
melalui program TELAGA (TEgur sapa gembaLa keluarGA). Mengapa bantal? Menurut
Pdt. Paul, bantal adalah satu perlengkapan rumah tangga yang memiliki fungsi sebagai
alas kepala dan pengganjal yang empuk yang membuat kita bisa beristirahat dan tidur
dengan nyaman. "Bantal" diibaratkan bisa berfungsi sebagai peredam kemarahan
sehingga konflik yang muncul dalam rumah tangga tidak berkepanjangan, lebih-lebih
menghancurkan keutuhan keluarga. Selain dipilih menjadi judul buku, bantal keluarga
juga menjadi judul bab pertama dalam buku ini. Selain tentang bantal keluarga, Pdt.
Paul juga mengupas tentang hal-hal yang umumnya menjadi persoalan utama dalam
kehidupan keluarga, seperti Makna Kata Mengasihi Istri bagi Suami dan Pubertas
Kedua. Penjelasan-penjelasan dalam buku ini didasarkan pada Alkitab, meskipun
dalam penjelasan panjangnya penulis tidak banyak mengutip ayat Alkitab. Penguraian
setiap topik disampaikan secara sistematis dan tidak bertele-tele. Hal ini tentu sangat
memudahkan pembaca menarik inti pelajaran dari buku ini. Apalagi pada bab terakhir,
penulis juga memberikan kesimpulan. Sungguh menyenangkan!
Berdasarkan manfaat yang terkandung di dalamnya, pembaca yang sudah berkeluarga,
gembala, konselor, dan pelayan-pelayan Tuhan sebaiknya membaca buku ini. Selamat
membangun rasa aman di antara anggota keluarga Anda dan selamat mencegah
cedera akibat benturan konflik yang akan muncul.
Peresensi: Sri Setyawati
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Salah membeli buku? Anda pasti tidak ingin mengalaminya, bukan? Memilih buku yang
berkualitas memang perlu strategi. Anda ingin tahu bagaimana kiat agar bisa
mendapatkan buku yang berkualitas tanpa harus terlalu lama menghabiskan waktu
memilih bukubuku yang sangat banyak jenisnya? Berikut ini saya berikan tip-tip
bagaimana cara memilih buku yang berkualitas.
1. Kualitas Bahasa
Keteraturan bahasa dan kosakata yang sesuai dengan tingkatan pembaca cukup
penting untuk kriteria buku yang berkualitas. Melalui bahasa yang digunakan, kita bisa
menangkap kesan yang kuat dari sebuah buku. Kita akan terdorong untuk memilikinya
karena kita memahami maksud pengarangnya.
2. Kualitas Penerbit
Mengapa penerbit menjadi salah satu faktor penting? Karena penerbit yang berkualitas
pastilah menerbitkan karya-karya tulis yang baik dan berkualitas. Penerbit-penerbit
profesional berani menjamin kualitas buku karena mereka mengerjakannya melalui
proses-proses seleksi dan sensor yang ketat.
3. Kualitas Pengarang
Reputasi pengarang biasanya menjadi salah satu indikator penting penilaian kualitas
sebuah buku. Faktor pendidikan dan atau pengalaman pengarang biasanya merupakan
jaminan dari kualitas karya yang dihasilkannya.
4. Kualitas Isi
Kesatuan isi juga menjadi salah satu faktor penting. Pembaca akan merasa memperoleh
tambahan ilmu pengetahuan melalui isi yang disajikan. Dengan mengetahui isi yang
berbobot, pembaca tidak merasa rugi memiliki buku tersebut walaupun harganya sedikit
mahal.
5. Kualitas Cetakan
Penataan halaman yang profesional secara otomatis meningkatkan kualitas isi buku.
Dengan demikian, pembaca bisa memiliki kesan yang kuat terhadap buku tersebut dan
merasa sejalan dengannya. Kualitas cetakan yang baik juga membuat pembaca tidak
merasa menyesal untuk membelinya karena uang yang dikeluarkan sepadan dengan
kualitas buku dan ilmu yang diperoleh.

Semoga tip-tip ini bisa Anda gunakan sebagai acuan ketika Anda hendak membeli buku
atau menyewa buku di persewaan/perpustakaan.
Di dalam membaca, sebaiknya kita juga selektif dalam memilih buku-buku bacaan
karena tidak semua buku bacaan memiliki manfaat. Berikut adalah tip-tip yang bisa
dipertimbangkan dalam memilih buku.
1. Sesuaikan buku yang akan kita baca dengan suasana hati.
2. Sesekali, usahakan membaca majalah terbaru untuk memperoleh informasi-informasi
hangat yang terjadi di sekitar kita.
3. Baca buku-buku yang dapat memperluas wawasan.
4. Jangan baca buku yang bersifat merusak kepribadian.
5. Baca buku-buku yang bisa membuat kita termotivasi dalam belajar.
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Diambil dan disunting seperlunya dari:
Nama situs

: Stikom

Alamat URL

: http://komprai.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

Judul asli artikel

: Tips untuk Memilih Buku Berkualitas

Penulis artikel

: Tidak dicantumkan

Disusun ulang oleh : Sri Setyawati
Tanggal akses

: 12 Januari 2011

Stop Press: Kelas Diskusi PESTA -- Paskah 2011
Paskah adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup iman kekristenan
kita. Apakah Anda ingin mengerti lebih dalam lagi mengenai makna Paskah? Anda
rindu menyambut Paskah dengan lebih berarti tahun ini? Kami mengundang Anda untuk
bergabung di kelas diskusi Paskah yang diselenggarakan oleh PESTA (Pendidikan
Elektronik Studi Teologia Awam) < http://pesta.org/ >. Pendaftaran kelas diskusi ini
dibuka mulai tanggal 27 Januari 2011 - 26 Februari 2011. Diskusi akan berlangsung
mulai tanggal 2 Maret 2011 - 4 April 2011 melalui milis diskusi (email). Segera daftarkan
diri Anda ke < kusuma(at)in-christ.net >
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Keluarga (II)
Dari Redaksi
Shalom,
Untuk membangun sebuah keluarga yang berhasil tentu membutuhkan proses dan
waktu. Apalagi bagi keluarga Kristen, kita tidak bisa asal-asalan memilih pasangan
untuk bisa membangun keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Namun demikian, ada
beberapa keluarga Kristen yang Tuhan izinkan mengalami prahara dan pasang surut
dalam banyak hal. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan keluarga yang
mengalami keretakan? Dasar-dasar apa yang harus kita bangun supaya keluarga kita
kuat di dalam menghadapi masalah. Temukan jawabannya dalam buku-buku yang kami
resensi dalam edisi ini. Artikel menarik tentang mengatasi kesulitan membaca, di akhir
edisi ini, kiranya berguna bagi Pelanggan terkasih. Selamat mengikuti.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Setiap orang yang mengatakan mereka hanya memiliki sebuah hidup untuk dijalani pasti
tidak tahu bagaimana membaca buku."
—(NN)—
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Resensi: Memulihkan Taman Eden dalam Keluarga
Penulis

: Pdt. Julius Ishak Abraham, M.Sc.

Penerbit

: Penerbit ANDI, Yogyakarta 2007

Ukuran buku : 12,2 x 19 cm
Tebal

: 117 halaman

Keluarga adalah unit kesatuan terkecil yang dibentuk oleh Allah. Keberadaan keluarga
dapat menentukan keadaan masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Dalam era globalisasi
saat ini, keluarga mengalami tantangan-tantangan berat. Paham-paham yang merusak
moral terkadang memengaruhi keluarga dalam mengambil keputusan sehingga
keluarga mengalami ketidakharmonisan.
Melalui buku ini, penulis mengajarkan tentang cara membina dan membangun
keharmonisan suami istri, serta cara mendidik anak agar menjadi generasi pemenang.
Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya
sebagai suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain agar dapat bersikap dan bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan. Hal-hal yang dibahas dalam buku
ini mencakup Kasih Kristus bagi Keluarga, Kekudusan dan Kesetiaan Suami Istri,
Membangun Mezbah Keluarga, Keluarga Sehat, Peran Dasar Orang Tua dalam
Pendidikan Anak, dan masih ada beberapa topik lainnya. Dalam buku ini, Pdt. Julius
mengajak pembaca untuk kembali ke prinsip "back to Bible" (kembali ke Alkitab). Oleh
karena itu, beliau banyak menggunakan ayat Alkitab untuk menjelaskan poin-poin yang
disampaikannya. Yang lebih menarik lagi, penulis juga menggunakan ilustrasi-ilustrasi
yang banyak ditemui dalam kehidupan keluarga pada umumnya. Dengan demikian,
pembahasannya lebih mudah dicerna.
Buku "Memulihkan Taman Eden dalam Keluarga" tidak hanya menyuarakan tentang
bagaimana mengembalikan keindahan dan keelokan keluarga, tetapi juga
menghasilkan buah-buah yang indah, manis, dan berkenan di mata Allah dan sesama.
Anda ingin Tuhan memulihkan keluarga Anda? Bacalah dan pelajarilah langkahlangkah yang disampaikan Pdt. Julius di dalam buku ini.
Peresensi: Hadi Pramono
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Resensi 2: An Introduction to Family Nights Tool Chest
Penulis

: Kurt Brunner, Jim Weidmann, Mike, dan Amy Nappa

Penerbit

: City Blessing Publication, Jakarta 2004

Ukuran buku : 21 x 28 cm
Tebal

: 126 halaman

Sejak awal, Tuhan sudah berinisiatif untuk membentuk keluarga. Dia menjadikan lakilaki dan perempuan, dan menyatukan keduanya dalam pernikahan. Tuhan juga yang
menghendaki setiap keluarga Kristen dibangun di atas dasar firman Tuhan dan doa.
Tanpa menyertakan Tuhan dalam keluarga, bisa dijamin keluarga kita akan hancur.
Untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan, masing-masing anggota
keluarga harus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Orang tua, sebagai
wakil Allah di dalam keluarga dituntut untuk bisa membimbing anak-anaknya hidup di
dalam takut akan Tuhan. Hal ini bisa dipupuk dengan adanya persekutuan keluarga.
Dengan berbekal kerinduan untuk menolong keluarga-keluarga Kristen bertumbuh,
Cook Communications Ministries menerbitkan buku yang berfokus pada keluarga ini.
Bahan-bahan pengajaran yang ada di dalam buku ini sangat mudah diikuti. Bahkan
untuk mengajarkan ajaran Kristus kepada anak-anak, buku ini sangat membantu. Setiap
topik menyajikan inti bahasan, sasaran, ayat kunci, tinjauan aktivitas, ayat Alkitab yang
berhubungan, dan jurnal pribadi. Adapun pokok bahasan yang disajikan dalam buku ini
antara lain Kekuatan yang Tidak Terlihat, Yesus Menerima Apa yang Pantas Kita
Terima, Iman adalah Kuncinya, dan masih ada banyak hal yang lain. Topik-topik
tersebut dibagi ke dalam 3 dasar yang dipecah ke dalam 12 sesi. Dasar yang dimaksud
adalah kepercayaan dasar kekristenan, kualitas karakter Kristen, dan kemampuankemampuan kebijaksanaan hidup. Namun demikian, maksud/tujuan buku ini bukan
berfungsi sebagai kurikulum, yang menuntut pembaca untuk memenuhi semua urutan
dan rencana. Pilihlah cara seperti apa yang berhasil dan yang dapat mengubah situasi
keluarga Anda. Penggunaan buku ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembaca,
satu topik bisa dijabarkan untuk beberapa minggu. Berbeda dari buku lainnya, ukuran
huruf yang digunakan dalam buku ini cukup besar, jadi Anda bisa membaca buku ini
dengan lebih jelas. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberi kesempatan bagi
anak-anak Anda untuk membacanya sendiri. Salah satu kekurangan buku ini adalah
ejaan bahasa Indonesia yang digunakan tidak sesuai dengan aturan baku yang berlaku.
Selebihnya, konten dan pelajaran di dalamnya sangat bermanfaat, baik, dan benar.
Buku ini disusun oleh dua penulis utama, yakni Jim Weidmann dan Kurt Bruner. Mereka
dibantu oleh Mike dan Amy Nappa. Jim Weidmann adalah seorang pendiri Heritage
Builders yang mengembangkan konsep Family Nights selama bertahun-tahun. Ia juga
melayani sebagai Direktur Eksekutif dari National Day of Prayer. Sementara Kurt Bruner
adalah seorang pengarang di Your Heritage (penerbit Cook). Dia juga melayani sebagai
Vice President Focus Resource Group. Mike dan Amy Nappa adalah penulis dan
penyunting banyak bahan untuk keluarga.
Peresensi: Sri Setyawati
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Artikel: Kesulitan Membaca

Umur dan kecepatan anak-anak dalam belajar membaca sangat beraneka, seperti juga
dalam kebanyakan aspek perkembangan lainnya. Kebanyakan anak belajar membaca
antara usia 3-8 tahun. Bagi beberapa orang, proses untuk menjadi pembaca
memerlukan waktu 2 atau 3 tahun. Bagi yang lain segala-galanya berjalan lancar
sehingga dalam 6 bulan mereka dapat menjadi pembaca yang bersemangat dan tidak
bergantung kepada orang lain.
Tetapi, dalam persentase kecil anak-anak memang mengalami kesulitan-kesulitan
tertentu dalam belajar membaca. Ada sejumlah sebab yang mungkin. Kapan harus
mengkhawatirkannya?
Karena banyaknya variasi dalam umur dan kecepatan anak-anak dalam belajar
membaca, seringkali sukar bagi orang tua untuk mengetahui kapan harus
memprihatinkan maju tidaknya proses belajar sang anak.
Jangan risau bila anak Anda belum berumur 7 tahun. Jika pada usia ini tidak ada
kemajuan, Anda perlu mengambil beberapa langkah. Tidaklah masuk akal untuk
menganggap bahwa jika masalah ini diabaikan, maka masalahnya akan hilang dengan
sendirinya. Dengan bertambahnya usia akan makin sulit untuk menangani masalah
membaca mereka.
Apa yang harus dilakukan?
Periksalah apakah Anda sudah memberikan dukungan dan dorongan yang benar
kepada anak Anda dan tentu saja jangan mengharapkan yang tidak mungkin dari anak
Anda. Jika Anda masih merisaukannya, beri tahu guru anak Anda dan buatlah janji
untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas situasi itu dengan dia. Jika
tampaknya ada masalah membaca yang parah, ia mungkin akan memberi saran untuk
Anda. Jika tidak, Anda dapat meminta suatu penilaian dari seorang pakar psikologi
pendidikan.
Diambil dan disunting dari:
Judul buku : Membantu Putra Anda Belajar Membaca
Penulis

: Betty Root M.B.E

Penerjemah : A. Hadyana Pudjaatmaka Ph.D.
Penerbit

: Periplus, Jakarta 1995

Halaman

: 44
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e-Buku 070/Maret/2011
Renungan (I)
Dari Redaksi

Shalom,
Merenungkan firman Tuhan penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Selain
membaca Alkitab, kita juga memerlukan buku-buku bermutu untuk mendukung dan
memperlengkapi kita. Buku karangan Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D., dan Gunawan
Santoso, merupakan dua dari sekian banyak buku yang dapat Anda pilih untuk dibaca.
Kami juga menyiapkan tip bagaimana cara memilih bahan bacaan yang bermutu,
sehingga Anda bisa mendapatkan bahan bacaan yang bermutu tanpa harus
membuang-buang waktu Anda. Semoga sajian kami dapat memotivasi Anda untuk
semakin giat membaca, terkhusus bacaan-bacaan rohani yang dapat membantu Anda
terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan menikmati anugerah-Nya dalam
kehidupan Anda.
Staf Redaksi e-Buku,
Samuel Njurumbatu
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Rumah tanpa buku ibarat kamar tanpa jendela."
—(Heinrich Mann)—
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Resensi: Khotbah Yesus di Bukit
Penulis

: Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D.

Penerbit

: Gloria Graffa, Yogyakarta 2002

e-Buku 2011

Ukuran buku : 11 x 18 cm
Tebal

: 119 halaman

Mata ganti mata, gigi ganti gigi; itulah yang dunia ajarkan. Bagi dunia, orang yang
memberikan pipi kanannya setelah ditampar pipi kirinya disebut orang lembek. Hal ini
berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, khususnya dengan khotbah Tuhan
Yesus di bukit. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari khotbah Yesus itu? Banyak
yang menilai bahwa khotbah di bukit adalah suatu ajaran yang mustahil untuk
direalisasikan. Orang tidak menyangkal keluhuran dan kebijaksanaan Yesus dalam hal
pengajaran-Nya, namun yang dipertanyakan adalah penerapan praktisnya dalam
kehidupan sehari-hari yang masih dipengaruhi oleh keinginan daging.
Dalam buku ini, Pdt. Eka Darmaputera mencoba menguraikan khotbah Yesus dengan
menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan komunikatif, atau dengan kata lain,
dengan bahasa "pasar", agar mudah dipahami oleh setiap orang Kristen. Kelebihan
buku ini yaitu hanya membahas satu perikop Alkitab, Matius 5:3-12. Buku ini juga tidak
mengawali pembahasannya dengan ayat Alkitab, doa, dan diakhiri dengan aplikasi
seperti yang biasa ditemukan dalam buku-buku renungan. Materi yang ada disampaikan
dalam bentuk uraian, sehingga memudahkan pembacanya menangkap makna rohani
dari khotbah Yesus di bukit, meskipun kesembilan ucapan bahagia tidak semuanya
dibahas dalam buku ini.
Salah satu motivasi Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D. menulis buku ini adalah beliau ingin
menguraikan secara sederhana ajaran Yesus yang dipandang cukup sulit diterima akal,
terkhusus kita yang hidup pada saat ini. Selain buku ini, Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D.
juga menulis buku-buku lain seperti "Beragama dengan Akal Sehat", "Dengarlah yang
Dikatakan Roh", "Mengapa Harus Salib", "Ketika Takut Mencekam", "Iklan bagi Anak
Hilang", dan "Tanpa Plus, Tanpa Minus." Ingin tahu seperti apa uraian Pdt. Eka
Darmaputera, Ph.D. tentang khotbah Yesus di bukit? Segeralah baca buku ini.
Peresensi: Yonathan Sigit
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Resensi 2: Dari Anugerah ke Anugerah dan Hanya Karena
Anugerah
Judul asli buku : From Grace to Grace and Only by Grace
Penulis

: Gunawan Santoso

Penerbit

: Talenta Publishing, Bekasi 2006

Ukuran buku

: 13,5 x 21,5 cm

Tebal

: 90 halaman

Gunawan Santoso adalah lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah lulus, ia memutuskan untuk menggeluti dunia keuangan, khususnya perbankan.
Saat buku "From Grace to Grace and Only by Grace" ini diterbitkan, ia menduduki
jabatan yang cukup penting pada salah satu bank nasional. Ia terlibat pelayanan sejak
mahasiswa dan bersama beberapa alumni, mendirikan yayasan untuk mendukung
kegiatan persekutuan mahasiswa di almamaternya. Ia juga aktif melayani di gereja.
Pertama kali melihat buku ini, Anda mungkin berpikir buku ini buku renungan biasa.
Buku "From Grace to Grace and Only by Grace" merupakan tulisan yang praktis,
pragmatis, dan progresif dari seorang profesional dalam melihat hubungan dengan
Tuhan yang amat transendental. Bahasa yang digunakan cukup luwes dan tidak
menggunakan istilah teologi yang kental, meskipun dia mendasarkan gagasan dan
penjelasannya pada Alkitab. Dengan demikian, semua pembaca -- entah itu hamba
Tuhan senior hingga jemaat biasa, bisa mendapatkan pelajaran dari buku ini. Contohcontoh yang digunakan untuk menjelaskan idenya juga mengambil kisah nyata dalam
hidup sehari-hari.
Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk belajar melihat segala peristiwa
dalam keseharian dengan dua cara pandang yang berbeda, bukan dari kacamata
manusia saja, tapi juga dari kaca mata Allah. Karena buku ini merupakan hasil
perenungan, setiap bab selalu diawali dengan pembacaan ayat Alkitab dan diakhiri
dengan pertanyaan aplikatif (walaupun tidak secara eksplisit). Ciri khas lain dari buku ini
adalah menggunakan ukuran huruf yang cukup besar. Hal ini sangat membantu bagi
kaum lanjut atau pembaca yang penglihatannya sudah berkurang untuk membaca
tulisan-tulisan kecil. Menurut Pdt. Daniel Alexander, buku ini seperti "snack". Buku ini
bisa dibaca berulang-ulang seperti "snack" yang bisa dinikmati sewaktu-waktu. Anda
ingin merasa rileks berdiam di dalam aliran firman Tuhan? Nikmatilah buku ini.
Peresensi: Sri Setyawati
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Tips: Memilih Bahan Bacaan yang Berkualitas

Ketika melihat-lihat di perpustakaan umum atau toko buku terkenal, Anda mungkin
menemukan beberapa judul buku menarik. Anda kemudian mengambil salah satu buku,
membacanya sepintas, lalu dengan cepat menilai apakah buku tersebut perlu dimiliki
atau tidak. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda akan dapat menikmati waktu yang
Anda pakai atau malahan Anda akan menyerah sebelum menyelesaikan buku itu? Ini
merupakan suatu dilema yang dihadapi oleh setiap pecinta buku, yang memahami
betapa berharganya waktu yang dihabiskan untuk menikmati sebuah buku.
Para penggemar buku biasanya menanyakan ke beberapa tempat untuk mendapatkan
satu buku yang mereka sukai. Berikut ini beberapa tip menarik yang mungkin dapat
Anda gunakan.
1. Berselancarlah di internet. Berlanggananlah publikasi berkala dari penerbit-penerbit atau
berlanggananlah daftar buku online. Banyak majalah elektronik yang menawarkan
langganan berbayar atau tidak berbayar, dan menerbitkan judul-judul atau buku terbaru
bagi pembaca mereka. Beberapa publikasi terbit 5 hari dalam seminggu, ada juga yang
terbit secara bulanan. Anda juga dapat mencari situs-situs yang mengulas buku-buku
baru maupun lama. Beberapa situs-situs tersebut juga mencantumkan kredensial
pengulasnya, sehingga Anda bisa mengetahui siapa yang memberikan ulasan dan
apakah ulasan yang Anda dapatkan tersebut layak untuk mendapat perhatian.
2. Bacalah majalah-majalah untuk penerbit atau penulis. Banyak iklan yang
mempromosikan judul-judul baru atau menawarkan ulasan-ulasan buku cetak. Anda
mungkin bisa menemukan judul-judul yang dikategorikan sesuai ragam maupun
penulisnya.
3. Carilah informasi terbaru mengenai penulis favorit Anda. Banyak situs yang
mencantumkan daftar karya-karya penulis tersebut yang telah diterbitkan maupun yang
akan diterbitkan, termasuk kutipan dari bukunya atau cukilan dari beberapa bab
bukunya. Bahkan ada beberapa situs yang membahas alasan para penulis tersebut
menulis buku atau bagaimana mereka mengembangkan beberapa tokoh yang mereka
buat. Setelah mendapatkan informasi dari situs-situs tersebut, Anda dapat memutuskan
apakah Anda akan membeli karya terbaru penulis favorit Anda tersebut atau tidak.
4. Bergabunglah atau kunjungilah klub-klub buku yang dikhususkan untuk ragam-ragam
buku tertentu. Beberapa klub nasional atau internasional menyelenggarakan konferensi,
mengelola situs, dan menerbitkan majalah elektronik dengan informasi terbaru tentang
ragam dan penulis buku tertentu. Buku-buku fiksi ilmiah, novel-novel percintaan, dan
jenis-jenis tulisan lainnya memiliki banyak penggemar yang saling menjalin relasi lewat
klub-klub buku tersebut. Ikutilah perkembangan ragam buku favorit Anda melalui klubklub buku tersebut untuk mendapat informasi tentang judul-judul buku dari ragam buku
favorit Anda yang akan diterbitkan.
5. Perhatikanlah sampul buku bagian depan dan belakang. Bagian depan biasanya
menawarkan daya pikat yang terlihat dari gambar-gambar yang menarik, statistik yang
memukau, atau pujian dari editor yang mendorong para pembaca untuk mulai membaca.
Pada bagian belakang, Anda bisa membaca informasi tentang si penulis, kutipan para
pengulas, dan ringkasan isi buku. Kadang-kadang informasi penjualan juga dilampirkan.
6. Periksalah daftar isi atau sampul bagian dalam. Daftar isi dapat berisi daftar judul bab,
kecuali jika bab-bab hanya diberi angka, seperti buku pada umumnya. Buku tersebut
mungkin dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih besar yang diberi sub-judul
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untuk memudahkan pembaca menemukan ide tema yang dikembangkan dalam seluruh
buku. Beberapa sampul bagian dalam buku biasanya juga menyertakan detail tentang
penulis atau ringkasan alur cerita.

Jangan buang-buang waktu dan uang Anda untuk memilih bahan-bahan bacaan secara
acak, kecuali jika Anda menyukai kejutan-kejutan. Luangkan waktu beberapa menit
untuk menjelajahi situs, tautan-tautan, dan sampul-sampul buku untuk mendapatkan
bahan bacaan yang sepadan dengan usaha Anda. (t/Setya)
Diterjemahkan dan disunting dari:
Nama situs

: Essortment

Alamat URL

: http://www.essortment.com/hobbies/howchoosegood_szei.htm

Judul artikel

: How to choose a good book to read

Penulis

: Rose Halas

Tanggal akses : 16 Desember 2010
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Stop Press: Kumpulan Bahan Paskah dan Info YLSA di
Situs "Paskah Indonesia"

Situs Paskah Indonesia adalah situs berbahasa Indonesia yang menyediakan bahan
Paskah yang sangat lengkap, di antaranya: Tip-tip menarik seputar Paskah, info buku
yang berhubungan dengan Paskah, ucapan Paskah, info profil user baru, kolom status
online, humor Paskah, khotbah audio, link situs Paskah, blog mengenai Paskah,
renungan Paskah, lagu Paskah, puisi Paskah, bahan mengajar Paskah, kesaksian
Paskah, drama Paskah, artikel Paskah, topik forum yang aktif dikunjungi, Facebook
YLSA dan lowongan YLSA.
Situs Paskah Indonesia dirancang sedemikian rupa agar setiap pengunjung bisa ikut
berpartisipasi dengan mengirimkan renungan, artikel, atau juga blog Paskah untuk bisa
saling berbagi berkat dengan pengunjung yang lain. Fasilitas forum juga tersedia di
situs ini sehingga pengunjung bisa ikut berdiskusi seputar topik Paskah. Keistimewaan
lain dari situs ini adalah disediakannya fasilitas mengirimkan ucapan selamat Paskah
untuk teman seiman dan pengunjung yang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi
situs Paskah Indonesia!
==> http://paskah.sabda.org/
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Renungan (II)
Dari Redaksi
Shalom,
Bak tanaman, kehidupan rohani harus senantiasa dipupuk dan dirawat supaya terus
tumbuh subur. Berdoa dan membaca firman Tuhan adalah langkah yang dapat kita
lakukan agar kerohanian kita semakin berkembang. Untuk mendalami Alkitab, kita bisa
dibantu dengan adanya buku-buku renungan. e-Buku edisi 71, menyajikan dua resensi
buku yang berisi kumpulan renungan. Di kolom Artikel, e-Buku menyajikan sudut
pandang seorang hamba Tuhan tentang literatur Kristen. Anda ingin tahu lebih lengkap?
Silakan simak sajian yang telah kami persiapkan. Selamat menikmati sajian kami!
Staf Redaksi e-Buku,
Ami Grace Y.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Hari ini menjadi pembaca, besok menjadi pemimpin."
—(Henry Fielding)—
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Resensi: Hidup yang Berarti: 30 Renungan Hidup Kristiani
Penulis

: Agus Soehono

Penerbit

: Gunung Mulia, Jakarta 1999

Ukuran buku : 13 x 20 cm
Tebal

: 145 halaman

Pengalaman adalah guru yang terbaik, apalagi pengalaman itu dilandasi oleh firman
Tuhan. Pengalaman yang dialami oleh seseorang pasti berbeda dengan pengalaman
yang dialami oleh orang lain. Walaupun begitu, kita bisa mengambil pelajaran dari
pengalaman orang lain. Pengalaman-pengalaman yang kita miliki juga bisa menjadi
berkat bagi orang lain. Tantangannya sekarang, apakah kita bisa menjadikan
pengalaman itu sebagai pelajaran untuk masa depan atau membiarkannya berlalu
begitu saja?
Beranjak dari pengalaman hidup dan pelayanannya, Agus Soehono akhirnya menulis
buku yang berisi 30 renungan hidup Kristen. Dengan ilustrasi-ilustrasinya, penulis
mampu memberikan gambaran yang indah bagi pembaca untuk dapat merenungkan,
menata, dan menentukan langkah-langkah dalam membentuk kehidupan iman dan
pelayanan yang lebih bermanfaat bagi Allah dan sesama. Menariknya, ilustrasi-ilustrasi
segar dari buku ini, diuraikan secara sederhana tanpa kehilangan esensinya, sehingga
pembaca lebih mudah mencerna makna dan nilai-nilai Kristen yang disampaikan oleh
penulis. Buku ini bagus untuk semua kalangan, apalagi bagi orang-orang Kristen yang
rindu merefleksikan nilai hidup Kristen mereka. Para aktivis gereja dan pendeta juga
dapat mengonsumsi buku untuk melengkapi pelayanan mereka.
Namun, buku renungan ini tidak terlalu banyak mengutip ayat-ayat firman Tuhan, inilah
yang disayangkan. Selain itu, buku ini juga tidak menyediakan lembar aplikasi dan
evaluasi. Dengan begitu, pembaca perlu menyediakan kertas sendiri jika ingin
merenung dengan membaca buku ini.
Peresensi: Truly Almendo P.
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: Pengky Andu
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: Majesty, Jakarta 2001
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Ukuran buku : 14 x 21 cm
Tebal

: 81 halaman

Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini maupun hari
esok. Kehidupan merupakan sebuah misteri. Namun demikian, kita bisa belajar tentang
hidup dari seorang Guru yang mengerti kehidupan ini secara jelas. Guru yang bisa
dijadikan teladan, yang ajaran-ajaran-Nya bisa direnungkan, dilakukan, dan diajarkan
kepada orang lain agar mereka juga mengalami kemenangan yang kita alami, Dialah,
Yesus -- Sang Guru kehidupan.
"Sang Guru Kehidupan", buku yang ditulis oleh Pengky Andu -- seorang pengkhotbah
yang antik, nyentrik, menggelitik, dan kadang mengkritik, bisa menjadi referensi Anda
dalam mempelajari arti hidup. Sampul buku ini memang terlihat sangat sederhana.
Saking sederhananya mungkin banyak orang tidak tertarik. Namun, isinya tidak
sesederhana tampilannya, Anda jangan tertipu! Dengan membaca buku ini iman Anda
bisa dibangkitkan. Buku ini memuat khotbah-khotbah Pengky Andu yang sarat akan
kebenaran Allah tentang kehidupan. Bahkan tidak jauh berbeda dengan khotbahkhotbahnya, dalam buku ini, penulis juga menyampaikan renungannya dengan disertai
ilustrasi, contoh, atau perumpamaan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun sebagian besar renungannya berisi ilustrasi, namun Pengky Andu selalu
mendasarkan renungannya pada ayat Alkitab. Gaya bahasa yang "tanpa tedeng alingaling" juga terlihat jelas dalam buku ini. Enteng, segar namun tegas! Begitulah kesan
pertama dari buku ini.
Ciri khas lain dalam buku ini adalah, adanya kata-kata penguatan di bagian akhir
renungan. Meskipun pendek namun memberi inspirasi. Dari buku ini, Anda bisa
menemukan 11 renungan yang berbicara tentang proses mencari dan menemukan
banyak hal dalam hidup; mukjizat, waktu, dan kehidupan; kasih mula-mula; tidak lari
dari kekecewaan, dan beberapa topik lainnya. Sayangnya, tidak semua kumpulan
khotbahnya dibukukan.
Peresensi: Lani Mulati
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Artikel: Literatur Kristen Lebih Penting daripada Bangunan
Gedung Gereja
Penyusun ulang: Sri Setyawati
Keberadaan literatur Kristen di Indonesia, bisa dikatakan tidak sepopuler jika
dibandingkan dengan literatur-literatur sekuler. Namun, kita patut bersyukur karena
keberadaan literatur Kristen saat ini, sudah menunjukkan eksistensinya bahkan
semakin berkembang.
Saat ini kita akan mengorek tentang literatur Kristen dari sudut pandang seorang hamba
Tuhan. Sebagai seorang pendeta, Peter Wongso tidak hanya rindu memberitakan
kebenaran Allah melalui khotbah-khotbahnya, namun ia juga ingin terlibat dalam dunia
literatur. Seperti apakah literatur Kristen dalam kacamata seorang Peter Wongso?
Menurut beliau, literatur Kristen mengandung tiga makna. Pertama, selain melalui
perantara (nabi), Allah juga mengomunikasikan kehendak-Nya melalui tulisan (Alkitab).
Adapun tujuannya adalah supaya manusia dari generasi ke generasi dapat mempelajari
firman Tuhan dengan bahasa yang dimengerti. Selanjutnya pembelajaran firman Tuhan
yang dimaksud diharapkan membuahkan pengenalan akan kehendak-Nya dan
menjadikannya sebagai prinsip dalam kehidupan. Kedua, literatur Kristen dengan
segala wacana dan penggolongannya dalam perjalanan sejarah gereja dan kehidupan
manusia, telah banyak memberi sumbangsih dalam pembentukan dasar, konsep,
pedoman iman, dan kelakuan. Ketiga, literatur Kristen memunyai pengaruh yang
melampaui zaman. Pemikiran teolog-teolog besar dalam sejarah dapat kita pelajari dan
terus dapat dikaji melalui karya mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peter
Wongso memiliki beban untuk terus belajar bahkan menulis berbagai buku. Bagi dia,
literatur Kristen lebih penting daripada bangunan gedung gereja.
Usut punya usut, pelayanan Peter Wongso di dunia literatur berawal sejak bulan Juli
1951, saat beliau diselamatkan Tuhan. Sejak saat itu, kerinduannya untuk melakukan
penginjilan pribadi semakin kuat. Pengalamannya menginjil di berbagai daerah pun,
mengusik hatinya untuk mengabarkan Injil melalui tulisan yang dicetak dan
didistribusikan seperti koran. Kerinduan beliau akhirnya terwujud! Tulisan-tulisannya
digunakan untuk pekabaran Injil. Tulisannya yang semula beroplah 5.000 eksemplar
terus meningkat menjadi 18.000 eksemplar. Bahkan tulisannya tidak hanya
menggunakan bahasa Indonesia tapi juga bahasa Mandarin. Sementara itu, karena
ketekunannya membaca dan mengadakan analisa Alkitab, Peter Wongso dapat
menghasilkan berbagai naskah khotbah. Kesungguhan Peter Wongso dalam bidang
literatur pantas diacungi jempol. Di sela-sela kesibukannya dalam proses belajarmengajar di sebuah universitas, beliau tetap menyediakan waktu untuk menulis diktat
dan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin. Begitulah
kronologi pelayanannya dalam bidang literatur yang masih terus beliau kembangkan
hingga saat ini. Dari jerih payahnya itu, beliau berhasil menulis diktat yang kemudian
diterbitkan sebanyak 49 eksemplar. Ia juga menulis 29 buku berbahasa Indonesia dan
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43 buku berbahasa Mandarin. Selain itu, ia juga telah menerjemahkan 23 buku. Banyak
juga artikel-artikel lain yang tersebar dalam berbagai bahasa.
Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Peter Wongso menggali sumber-sumber
tulisannya dari Alkitab. Beliau percaya bahwa Alkitab memiliki kewibawaan yang cukup
untuk menjawab seluruh problematika dalam kehidupan manusia. Boleh dikatakan
Alkitab adalah sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru memiliki cakupan dimensi yang sangat luas, apakah itu soal
peperangan, kekerasan, seks, arti hidup, pekerjaan, uang, dan sebagainya. Karena itu,
tidak mengherankan jika karya-karyanya berpengaruh banyak bagi pembacapembacanya. Beberapa di antaranya, orang Tionghoa di Jepang yang bertobat setelah
membaca tulisannya mengenai tujuh surat untuk gereja-gereja di Asia kecil, pada tahun
1961. Dr. Felix Liu, yang mendapat dorongan untuk menetapkan panggilan Tuhan,
kemudian menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, dengan membaca karya
terjemahannya dari buku karangan Oswald Smith. Beberapa mahasiswa dari Cina yang
belajar di Australia, menyaksikan pertobatannya setelah membaca dan mempelajari
buku "Dasar-dasar Iman Kristen" darinya, dan banyak pendeta dan gereja yang
memakai buku tafsirannya sebagai bahan khotbah dan PA.
Bagi Peter Wongso persinggungan dan perjumpaannya dengan kebenaran dalam
Alkitab selalu membuahkan satu hal: sukacita! Kemudian tatkala kebenaran tersebut
dituangkannya dalam bentuk tulisan, dibaca, dan menjadi berkat, ada kepuasan yang
tidak dapat dinilai dengan apa pun. Luar biasa!
Anda sudah banyak membaca buku dan rindu membagikan berkat kepada orang lain
melalui tulisan Anda? Berikut kiat yang dibagikan Peter Wongso. Pertama, menurut
Peter Wongso, seorang penulis Kristen harus mengalami kelahiran baru. Kedua,
memiliki sikap dan ketekunan dalam membaca Alkitab. Ketiga, terus mengembangkan
wawasan dengan mengasah pikiran dan membaca berbagai buku dari pelbagai disiplin
ilmu. Keempat, rajin menulis dan memublikasikannya walau awalnya mungkin tidak
lancar. Kelima, mengenali tulisan seorang penulis melalui karya tulisannya secara utuh,
baik pada usia muda, paruh baya, dan lansia. Selain itu, pertahankan kerajinan dan
kedisiplinan, rajin mengamati dan mengumpulkan bahan-bahan tulisan, dan disiplin
dalam menuliskannya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Bertolak dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan dan pewartaan
Injil bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, termasuk literatur.
Apalagi zaman sudah banyak berubah. Konteks pelayanan pun berkembang dengan
cepat. Jadi, jika kita tidak ingin gereja kita menjadi "besi tua", kita harus memikirkan
"kemasan-kemasan" pelayanan yang relevan dan "up to date", salah satunya lewat
literatur.
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Diambil dan disusun ulang dari:
Judul buku : Hamba Tuhan dan Jemaat Kristus yang Melintasi Zaman
Judul artikel : Literatur Kristen Lebih Penting daripada BangunanGereja
Penulis

: Peter Wongso

Penerbit

: Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), Malang 2002

Halaman

: 223 -- 227
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Seputar Paskah (I)
Dari Redaksi
Shalom,
Pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan salah satu anugerah terbesar yang kita
terima dari Allah. Peristiwa ini membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia
sehingga Dia rela mengorbankan Putra-Nya yang tunggal. Dengan demikian, sudah
sepantasnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, namun mengabdikan diri pada Sang
Penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka memperingati pengorbanan Kristus,
edisi pertama e-Buku di bulan April menyajikan resensi buku seputar Paskah karya Bob
Gordon dan Roy Hession. e-Buku juga menghadirkan sebuah renungan Paskah.
Melalui renungan tersebut, kami berharap Pelanggan lebih mensyukuri pengorbanan
Yesus. Jangan berhenti sampai di sini! Masih ada informasi mengenai publikasi eHumor di kolom Stop Press. Selamat membaca dan selamat menikmati sajian kami!
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Bacalah buku yang paling baik terlebih dulu, atau Anda tidak akan mendapatkan
kesempatan untuk membacanya sama sekali."
—(H. G. Wells)—
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Resensi: Kuasa Salib
Judul asli buku : Explaining the Cross
Penulis

: Bob Gordon

Penerjemah

: Lily Christianto

Penerbit

: ANDI, Yogyakarta 2004

Ukuran buku

: 11,8 x 19,1 cm

Tebal

: 110 halaman

Manakah yang lebih penting, kelahiran Yesus atau kematian-Nya? Keduanya samasama penting. Untuk melakukan kehendak Bapa, Yesus harus lahir dan mati untuk
menebus dosa manusia. Dosa-dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus di Kalvari.
Seseorang tidak akan mungkin menerima anugerah keselamatan apabila ia tidak
percaya kepada peristiwa tersebut. Kekristenan juga mengakui ketidakberdayaan
manusia dalam menghadapi persoalan dengan kekuatannya sendiri. Untuk memperoleh
kemenangan atas segala pergumulan, manusia memerlukan kuasa dari Sang Sumber
Kemenangan, Tuhan Yesus. Kemenangan Yesus di atas kayu salib memberikan kuasa
yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Apakah ini yang dimaksud dengan kuasa
salib?
Pertanyaan-pertanyaan yang mengusik Anda tentang kuasa salib bisa Anda jawab
dengan membaca buku "Kuasa Salib" yang ditulis oleh Bob Gordon -- seorang pengajar
Alkitab, penginjil, dan mantan dosen Studi Perjanjian Lama di London Bible College.
Penulis mengupas peristiwa salib yang dialami oleh Tuhan Yesus beserta segala
misterinya dan salib yang harus dipikul oleh orang percaya. Buku ini membahas hal-hal
yang terkait dengan kuasa salib, antara lain Kuasa Salib, Kebaikan Salib Sepenuhnya,
Penderitaan dan Penguasa, Penderitaan Kristus, dan Pikullah Salib Anda. Melalui buku
ini, Anda dapat belajar bagaimana memiliki kehidupan yang senantiasa mengalami
kuasa Tuhan, yang membuat kita selalu hidup berkemenangan melalui kuasa salib-Nya.
Hal yang menarik dari buku ini adalah setiap pembahasannya selalu dilandaskan pada
Alkitab. Jika dilihat dari judulnya, buku ini terkesan "berat". Mungkin Anda menduga
bahwa penjelasan-penjelasan penulis akan disampaikan dengan bahasa-bahasa
teologis. Tidak! Sekalipun isinya membahas hal pokok kekristenan, penulis mampu
memaparkannya dengan bahasa yang enak dibaca dan tidak membebani pembaca.
Peresensi: Fitri Nurhana
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Resensi 2: Jalan Golgota
Judul asli buku : Calvary Road
Penulis

: Roy Hession

Penerjemah

: Team O.M. Indonesia

Penerbit

: Yakin, Surabaya

Ukuran buku

: 12 x 19 cm

Tebal

: 83 halaman

Jalan Golgota. Apa yang Anda pikirkan saat Anda mendengar kata itu? Apakah Anda
akan segera teringat dengan peristiwa penyaliban Yesus? Atau Anda teringat akan
penderitaan Yesus saat harus berjalan dari tempat penyiksaan hingga Bukit Golgota?
Apa yang ada di dalam buku ini mungkin tidak sama dengan apa yang Anda pikirkan.
Buku ini tidak banyak membahas tentang peristiwa penyaliban Yesus. Buku "Jalan
Golgota" menampilkan kebenaran-kebenaran yang bisa menjadi inti kebangunan rohani
pribadi maupun gereja Tuhan. Buku ini menekankan bahwa kekristenan sejati
senantiasa membawa perubahan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Namun, bukan
perubahan yang berpusat pada diri sendiri tetapi pada Kristus, sehingga setiap orang
Kristen bisa mencapai persekutuan yang benar dengan Tuhan. Penulis mengajak
pembaca untuk tetap bertahan dalam melewati "jalan Golgota" dalam kehidupan.
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memunyai persekutuan yang benar
dengan Tuhan? Apakah Anda ingin mengalami kebangunan rohani secara pribadi?
Adalah baik untuk menjadikan buku ini sebagai pilihan Anda.
Buku ini terdiri dari 10 bab yang saling berhubungan namun tidak harus dibaca secara
berurutan. Pada bab pertama penulis mengajak pembaca untuk mengerti makna
kebangunan rohani. Setelah itu pembaca akan dibawa lebih dalam untuk menyelami inti
kehidupan Kristen, termasuk bagaimana masuk dalam persekutuan, kekudusan,
bagaimana menjadi hamba, dan kuasa darah Anak Domba. Sayangnya, penulis tidak
menyajikan ilustrasi di seluruh bab, tapi hanya beberapa saja. Meskipun begitu, isi yang
disajikan dalam buku ini sangat padat dan berbobot. Penulis buku ini pun tidak berteletele dalam menggunakan kata-kata, sehingga setiap pembaca bisa dengan mudah
menangkap pesan buku ini.
Buku ini sangat cocok digunakan sebagai bahan perenungan, terutama bagi mereka
yang ingin menjalin persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dengan mengingat
kembali peristiwa di Golgota, Anda pasti dimampukan untuk berjalan dalam jalan
Golgota Anda.
Peresensi: Santi Titik L.
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Renungan Paskah: Penyerahan Diri Yesus Sendiri
Efesus 5:25-27

Sedemikian besar dan ajaib pekerjaan yang harus dilakukan Yesus bagi orang-orang
berdosa, sehingga untuk itu Ia harus memberikan diri-Nya sendiri. Sedemikian besar
dan ajaib kasih Yesus kepada kita, sehingga Ia benar-benar memberikan diri-Nya
sendiri bagi dan kepada kita. Sedemikian besar dan ajaib penyerahan Yesus itu,
sehingga apa yang diusahakan-Nya itu benar-benar dapat dan sepenuhnya terjadi pada
kita. Karena Yesus, yang suci dan Mahakuasa itulah yang telah menanggung sendiri
semuanya. Ia menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kita. Sekarang yang perlu ialah kita
harus mengerti dengan benar dan percaya dengan sungguh-sungguh akan
penyerahan-Nya bagi kita.
Jadi, sampai di manakah Ia menyerahkan diri-Nya sendiri bagi gereja? Dengarlah apa
yang dikatakan Allah. Ia menyerahkan diri supaya dapat menguduskan gereja itu;
supaya gereja itu tidak bercela. Inilah tujuan Yesus. Sesuai dengan tujuan ini, Ia juga
melakukan hal yang sama dalam jiwa manusia menurut kerelaan orang itu, sehingga
hal ini juga dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dan pelaksanaannya disandarkan
kepada penyerahan Yesus sendiri.
Dengarkanlah pula firman Allah: "yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk
membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu
umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik." Ya, memang untuk
mempersiapkan bagi diri-Nya sendiri suatu umat yang suci, suatu umat kepunyaan-Nya
sendiri, suatu umat yang rajin berbuat baik, Ia telah memberikan diri-Nya sendiri.
Apabila saya menerima Dia, apabila saya percaya bahwa Ia memberikan diri-Nya
sendiri untuk melakukan hal itu bagi saya, saya pasti akan mengalaminya. Saya akan
disucikan melalui Dia, akan dipegang erat-erat sebagai milik-Nya, dan akan dipenuhi
dengan semangat dan sukacita untuk bekerja bagi-Nya.
Selanjutnya, perhatikanlah bahwa Ia menyerahkan diri-Nya sendiri terutama agar Ia
memiliki kita sepenuhnya bagi diri-Nya sendiri: supaya dapat mempersiapkan dan
menyucikan kita, suatu umat milik-Nya sendiri. Semakin saya mengerti dan
merenungkan penyerahan diri Yesus bagi saya, semakin saya menyerahkan diri saya
kepada-Nya. Penyerahan itu merupakan sesuatu yang timbal balik; kasih datang dari
kedua belah pihak. Penyerahan diri-Nya sendiri membuat suatu kesan sedemikian rupa
di dalam hati saya, sehingga dengan kasih dan sukacita yang sama, hati saya
seluruhnya menjadi milik-Nya. Saya tahu bahwa saya memiliki Yesus seluruhnya, dan
Yesus memiliki saya seluruhnya.
Lalu bagaimanakah saya dapat menikmati kesukaan yang sempurna dari hidup yang
penuh berkat itu? Aku "hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan
menyerahkan diri-Nya untuk aku". Dengan iman, saya membayangkan dan
merenungkan penyerahan-Nya kepada saya sebagai sesuatu yang pasti dan mulia.
Dengan iman saya memanfaatkan hal itu. Dengan iman saya memercayai Yesus untuk
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meyakinkan saya akan penyerahan-Nya ini, agar Ia bersekutu dengan saya dan
menyatakan diri-Nya sendiri di dalam saya. Dengan iman dan keyakinan saya
menantikan pengalaman keselamatan yang sempurna, yang dapat terjadi karena saya
memiliki Kristus yang dapat melakukan segala sesuatu bagi saya. Dengan iman, saya
hidup di dalam Yesus yang mengasihi saya dan yang menyerahkan diri-Nya untuk saya.
Dengan demikian saya bisa mengatakan, "bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku." Hai orang Kristen, percayalah dengan segenap hati:
Yesus memberikan diri-Nya sendiri bagi Saudara. Ia seluruhnya menjadi milik Saudara,
Ia akan melakukan segala sesuatu untuk Saudara.
Bahan renungan:
1. Karena kasih-Nya yang besar, Allah Bapa menyerahkan Anak-Nya. Karena kasih Yesus
rela menyerahkan diri-Nya sendiri (Yohanes 3:16; Efesus 5:25). Hal menerima dan
memiliki Yesus merupakan pintu memasuki kehidupan dalam kasih Allah yaitu
kehidupan yang tertinggi (Yohanes 14:21, 23; Yohanes 17:23, 26; Efesus 3:17-18).
Dengan iman kita harus berusaha memasuki kasih itu dan tinggal di dalamnya (1
Yohanes 4:16-18).
2. Sudahkah Saudara sekarang mempelajari segala sesuatu yang diperlukan untuk
memulai setiap hari dengan kepercayaan seorang anak kecil? Hari ini, saya menerima
Yesus menjadi hidup saya; yang melakukan segala sesuatu bagi saya.
3. Ketahuilah bahwa hal menerima dan memiliki Yesus harus diawali oleh hubungan
pribadi dengan Dia -- kesukaan untuk tinggal di dalam Dia, bercakap-cakap dengan Dia
sebagai seorang teman, bersukacita di dalam Dia dan kasih-Nya -- hal-hal ini akan
membawa kita kepada iman yang sungguh-sungguh menerima Dia.

Diambil dan disunting seperlunya dari:
Judul asli buku

: The New Life

Judul buku terjemahan : Membina Iman
Penulis

: Andrew Murray

Penerjemah

: Eviyanti Agus

Penerbit

: Penerbit Kalam Hidup, Bandung 1980

Halaman

: 32 -- 34

Stop Press: Publikasi e-Humor
e-Humor adalah publikasi elektronik yang secara khusus menyajikan humor untuk
menghibur masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet. Milis ini diterbitkan secara
berkala setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan berlangganan e-Humor, Anda
dapat berpartisipasi menjawab pertanyaan kuis -- yang bisa Anda dapatkan setiap Rabu
pertama dan ketiga. Perluas juga wawasan Anda dengan menyimak kolom Trivia
humor.
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Ayo, berlangganan e-Humor sekarang juga dengan cara mengirimkan email kosong ke
< subscribe-i-kan-humor(at)hub.xc.org >. Atau Anda menghubungi kami di <
humor(at)sabda.org >.
Dapatkan juga humor-humor lainnya melalui situs i-Humor
==> < http://humor.sabda.org >
Selain itu, bergabunglah bersama komunitas e-Humor di Facebook
< http://fb.sabda.org/humor > dan twitter
< http://twitter.com/sabdahumor > Tuhan memberkati.
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Seputar Paskah (II)
Dari Redaksi
Shalom,
Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Sampai
sekarang pun masih banyak orang yang menganggap peristiwa Paskah hanyalah
rekayasa dari sekelompok pengikut Yesus. Orang-orang itu mencetuskan berbagai
pandangan yang menyangkal bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Namun
demikian, di balik kontroversi yang terjadi, kiranya tidak mengubah keyakinan kita akan
kebenaran Alkitab. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memandang peristiwa
Paskah sebagai peristiwa titik balik kemenangan Yesus dan kemenangan kita. Kita
telah ditebus dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus.
Dalam edisi e-Buku 73 ini, Pelanggan kembali disuguhi dua resensi buku bertema
Paskah. Buku tersebut berjudul "Apakah Kristus Benar-Benar Bangkit?" dan "The Case
for Easter". Persamaan dari kedua buku tersebut adalah memperlihatkan bukti-bukti
peristiwa Paskah. Simak juga artikel menarik yang membahas tentang mahir membaca.
Harapan kami cara baca Anda kian berkembang setelah membaca artikel ini.
Akhirnya, redaksi e-Buku mengucapkan "Selamat Paskah 2011". Kiranya kebangkitan
Kristus membawa kebangkitan literatur Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Staf Redaksi e-Buku,
Yonathan Sigit P.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Rumah tanpa buku ibarat tubuh tanpa jiwa."
—(Marcus Tullius Cicero)—
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Resensi: Apakah Kristus Benar-benar Bangkit?
Judul asli buku : Did Christ Really Rise from the Dead?
Penulis

: Dave Branon

Penerjemah

: Tan May Lan

Penerbit

: Yayasan Gloria, Yogyakarta 1983

Ukuran buku

: 13 x 18 cm

Tebal

: 31 halaman

"Apakah Kristus benar-benar bangkit dari kematian?" Pertanyaan ini mungkin pernah
Anda dengar. Sebagian orang meyakini bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fiksi
dan karangan semata. "Mustahil seorang yang sudah mati bisa bangkit mengalahkan
kematiannya!" Begitu kilah mereka. Namun bagi orang percaya, kebangkitan Yesus
bukanlah hal yang perlu disangsikan lagi.
Buku berjudul "Apakah Kristus Benar-Benar Bangkit?" merupakan salah satu buku seri
dari kumpulan "Seri Mutiara Iman" yang diterbitkan oleh RBC dan Yayasan Gloria. Buku
ini mencoba mengupas secara jelas dan sederhana mengenai: mengapa kebangkitan
Yesus sangat penting, bukti-bukti bahwa Dia bangkit, sampai teori-teori yang
menentang kebangkitan-Nya. Semua topik disajikan secara ringkas dan langsung
mengarah ke sasaran (tidak berbelit-belit). Dalam buku ini, penulis banyak sekali
mencantumkan kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh Kristen terkenal, pidato pengkhotbah
terkenal, bahkan ayat-ayat Alkitab. Ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi buku ini. Bagi
Anda yang masih penasaran dan ingin belajar tentang fakta kebangkitan Yesus, buku
ini bisa Anda gunakan sebagai salah satu referensi.
Peresensi: Ami Grace Y.
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Penulis

: Lee Strobel

Penerbit

: Zondervan, Grand Rapids 1998
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Ukuran buku : 10,5 x 17 cm
Tebal

: 95 halaman

"Apakah seorang yang sudah mati bisa hidup kembali? Jika ya, apa buktinya?"
Pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh Lee Strobel dalam bukunya yang berjudul
"The Case For Easter". Selain buku "The Case For Easter", Lee Strobel juga menulis
buku Kristen lain yang memberkati para pembacanya, seperti "The Case for Christ",
"The Case for Faith", dan "The Case for a Creator."
Sebelum menulis buku ini, Lee pernah menjadi seorang jurnalis. Sebagai seorang
jurnalis, ia dituntut untuk menyajikan berita/informasi berdasarkan fakta yang
sebenarnya. Karena ketika itu ia adalah seorang ateis, maka ia memiliki perspektif yang
salah tentang iman Kristen. Menurutnya, iman Kristen telah membutakan orang-orang
terhadap fakta Yesus yang sebenarnya. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka
lihat di dalam Yesus. Ia meragukan apa yang diimani orang Kristen tentang kebangkitan
Yesus. Oleh karena itu, dia melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran ini dan
berusaha mengumpulkan data-data sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh
anugerah Tuhan, ia justru menemukan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus
adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah dongeng, dan hal ini mengubah
kehidupannya, yang semula seorang ateis menjadi pengikut Kristus.
Buku "The Case For Easter", merupakan buku yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang
ia temukan di lapangan ketika ia melakukan investigasi terhadap peristiwa kebangkitan
Kristus. Buku ini terdiri atas 3 bab. Bab pertama membahas tentang bukti medis tentang
kebangkitan Yesus itu benar dan bukan suatu lelucon. Bab kedua membahas tidak
adanya tubuh Yesus di dalam kuburan-Nya. Bab ketiga membahas bukti bahwa Yesus
hidup setelah kematian-Nya. Di dalam mengumpulkan data, Lee juga melakukan
wawancara dengan beberapa orang di antaranya Alexander Metherell (sarjana
kedokteran dari Universitas Miami dan sarjana teknik dari Universitas Bristol) dan Gary
Habermas (sarjana teologi dari Emmanuel College di Oxford). Di setiap akhir bab ada
pertanyaan refleksi yang juga bisa Anda gunakan sebagai bahan diskusi di kelompok
PA, gereja, dll.. Di bagian akhir buku disediakan kesimpulan seluruh isi buku dan
referensi-referensi pendukung. Ini merupakan buku yang sangat menarik dan ilmiah.
Untuk semakin menguatkan iman Anda, maka Anda perlu membaca buku ini.
Peresensi: Sri Setyawati
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Apakah yang dimaksud mahir membaca? Jika hal ini terjadi di bawah sadar, bagaimana
seorang pembaca bisa tahu kapan ini terjadi? Mari kita melihat lebih dekat pada tiga ciri
penting ini.
1. Masuk akal.
Pembaca mahir berfokus pada makna (pesan) yang penulis coba sampaikan, bukan
pada mekanisme proses membaca. Pada dasarnya mereka mengerti apa yang mereka
baca. Jika tidak, mereka menyadari bahwa ini disebabkan mereka kurang memiliki
informasi kunci.
2. Nyaman.
Pembaca mahir menjalani proses membaca sebagai kegiatan yang tidak memerlukan
banyak usaha. Ketimbang berfokus untuk mengerti mekanisme proses membaca,
mereka lebih suka mengulang kembali pesan penulis, seolah-olah penulis sedang
membacakan sebuah cerita atau menjelaskan suatu konsep kepada mereka.
3. Alami.
Membaca dengan mahir, jika dilakukan dengan suara keras tetap terdengar alami bagi
pendengar. Mereka tidak hanya membaca dengan suara keras, tetapi juga
menggunakan gerakan tubuh dalam menyampaikan ide atau suara penulis, sehingga
terdengar alami dan lancar seolah-olah itu sebuah percakapan.

Saat seorang anak, secara tidak sadar, mengerti pentingnya ketiga ciri tersebut, ia akan
mampu menentukan ukuran yang tepat sehingga mereka bisa menilai usaha mereka
dalam membaca. Pada usia berapa anak Anda harus menentukan dan menggunakan
ukuran tersebut? Hal ini tergantung pada perkembangan bahasa anak Anda dan kapan
dia memiliki keinginan dari diri sendiri untuk mengetahui proses membaca, yang
berbeda untuk masing-masing anak. Setelah menetapkan ukuran, anak Anda akan
tergerak mencari cara untuk merangsang otaknya dalam memahami proses mahir
membaca yang rumit.
Seorang anak yang tidak tahu hal-hal yang bisa membantu membaca dengan mahir, ia
tidak bisa menetapkan ukuran. Bahkan ukuran yang dimilikinya ada di bawah standar
mahir. Dengan menetapkan ukuran di bawah standar, seorang anak membiasakan
otaknya melakukan proses yang keliru. Inilah yang membedakan antara orang yang
mahir membaca dan orang yang sulit membaca. Dalam mengembangkan proses
membaca, seorang anak yang diharapkan menjadi pembaca mahir tidak akan
menetapkan standar lebih rendah. Ia akan menciptakan suasana yang nyaman untuk
membaca. Dengan demikian, anak-anak sedikit demi sedikit membangun sirkuit saraf
yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan kemampuan membaca dengan
mahir. (t/Setya)
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Diterjemahkan dari:
Judul buku

: Read Right! (Coaching Your Child To Excellence in Reading)

Judul asli artikel : The Definition of Excellent Reading
Penulis

: Dee Tadlock, Ph.D. Dengan Rhonda Stone

Penerbit

: McGraw-Hill, New York 2005

Halaman

: 64 -- 65
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e-Buku 074/Mei/2011
Pendidikan Seks (I)
Dari Redaksi

Shalom,
Dalam budaya timur, membicarakan tentang pendidikan seks kepada anak-anak masih
dianggap tabu. Tetapi, jika mereka tidak pernah diajarkan tentang pendidikan seks
sejak dini, mereka bisa menyalahgunakannya. Bagaimana mengajarkan pendidikan
seks kepada anak? Apa saja yang harus mereka ketahui? Jawabannya bisa ditemukan
dalam buku yang resensinya tersaji dalam edisi ini. Selain di kolom resensi, Pelanggan
juga dapat menemukan buku yang bisa dijadikan referensi untuk memberikan
pendidikan seks di kolom Kesaksian Pembaca. Dapatkan juga tip bagaimana mengajar
anak agar terampil dalam membaca. Pastikan Pelanggan membaca seluruh edisi ini.
Semoga sajian e-Buku kali ini memberikan manfaat bagi Pelanggan.
Staf Redaksi e-Buku,
Yonathan Sigit P.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Belajar membaca sama halnya dengan menyalakan api; kata demi kata yang terucap
seumpama percikan api."
—(Victor Hugo)—

48

”

e-Buku 2011

Resensi: Mendidik Anak Utuh, Menuai Keluarga Tangguh
Penulis

: Yohanes Surya,
Wimpie Pangkahila,
Taliziduhu Ndraha,
PaulGunadi,
Jonathan Parapak,
Anne Parapak,
Charlotte Priatna,
Andyda Meliala,
Paulus Kurnia,
Mangapul Sagala,
Heru Kustriadi Wibawa,
Julianto Simanjuntak, dan
Roswitha Ndraha

Editor

: Julianto Simanjuntak dan Roswitha Ndraha

Penerbit

: Lukas 3, Jakarta 2005

Ukuran buku : 15,7 x 24,5 cm
Tebal

: 170 halaman

Buku "Mendidik Anak Utuh, Menuai Keluarga Tangguh" hadir guna membantu Anda
"bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab penuh terhadap
anak". Buku ini merupakan bunga rampai, kumpulan pembelajaran program
"Counseling & Parenting Education (CEP), yang diselenggarakan oleh Layanan
Konseling Keluarga dan Karier (LK3) pada tahun 2004-2005. Buku ini ditulis oleh
beberapa penulis, yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang bagaimana
mendidik anak. Pembahasan buku ini juga didasarkan pada ajaran firman Tuhan.
Dengan membaca buku ini, diharapkan setiap orang tua tidak hanya sekadar
membesarkan anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik, yang
nantinya dapat dijadikan bekal si anak untuk hari depannya.
Buku ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama, lebih menekankan pada
pembahasan mengenai apa yang harus dilakukan orang tua untuk membentuk keluarga
tangguh, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak mengenai kasih, kebaikan, dan
takut akan Tuhan. Pada bagian ini, terdapat 6 artikel menarik dan sangat bermanfaat,
yaitu Mendidik Anak Utuh, Menuai Keluarga Tangguh; Menggembalakan Anak; Menjadi
Orang Tua yang Baik; Memahami Anak Anda; Mewariskan Nilai Luhur pada Anak; dan
Membesarkan Anak dengan Cara Allah. Bagian kedua lebih menekankan tentang
pentingnya mendidik anak seutuhnya. Pada bagian ini terdapat 7 artikel yang tidak
kalah menarik yaitu Setiap Anak Cerdas; Kecerdasan Majemuk; Memotivasi Anak
Gemar Belajar; Atmosfer Keluarga Pembelajar; Mengelola Keuangan Rumah Tangga;
Mendidik Anak Menghargai Otoritas; dan Berbicara tentang Seks pada Anak. Semua
artikel yang ditulis, didasarkan pada pengajaran iman Kristen.
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Jika Anda bingung atau tidak tahu bagaimana caranya membicarakan masalah seks
pada anak Anda, ada satu artikel pada buku ini yang membahas masalah tersebut.
Wimpie Pangkahila, mencoba membahas masalah tersebut dalam artikelnya yang
berjudul "Berbicara tentang Seks pada Anak". Dalam artikelnya, ia menjelaskan
keberadaan manusia sebagai makhluk seksual, tahap-tahap perkembangan
psikoseksual anak, peran orang tua dalam memberikan bimbingan tentang seksualitas
kepada anak-anaknya, serta tip-tip bagaimana menyampaikan pendidikan seks kepada
anak. Tulisannya disampaikan dengan lugas, jelas, dan singkat.
Jika saat ini Anda sedang mencari buku bagaimana menjadi orang tua dan mendidik
anak sesuai dengan firman Tuhan, buku ini bisa Anda gunakan sebagai referensi.
Peresensi: Yonathan Sigit P.
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Anak Anda dapat mengembangkan seluruh standar pokok keterampilan membacanya.
Beberapa teknik berikut ini dapat menolong Anda untuk membantunya
mengembangkan konsep terampil membaca dan fungsi-fungsi lainnya.
1. Mendorongnya Melakukan Sesuatu dengan Terampil
Rumah Anda adalah "ruang kelas" pertama bagi anak Anda. Ciptakan lingkungan
yang membantu anak Anda memiliki konsep yang tepat tentang keterampilan
membaca dan melakukan kegiatan lainnya. Meskipun para ahli mengawali
proses membaca dengan cara-cara yang rumit, mulailah dengan aktivitas yang
mudah. Misalnya, menata meja makan, membersihkan tempat tidur, atau melipat
pakaian. Pelajaran yang diambil dari contoh ini, juga dapat diterapkan dalam
aktivitas-aktivitas lainnya. Menciptakan pola terampil sangat berguna bagi anak
Anda saat dia ingin menguasai kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk membaca.
Bersikaplah kreatif. Bantulah anak Anda mengembangkan keterampilan. Berikut
hal-hal yang bisa Anda lakukan:
o Berikan contoh.
o Doronglah anak Anda untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan.
o Perhatikan dan pastikan bahwa dia tahu perbedaan sikap terampil dan
sikap tidak terampil.
o Berikan kesempatan kepada anak Anda untuk berinteraksi dengan
lingkungan yang akrab dan berkesan.
2. Nilailah Kemampuan Membaca Anda dengan Jujur
Memberikan contoh adalah kunci untuk membantu anak Anda belajar
membentuk konsep terampil yang benar. Oleh karena itu, untuk membantu Anak
Anda meningkatkan keterampilan membacanya, Anda harus tahu apakah Anda
benar-benar seorang pembaca terampil atau tidak. Dengan demikian, Anda bisa
memberikan contoh terampil membaca yang tepat bagi anak Anda. Anda juga
perlu mengevaluasi diri dengan jujur.
Jika Anda dapat membaca dengan keras tanpa berhenti sedikit pun, dan Anda
terdengar seperti sedang berbicara, maka Anda termasuk pembaca terampil.
Jika Anda tersendat-sendat, terdengar tidak alami, menggunakan strategi
mengurai atau mengeja, tidak terlihat nyaman saat membaca, atau membaca
dengan pelan dan tidak efisien, mungkin Anda mengalami kesulitan membaca,
entah ringan entah berat. Jika salah satu gejala tersebut terjadi, pilihlah buku
yang lebih mudah dibaca.
Anda perlu mengakui adanya kesulitan membaca, walaupun terasa seperti
menelan pil pahit. Ketika Anda mengajarkan cara membaca kepada anak Anda,
secara tak sadar cara membaca Anda akan memengaruhi konsep terampil
membaca yang dibentuk dan dikembangkannya.
3. Jujur dan Terus Teranglah dengan Prestasi Anak Anda
Anda bisa menjadi penghalang belajar anak jika Anda enggan bersikap jujur
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tentang pencapaiannya. Sampaikan secara implisit (dengan memberikan contoh)
bahwa membaca haruslah masuk akal, terasa nyaman, dan alami seperti halnya
ketika Anda sedang berbicara. Hal ini akan membantu anak Anda
mengembangkan konsep sejati tentang terampil membaca sejak awal. Ketika
anak Anda belajar membaca untuk yang pertama kalinya, ingatlah pujian yang
keliru merusak konsep yang tepat tentang keterampilan.
4. Berikan Contoh Bagaimana Membaca Terampil
Anak-anak yang sudah sering dibacakan cerita, cenderung menjadi pembaca
yang terampil. Akan tetapi, para pakar belum mengetahui alasannya. Banyak
yang beranggapan bahwa kegiatan tersebut menularkan konsep membaca atau
kecintaan membaca. Alasan penting lainnya mengapa Anda perlu membacakan
cerita kepada anak Anda yaitu, untuk memberikan teladan tentang terampil
membaca. Jadi, cara ini membantu anak Anda memahami secara tak sadar
sasaran yang ingin dicapainya.
Anda bisa membaca buku dengan suara keras untuk anak-anak Anda. Buku
jenis apa pun yang menarik minat anak Anda adalah pilihan tepat. Contohnya -Pastikan Anda membacakan apa yang Anda tulis untuk anak Anda:
o
o
o
o

Membacakan petunjuk singkat di kotak sereal bagi anak Anda.
Menulis catatan untuk anak Anda dan membacakannya untuknya.
Membuat jadwal rutin membaca komik bersama.
Menulis kartu ucapan ulang tahun, cepat sembuh, dan terima kasih.

Apa pun yang Anda baca dan kapan pun Anda melakukannya, carilah

sesuatu yang memikat anak Anda. Bacakan satu atau dua paragraf keras-keras
dan ajaklah dia untuk mendiskusikannya.
Ketika Anda membacakan cerita untuk anak-anak Anda, sebenarnya ini adalah
kesempatan bagi Anda untuk mengajarkan dan memberikan contoh membaca
yang terampil kepadanya. Sewaktu Anda membaca, fokuslah pada pesan yang
disampaikan pengarangnya, sehingga Anda membacakan cerita dengan masuk
akal, terasa nyaman, dan terdengar alami.
5. Evaluasi Kesalahan
Dalam pandangan lama tentang membaca, menyisipkan, menghilangkan,
maupun mengganti kata dalam teks dianggap sebagai suatu kesalahan, karena
pembaca yang belum mahir diharapkan mengidentifikasi setiap kata pada
halaman buku yang dibacanya. Dalam pandangan baru, seorang pembaca
terampil tidak mengidentifikasi kata, melainkan membangun gagasan dan makna
bacaan. Pengubahan bahasa untuk membangun pesan pengarang
diperbolehkan asalkan tidak mengubah makna secara signifikan.
Dalam pandangan lama, setiap perubahan pada bacaan menunjukkan
kelemahan membaca. Dalam pandangan konstruktif interaktif, penggantian kata,
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penyisipan, dan penghilangan kata saat membaca bacaan menjadi pertanda
kekuatan membaca. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pembaca lebih
berfokus untuk mengetahui makna daripada kata. Pembaca terampil bahkan
tidak memerhatikan perubahan bahasa yang mereka buat selama proses
membaca. Perhatikan contoh berikut:
Contoh pengubahan yang tepat:

1. "Anak kecil laki-laki melambungkan bola." (terdengar alami, masuk akal, dan tidak
mengubah makna)
2. "Anak laki-laki kecil melambungkan bolanya." (masih alami dan makna tidak berubah)
3. "Anak kecil melambungkan bola." (makna tidak berubah signifikan)

Contoh pengubahan yang keliru:
1. "Anak laki-laki kecil melambungkan bola." (tidak masuk akal)
2. "Anak laki-laki melambung bola." (tidak alami)
3. "Anak perempuan kecil melambungkan bola." (makna berubah signifikan)

Jika Anda melakukan kesalahan sewaktu membacakan cerita untuk anak Anda,
katakan bahwa Anda melakukan kesalahan, lalu bacalah kembali dengan benar. Ketika
Anda membaca dengan benar, nyatakan bahwa kesalahan itu telah diperbaiki.
Yang terpenting, Anda ingat tujuan Anda adalah menunjukkan kepada anak Anda
bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan ditandai dengan bacaan yang
masuk akal, terasa nyaman, dan alami seperti suatu percakapan. Lakukan hal ini dan
anak Anda akan mengembangkan keterampilan membacanya dengan tepat dan tanpa
ragu-ragu. (t/Dicky)
Diterjemahkan dan disunting dari:
Judul buku

: Read Right!

Judul asli artikel : Techniques to Help Your Child Develop a Conceptof Excellent Reading
Penulis

: Dee Tadlock, Ph.D. Dan Rhonda Stone

Penerbit

: McGraw-Hill, New York 2005

Halaman

: 66 -- 76
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Stop Press: e-Leadership

Apakah Anda seorang pemimpin yang selalu menggebu-gebu mendapatkan
pengalaman dan wawasan baru? Dapatkanlah publikasi e-Leadership, gratis, melalui
email Anda! Publikasi e-Leadership menyajikan tulisan-tulisan bermutu dan terpercaya
bagi setiap pemimpin Kristen yang ingin bertumbuh secara rohani serta terampil dalam
menjalankan tugas kepemimpinannya. Jangan tunda-tunda! Berlanggananlah sekarang
juga dengan mengirim email ke < subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org > atau
kontak redaksi di < leadership(at)sabda.org >.
Berbagai tulisan seputar kepemimpinan Kristen lainnya dapat Anda akses pula dalam
situs Indo Lead di alamat < http://lead.sabda.org/ >. Jika Anda ingin bergabung dalam
komunitas e-Leadership, silakan masuk dalam Facebook Leadership di <
http://fb.sabda.org/lead > dan Twitter Leadership di < http://twitter.com/sabdaleadership
>. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua!
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e-Buku 075/Mei/2011
Pendidikan Seks (II)
Dari Redaksi

Shalom,
Dalam edisi ini, e-Buku masih akan membahas tentang pendidikan seks. Jika edisi yang
lalu e-Buku menghadirkan satu resensi buku tentang pendidikan seks kepada anakanak dan kesaksian buku, sekarang e-Buku menghadirkan dua resensi buku seputar
pendidikan seks bagi remaja dan pemuda. Selain itu, ada juga artikel tentang seni
meningkatkan keterampilan membaca. Di kolom selanjutnya, e-Buku menghadirkan
kolom Edisi Bulan Depan. Kolom ini biasanya hadir di edisi pertama setiap bulan. Tetapi
mulai sekarang, kolom ini akan hadir di edisi kedua e-Buku setiap bulan. Selamat
menyimak sajian kami, semoga pelanggan semakin terberkati.
Staf Redaksi e-Buku,
Ami Grace Y.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Buku yang bagus tidak memiliki akhir."
—(R.D. Cumming)—
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Judul asli buku : Love, Sex and Dating
Penulis

: Pdt. Ir Jarot Wijanarko

Penerbit

: Suara Pemulihan, 2003

Ukuran

: 14 x 21 cm

Tebal

: 85 halaman

Penulis buku "Love, Sex & Dating" -- Pdt. Ir Jarot Wijanarko adalah ketua dan pendiri
Yayasan Suara Pemulihan, pendiri dan komisaris utama MLM IFA, pendiri dan presiden
direktur PT. Happy Holy Kids, penulis buku, ketua Yayasan Pulihkan Indonesia (tempat
rehabilitasi narkotika), motivator, konselor, dan pemerhati masalah-masalah keluarga.
Selain buku ini, buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain "Roh Suka Cita",
"Pemulihan Suami Istri", "Mendidik Anak", dan "Spirit Of Excellence".
Buku ini unik dan alkitabiah. Unik karena buku ini tidak mencantumkan alamat penerbit,
kata pengantar, dan daftar isi seperti buku-buku pada umumnya, meskipun topik-topik
yang akan dibahas diperlihatkan di lembar pertama. Bahkan, di bagian terakhir disajikan
tanya jawab seputar cinta, seks, dan kencan. Karena itu, saat membaca buku ini, kita
seperti sedang berkonsultasi dengan seorang konselor. Alkitabiah karena penulisnya
memaparkan penjelasan sesuai ajaran Alkitab. Dalam buku ini, selain mendapatkan
penjelasan mengenai seks menurut Alkitab, kita juga diberi penjelasan tentang contoh
penyimpangan seks, penyalahgunaan seks, dan bagaimana mengatasi dorongan seks.
Satu hal yang disayangkan dari buku ini adalah adanya beberapa kesalahan ejaan.
Sementara gaya bahasa dan cara penyampaiannya cukup terarah, sistematis, dan
mudah dipahami. Buku ini juga terkesan simpel dan ringan. Walaupun buku ini berjudul
"Love, Sex & Dating", ternyata topik yang dibahas bukan hanya membahas tentang
cinta, seks, dan kencan. Penulis juga membahas tentang narkoba dan pemulihan dari
kecanduan narkoba. Buku ini pantas dibaca oleh remaja-pemuda, orang tua, dan
konselor untuk membantu diri sendiri, anak-anak, dan konseli dalam hal cinta, seks, dan
kencan.
Peresensi: Sri Setyawati
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: Love, Sex, and God

Judul buku terjemahan : Cinta, Seks dan Allah
Penulis

: Bill AMeiss dan Jane Graver

Penerjemah

: Okdriati S. Handoyo

Penerbit

: Yayasan ANDI, Yogyakarta 1998

Ukuran

: 13,5 x 21 cm

Tebal

: 192 halaman

Banyak orang mungkin beranggapan bahwa kompleksitas masalah-masalah di
kalangan remaja sangat sulit ditemukan solusinya. Akhir-akhir ini, kasus remaja yang
terkait dengan masalah seks semakin santer terdengar. Kebanyakan remaja mudah
sekali terjerumus dalam hal-hal yang negatif, karena mereka tidak mendapatkan
bimbingan yang benar. Akibatnya, mereka pun mudah terpengaruh dengan pergaulan
yang salah dan terperosok dalam dosa.
Bill AMeiss dan Jane Graver telah melakukan pendekatan khusus untuk menjembatani
dan membekali orang tua, pendidik, pembimbing, dan konselor, supaya mereka dapat
membantu para remaja atau muda-mudi dalam menjawab permasalahan mereka,
termasuk masalah seks. Oleh karena itu, mereka mengarang buku "Cinta, Seks dan
Allah". Buku ini diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya pengenalan terhadap
dirinya sendiri, termasuk kebiasaan dan sifat, bagaimana berpacaran, menikah, serta
topik-topik lain yang digumulkan remaja. Topik seks dan seksualitas pun dicermati
melalui berbagai hubungan: remaja - Allah, remaja - dirinya sendiri, dan remaja - orang
yang dikasihinya. Semuanya dibahas secara tegas dan lugas. Yang menjadi ciri khas
buku ini adalah metode pembahasan topik menggunakan tanya jawab; diawali dengan
pertanyaan, dijelaskan dengan runtut di bagian jawaban. Selain itu, kelebihan yang
dimiliki buku ini adalah bahwa setiap pembahasannya dipaparkan berdasar pada
Alkitab sebagai pedoman hidup orang percaya.
Masalah cinta, seks, dan Allah merupakan masalah krusial yang sering dihadapi oleh
remaja yang sedang mengalami masa transisi. Jika Anda terbeban untuk menjadi
pendidik dan pembimbing remaja dan muda-mudi, buku ini sangat membantu, serta
membekali Anda untuk memecahkan masalah-masalah mereka dengan bijaksana dan
bertanggung jawab. Buku ini juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk dapat
mengadakan diskusi dengan para orang tua dan para remaja, agar semakin lebih efektif
dan maksimal dalam membimbing mereka.
Peresensi: Desi Rianto
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Artikel: Seni Meningkatkan Keterampilan Membaca

Beberapa psikolog pendidikan prihatin melihat anak, remaja, maupun orang dewasa
yang mengalami kesulitan dalam mengerti isi bacaan. Oleh sebab itu, mereka
mengadakan penelitian dan menemukan beberapa program untuk meningkatkan
kemampuan mengerti isi bacaan secara utuh. Salah satu program tersebut adalah
Program Identifikasi Tema (PIT). PIT terdiri dari 12 pelajaran dan tiap pelajaran berisi
satu cerita. Adapun langkah-langkah pengajaran PIT adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Diskusi awal mengenai tujuan pelajaran dan topik cerita.
Membaca cerita.
Diskusi informasi alur cerita dengan menggunakan metode bertanya.
Identifikasi tema dari bacaan dan membuat kesimpulan yang relevan dengan
berbagai situasi yang bervariasi.
5. Menerapkan tema yang sudah disimpulkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melakukan aktivitas, berupa bermain peran sesuai dengan tokoh cerita dengan
memakai kata-kata mereka sendiri, menggambar sesuai dengan tema bacaan,
dan membuat lagu rap [percakapan tunggal atau monolog yang dilakukan secara
berirama dengan diiringi musik, Red.] dan menyanyikannya.
Program identifikasi tema ternyata mampu meningkatkan kemampuan memahami
bacaan pada remaja yang mengalami kesukaran belajar.
Ada beberapa hal yang menyebabkan PIT berhasil meningkatkan pemahaman bacaan,
yaitu:
1. PIT membantu remaja mempelajari aspek-aspek dari tema, yaitu konsep tema
dan penemuan tema itu sendiri. Proses penemuan tema dapat ditransfer untuk
memahami bacaan naratif yang lain. Jadi terjadi transfer belajar.
2. Tiap bahan bacaan hanya mengandung satu tema yang jelas dan tidak mudah
mengundang penafsiran yang berbeda-beda.
3. PIT mudah dilatihkan dan dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah. Hanya dalam
waktu relatif singkat, PIT dapat dilatihkan kepada guru-guru yang baru memiliki
pengalaman mengajar kira-kira 1-2 tahun.
4. Murid-murid berpendapat bahwa PIT adalah program yang bermanfaat dan
menyenangkan, sehingga mereka sangat antusias mengikutinya.
Ada beberapa program yang dapat digunakan oleh orang tua untuk
meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada anak-anak yang mengalami
kesukaran mengerti isi bacaan, yaitu:
1. Anak-anak akan terbantu bila ayah dan ibu mau menolong mereka untuk
mengingat peristiwa dalam bacaan, mengidentifikasi hubungan antar
gagasan, dan mengonstruksi struktur cerita dengan metode bertanya,
memberi contoh dan membuat jaringan gagasan.
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2. Orang tua mendeskripsikan hubungan antara pengetahuan awal anak
dengan isi bacaan, dengan cara bertanya kepada mereka untuk
menjelaskan, menyimpulkan atau membuat prediksi selama membaca,
dan memberikan pertanyaan agar anak dapat membuat kesimpulan
sendiri setelah membaca.
3. Aspek penting untuk menguasai dan menggunakan kerangka pikir
membaca naratif dan ekspositori maupun strategi membaca adalah
kemampuan untuk memantau pemahaman yang telah didapat. Orang tua
dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dengan cara aktif
membuat ringkasan, sehingga anak-anak menjadi sadar akan kesulitan
memahami bacaan yang dimiliki. Berawal dari kesadaran ini, mereka akan
peduli untuk mengatasi kesukaran memahami bacaan, dengan berulang
kali memantau seberapa jauh mereka telah memahami bacaan.
Keterampilan meringkas di samping dapat digunakan untuk meningkatkan
kemampuan pengawasan, juga dapat untuk meningkatkan kemampuan
membedakan informasi yang penting dengan yang tidak penting.
Pengertian terhadap isi bacaan akan membuat seseorang lebih bergairah dalam
aktivitas membaca. Pengertian itu jugalah yang akan membawa seseorang kepada
kesadaran yang tertinggi, sehingga mampu membingkai ulang pengalaman hidupnya
dan menjadi lebih manusiawi, bahagia, serta holistis dalam menjalani kehidupan ini.
Sejak tahun 1984, Palincsar dan Brown -- psikolog pendidikan yang fokus pada progam
membaca, menemukan metode mengajar resiprokal untuk menolong meningkatkan
kemampuan mengerti isi bacaan pada anak-anak. Metode mengajar resiprokal adalah
strategi mengajar membaca berdasarkan prinsip membuat pertanyaan dan
mengajarkan keterampilan metakognitif melalui instruksi yang jelas, dengan guru
sebagai model untuk memperbaiki kesulitan memahami bacaan pada siswa dengan
prestasi belajar rendah. Metode ini menggunakan pendekatan kelompok kecil, yaitu
sekitar lima sampai dengan tujuh anak dalam satu kelompok. Prinsip utama mengajar
resiprokal adalah belajar membuat pertanyaan dan menjawab dengan tepat. Adapun
proses mengajar resiprokal adalah pertama kali guru berfungsi sebagai model dengan
membuat pertanyaan untuk dijawab oleh siswa, kemudian secara bertahap siswa
diminta untuk membuat pertanyaan sendiri dan berfungsi sebagai guru, ia meminta
teman-temannya untuk menjawab pertanyaan. Metode mengajar resiprokal ternyata
dapat meningkatkan kemampuan mengerti isi bacaan pada anak-anak, dan akhirnya
dapat memperbaiki prestasi belajar mereka. Ada beberapa alasan mengapa mengajar
resiprokal dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada anak-anak.
Beberapa alasan tersebut adalah, siswa menjadi terlatih menemukan gagasan yang
penting dari bacaan untuk dirumuskan menjadi pertanyaan, mereka terlatih membuat
ringkasan, membuat prediksi, membuat klarifikasi informasi, dan terlatih juga untuk
memusatkan perhatian.
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Diambil dan disunting seperlunya dari:
Nama majalah : Berita GKMI, Edisi Oktober 2009/No. 505/Tahun XLII
Penulis

: Pdt. Charles Christano

Penerbit

: Berita GKMI

Halaman

: 13 -- 18
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e-Buku 076/Juni/2011

Bahan Pengajaran Sekolah Minggu (I)
Dari Redaksi
Shalom,
Kemampuan anak-anak dalam menyimpan informasi dan pelajaran, bisa dikatakan
lebih baik daripada orang dewasa. Apa yang mereka dengar, lihat, dan ketahui akan
tersimpan dalam memori mereka. Bahkan, tidak jarang mereka bisa mengingatnya
dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kita perlu memberikan pengajaranpengajaran yang benar kepada anak-anak -- anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, eBuku bulan Juni akan menghadirkan resensi buku-buku yang bisa menjadi referensi
untuk mengajar sekolah minggu. Dalam edisi ini, kami memperkenalkan buku berjudul
"Belajar Bersama" dan "Cerita Alkitab yang Suka Kudengarkan". Keduanya membahas
inti pengajaran dan pengenalan Alkitab bagi anak-anak. Kiranya resensi-resensi kami
memberkati dan melengkapi Pelanggan. Dalam kolom berikutnya, kami menyuguhkan
tip bagaimana kita bisa membaca lebih cepat dan lebih baik. Semoga dengan tip ini,
kemampuan membaca Anda dapat lebih meningkat. Selamat membaca, Tuhan Yesus
memberkati.
Staf Redaksi e-Buku,
Yonathan Sigit P.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Buku yang bagus adalah gudang ide."
—Charles de Montesquieu—
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Resensi: Belajar Bersama
Judul buku

: Belajar Bersama

Judul asli

: The Topical Family Bible Comanion

Penulis/Penyusun : Janice Y. Cook
Penerjemah

: Indawati Marsudi

Editor

: --

Penerbit

: Yayasan Gloria, Yogyakarta

Ukuran buku

: 21,5 x 14 cm

Tebal

: 181 halaman

ISBN

: 0-8308-1172-9

Buku Online

: --

Download

: --

Alkitab adalah firman Allah. Melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah. Alkitab seharusnya
diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Untuk membantu anakanak mengenal Allah, kita perlu belajar bersama dalam mempelajari Alkitab. Apakah
sekolah minggu Anda sudah memiliki program belajar bersama untuk mempelajari
Alkitab? Program ini penting untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak, untuk
memahami kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab.
Buku "Belajar Bersama", yang ditulis oleh Janice Y. Cook, merupakan buku panduan
untuk membimbing anak-anak yang berusia 6-12 tahun (anak sekolah minggu) dalam
mempelajari Alkitab setiap hari. Buku ini menyajikan bahan-bahan pembelajaran Alkitab
sejumlah 52 topik mingguan, yang dibagi dalam 5 bagian, yaitu: Kehidupan Pribadi,
Kehidupan Keluarga, Kehidupan Iman, Kehidupan Bermasyarakat, dan Memperingati
Hari Raya. Setiap bab dalam buku ini, dilengkapi dengan refleksi, pertanyaanpertanyaan aplikasi, dan ide aktivitas untuk dipraktikkan. Aktivitas yang ditawarkan bisa
dilakukan untuk anak-anak dari balita hingga kelas praremaja. Jadi, anak-anak sekolah
minggu usia kecil (2-4 tahun), bisa juga mengikuti aktivitas sesuai dengan yang ada di
dalam buku ini. Praktis, bukan? Melalui buku ini, Anda dapat mengajarkan Alkitab
kepada murid-murid sekolah minggu dengan runtut. Nah, Anda ingin sekolah minggu
Anda maju? Mengapa tidak menggunakan buku ini sebagai salah satu kurikulum
pelajaran di sekolah minggu?
Selain baik untuk dimiliki guru-guru sekolah minggu, keluarga Kristen pun bisa
menggunakan buku ini sebagai bahan PA keluarga. Mari tanamkan nilai-nilai
kekristenan yang benar untuk anak-anak sekolah minggu kita.
Peresensi: Fitri Nurhana
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Resensi 2: Cerita Alkitab yang Suka Kudengarkan
Judul buku

: Cerita Alkitab yang Suka Kudengarkan

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : -Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Kalam Hidup, Bandung

Ukuran buku

: 12,8 x 18,5 cm

Tebal

: 116 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Sekolah minggu bisa menjadi tempat kedua untuk mengajarkan Alkitab kepada anakanak. Untuk itu, sekolah minggu perlu memiliki buku-buku berkualitas yang dapat
digunakan sebagai bahan pengajaran. Salah satu buku yang dapat digunakan adalah
buku "Cerita-cerita Alkitab Kesayanganku" yang diterbitkan oleh Penerbit Kalam Hidup.
Buku ini berisi kumpulan cerita Alkitab yang pendek dan menarik. Kumpulan cerita yang
ada di dalam buku ini, bisa digunakan untuk bahan pengajaran setahun, dengan
pembagian per triwulan. Masing-masing triwulan terdiri atas 13 cerita. Topik besar yang
dibahas dalam 4 triwulan antara lain Cerita-Cerita Alkitab Kesayanganku, Pemberian
Bapa Surgawi Kita, Yesus dan Sahabat-Sahabat-Nya, dan Hidup Bersama dengan
Bahagia. Sebelum masuk ke cerita inti, Anda bisa melihat gambar ilustrasi dan ayat
nats yang mendasari cerita. Setelah itu, Anda bisa masuk ke cerita intinya. Menarik,
bukan? Anak-anak yang belum bisa membaca maupun yang sedang belajar membaca,
pasti akan menyukai buku ini karena buku tidak melulu berupa tulisan, tetapi juga
disertai gambar yang menerangkan/menjelaskan cerita. Bahasa yang digunakan pun
bahasa yang lazim untuk anak-anak.
Selain bisa digunakan sebagai buku pegangan guru sekolah minggu, buku ini juga bisa
dibaca sendiri oleh anak-anak sekolah minggu. Bahkan, buku ini juga sangat menolong
orang tua untuk memperkenalkan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anaknya.
Peresensi: Melina Martha A.
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Bagi kebanyakan orang, belajar membaca cepat itu mudah. Kecepatan baca Anda
hanyalah masalah kebiasaan. Untuk memulainya Anda harus mencoba mengubah
beberapa kebiasaan dan mempraktikkan tip-tip berikut ini.
1. Saat membaca, berilah perhatian pada apa yang Anda baca, dan bacalah
seolah-olah bacaan Anda itu suatu fakta.
Kebanyakan orang membaca dengan cara yang sama seperti mereka menonton
televisi -- sambil lalu dan pasif. Membaca memerlukan usaha dan Anda harus
berusaha. Seorang guru bijaksana, pernah memberi tahu saya bahwa Anda bisa
belajar apa saja, jika Anda melakukan ketiga hal ini: memerhatikan,
memerhatikan, dan memerhatikan.
Ada beberapa metode sederhana, yang dapat Anda gunakan untuk lebih
memerhatikan dan mendapatkan banyak keuntungan dari waktu yang Anda
gunakan untuk membaca. Beda penulis, beda juga istilahnya; namun banyak
peneliti mengatakan bahwa, Anda dapat meningkatkan pemahaman dengan
"membaca satu bagian buku secara sepintas" sebelum Anda duduk dan
membaca kata per kata.
Untuk membaca sepintas lakukan hal-hal di bawah ini.
a. Ambillah waktu 30 sampai 60 detik.
b. Lihatlah seluruh judul bab.
c. Lihatlah semua judul, subjudul dan bagian-bagian yang ditandai, huruf
bercetak miring dan tebal.
d. Lihatlah semua gambar, ilustrasi, grafik, atau diagram.
e. Bacalah seluruh bagian secara sepintas, bacalah paragraf pertama dan
terakhir, dan kalimat pertama paragraf-paragraf yang lain secara sekilas.
f. Tutup buku dan tanyakan pada diri Anda sendiri: "Apakah ide pokok bab ini?",
"Tulisan jenis apakah ini?", dan "Apa tujuan penulis?"
Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut dengan sedikit pemaparan dalam materi, tetapi jika Anda
membaca sepintas dengan tepat, Anda pasti bisa mendapatkan ide- ide umum
yang sangat bagus. Jika Anda memiliki ide umum tentang suatu bagian sebelum
Anda membacanya, Anda akan memahami dan mengingat bagian tersebut jauh
lebih baik.
Jika akhirnya Anda sadar bahwa Anda cukup lambat membaca suatu bagian,
bacalah dengan cara "bertanya", seolah Anda sedang mencari sesuatu. Cara lain
yang berguna adalah mengambil topik atau judul bab, dan mengubahnya
menjadi sebuah pertanyaan. Sebagai contoh, jika topiknya berjudul "SebabSebab Perang Saudara di Amerika", gunakan judul ini dan ubahlah menjadi
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sebuah pertanyaan seperti: "Apa Saja Penyebab Perang Saudara di Amerika?"
Sekarang Anda memiliki tujuan -- sesuatu untuk dicari, sesuatu untuk diketahui.
Pada saat Anda berorientasi pada tujuan, kemungkinan besar Anda akan
mencapai tujuan itu. Setidaknya, Anda akan mengingat satu hal tentang isi
bacaan yang baru saja Anda baca.
2. Berhentilah berbicara dengan diri sendiri saat Anda membaca.
Manusia berbicara dengan dirinya sendiri dalam 2 cara:
1. Vokalisasi yaitu gerakan bibir saat Anda membaca.
2. Subvokalisasi yaitu berbicara dengan diri Anda sendiri di dalam anganangan, saat Anda membaca dalam hati.
Kedua cara ini akan memperlambat Anda dalam membaca. Suatu ketika Anda

akan menyadari bahwa, Anda tidak dapat membaca secepat Anda berbicara.
Berbicara merupakan suatu kegiatan yang relatif lambat; secara umum,
kecepatan rata-rata berbicara adalah sekitar 250 kata per menit.
Membaca adalah kegiatan yang melibatkan mata dan otak. Vokalisasi
mengaitkan proses membaca dengan berbicara. Saat membaca, cobalah
membayangkan seolah Anda melihat panorama ide, bukan bebatuan di kaki
Anda.
3. Bacalah dengan pemahaman "berkelompok".
Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika kita membaca, mata kita pasti
berhenti sejenak di sepanjang baris. Pembaca yang tidak efektif, melakukan
lebih banyak fiksasi [perasaan terikat atau terpusat pada sesuatu secara
berlebihan, Red.] daripada pembaca yang baik. Hal ini tidak hanya
memperlambat Anda, tetapi juga menghalangi pemahaman. Makna lebih mudah
diambil dari kelompok kata daripada kata per kata atau huruf per huruf. Cobalah
membaca satu frasa dengan tiga atau empat kata, terutama dalam kalimat
majemuk dan frasa preposisional. Pikiran Anda dapat memprosesnya di otak,
seolah seluruh frasa itu seperti satu kata yang sangat kaya makna.
4. Jangan membaca frasa yang sama berulang-ulang.
Pembaca yang tidak efektif terbiasa membaca frasa yang sama berulang- ulang.
Kebiasaan ini membuat waktu baca mengalami "kemunduran" dua atau tiga kali
lebih lama, dan sering kali tidak menghasilkan pemahaman yang lebih baik.
Membaca satu kali dengan cermat dan penuh perhatian, mungkin tidak cukup
untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, tetapi sering kali lebih efektif.
Dalam membaca, kita lebih baik memerhatikan bacaan dulu. Bacalah sepintas -sebelum membaca cermat, lalu cobalah tip-tip di atas. Anda akan mengingat
lebih baik tanpa harus membaca ulang.
5. Variasikan kecepatan Anda dalam membaca, sesuai dengan tingkat kesulitan
dan jenis bacaan.
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Pembaca yang tidak efektif selalu membaca dengan kecepatan baca yang
lambat. Pembaca yang efisien mempercepat kecepatannya dalam membaca
bacaan yang mudah, dan memperlambat kecepatan untuk bacaan yang sulit.
Tidak semua karya tulis dimaksudkan untuk dibaca dengan cepat. Puisi dan
drama dimaksudkan untuk dipentaskan, andaikan tidak dipentaskan pun, paling
tidak diucapkan dengan keras. Hal ini tentu saja bertentangan dengan metode
membaca yang melarang vokalisasi. Tulisan agamawi dan Kitab Suci, asal
mulanya ditulis untuk dibacakan dan didengarkan oleh para pendengar, yang
tampaknya pintar tetapi buta aksara. "Keindahan" puisi, drama, atau doa tidak
bisa dirasakan jika Anda "membacanya dengan cepat". (t/Setya)
Diterjemahkan dari:
Nama situs

: Glendale Community College

Alamat URL

: http://english.glendale.cc.ca.us/speed1.html

Judul asli artikel : Reading Better and Faster
Penulis

: Dennis Doyle

Tanggal akses : 10 Februari 2011
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Apakah Anda konselor Kristen, hamba Tuhan atau jemaat yang tertarik terlibat dalam
dunia konseling? Apakah Anda ingin menambah pengetahuan tentang konseling?
Publikasi e-Konsel menyediakan bahan-bahan Kristen seputar konseling, seperti artikel,
bimbingan alkitabiah, tip, kesaksian sahabat, ulasan situs, ulasan buku, dan banyak info
lainnya. Segera daftarkan diri Anda dengan mengirimkan email kosong ke: < subscribei-kan-konsel(at)hub.xc.org >
Dengan menjadi pelanggan milis publikasi e-Konsel, Anda akan mendapatkan bahanbahan tersebut di atas secara gratis melalui mailbox Anda secara rutin setiap Hari
Selasa.
Kunjungi juga situs Konseling Kristen Indonesia di: < http://c3i.sabda.org/ >, untuk
mendapatkan bahan-bahan konseling kristen yang lainnya. Selain itu, bergabunglah
pula dalam komunitas e-Konsel di facebook < http://fb.sabda.org/konsel > dan twitter di
< http://twitter.com/sabdakonsel >. Jangan tunda lagi!
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Bahan Pengajaran Sekolah Minggu (II)
Dari Redaksi
Salam damai dalam Kristus,
Pelayanan sekolah minggu adalah pelayanan yang tidak kalah pentingnya dengan
pelayanan-pelayanan komisi yang lain. Bahkan, pelayanan sekolah minggu memiliki
keistimewaan tersendiri. Pasalnya, pelayanan sekolah minggu adalah pelayanan yang
mempersiapkan dan mendidik generasi penerus gereja. Untuk itu, kita tidak boleh
sembarangan memilih bahan pengajaran untuk mereka. Melanjutkan tema bulan Juni
ini, e-Buku akan mengetengahkan lagi resensi-resensi buku yang terkait dengan bahan
pengajaran sekolah minggu. Untuk edisi 77, kami menyajikan resensi buku yang
diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia ("Pedoman Sekolah Minggu") dan Gospel Press
("Ceritakan untuk Anak-Anak Sekolah Minggu"). Semoga resensi yang e-Buku sajikan
bisa memberikan inspirasi baru bagi Anda dalam melayani anak sekolah minggu.
Selanjutnya, jangan lewatkan artikel menarik tentang perpustakaan umum.
Perpustakaan merupakan tempat yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga
kebugaran otak, mengapa? Karena di perpustakaan kita bisa membaca banyak buku.
Pelanggan ingin menjaga otak tetap bugar, bukan? Tetaplah membaca.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Jika anak Anda memiliki kelemahan, ajar mereka untuk mengubahnya menjadi sebuah
kekuatan! Satu-satunya kegagalan adalah tidak mencoba."
—Kevin Heath—
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Resensi: Pedoman Sekolah Minggu
Judul buku

: Pedoman Sekolah Minggu

Judul asli

: --
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Penulis/Penyusun : Redaksi BPK Gunung Mulia
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: BPK Gunung Mulia, Jakarta 1994

Ukuran buku

: 20,5 cm x 14,5 cm

Tebal

: 193 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Pelayanan sekolah minggu merupakan pelayanan yang tidak bisa dipandang remeh.
Dengan melayani anak-anak sekolah minggu, kita sudah mengambil bagian dalam
mempersiapkan generasi penerus gereja. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita
mempersiapkan bahan pengajaran dan bahan aktivitas yang membangun iman dan
pengetahuan anak-anak sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Buku yang
diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia ini, dapat digunakan sebagai salah satu referensi
bahan mengajar sekolah minggu.
Buku "Pedoman Sekolah Minggu" Jilid I, berisi 25 pelajaran untuk anak-anak sekolah
minggu usia 7-9 tahun. Kedua puluh lima pelajaran tersebut, dibagi ke dalam 2 bagian
besar yaitu tentang Allah dan Gereja. Pokok bahasan tentang Allah meliputi Allah
Menghukum Manusia Berdosa (5 bab), Allah Mencari Manusia Berdosa (6 bab), Allah
Mendamaikan Diri-Nya dengan Manusia di dalam Yesus Kristus (8 bab). Sedangkan
pokok bahasan tentang gereja mencakup Rajin, Tekun Berdoa, dan Beribadah (6 bab).
Setiap bab dalam buku ini menyajikan pokok bahasan, tujuan umum, pelajaran, bahan
Alkitab, tujuan khusus, ayat hafalan, materi pelajaran (guru dan anak), aktivitas.
Bahkan, dalam buku ini Anda juga dapat menemukan contoh-contoh alat peraga dan
lagu-lagu sekolah minggu lengkap dengan notnya. Buku ini sangat membantu guruguru sekolah minggu dalam mempersiapkan diri sebelum mengajar anak-anak, baik
secara mental, pengetahuan, dan secara teknis. Bahasa yang digunakan, sangat
mudah dipahami oleh pengajar awam maupun pengajar "senior" dengan berbagai latar
belakang usia dan pendidikan. Meskipun buku ini sudah terbit sejak tahun 1994, namun
materi pengajaran yang disampaikan tetap bisa digunakan untuk sekolah minggu masa
kini.
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Bagi Anda yang saat ini rindu melayani anak-anak sekolah minggu atau sudah terjun
dalam pelayanan guru sekolah minggu, silakan membaca buku ini. Pastikan Anda
menjadi berkat bagi mereka, dan mampu mempersiapkan anak-anak layan Anda
sebagai lilin-lilin kecil penerang dunia ini. Tuhan memberkati.
Peresensi: Tatik Wahyuningsih

70

e-Buku 2011

Resensi 2: Ceritakan untuk Anak-anak Sekolah Minggu
Judul buku

: Ceritakan untuk Anak-Anak Sekolah Minggu

Judul asli

: Little Stories for Little Children

Penulis/Penyusun : Donna McKee Rhodes
Penerjemah

: Efie Shofia Sompie

Editor

: Dr. Lyndon Saputra

Penerbit

: Gospel Press, Batam

Ukuran buku

: 11 x 18 cm

Tebal

: 171 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Sekarang ini kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai materi
pengajaran sekolah minggu dengan mudah. Salah satu di antaranya dapat diperoleh
dari buku karangan Donna McKee Sompie, yang berjudul "Ceritakan untuk Anak-Anak
Sekolah Minggu". Melalui buku ini, Donna McKee ingin membagikan iman kristiani
kepada anak-anak dengan cara yang sederhana, menarik, dan penuh makna.
Buku ini hadir untuk membantu pelayan anak, guru sekolah minggu, orang tua, ataupun
pendeta dalam menentukan cerita yang cocok untuk berbagai kondisi. Dalam buku ini
ada 52 cerita. Cerita-cerita yang terkait dengan tema khusus pun bisa Anda temukan
dalam buku ini, seperti Paskah, Hari Ibu, Ucapan Syukur, dan Natal. Cerita dalam buku
ini dibuat dengan singkat, mudah diikuti, dan mengandung satu pokok pelajaran. Bukan
hanya itu, Donna juga memilihkan alat-alat peraga yang dapat digunakan sesuai
dengan tema cerita. Dengan demikian, anak-anak sekolah minggu yang Anda ajar, bisa
menangkap pelajaran dengan mudah dan tidak akan bosan mendengarkan. Setelah
selesai bercerita, ada doa pendek yang selalu dicantumkan di bagian akhir cerita. Isi
doanya pun sangat sederhana, sehingga bisa diikuti atau dihafal oleh anak-anak.
Dengan melihat tipe cerita dalam buku ini, sebaiknya Anda menggunakan buku ini untuk
mengajar anak-anak sekolah minggu usia 4-8 tahun.
Peresensi: Lani Mulati
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Apakah Anda pernah mengunjungi perpustakaan umum akhir-akhir ini? Ya, Anda dapat
menemukan buku-buku, CD maupun DVD di perpustakaan umum. Tetapi, Anda juga
bisa menemukan kelas-kelas yang mengajarkan berbagai keterampilan, bahkan ada
pula sesi-sesi permainan di perpustakaan umum. Perpustakaan telah menjadi pusat
senam otak di masa mendatang.
Beberapa bulan lalu, saya berbicara dengan para pustakawan di Perpustakaan Umum
New York (NYPL) tentang "The Emerging Brain Fitness Field: Research and
Implications". Saya memberikan suatu pengantar tentang cara kerja otak,
mendiskusikan sebuah hasil penelitian "bagaimana gaya hidup berpengaruh terhadap
kesehatan pikiran seumur hidup, dan menawarkan suatu cara untuk menelusurinya
melalui masalah yang sedang muncul dan membingungkan ini. Ini adalah bagian dari
"Health & Wellness Month" yang pertama di NYPL bagi staf pustakawan, yang
kemudian menjadi sarana yang memudahkan untuk acara-acara kesehatan bagi orangorang yang mendekati usia lanjut.
Pengalaman ini menandai dua tren baru:
1. Perpustakaan umum lebih menitikberatkan pada peningkatan kesehatan dan
kesejahteraan untuk menarik orang-orang yang mendekati usia lanjut.
2. Kesehatan pikiran atau kebugaran otak menjadi unsur penting dalam peningkatan itu.

Data Sensus Umum AS menjelaskan alasan perpustakaan perlu melayani pengunjung
yang lebih tua. Dari tahun 2000-2020, jumlah penduduk Amerika yang berusia di atas
55 tahun diperkirakan akan bertambah -- dari 60 juta menjadi hampir 100 juta. Hal ini
dikarenakan meningkatnya usia harapan hidup, dan generasi "baby boomer" yang
bergerak ke puncak piramida penduduk.
Kesehatan otak memberi peluang bagi perpustakaan untuk berhubungan dengan
generasi "baby boomer" dan para lansia. Rohit Burman, manajer kebudayaan dan
penyiaran umum di MetLife Foundation menjelaskan, "Tahun lalu, kami mengidentifikasi
minat yang meningkat dari pemula dan senior, tentang isu dan ide seputar kesehatan
otak yang dapat dilakukan oleh perpustakaan umum sebagai komunitas dan pusat
belajar. Jadi, kami memutuskan untuk meluncurkan konsep baru untuk program "Fit for
Life", dan bekerja sama dengan "Dana Alliance for Brain Initiatives and Libraries for the
Future", dengan fokus utama meningkatkan kebugaran otak."
Program ini mendukung 17 sistem perpustakaan dari Januari 2009 hingga Januari
2010, yang meluncurkan inisiatif baru untuk meningkatkan kesehatan otak, melalui gaya
hidup berdasarkan riset berikut ini: diet, latihan fisik, tantangan intelektual, stimulasi
mental lewat pengalaman baru, dan sosialisasi.
Ada program-program baru lainnya yang digunakan perpustakaan untuk meningkatkan
kesehatan otak. Sebagai contoh, "Lifelong Access Libraries Initiative", yang disponsori
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oleh Atlantic Philanthropies, menerapkan program inklusif bagi orang-orang yang
mendekati usia lanjut, untuk meningkatkan kebugaran otak mereka melalui keterlibatan
sebagai masyarakat.
Permainan dari Nintendo Wii, dengan cepat muncul sebagai peluang besar untuk
mengelola kegiatan antargenerasi. Setidaknya 18 dari 89 lokasi NYPL, memesan
peralatan mainan dan program software Wii pada tahun 2008, baik untuk dipakai di
perpustakaan maupun untuk diteliti. "American Library Association", baru-baru ini
merayakan hari bermain resmi (permainan manual maupun video game).

Brigid Cahalan, seorang staf NYPL, menjelaskan bahwa kegiatan bermain Wii, telah
menjadi salah satu kegiatan populer bagi orang-orang yang mendekati usia lanjut di
perpustakaan-perpustakaan yang mengadakannya secara rutin. Kegiatan ini
melengkapi kursus komputer yang lebih serius yang selama ini menjadi primadona. Dia
menekankan, "Jika kita ingin menjadi pusat belajar dan komunitas, kita perlu
menawarkan bentuk kegiatan sosial yang baru."
Singkatnya, perpustakaan sedang berinovasi untuk melibatkan orang-orang yang
mendekati usia lanjut dalam pembelajaran seumur hidup, keterlibatan sebagai
masyarakat, permainan, dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Kebugaran
otak tampaknya menjadi lem yang merekatkan semua aktivitas ini menjadi satu.
Realitas baru ini memunculkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk
dipertimbangkan oleh pustakawan, dan para pakar pembelajaran seumur hidup dan
penuaan: Akankah perpustakaan umum menjadi pusat olahraga otak di masa depan?
Marzena Ermler, koordinator di NYPL, menjelaskan hal ini dengan berkata, "Andai saja
kita dapat membuat orang memahami bahwa perpustakaan adalah tempat yang
menyehatkan bagi mereka. Belajar lewat kehidupan sangatlah penting untuk
mempertahankan kinerja otak kita seiring pertambahan usia."
Pauline Robertson, Ph.D., seorang pakar perpustakaan, menyarankan agar
perpustakaan mulai "memikirkan kebugaran otak sebagai konsep baru yang dapat
membantu memadukan berbagai kegiatan, mengidentifikasi sumber daya tambahan
yang diperlukan, dan menjelaskan nilai-nilai kepada masyarakat. Merupakan hal yang
masuk akal jika kita mengawalinya dengan program yang spesifik, dan mulai
menggunakan kerangka kerja baru untuk mengevaluasi berbagai layanan
perpustakaan. Perpustakaan umum perlu mendefinisi ulang eksistensinya dari pola pikir
lama dan objek fisik (bangunan, buku, DVD, dll.), dan fokus pada layanan: cara
mendidik, cara mengelola informasi yang makin berlimpah, khususnya cara
mempertahankan kinerja otak kita."
Evolusi ini mengharuskan perpustakaan untuk secara proaktif mendengarkan keinginan
komunitas dan bermitra dengan organisasi lokal, seperti pusat lansia, untuk menjawab
keinginan itu. Jika dibentuk ulang sebagai "Health Clubs of the Brain and the Mind",
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perpustakaan akan memberi layanan penting bagi populasi yang mulai menua, dan
menjadi pusat informasi serta tujuan bagi program kebugaran otak. (t/Dicky)
Diterjemahkan dari:
Nama situs

: IdeaMarketers.com

Alamat URL

: http://www.ideamarketers.com/?articleid=706059

Judul asli artikel : Public Libraries - Community-Based Health ClubsFor the Brain and Mind?
Penulis

: Alvaro Fernandez

Tanggal akses : 4 Maret 2011
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e-Buku 078/Juli/2011
Cerita Alkitab Bergambar (I)
Dari Redaksi

Shalom,
Apa kabar Pelanggan? Semoga Anda selalu sehat. Seperti yang kami sampaikan bulan
lalu, bulan Juni ini, e-Buku mengangkat tema cerita Alkitab bergambar. Dalam edisi 78,
Anda dapat menyimak resensi buku berjudul "Komik Kitab Suci" dan "Cuplikan
Berwarna Cerita-cerita Alkitab". Buku-buku tersebut bisa Anda konsumsi sendiri
maupun untuk mengajar Alkitab bagi anak-anak Anda. Dalam edisi ini, Anda pun bisa
menyimak kesaksian seorang Sahabat Buku yang menceritakan tentang buku yang
dibacanya, "It's A Wonderful Life". Sementara itu, di bagian akhir edisi ini, ada informasi
singkat tentang 40 hari doa yang layak Anda baca. Apa itu? Silakan temukan
jawabannya dengan membaca sajian kami.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Buku ibarat gizi. Rajin membaca membuat pikiran Anda makin berseri."
—(J. E. Sahetapy)—
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Resensi: Komik Kitab Suci
Judul buku

: Komik Kitab Suci: Seri Keempat

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Lee, YoungSin
Penerjemah

: Yayasan InI

Editor

: --

Penerbit

: Yayasan InI, Salatiga 2009

Ukuran buku

: 13,2 x 19 cm

Tebal

: 225 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meminta murid-murid-Nya untuk memberitakan
Kabar Baik sampai ke ujung bumi. Ada banyak cara untuk melaksanakan Amanat
Agung Allah di zaman sekarang ini, seperti menceritakan Kabar Baik dari mulut ke
mulut, melalui tulisan, traktat, cerita Alkitab bergambar, komik Alkitab, dan internet.
Saat ini, keberadaan buku cerita Alkitab versi komik sudah cukup banyak. Salah satu
contohnya buku karya Lee YoungSin, seorang sarjana Fakultas Bahasa Korea di
Universitas Dangook dan Akademi Korean Studies, yang berjudul "Komik Kitab Suci".
Awalnya, komik ini ditulis dalam bahasa Korea. Komik ini berisi cerita raja-raja besar
Israel -- Daud dan Salomo, yang didasarkan pada kitab 1 Raja-Raja, nabi-nabi
Perjanjian Lama seperti Natan, Elia, dan Elisa.
Salah satu kelemahan buku ini adalah cerita yang disajikan tidak memiliki alur yang
jelas. Dengan demikian, cerita yang disampaikan langsung mengalir begitu saja.
Gambar yang digunakan untuk pelengkap cerita juga kurang menarik, karena hanya
berupa gambar hitam putih (tidak berwarna). Selain itu, isi komik ini juga tidak dengan
serius menceritakan kisah yang tertulis dalam 1 Raja-Raja karena ada beberapa
modifikasi yang ditambahkan dalam ceritanya. Sebagai contoh, rakyat pada masa
pemerintahan Salomo sudah mengenal telepon dan DVD. Padahal faktanya pada saat
itu, mereka belum mengenal alat-alat elektronik semacam itu. Terdapat juga bahasa
yang "kurang baik", yang digunakan dalam komik ini. Untuk itu, anak-anak tetap perlu
didampingi saat membaca buku ini.
Sebagai informasi tambahan, selain komik ini, Lee YoungSin juga menulis buku tentang
"Puzzel Kata-kata Alkitab", "Komik Kitab Suci" (Kejadian sampai 2 Raja-Raja dan
Kehidupan Yesus serta Kisah Para Rasul) dan "Guk Su".
Peresensi: Ami Grace Y.
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Resensi 2: Cuplikan Berwarna Cerita-cerita Alkitab
Judul buku

: Cuplikan Berwarna Cerita-cerita Alkitab

Judul asli

: The Bible in Pictures For Little Eyes

Penulis/Penyusun : Kenneth N. Taylor
Penerjemah

: H. A. Oppusunggu

Editor

: --

Penerbit

: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, Jakarta

Ukuran buku

: 17,3 x 24,7 cm

Tebal

: 168 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Jika kita cermati, versi Alkitab yang bisa kita temukan di dunia literatur, jenisnya sangat
beragam. Mulai dari bahasa yang digunakan, bentuk, hingga tampilannya. Untuk
mempelajari Alkitab pun bisa menggunakan berbagai jenis media, misalnya, dengan
internet, telepon seluler, atau buku cerita bergambar (komik).
"Cuplikan Berwarna Cerita-cerita Alkitab" merupakan salah satu buku yang bisa dipilih
untuk mempelajari Alkitab. Buku ini memang tidak menceritakan secara lengkap
tentang perikop-perikop yang ada di dalam Alkitab. Cerita Alkitab yang disajikan berupa
cuplikan-cuplikan bergambar. Meski hanya berupa cuplikan, tapi cerita yang disajikan
sangat runtut -- dimulai dari Kejadian hingga Wahyu. Gambar yang digunakan adalah
gambar berwarna yang sering kali terlihat seperti lukisan-lukisan, sangat menarik dan
hidup! Karena cerita Alkitab yang disajikan cukup singkat/sederhana, maka ceritanya
pun dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, dengan singkatnya cerita yang
ditampilkan, anak-anak tidak mudah bosan dan bisa menyelesaikan bacaan dengan
cepat. Setiap halaman memuat satu cerita dilengkapi satu gambar pendukung untuk
memperjelas peristiwa yang disajikan. Di bagian akhir cerita, disediakan 2 - 4
pertanyaan untuk bisa mengingat kembali bacaan yang sudah dibaca, dan menarik inti
pelajaran yang didapat. Selain itu, setiap cerita yang disajikan dilengkapi pula dengan
referensi ayat Alkitab yang memunyai korelasi dengan isi cerita. Jadi, selain mengetahui
isi cerita Alkitab, kita juga bisa mengetahui ayat pendukung cerita tersebut. Buku ini
menyajikan 166 cerita Alkitab bergambar dan 171 ayat Alkitab yang berkorelasi.
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Dengan penyajian yang lebih singkat dan sederhana, buku ini bagus untuk dibaca anakanak dan orang-orang dewasa, yang belum pernah membaca cerita-cerita Alkitab
secara lengkap sebagai satu kesatuan. Jika Anda mengalami kesulitan dalam
mengajarkan/menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, ambillah buku ini. Buku
ini akan menolong Anda, dan cocok untuk menumbuhkan semangat anak-anak dalam
mempelajari firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu dan guru agama Kristen pun bisa
menggunakan buku ini sebagai buku pilihan bahan mengajar.
Peresensi: Santi Titik L.
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e-Buku 079/Juli/2011
Cerita Alkitab Bergambar (II)
Dari Redaksi
Salam damai dalam Kristus,

Pada dasarnya anak-anak lebih mudah menerima informasi secara visual daripada
hanya sekadar mendengar. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajar mereka, sebaiknya
kita memikirkan metode yang tepat, sehingga apa yang kita ajarkan bisa mereka terima
dengan mudah dan tertanam dalam benak mereka. Jika Anda seorang pelayan anak,
atau saat ini Anda sedang bingung bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan
Alkitab kepada anak Anda, tidak ada ruginya jika Anda menggunakan cerita-cerita
bergambar untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Masih melanjutkan edisi
sebelumnya, berikut kami hadirkan dua resensi buku seputar buku cerita Alkitab
bergambar untuk anak-anak. Kami juga mengajak Anda untuk menyimak penuturan
para Sahabat Buku perihal Alkitab versi komik/bergambar, yang kami rangkum dalam
kolom Komunitas Buku. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan sajian kami. Selamat
membaca, Tuhan Yesus memberkati.
Redaksi Tamu e-Buku,
Fitri Nurhana
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Sebuah buku ibarat seutas tali; buku akan memiliki arti bila dikaitkan dan disatukan
dengan benda-benda lain bersama-sama."
—(Ezra Pound)—
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Resensi: Apa yang Akan Yesus Lakukan?
Judul buku

: Apa yang Akan Yesus Lakukan?

Judul asli

: What Would Jesus Do?
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Penulis/Penyusun : Mack Thomas
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Alice Saputra Communication Co.

Ukuran buku

: 22 x 18 cm

Tebal

: 253 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Sering kali anak mengalami kendala dalam mengaitkan cerita-cerita yang ada di Alkitab
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan anak untuk taat akan
perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah penting, karena Alkitab adalah buku
yang sanggup memberikan jawaban yang tepat untuk setiap permasalahan di segala
zaman. Buku "Apa yang Akan Yesus Lakukan" mencoba untuk mengaitkan hal-hal yang
kita alami dengan apa yang Yesus ajarkan. Buku ini berisi cerita untuk anak-anak yang
disertai gambar-gambar interaktif, sehingga sangat membantu anak dalam memahami
cerita yang dituliskan. Dari awal hingga akhir buku, penulis menyampaikan cerita
bersambung yang terbagi dalam 20 bab. Cerita ini mengisahkan tentang sekelompok
orang Kristen bersama dengan seorang pendeta yang sedang melakukan kegiatan
lapangan, hingga akhirnya bertemu dengan beberapa orang yang membantu untuk
memahami lebih dalam tentang siapa Yesus melalui masalah-masalah yang mereka
hadapi. Dimulai dengan peristiwa saat sekelompok orang itu bertemu dengan seorang
anak yang berpakaian lusuh, membantu seorang tua yang jatuh ke dalam lubang, saat
mereka hanya sendirian di tengah hujan disertai petir, bertemu dengan gerombolan
anak-anak nakal, membantu membangun desa, dsb.. Secara umum, buku ini adalah
sebuah rangkaian cerita Alkitab yang dikemas secara sederhana dalam bentuk cerita
yang berisi masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Buku ini sangat cocok untuk anak-anak, bahkan orang dewasa, agar bisa menjadi
pengikut Kristus yang sejati. Buku ini mengajarkan bagaimana bersikap/bertindak
sesuai dengan apa yang Yesus lakukan jika mengalami/menghadapi masalah yang
sama, serta memulai setiap aktivitas dengan bertanya "Apa yang Akan Yesus
Lakukan?"
Peresensi: Hadi Pramono
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Resensi 2: Kabar Apik Nganggo Gambar
Judul buku

: Kabar Apik Nganggo Gambar

Judul asli

: The Lion Children's Bible
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Penulis/Penyusun : Pat Alexander
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2006

Ukuran buku

: 15,5 x 22 cm

Tebal

: 256 halaman

ISBN

: 979-463-862-5

Buku Online

: --

Download

: --

Keberadaan Alkitab sangat penting bagi semua orang, termasuk anak- anak. Sebagai
orang tua, sudah semestinya kita mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan
dengan cara yang benar, yaitu dengan membaca Alkitab. Salah satu alasan anak-anak
kurang begitu suka membaca Alkitab dan lebih memilih komik atau bacaan lainnya,
adalah Alkitab kelihatan kurang menarik bagi mereka. Alkitab yang banyak kita jumpai
saat ini, kebanyakan hanya dalam bentuk tulisan saja, sehingga kurang begitu menarik
bagi anak-anak. Bagaimana caranya agar anak-anak tertarik untuk membaca kisahkisah yang sangat memberkati di dalam Alkitab? Salah satu cara yang bisa dilakukan
adalah dengan menggunakan Alkitab bergambar atau buku-buku cerita Alkitab
bergambar. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik belajar Alkitab dan bisa
mengerti pesan-pesan di dalamnya dengan lebih mudah, melalui gambar-gambar yang
mereka lihat.
Salah satu buku yang dapat Anda gunakan adalah buku "Kabar Apik Nganggo
Gambar". Buku ini berisi cerita-cerita di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari kisah
penciptaan hingga kisah penginjilan Paulus. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris
ke dalam bahasa Jawa. Jadi, selain mengajarkan kebenaran yang tertulis di Alkitab,
Anda juga bisa sekaligus mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai bahasa
daerah mereka, dalam hal ini bahasa Jawa. Anda tidak perlu khawatir, bahasa Jawa
yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa yang digunakan sama dengan bahasa
mereka sehari-hari (Jawa ngoko). Selain itu, buku ini juga menyajikan gambar-gambar
berwarna-warni yang cukup menarik di setiap halaman. Hal ini tentu akan memudahkan
mereka menangkap dan mengingat cerita-cerita dalam Alkitab.
Bagi orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang rindu memperkenalkan Alkitab
bahasa Jawa kepada anak-anak, cobalah menggunakan buku ini. Selamat mengajar.
Peresensi: Sri Setyawati
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Komunitas Buku: Alkitab Versi Komik/Bergambar

Anak-anak lebih tertarik untuk membaca buku yang disertai dengan gambar yang
menarik, ketimbang hanya dalam bentuk tulisan tanpa gambar. Agar mereka gemar
membaca Alkitab, tidak ada ruginya jika Anda memanfaatkan Alkitab versi bergambar
dan buku-buku cerita Alkitab bergambar (Alkitab versi komik) untuk mengajarkan
kebenaran Alkitab kepada mereka. Bagaimana pendapat Sahabat Buku dengan adanya
Alkitab versi komik/bergambar? Berikut ini adalah hasil diskusi di Facebook Buku.
e-Buku: Apakah Anda pernah membaca komik Alkitab? Apa kesan Anda setelah
membacanya?
Komentar:
Frans Lesilolo: Setahu saya, Alkitab bukanlah KOMIK!!!
e-Buku: @Frans: Maksud kami Alkitab yang dibuat komik Pak Frans.
Frans Lesilolo: Mohon dijelaskan dengan benar, jangan sampai ada orang mengklaim
Alkitab adalah komik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
e-Buku: @Frans: Baik, Pak. Terima kasih.
Husin Gunawan: Dulu waktu kecil saya suka membaca komik-komik Alkitab, sangat
memberkati. Bersyukur untuk komikus-komikus rohani, dan semoga juga bermunculan
developer-developer (pengembang) game-game rohani.
Tulus Meilina: Bagus kok, bahkan sekarang ada Alkitab kecil untuk anak-anak yang
disertai gambar-gambar menarik dan menggunakan dua bahasa. Alkitab ini
memudahkan anak untuk memahami kisah di dalamnya. Waktu saya kecil, orang tua
saya membelikan buku-buku cerita Alkitab bergambar, seperti kisah kelahiran Yesus,
perjalanan Musa, kisah Yusuf, dll.. Sangat bermanfaat. Gbu semua.
Soegianto Widjaya: Saya pertama kali mengenal cerita Alkitab itu justru dari komik
bergambar Alkitab, tokoh Saul, Daud, dan Salomo. Senang sekali! Baru kemudian saya
"tidak" puas dan merambah ke Perjanjian Lama dengan cerita dari Kitab 1-2 Samuel, 1
Raja-Raja dst.. Saya mulai mencintai Perjanjian Lama sebelum ke Perjanjian Baru.
Reynato Yizreel Goga: Saya memunyai yang versi Perjanjian Baru keluaran tahun
1980-an. Sekarang sudah tidak ada sampulnya. Di mana ya, bisa dapat komik Alkitab?
e-Buku

: @Husin: Betul, salut dengan para komikus-komikus rohani.

@Tulus

: Meskipun yang paling banyak terbantu adalah anak-anak, orang dewasa pun
perlu juga membacanya, ya.. Tuhan memberkati.
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@Widjaya

: Kisah yang menarik! Semangat terus untuk menggali Firman Tuhan, Pak!

@Rey

: Saking sering dibuka ya, sampai sampulnya lepas. Bagus!

Reynato
: Hahaha.. Ya, sekalipun saya sudah besar (kuliah), membaca komik Alkitab
Yizreel Goga tetap bisa membantu kita berimajinasi hehehehe. Waktu itu tidak sengaja dapat
di gudang rumah tuanya opa, mungkin aslinya milik almarhum.
e-Buku:
@Rey

: Oya? Membaca komik itu menyenangkan sih. Apalagi isinya tentang Alkitab ya.
Terima kasih untuk komentar Anda.

Untuk memberikan komentar untuk diskusi di atas, silakan kunjungi <
http://www.facebook.com/sabdabuku/posts/10150152081145152 >.
Anda ingin mengetahui diskusi-diskusi yang lain seputar literatur? Silakan bergabung
dengan Facebook e-Buku di < http://www.facebook.com/sabdabuku >.
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Kepemimpinan (I)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Sebuah teori kepemimpinan mengatakan "pemimpin itu diciptakan bukan dilahirkan".
Dengan kata lain, siapa pun bisa menjadi pemimpin, sekalipun dia tidak dilahirkan dari
keturunan pemimpin. Apakah Anda setuju dengan teori tersebut? Untuk menjadi
seorang pemimpin yang andal, seseorang harus mau belajar, dibentuk, diasah, dan
dilatih. Seorang pemimpin yang andal juga perlu dididik untuk menjadi berani -- berani
menyuarakan kebenaran dan keadilan, demi membela orang-orang yang dipimpinnya;
berani menanggung semua konsekuensi demi integritas dirinya. Pada bulan Agustus, eBuku mengangkat tema tentang kepemimpinan. Pada edisi pertama di bulan Agustus
(edisi 80), kami menghadirkan resensi buku berjudul "Pembentukan Seorang
Pemimpin" dan "Kepemimpinan yang Berani". Di kolom selanjutnya, Pelanggan dapat
membaca tip meningkatkan kemampuan baca anak. Kiranya sajian kami ini menjadi
berkat bagi Pelanggan.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Membaca adalah seumpama berpikir dengan pikiran orang lain, bukan dengan pikiran diri
sendiri."
—(Mark Twain)—
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Resensi: Pembentukan Seorang Pemimpin
Judul buku

: Pembentukan Seorang Pemimpin

Judul asli

: The Making of A Leader
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Penulis/Penyusun : Ralph Mahoney
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: World Missionary Assistance Plan, Burbank

Ukuran buku

: 14 x 21 cm

Tebal

: 259 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Menjadi seorang pemimpin yang kompeten, berdedikasi, dan berkenan di hadapan
Tuhan memang tidak mudah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan proses, kerja keras,
dan pengorbanan. Selain harus bertanggung jawab dan berdisiplin dalam melakukan
setiap tugas yang diemban, seorang pemimpin juga harus berusaha keras untuk terus
melatih dan mengembangkan diri. Sebagai pemimpin Kristen, kita harus memiliki
fondasi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga setiap langkah dan keputusan yang kita
ambil bukan untuk kepentingan kita sendiri, namun untuk kemuliaan nama Tuhan.
Untuk mengetahui bagaimana cara membentuk pemimpin Kristen yang kuat, buku
karangan Ralph Mahoney bisa menjadi salah satu pilihan Anda.
Ralph Mahoney adalah seorang pendiri dan pemimpin World MAP, sekaligus editor
majalah World MAP Digest dan majalah ACTS yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di
tengah kesibukannya di ladang pelayanan, ia menyempatkan diri untuk menulis buku
dan artikel. Beberapa artikel dan buku yang ditulisnya telah diterjemahkan dan
disebarkan dalam berbagai bahasa. Ralph Mahoney juga sering diminta untuk melatih
para pemimpin. Ia sudah berkeliling ke-100 negara dan melayani lebih dari 35.000
pemimpin gereja melalui Seminar Penyegaran Rohani World MAP di Afrika, Asia, dan
Amerika Latin. Sebagai seorang pemimpin, ia sangat dihargai dalam pergerakan
kharismatik.
Melalui bukunya yang berjudul "Pembentukan Seorang Pemimpin", Ralph Mahoney
memberikan petunjuk-petunjuk bagi pemimpin Kristen. Ralph Mahoney membagi buku
ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, membahas prinsip-prinsip bagaimana seorang
biasa berperan dalam kepemimpinan yang luar biasa. Pada bagian kedua, Ralph
Mahoney menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memperlengkapi seorang
pemimpin rohani, sehingga dia bisa menggenapi kehendak Tuhan atas dirinya. Dalam
buku ini, Ralph mengacu pada para pemimpin-pemimpin yang terdapat di dalam
Alkitab, seperti Paulus, Ayub, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Elia, dll..
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Buku ini akan membantu Anda melihat secara lugas dan merumuskan secara jelas,
betapa pentingnya membuat strategi atau perencanaan sebelum melangkah. Segera
baca buku ini, dan bersiaplah untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan
berkenan di hadapan Tuhan.
Peresensi: Yonathan Sigit
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Resensi 2: Kepemimpinan yang Berani
Judul buku

: Kepemimpinan yang Berani

Judul asli

: Courageous Leadership
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Penulis/Penyusun : Bill Hybels
Penerjemah

: Anne Natanael, S.E.

Editor

: Dr. Lyndon Saputra

Penerbit

: Gospel Press, Batam 2004

Ukuran buku

: 16 x 24 cm

Tebal

: 305 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Apakah Anda percaya bahwa gereja merupakan harapan dunia yang sedang
membutuhkan pemimpin-pemimpin berkualitas? Jika ya, maka Anda sependapat
dengan Bill Hybles, yang menggemakan bahwa masa depan gereja terletak di tangan
para pemimpinnya. Hybles percaya bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin yang
memaksimalkan fungsi gereja untuk dunia. Pemimpin seperti apakah yang dia maksud?
Berdasarkan pengalamannya selama hampir 30 tahun memimpin gerejanya di Willow
Creek, Bill Hybels menulis buku yang berjudul "Kepemimpinan yang Berani". Bab
pertama menekankan pentingnya peran dan potensi gereja bagi dunia, sekalipun judul
babnya Risiko-Risiko Kepemimpinan. Dua bab selanjutnya, Hybels memaparkan
kekuatan visi dan mengubahnya menjadi tindakan-tindakan. Melalui penjelasannya
tersebut, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan visi, tetapi juga rencana
bertahap untuk mewujudkan visi menjadi realitas. Pengalaman Hybels di Willow Creek
Community Church menjadi contoh nyata dari penjelasannya. Selain itu, buku ini juga
menjelaskan bagaimana membangun tim impian, bekerja dalam tim, dan termasuk
penjelasan tentang pentingnya tujuan tim yang spesifik. Elemen-elemen kepemimpinan
lain yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana mengelola sumber daya,
mengembangkan pemimpin- pemimpin yang sedang bangkit, menemukan dan
mengembangkan gaya kepemimpinan, indera keenam seorang pemimpin, seni
memimpin diri, doa pemimpin, hingga menjalin relasi dengan Allah dan
mempertahankan tujuan.
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Buku ini sangat menarik, karena penulisnya mengajak kita masuk ke dalam sebuah
pengalaman nyata kepemimpinan dan menerapkan gagasan-gagasan kepemimpinan
secara praktis. Gereja memang tengah membutuhkan pemimpin-pemimpin yang
mampu menggerakkan orang-orang percaya untuk meneruskan visi Allah. Apakah Anda
rindu menggunakan karunia-karunia spiritual Anda untuk memimpin? Apakah Anda mau
dibentuk dan bersedia menjadi pemimpin efektif dalam gereja Anda? Jika demikian,
Anda sebaiknya membaca buku ini.
Peresensi: Truly Almendo P.
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Tips: Tujuh Cara Meningkatkan Kemampuan Baca Anak

Waktunya masuk sekolah adalah waktunya anak-anak kembali belajar. Anak-anak yang
baru pertama kali bersekolah, biasanya belum begitu lancar membaca. Karena itu, tak
ada salahnya untuk melatih keterampilan ini sejak anak belum masuk sekolah dasar.
Membaca adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh anak. Untuk
mengasah kemampuan membaca anak dibutuhkan latihan. Karena itu, ketahuilah triktrik apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk meningkatkan kemampuan
membaca anak.
Mengutip tulisan di Livestrong, Senin (12/7/2010) ada beberapa tip yang bisa dilakukan
orang tua untuk meningkatkan keterampilan membaca anak, yaitu:
1. Menyediakan berbagai barang yang membantu kemampuan membaca anak. Dengan
adanya banyak barang, dapat membuat anak terdorong untuk belajar membaca. Salah
satu pilihannya adalah buku-buku yang menarik untuk anak-anak, seperti buku
bergambar atau buku yang berwarna-warni, yang menarik perhatian anak.
Ajaklah anak ke perpustakaan. Di sana, anak-anak memiliki pilihan buku yang lebih
banyak, sehingga lebih memotivasi dirinya untuk membaca. Selain itu, suasana di
perpustakaan juga bisa mendorong anak untuk ikut serta membaca.
2. Membacakan buku untuk anak.
Membacakan buku untuk anak dengan suara keras setiap hari, bisa menjadi salah satu
cara paling efektif untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca si kecil. Hal ini
juga memungkinkan untuk anak mencoba membaca sendiri, karena baginya hal ini
cukup menyenangkan.
3. Menjadikan suatu permainan.
Menjadikan cara belajar membaca menjadi sebuah permainan, bisa menciptakan
suasana yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Cobalah untuk mengajak anak
mencocokkan antara awal suku kata dengan akhirannya, sehingga anak bisa belajar
membaca sambil bermain.
4. Menyanyikan lagu-lagu.
Dengan menyanyikan sajak-sajak lagu, maka anak bisa belajar menghubungkan antara
huruf dan suara yang dibuatnya. Bernyanyi sambil bertepuk tangan mengikuti irama
lagu, juga dapat mendorong pemahaman kata-kata tersebut.
5. Menyediakan tempat khusus untuk membaca.
Menyediakan tempat khusus bagi anak untuk membaca, akan memotivasi anak untuk
belajar. Orang tua juga bisa turut terlibat untuk menggunakan tempat tersebut, sehingga
kegiatan ini menjadi lebih menyenangkan bagi si kecil.
6. Biarkan anak mencoba untuk menulis.
Menulis pun bisa meningkatkan kemampuan anak membaca. Mengapa? Karena dengan
menulis, anak sekaligus belajar untuk menggabungkan antara huruf yang satu dengan
yang lain untuk membentuk suatu kata atau kalimat. Kegiatan ini juga membantu
keterampilan menulis anak.
7. Mengajak anak untuk membaca bersama.
Menghabiskan waktu untuk membaca bersama bisa memberikan pesan yang
menyenangkan bagi anak. Biarkan anak memilih bukunya sendiri, lalu ajaklah membaca
bersama-sama. Kondisi ini akan semakin memotivasi anak untuk belajar membaca.
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Apakah Anda seorang konselor Kristen, hamba Tuhan, atau jemaat yang tertarik terlibat
dalam dunia konseling? Apakah Anda ingin menambah pengetahuan tentang
konseling? Publikasi e-Konsel menyediakan bahan-bahan seputar konseling Kristen,
seperti artikel, bimbingan alkitabiah, tip, kesaksian sahabat, ulasan situs, ulasan buku,
dan banyak info lainnya. Segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan publikasi eKonsel secara rutin lewat email dan gratis, dengan mengirimkan email kosong ke: <
subscribe-i-kan-konsel(at)hub.xc.org >
Kunjungi juga situs Konseling Kristen yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA di: <
http://c3i.sabda.org/ > untuk mendapatkan bahan-bahan konseling Kristen yang lainnya.
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Kepemimpinan (II)
Dari Redaksi
Salam damai dalam Kristus,
Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan negara kita -- Indonesia. Tentu banyak
pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan di
masa lalu, demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Masih
mengusung tema yang sama dengan edisi sebelumnya, dalam edisi 83 ini, e-Buku
menghadirkan dua resensi seputar kepemimpinan yang berjudul "Pemimpin Rohani
yang Berkualitas (Kitab Nehemia)" dan "Kepemimpinan Rohani". Simak juga referensi
buku-buku kepemimpinan yang bisa Anda baca secara online. Selamat membaca!
Staf Redaksi e-Buku,
Amy Grace Y.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Dengan membaca kita tahu bahwa kita tidak sendirian."
—(C.S. Lewis)—
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Resensi: Pemimpin Rohani yang Berkualitas (Kitab
Nehemia)
Judul buku

: Pemimpin Rohani yang Berkualitas (Kitab Nehemia)

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Dr. Timotius Haryono
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Persekutuan Mahasiswa Kristen Surakarta STT. Gamaliel, Surakarta 2002

Ukuran buku

: --

Tebal

: --

ISBN

: --

Buku Online

: http://lead.sabda.org/pemimpin_rohani_yang_berkualitas_kitab_nehemia

Download

: --

Buku kepemimpinan Kristen selayaknya dijadikan buku pegangan bagi pemimpinpemimpin gereja maupun pemimpin Kristen di mana pun berada. Gaya kepemimpinan
para pemimpin Kristen pun seharusnya tidak jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan
Yesus Kristus, Pemimpin panutan yang utama. Buku-buku kepemimpinan Kristen
seperti apa yang sebaiknya kita baca? Di Indonesia kita memiliki banyak pilihan,
bahkan tidak hanya dalam bentuk cetak, namun juga buku online. Salah satu buku
online yang pantas dibaca adalah "Pemimpin Rohani yang Berkualitas".
Buku bertajuk "Pemimpin Rohani yang Berkualitas" karangan Dr. Timotius Haryono,
ditulis sebagai sarana untuk membantu pertumbuhan rohani gereja Tuhan dalam
rangka melaksanakan visi Allah. Awalnya buku ini ditulis sebagai bahan KTBK
(Kelompok Tumbuh Bersama Kontekstual) bagi para mahasiswa. Akan tetapi, dalam
perkembangannya, buku ini bisa digunakan oleh berbagai denominasi gereja baik di
dalam maupun di luar negeri, dan berbagai kalangan dari anak-anak, remaja, pemuda,
orang dewasa, dan orang tua.
Topik-topik yang ada di dalam buku ini mencakup aspek: kognitif (pengetahuan), afektif
(sikap dan karakter), konatif (tingkah laku dan keterampilan), dan relasi (hubungan),
alkitabiah, dan kontekstual. Bahan-bahan buku ini ditulis berdasarkan pada studi Kitab
Nehemia. Buku ini dirancang untuk menolong para pelayan Kristus dan orang percaya
yang akan mengembangkan kualitas kepemimpinannya. Kualitas kepemimpinan
Nehemia disajikan dalam 14 topik menarik dengan cara metode induktif dan diskusi
kelompok. Topik di masing-masing bab dijelaskan dengan terstruktur, dengan urutan:
sasaran, teks, introduksi, observasi, interpretasi, aplikasi, diskusi, aksi, evaluasi, dan
doa. Buku online ini bisa diakses dengan mudah dan disalin dengan mudah. Anda ingin
mengembangkan kepemimpinan rohani Anda? Bacalah buku ini sebagai referensi.
Peresensi: Sri Setyawati
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Penulis/Penyusun : J. Oswald Sanders
Penerjemah

: Drs. Chris J. Samuel dan Drs. Ganda Wargasetia

Editor

: --

Penerbit

: Penerbit Kalam Hidup, Bandung 1979

Ukuran buku

: 12,5 x 18,5 cm

Tebal

: 175 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Tidak semua pemimpin rohani memiliki kualitas rohani maupun kualitas kepemimpinan
yang tinggi. Beberapa pemimpin terlihat masih kurang terampil dalam memimpin jemaat
maupun mengatur struktur organisasi. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin rohani
sebaiknya membenahi diri dan memperbaiki integritas kepemimpinannya. Untuk
mewujudkan pemimpin-pemimpin rohani yang kompeten, Anda dapat membaca buku
tulisan J. Oswald Sanders yang berjudul "Kepemimpinan Rohani".
Buku J. Oswald Sanders versi Indonesia yang berjudul "Kepemimpinan Rohani", secara
garis besar berisi dua seri khotbah yang ditujukan bagi para pemimpin. Dalam buku ini,
Oswald memaparkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang disertai pengalaman dari
kehidupan konkret para pemimpin yang ada di dalam Alkitab. Semuanya terurai dalam
20 bab yang saling terkait. Adapun hal-hal penting yang bisa Anda dapatkan dalam
buku ini, antara lain: kepemimpinan alamiah dan rohani, kriteria potensi kepemimpinan,
sifat-sifat penting untuk kepemimpinan, pemimpin dan doanya, pemimpin dan
waktunya, pemimpin dan bacaannya, biaya kepemimpinan, ujian kepemimpinan,
penggantian para pemimpin, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, penjelasan
Oswald pun dilandasi oleh ayat-ayat Alkitab, ilustrasi, dan kutipan yang menarik dan
cukup dalam.
Bagi para pemimpin, baik di keluarga, masyarakat, dan gereja, buku ini benar-benar
layak direkomendasikan untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam
melengkapi perjalanan kepemimpinan Anda. Selamat membaca.
Peresensi: Desi Rianto
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Referensi: Seputar Kepemimpinan dalam Situs YLSA

Untuk menambah wawasan Anda tentang kepemimpinan, berikut kami berikan
beberapa referensi tambahan seputar kepemimpinan, yang kami kumpulkan dari situssitus YLSA.
1. Apa itu Kepemimpinan
==> http://lead.sabda.org/apa_itu_kepemimpinan
2. Bagaimana Pemimpin Membuat Balanced Scorecard
==> http://lead.sabda.org/bagaimana_pemimpin_membuat_balanced_scorecard
3. Bagaimana Pemimpin Membuat Perencanaan
==> http://lead.sabda.org/bagaimana_pemimpin_membuat_perencanaan
4. Jenderal Pemimpin Bersenjatakan Tongkat Gembala
==> http://gubuk.sabda.org/Jenderal_Pemimpin_Bersenjatakan_Tongkat_Gembala
5. 21 Kualitas Kepemimpinan Sejati
==> http://gubuk.sabda.org/21_kualitas_kepemimpinan_sejati
6. Kepemimpinan Kristen
==> http://gubuk.sabda.org/kepemimpinan_sejati
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Pernikahan (I)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Pernikahan lahir dari inisiatif Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk
menggenapi rencana ilahi-Nya. Dengan demikian, setiap orang yang memutuskan
untuk menikah, seharusnya tidak melakukannya untuk kesenangannya sendiri dan
meninggalkan pasangan setelah merasa bosan. Pernikahan dibentuk untuk melakukan
kehendak Tuhan, satu kali sepanjang hidup. Oleh karena itu, sebelum menikah,
masing-masing pasangan perlu memahami arti pernikahan menurut iman Kristen. Bagi
para pelanggan e-Buku, kami telah siapkan 2 resensi buku karangan H. Norman Wright
dan Drs. J. Kussoy, yang dapat Anda simak di edisi ini. Dalam kolom Tip, Pelanggan
dapat menyimak langkah-langkah untuk memulai klub buku online. Selamat menyimak
sajian kami.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Ketidaksabaran melahirkan kecemasan, ketakutan, kekecewaan dan kegagalan,
sebaliknya kesabaran menciptakan keyakinan, ketegasan, pandangan yang rasional dan
akhirnya mengarahkan kita kepada keberhasilan."
—(Brian Adams)—
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Judul buku

: Persiapan Pernikahan

Judul asli

: So You're Getting Married
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Penulis/Penyusun : H. Norman Wright
Penerjemah

: Oh Yen Nie dan Oh Yen Tjen

Editor

: Lily E.J. Sutrisna dan Agustina Wijayanti

Penerbit

: Yayasan Gloria, Yogyakarta 1998

Ukuran buku

: 14,5 x 21,5 cm

Tebal

: 228 halaman

ISBN

: 0-8307-1772-2

Buku Online

: --

Download

: --

Rumah tangga tidak hanya dibentuk namun juga harus dibina dan dipertahankan.
Apalagi, saat kita mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga tidak luput dari masalah
dan perbedaan. Untuk itu, setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga, harus
melakukan persiapan yang matang sebelum menikah.
Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan pernikahan? Dalam buku terjemahan yang
berjudul "Persiapan Pernikahan" karangan Dr. H. Norman Wright, Anda bisa
menemukan hikmat yang alkitabiah untuk membangun dasar yang kukuh dalam
pernikahan. Buku ini memiliki 14 bab yang diuraikan dengan lugas dan sederhana.
Melalui buku ini, Anda juga bisa mengerti arti sebuah komitmen dalam pernikahan,
bagaimana bebas dari masa lalu, bagaimana berkomunikasi, memahami diri sendiri dan
pasangan, mengontrol amarah dan meredam konflik, saling mengampuni, berdoa
bersama, dan hal penting lainnya dalam mempersiapkan pernikahan.
Selain sebagai seorang penulis buku, Dr. H. Norman Wright juga menjadi seorang
konselor Kristen yang terkenal -- terlibat sebagai konselor keluarga dan pernikahan di
Family Counseling and Enrichment di Tustin, Kalifornia, dan pendiri sekaligus direktur
"Christian Marriage Enrichment". Ia sudah menulis puluhan buku. Beberapa di
antaranya, berhasil menjadi buku terlaris di skala internasional.
Peresensi: Yonathan Sigit P.
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Resensi 2: Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam
Perkawinan
Judul buku

: Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Drs. J. Kussoy
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Gandum Mas, Malang 2000

Ukuran buku

: 14 x 21 cm

Tebal

: 264 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Kebahagiaan sebuah perkawinan merupakan idaman setiap orang. Untuk itu, tidak
mengherankan jika banyak orang begitu berhati-hati dalam mempersiapkan pernikahan
mereka. Mereka akan membuat banyak pertimbangan sebelum mengikrarkan
pernikahan mereka.
Buku "Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan" berisi penjelasan tentang
memahami arti perkawinan, memilih pasangan hidup, mengembangkan komunikasi
yang membahagiakan, kebutuhan dan hubungan antarpribadi, dan yang dicapai dalam
perkawinan. Meskipun penulis, Drs. J. Kussoy, membagi penjelasan ke dalam 5 bab,
namun isi setiap babnya sangat lengkap. Penulisan buku ini didasarkan pada
pengalaman pribadinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama puluhan
tahun, observasi tentang kenyataan-kenyataan dalam perkawinan, retrospeksi, dan
tuntunan Roh Kudus. Tidak heran, jika dalam buku ini banyak penjelasan yang
didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Model penjelasannya pun sangat sistematis.
Masing-masing bab diakhiri dengan inti pemahaman dan pertanyaan untuk
memudahkan pembaca dalam mengambil kesimpulan. Buku ini disusun seperti sebuah
buku pelajaran, sehingga Anda tidak harus membaca hingga selesai sekaligus.
Buku ini sangat cocok digunakan oleh konselor, pendeta, dan kaum awam sebagai
pedoman untuk membantu konseli atau diri sendiri sebelum menikah/menikahkan anak.
Penulis buku ini adalah alumni UGM jurusan Pedagogik tahun 1962, yang pernah
mengajar sebagai guru SD-SMA, dan menjadi dosen Metodologi Penelitian Ilmu-ilmu
Sosial, serta anggota Dewan Gereja Indonesia (sekarang PGI), dan berwiraswasta.
Peresensi: Sri Setyawati
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Tips: Bagaimana Membentuk Klub Buku Online
Ditulis oleh: Sri Setyawati

Di negara-negara yang memiliki empat musim, sebagian besar warganya sudah
terbiasa dengan budaya membaca buku. Beda halnya dengan orang-orang yang hidup
di Indonesia. Banyak orang masih malas untuk membaca buku, apalagi membeli buku
dan memiliki perpustakaan keluarga. Dengan kenyataan yang seperti ini, tidak
mengherankan jika keberadaan klub buku di Indonesia masih jarang ditemukan.
Pada era serba cepat dan limpah dengan informasi, serta menjamurnya bisnis online di
internet, mungkinkah kita tetap bisa membentuk klub buku online, di tengah-tengah
kendala/alasan, seperti kurangnya minat membaca, tidak adanya waktu untuk
mengelola, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah?
Jawabannya bisa! Keterbatasan ini mungkin akan menghalangi/menghambat upaya
kita, namun ini tidak berarti bahwa kita selamanya tidak akan bisa membentuk klub
buku. Bukan hanya mungkin, tapi pasti bisa! Lebih-lebih, setelah kita tahu bahwa
keberadaan klub buku online itu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi
masyarakat.

Apa saja keuntungan dari klub buku online?
1. Budaya membaca bisa ditumbuhkembangkan dari satu komunitas ke komunitas
yang lain, bahkan dari berbagai latar belakang usia. Untuk bergabung dalam
klub, setiap peserta wajib membaca buku. Dengan demikian, satu anggota
keluarga membaca buku, anggota yang lain bisa "ditulari". Satu keluarga terbiasa
membaca buku, seluruh kompleks tempat tinggal akan "ditulari", demikian
seterusnya.
2. Masyarakat terbiasa berpikir kritis. Dengan banyak membaca buku dan
mendiskusikannya bersama, masyarakat akan terbiasa berpikir dari sudut
pandang yang lain, tidak hanya terima jadi setiap informasi yang diberikan oleh
seseorang.
3. Wawasan masyarakat berkembang. Dengan bergabung dalam klub buku,
masing-masing anggota akan memperoleh wawasan dari peserta lain. Otomatis,
wawasan yang dimilikinya akan bertambah dan berkembang.
4. Negara akan lebih maju. Orang-orang yang memiliki kebiasaan membaca,
cenderung lebih cerdas dan kreatif. Dengan keberadaan masyarakat yang maju,
maka negara pun akan maju.
Setelah melihat pentingnya membudayakan membaca dan membentuk klub buku,
mengapa kita tidak mulai membukanya sekarang? Di bawah ini ada beberapa langkah
yang bisa kita lakukan untuk membentuk klub buku online.
1. Ajaklah teman-teman di sekitar Anda untuk membaca buku. Tetaplah lakukan
pertemuan, walaupun hanya ada 2 atau 3 orang anggota.
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2. Tetapkanlah waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk tahap awal, Anda tidak perlu terlalu
banyak mengalokasikan waktu dan bingung menentukan tempat. Lakukan pertemuan
selama 30 menit/1 jam, sebulan sekali. Untuk pemilihan tempat, Anda bisa
menggunakan tempat umum, atau "tempat nongkrong" yang mendukung kegiatan
membaca.
3. Mulailah membaca dan mendiskusikan buku-buku yang dimiliki, sehingga Anda dan
anggota yang lain tidak perlu membeli buku. Jika perlu satu buku dibaca bergiliran.
4. Sebarkan informasi ini ke teman-teman Anda yang lain. Anda bisa memberitakan
informasi ini dari mulut ke mulut, atau dengan kertas undangan yang simpel dan
menarik.
5. Buatlah sebuah situs blog sederhana atau halaman Facebook untuk
mendokumentasikan hasil diskusi dan buku-buku yang pernah diulas, sekaligus sebagai
ajang memperkenalkan kegiatan ini kepada orang lain di dunia maya. Jangan lupa
cantumkan waktu/jadwal pertemuan, alamat "tempat nongkrong" (base camp), dan
nomor yang bisa dihubungi (contact person).
6. Setelah klub Anda berkembang dan anggota Anda bertambah, mungkin ada baiknya
untuk menentukan aturan klub secara formal. Namun, sebelum klub buku Anda dapat
berjalan rutin, sebaiknya aturan-aturan tidak perlu terlalu ketat.

Nah, salah satu klub buku online yang dapat Anda ikuti adalah Klub e-Buku SABDA via
Facebook grup dari Yayasan Lembaga SABDA < http://www.ylsa.org >, yang beralamat
< http://fb.sabda.org/klubbuku >. Klub e-Buku SABDA, ditujukan bagi setiap orang
Kristen yang gemar membaca buku, khususnya buku-buku Kristen, untuk saling berbagi
berkat serta berdiskusi tentang isi buku-buku tersebut, dengan tujuan untuk
mempelajari pengertian iman Kristen dengan lebih dalam. Klub e-Buku SABDA terbuka
untuk umum, namun keanggotaannya terbatas. Setiap peserta yang ingin bergabung,
harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dan menunggu konfirmasi dari Admin YLSA.
Diskusi buku yang pertama, telah berlangsung pada bulan Agustus 2011 dan diikuti
oleh 29 peserta. Pada bulan September 2011, klub e-Buku SABDA akan memasuki
pembahasan buku kedua. Jadi, jika Anda berminat, segeralah daftarkan diri Anda
kepada Admin FB YLSA di alamat < http://www.facebook.com/fb.sabda >.
Apabila Anda ingin memulai klub buku online, Anda bisa menggunakan buku-buku
Kristen online, yang tersedia pada situs GUBUK (Gudang Buku Kristen) Online <
http://gubuk.sabda.org/Baca_online >.
Sumber bacaan: Grady, Maryellen. "How to Start An Online Book Club." Dalam
http://www.suite101.com/content/how-to-start-an-online-book-club-a69104.
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Apakah Anda ingin menjadi guru sekolah minggu yang bertanggung jawab dan lebih
terampil mengajar anak? Kami mengundang Anda untuk berlangganan milis publikasi eBinaAnak. Milis ini menyajikan bahan-bahan, seperti artikel, tip, bahan mengajar,
kesaksian, dan bahan-bahan lainnya seputar pelayanan anak.

Berlangganan : < subscribe-i-kan-binaanak(at)hub.xc.org >
Kontak

: < binaanak(at)sabda.org >

Arsip

: < http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak >

Situs

: < http://pepak.sabda.org/ >

Komunitas

: < http://fb.sabda.org/binaanak >,< http://twitter.com/sabdabinaanak >

Tunggu apalagi, segeralah berlangganan milis publikasi e-BinaAnak!
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e-Buku 083/September/2011
Pernikahan (II)
Dari Redaksi
Salam damai dalam Kristus,

Pernikahan menyatukan dua pribadi yang memiliki banyak perbedaan dan cita-cita.
Agar pernikahan tetap langgeng dan tidak berakhir dengan perceraian, maka perlu
dijaga dan dirawat. Di dalam Alkitab ada banyak contoh pernikahan langgeng yang bisa
diteladani, misalnya pernikahan Adam dan Hawa, Abraham dan Sara, serta Maria dan
Yusuf. Bagaimana mereka bisa mempertahankan pernikahan mereka hingga tidak
terpisahkan selain oleh maut? Buku "Rahasia Pernikahan Abadi" dan "Pernikahan
Kristen dan Kehidupan Keluarga" ini dapat membantu Pelanggan untuk menemukan
jawaban. Pelanggan juga dapat melihat beberapa resensi buku-buku seputar
pernikahan yang sudah ditampilkan di situs GUBUK Online (Gudang Buku Kristen
Online) > http://gubuk.sabda.org/ < di kolom Referensi. Kiranya sajian kami bermanfaat
bagi Anda, dan pernikahan Anda pun awet hingga maut memisahkan. Tuhan
memberkati.
Pimpinan Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Aku tidak bisa hidup tanpa buku."
—(Thomas Jefferson)—
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Resensi: Rahasia Pernikahan Abadi
Judul buku

: Rahasia Pernikahan Abadi

Judul asli

: The Triumphant Marriage

e-Buku 2011

Penulis/Penyusun : Neil Clark Warren, Ph.D.
Penerjemah

: Lily Christianto

Editor

: Jenny E. Naibaho

Penerbit

: Harvest Publication House, Jakarta 2000

Ukuran buku

: 13,5 x 20,5 cm

Tebal

: 228 halaman

ISBN

: 979-9062-21-7

Buku Online

: --

Download

: --

Semua orang pasti mendambakan pernikahan yang abadi dalam kehidupan rumah
tangga mereka. Namun, pernikahan abadi tidak terjadi tanpa pergumulan dan
perjuangan. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk membuat pernikahan kita abadi?
Buku yang disusun Neil Clark Warren, Ph.D., "Rahasia Pernikahan Abadi", memberikan
solusi yang bisa Anda terapkan.
Buku ini merupakan kumpulan kesaksian dari pasangan-pasangan yang sukses dalam
mempertahankan pernikahan, dan disusun untuk membantu Anda dalam proses
mempertahankan dan memelihara pernikahan Anda. Berbagai tantangan dan pelajaran
yang dialami pasangan-pasangan ini, mungkin Anda alami juga. Dengan membaca
kesaksian mereka, Anda bisa menentukan apa yang bisa Anda lakukan. Kesaksian
mereka secara garis besar dapat dirangkum dan disimpulkan menjadi 10 tip rahasia
pernikahan abadi. Sepuluh rahasia pernikahan abadi tersebut adalah
1. Memimpikan sebuah impian
2. Menjadi tangguh
3. Memaksimalkan faktor kepercayaan
4. Memiliki jiwa yang sehat
5. Memanfaatkan daya tarik
6. Belajar berbicara
7. Menghadapi konflik
8. Negosiasi untuk hubungan seks yang memuaskan
9. Memperluas wawasan pergaulan
10. Mengejar kehidupan rohani

Selamat membaca, Tuhan memberkati.
Peresensi: Fitri Nurhana
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Resensi 2: Pernikahan Kristen dan Kehidupan Keluarga
Judul buku

: Pernikahan Kristen dan Kehidupan Keluarga

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : -Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Kursus Tertulis Jalan Kebenaran, Lembaga Baptis 2003

Ukuran buku

: --

Tebal

: --

ISBN

: --

Buku Online

: http://learning.sabda.org/baca.php?b=pernikahan_jalan

Download

: http://learning.sabda.org/seri.php#jalan

Bagi kebanyakan orang, memutuskan untuk melegalkan hubungan yang sudah terjalin
beberapa waktu dalam ikatan pernikahan, bukanlah perkara yang mudah, karena ketika
seseorang memutuskan untuk menikah, maka mereka harus siap dengan segala
konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam ajaran Kristen, tujuan
utama pernikahan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memenuhi keinginan
diri sendiri. Jadi, alangkah bijaknya jika setiap pasangan mempersiapkan pernikahan
dengan sungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk menjaganya sesuai firman Tuhan.
Dalam buku yang bisa Anda baca secara online ini, Anda bisa mendapatkan pelajaranpelajaran tentang prinsip dasar pernikahan Kristen dan bagaimana membangun
kehidupan keluarga Kristen. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam buku ini
mencakup arti pernikahan, proses pemilihan, arti cinta, kemurnian, pasangan, suami
dalam pernikahan Kristen, istri dalam pernikahan Kristen, orang tua dalam rumah
tangga Kristen, anak-anak dalam keluarga Kristen, bertumbuh dalam masalah, berbagai
macam bentuk keluarga, serta keluarga dan masyarakat. Pelajaran yang ada
dipaparkan dengan jelas dan sistematis. Selain bahan pelajaran, Anda juga bisa
menguji pemahaman Anda dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan pelajaran
yang diberikan.
Buku ini tidak hanya baik dibaca oleh orang-orang Kristen yang sedang mempersiapkan
diri untuk menikah, tetapi juga bagi mereka yang sudah berkeluarga, dan sedang
bergumul untuk membangun keluarga Kristen yang memuliakan Tuhan. Materi buku ini
bisa juga digunakan untuk bahan katekisasi pranikah. Selamat membaca.
Peresensi: Sri Setyawati
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Edisi Bulan Depan

Pada bulan Oktober, redaksi e-Buku akan menyajikan resensi buku-buku remaja
Kristen. Jika Anda memiliki buku-buku seputar remaja Kristen, kami mengundang Anda
untuk mengirimkan resensi mengenai buku-buku tersebut atau mengirimkan kesaksian
pribadi Anda, setelah Anda membaca buku tersebut.
Segera kirimkan resensi buku maupun kesaksian tentang buku-buku remaja Kristen ke
alamat redaksi e-Buku di > buku(at)sabda.org <. Tulisan Anda pasti menjadi berkat bagi
pelanggan e-Buku yang lain. Kami tunggu, ya!
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Referensi: Buku-Buku Pernikahan di Situs Gubuk Online
Selain resensi buku-buku di atas, Anda juga dapat membaca beberapa resensi buku
tentang pernikahan di situs GUBUK Online. Beberapa pilihan yang bisa Anda baca
adalah sebagai berikut.

1. The Glory of Marriage (Kemuliaan Pernikahan)
==>< http://gubuk.sabda.org/the_glory_marriage_kemuliaan_pernikahan
2. Sudah Siapkah Aku Menikah
==>< http://gubuk.sabda.org/sudah_siapkah_aku_menikah
3. Pernikahan Kristen Sejati
==>< http://gubuk.sabda.org/pernikahan_kristen_sejati
4. Selamatkan Pernikahan Anda Sebelum Pernikahan Itu Dimulai
==><
http://gubuk.sabda.org/selamatkan_pernikahan_anda_sebelum_pernikahan_itu_dimulai
5. Finding Your Million Dollar Mate
==>< http://gubuk.sabda.org/finding_your_million_dollar_mate_1
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Remaja (I)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Karena
keadaan inilah, para remaja pada umumnya sangat labil. Pada masa remaja, seseorang
akan sibuk dalam upaya pencarian jati diri dan menemukan kebenaran-kebenaran yang
mereka inginkan. Remaja memerlukan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya untuk
mengarahkan mereka memiliki kehidupan yang bermakna. Salah satu upaya yang
dapat Anda lakukan adalah mendorong mereka untuk membaca buku-buku Kristen
yang bermutu, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil keputusan dan
menentukan pilihan.
Dalam edisi e-Buku kali ini, redaksi menyajikan dua resensi buku seputar buku-buku
untuk remaja/kaum muda, dan satu kesaksian pembaca dari sahabat e-Buku. Resensi
buku yang pertama berisi tulisan yang mendorong remaja untuk memaknai masa lajang
mereka. Resensi buku kedua berisi pokok-pokok ajaran Alkitab bagi kaum muda.
Melalui buku ini kaum muda dibimbing untuk mengasihi dan menerima Kristus, serta
berjalan dalam kebenaran-Nya. Jangan lewatkan pula kolom Kesaksian Pembaca yang
dapat menolong Anda memperoleh informasi mengenai buku Merenda Iman. Buku ini
sangat cocok bagi para remaja yang rindu untuk semakin bertumbuh di dalam iman
kepada Kristus. Kiranya seluruh sajian dari e-Buku menjadi berkat bagi Anda semua.
Selamat menyimak.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Buku adalah mata air, ilmu, dan pengetahuan. Sumber inspirasi, motivasi, dan wawasan.
Semakin banyak dibaca, semakin ia memperkaya kehidupan."
—(Jonathan L. Parapak)—
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Resensi: The Puzzle of Jomblo Life
Judul buku

: The Puzzle of Jomblo Life

Judul asli

: --

Penulis

: Grace Suryani

e-Buku 2011

Penerjemah : -Editor

: --

Penerbit

: Kairos Books, Yogyakarta, 2005

Ukuran buku : 12 x 19 cm
Tebal

: 140 halaman

ISBN

: 979-99064-9-0

Buku Online : -Download

: --

Pokok pembicaraan mencari pasangan hidup merupakan sesuatu yang asyik dan
menarik untuk diperbincangkan, terutama di kalangan anak muda. Sebelum memasuki
sebuah hubungan spesial dengan lawan jenis, setiap anak muda pasti pernah
mengalami masa lajang atau "jomblo".
Grace Suryani dengan cermat menuliskan pengalaman dan refleksinya ketika
mengalami masa jomblo. Segala hal yang berhubungan dengan jomblo, ia paparkan
dengan gaya penulisan yang enak dibaca. Mulai dari halaman pertama, ia mengisahkan
pergumulan batinnya ketika menjalani masa lajangnya. Banyak hal yang Tuhan
kerjakan dalam hidupnya, bagaimana ia memaknai masa jomblonya, bagaimana ia
mempersiapkan dirinya apabila kelak bertemu dengan calon pasangan hidupnya, dan
memaknai saat-saat dalam masa jomblo untuk mengerti rencana Tuhan. Walau secara
eksplisit Grace mencantumkan gereja tempatnya beribadah, namun nilai-nilai yang
disampaikannya menembus batas denominasi dan pengajaran. Ayat-ayat Alkitab yang
ditulis pun mendukung setiap peristiwa yang dia alami.
Buku ini sangat cocok untuk anak-anak muda yang tengah gelisah dalam
kelajangannya. Buku ini baik pula untuk mereka yang tengah menjalin hubungan
pacaran, agar dapat memaknai setiap langkah dalam hubungan bersama dengan
Tuhan. Kekurangan dalam buku ini -- menurut saya secara pribadi adalah dalam
penggunaan gaya bahasa. Grace menggunakan gaya bahasa seperti yang umum
digunakan dalam forum-forum di internet, yaitu bahasa campuran -- antara Bahasa
Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Jawa.
Peresensi: Mikael Rinto

107

e-Buku 2011

Resensi 2: Asas-asas Alkitab bagi Kaum Muda
Judul buku

: Asas-Asas Alkitab bagi Kaum Muda

Judul asli

: Bible Doctrine for Young Christians

Penulis/Penyusun : Addie B. Raines, M.A. Dan Stanton W. Richardson, M.A.
Penerjemah

: --

Editor

: Drs. Ganda Wargasetia (Redaksi)

Penerbit

: Kalam Hidup, Bandung 1980

Ukuran buku

: 14,5 x 21 cm

Tebal

: 155 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Masa muda adalah masa yang cemerlang, namun juga merupakan masa yang genting.
Mengapa? Karena pada umumnya orang mengambil keputusan- keputusan yang
terpenting dalam hidupnya pada masa ini, termasuk dalam mengambil keputusan
menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Sungguh disayangkan, bila anak muda
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan akhirnya terjerumus ke dalam
hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, mereka memerlukan petunjuk
dan pelajaran Kristen yang cermat, supaya dapat hidup sesuai kehendak Allah.
Buku "Asas-Asas Alkitab bagi Kaum Muda", dapat menjawab keresahan Anda dan
menolong anak Anda, rekan pelayanan Anda seputar pengambilan keputusan pada
masa muda. Buku yang diterjemahkan dari "Bible Doctrine for Young Christians" ini,
memuat 26 pelajaran seputar Alkitab yang relevan dengan kehidupan masa muda.
Setiap pelajaran di isi oleh doa, pembacaan Alkitab setiap hari, pelajaran mingguan,
dan tugas. Pelajaran mingguan berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh
penulis, sedangkan tugas adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh pembaca.
Setelah keseluruhan pelajaran di selesaikan, langkah terakhir adalah mempraktikkan
pengabaran Injil ke seluruh dunia. Bagian ini menjelaskan mengenai perintah dan
amanat Kristus, serta siapa saja yang harus menjalankan amanat tersebut.
Bahan-bahan pelajaran yang dibahas dalam buku ini, cocok digunakan oleh pendeta,
pelayan remaja/pemuda Kristen, guru, maupun mereka yang terlibat dalam pelayanan
kaum muda, untuk mengajarkan dan memperlengkapi para kaum muda dengan
kebenaran akan Tuhan. Namun, ini tidak berarti para remaja/pemuda tidak boleh
membacanya. Anda boleh membaca buku ini dan menjadikannya sebagai pedoman
dan pelajaran untuk lebih lagi mengenal Tuhan, serta mengambil keputusan yang tepat
pada masa muda.
Peresensi: Ami Grace Y.
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Stop Press: International Day of Prayer for The
Persecuted Church (IDOP)

Pada bulan kegiatan IDOP, gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia berdoa
bersama bagi gereja Tuhan yang teraniaya. Tahun ini, kegiatan IDOP akan
dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2011.
Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum muda, pendoa
syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung dalam acara doa bersama
ini. Dapatkan pula IDOP KIT untuk membantu Anda berdoa dan menyusun acara IDOP
di gereja, sekolah, atau persekutuan doa Anda. Informasi lebih lanjut tentang acara
IDOP, bisa dilihat di < www.persecutedchurch.org >
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Remaja (II)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Kehidupan remaja saat ini semakin ditantang dengan perubahan zaman dan era
globalisasi yang dapat membuat mereka jauh dari Tuhan. Bagaimana seorang remaja
mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih di mata Allah? Hal utama yang harus
mereka lakukan adalah bertekun dalam pemahaman Alkitab dan menghidupinya hari
lepas hari. Tanpa memegang erat pimpinan Tuhan, niscaya para remaja mudah jatuh
dalam arus dunia. Dalam edisi kali ini, e-Buku menghadirkan resensi buku "Merenda
Iman" dan "Youth in Charge" ke hadapan Pelanggan. Kami berharap resensi yang kami
sajikan bermanfaat bagi Anda yang rindu membawa para remaja, atau diri Anda sendiri
untuk semakin teguh di dalam Kristus. Simak juga info buku baru terbitan Momentum
yang bermanfaat bagi Anda. Mari kita bertumbuh dengan membaca buku.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Membaca sebuah buku itu bagaikan menuliskannya kembali untuk diri Anda sendiri. Anda
menjadikan semua yang Anda baca, semua pengalaman Anda di dunia tertulis dalam
novel. Anda membawa sejarah hidup Anda dan membacanya dengan istilah Anda
sendiri."
—(Angela Carter)—
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Resensi: Merenda Iman
Judul buku

: Merenda Iman

Judul asli

: Live It Strong

Penulis

: Tim Baker

Penerjemah : Kwan Men Yon
Editor

: --

Penerbit

: Penerbit ANDI

Ukuran buku : 10,8 x 18 cm
Tebal

: 131 halaman

ISBN

: --

Buku Online : -Download

: --

"Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat." Demikian bunyi salah satu slogan
yang lazim kita dengar. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Di
dalam hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan, terdapat pertumbuhan iman yang
kuat. Oleh karena itu, siapa pun Anda, berapa pun usia Anda, sewajarnya Anda
menjaga kesehatan jasmani dan rohani Anda.
Jika Anda adalah anak muda yang ingin memiliki kerohanian yang sehat dan kuat, Anda
bisa menggunakan buku "Merenda Iman" sebagai pegangan. Buku ini adalah buku
renungan harian untuk kaum muda yang ditulis oleh Tim Baker, seorang pendeta kaum
muda dan penulis, yang telah melayani para remaja selama 15 tahun. Buku ini
dirancang untuk membantu membangun kaki-kaki rohani kita, melatih tubuh rohani kita,
dan menguatkan jiwa kita. Lebih lagi jika saat ini kaki, tubuh, dan jiwa kita sering rapuh
dengan adanya kesadaran akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita.
Kelemahan-kelemahan yang kita miliki sering menghalangi langkah kita ketika kita ingin
mencapai banyak hal yang Allah inginkan dalam hidup kita. Salah satunya, yaitu
amanat untuk mengabarkan kebenaran iman kita kepada Saudara-saudara kita yang
belum mengenal Allah. Buku renungan ini memiliki pola yang menarik. Pelajaranpelajaran di dalamnya dibagi ke dalam 4 minggu perenungan. Adapun tema besar yang
ada di setiap minggunya adalah seperti ini.
1.
2.
3.
4.

Mengapa saya harus memunyai keberanian?
Mengapa saya harus melatih disiplin rohani?
Mengapa saya harus peduli dengan peperangan rohani?
Mengapa saya harus mempertahankan iman?

Pola yang dimiliki dalam setiap renungan sangat menarik. Diawali dengan "firman
Tuhan" lalu "berpikir total", setelah itu "bertindak total". Oleh karena renungan ini
ditujukan kepada kaum muda, maka bahasa yang dipakai juga tidak terlalu baku, malah
cenderung "renyah" untuk dibaca. Bagi Anda yang mungkin sudah melewati masa
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muda, tetapi semangat Anda adalah semangat kaum muda, silakan baca buku ini dan
dapatkan berkat darinya. Tuhan memberkati.
Peresensi: Tatik Wahyuningsih
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Resensi 2: Youth in Charge - How to Develop Youth
Leadership
Judul buku

: Youth in Charge - How To Develop Youth Leadership

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Jeff Huber and Tami Bradshaw
Penerjemah

: --

Editor

: Crystal A. Zinkiewicz

Penerbit

: Abingdon Press, Nashville 1997

Ukuran buku

: 11 x 15 cm

Tebal

: 80 halaman

ISBN

: 0-687-06200-4

Buku Online

: --

Download

: --

Orang-orang muda adalah orang-orang yang memiliki potensi besar untuk meneruskan
cita-cita generasi tua. Jika kita tidak ingin melihat anak cucu kita menderita di kemudian
hari, kita harus mendidik dan mengarahkan orang-orang muda untuk tetap berjalan di
jalur yang benar dengan disiplin dan kasih. Hal ini tidak hanya penting untuk
kepentingan negara, namun juga gereja. Di dalam gereja -- tubuh Kristus, pemuda
memiliki tempat dan peran yang sangat penting.
Terkait dengan masalah kaum muda dan apa yang harus dilakukan untuk membentuk
kaum muda yang militan, Jeff Huber and Tami Bradshaw menyusun buku "Youth in
Charge - How To Develop Youth Leadership" bagi Anda. Melalui buku ini, penulis
mengajak pembaca untuk membangun sebuah pelayanan kaum muda yang
menyeluruh dalam gereja, sehingga jemaat gereja bisa mengerti dan menggunakan
talenta, serta bakat unik yang dimiliki oleh kaum muda untuk pelayanan sebagai
anggota tubuh Kristus. Pengalaman sang penulis yang cukup banyak dalam bidang
pelayanan kaum muda begitu jelas terlihat dalam buku ini. Para penulis menyampaikan
pemaparannya dengan sangat spesifik dan tidak bertele-tele. Buku ini juga banyak
menuliskan poin-poin yang sederhana dan praktis, yang memudahkan pembaca untuk
menangkap isi yang ingin disampaikan. Secara tampilan, buku ini tidak ditulis seperti
buku biasa yang penuh dengan tulisan yang memenuhi tiap halaman. Mungkin karena
mengambil tema kaum muda, buku ini disusun dengan tampilan yang cukup menarik.
Tulisan dengan ukuran huruf yang cukup besar beberapa kali digunakan, mungkin
selain untuk memberikan kenyamanan pada mata pembaca, juga untuk memberikan
tekanan pada poin-poin tertentu.
Jika Anda terlibat dalam sebuah pelayanan kaum muda, maka buku ini adalah buku
yang sangat tepat untuk Anda. Buku ini bisa membantu Anda untuk mengerti lebih
dalam tentang pelayanan kaum muda, mulai dari alasan awal mengapa pelayanan
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kaum muda sangat penting, bagaimana cara mengenali potensi kaum muda di sekitar
Anda, dan bagaimana memanfaatkan kaum muda menjadi bagian yang penting dalam
pelayanan tubuh Kristus.
Peresensi: Billy Wagey
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Info Buku Baru: Buku-buku dari Penerbit Momentum

Berikut ini adalah daftar buku yang baru saja diluncurkan oleh Penerbit Momentum.
Bagi Anda yang ingin melengkapi koleksi buku dari Penerbit Momentum di
perpustakaan Anda, dapatkan segera buku-buku ini di toko-toko buku terdekat di kota
Anda.
1. ALLAH TRINITAS DALAM ALKITAB, SEJARAH, THEOLOGI, DAN PENYEMBAHAN
Judul asli

: The Holy Trinity: In Scripture, History, Theology and Worship

Penerbit asli

: Presbyterian & Reformed

Penulis

: Robert Letham

Penerjemah

: Lanna Wahyuni

Tebal

: 547 + xiv halaman

Tahun terbit dari Momentum : Februari 2011
Harga

: Rp 125.000,-

Deskripsi: "Allah Trinitas" adalah sebuah buku dengan riset yang baik mengenai "Dia
yang sepenuhnya transenden dan tidak mungkin dimengerti secara tuntas." Setelah
membahas dasar-dasar alkitabiah doktrin Trinitas, penulis menelusuri perkembangan
historisnya sampai ke abad XX. Buku ini membicarakan empat isu kritis: Trinitas dan
inkarnasi, Trinitas dan penyembahan dan doa, Trinitas dan penciptaan dan misi, dan
Trinitas dan pribadi-pribadi.
Melalui buku ini, Letham mengarahkan kita untuk kembali kepada Allah dalam segenap
misteri dan kemuliaan keberadaan tritunggal-Nya. Dengan ketajaman pemikiran
teologisnya, Letham telah memberikan penjabaran Teologi Reformed yang luar biasa.
Penjelasan-penjelasan yang diberikan cukup solid, matang dalam pemikiran,
komprehensif, dan menyeluruh. Dalam menulis buku ini, Letham juga memerhatikan
pertanyaan dari semua sisi, dan mencari terobosan bagi perkara-perkara kontroversial
yang akan memadukan berbagai pandangan yang berbeda di dalam suatu keutuhan
yang alkitabiah. Jika Anda ingin mencari buku terbaik mengenai Trinitas, pilihlah buku
ini!
Robert Letham (M.A.R., Th.M., Westminster Theological Seminary; Ph.D. University of
Aberdeen) adalah gembala senior Gereja Presbiterian Orthodoks Emmanuel di
Wilmington, Delaware. Ia adalah ajun profesor Teologi Sistematis di Westminster
Seminary dan juga mengajar di Reformed Theological Seminary, Washington/Baltimore.
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Selain buku ini, Dr. Letham juga menjadi penulis buku "The Work of Christ", "Reformed
Dogmatics 1523-1619", dan "The Lord's Supper".
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Judul asli

: Reformed Dogmatics: Volume 1. Prolegomena

Penerbit asli

: Baker Academic

Penulis

: Herman Bavinck

Penerjemah

: Ichwei G. Indra & Irwan TJulianto

Tebal

: 800 + ix halaman

Tahun terbit dari Momentum : April 2011
Harga

: Rp 200.000,-

Deskripsi: Buku "Dogmatika Reformed" ini dapat digunakan sebagai rujukan Teologi
Reformed, karena buku ini merupakan buku Teologi Sistematis Reformed yang paling
mendalam dan komprehensif. Meskipun Bavinck berpegang pada pengakuan iman
ortodoks, tetapi ia menyadari bahwa ia perlu menyuarakan ulang rumusan-rumusan
tradisional yang berlandaskan Kitab Suci ini dalam konteks diskusi kontemporer. Oleh
karena itu, dia menulis buku "Dogmatika Reformed". Selain itu, melalui buku ini, dia
mengajak kita untuk melakukan perenungan yang cermat dan terus-menerus akan
kebenaran Kristen yang setia kepada gereja, dan berinteraksi dengan dunia akademis.
Herman Bavinck (1854-1921) menggantikan Abraham Kuyper sebagai profesor Teologi
Sistematis di Free University, Amsterdam pada tahun 1902.
3. PANGGILAN MISI MENEMUKAN TEMPAT ANDA ANDA DALAM RANCANGAN ALLAH
BAGI DUNIA INI
Judul asli

: Missionary Call: Finding Your Place in od's Plan for the World

Penerbit asli

: Moody Publishers

Penulis

: M. Davis Sills

Penerjemah

: Lenny Katan

Tebal

: 232 + xiv halaman

Tahun terbit dari Momentum : Mei 2011
Harga

: Rp 55.000,-

Deskripsi: Buku "Panggilan Misi" menjelajahi aspek-aspek alkitabiah, historis, dan
praktis dari tindakan kita dalam mempertimbangkan, menilai, dan mengikuti panggilan
Allah kepada bangsa-bangsa. Dr. Sills membahas kesalahan-kesalahan konsepsi yang
umum dari panggilan misi seraya menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dari mereka
yang sedang mempertimbangkan panggilan kepada misi. Misalnya, apakah semua
orang Kristen memiliki panggilan misi?, apakah panggilan misi merupakan panggilan
seumur hidup?, bagaimana status bujangan Anda memengaruhi panggilan misi?, apa
yang seharusnya Anda lakukan bila pasangan Anda tidak berbagi panggilan misi seperti
Anda?, dan bila Anda memang dipanggil untuk misi, bagaimana Anda tahu di mana
Anda harus melayani?
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Entah Anda sudah tahu bahwa Anda dipanggil atau sedang bergumul untuk mengetahui
kehendak Allah, "Panggilan Misi" akan membantu Anda untuk mempertimbangkan dan
menilai tempat Anda dalam rencana Allah bagi dunia ini. Berbagai persepsi dan
kesalahpahaman yang menyimpang mengenai siapa yang dipanggil dan apa yang
terdapat dalam panggilan misi sangat banyak terjadi, namun Dr. Sills menghadapi
setiap perspektif melalui pertimbangan yang alkitabiah dan praktis. Melalui buku ini Dr.
Sills menuntun para pembacanya melalui suatu evaluasi yang metodis terhadap
kompleksitas panggilan misi, tanpa harus menjadi sekaku rumusan yang ada atau
menjadi misterius secara tidak semestinya. Bagi Anda yang sedang mengeksplorasi
panggilan untuk pelayanan lintas budaya, buku ini bisa menjadi perangkat yang tepat.
M. David Sills adalah profesor dari misi Kristen dan antropologi budaya Kristen di
Southern Baptist Theological Seminary dan sebagai presiden dan profesor di
Ecuadorian Baptist Theological Seminary. Dr. Sills terus melayani baik secara lokal di
Amerika Serikat dan secara internasional -- mengajar, berkhotbah, dan memimpin timtim misi.
4. TRILOGI SANG BIDUAN SANG BIDUAN, KIDUNG, DAN FINALE (PENUTURAN ULANG
KISAH PERJANJIAN BARU)
Judul asli

: The Singer Trilogy: The Mythic Retelling of theStory of New Testament

Penerbit asli

: IVP

Penulis

: Calvin Miler

Penerjemah

: Yulvita Hadi Yarti

Tebal

: 440+ vi halaman

Tahun terbit dari
Momentum

: Mei 2011

Harga

: Rp 70.000,-

Deskripsi: "Trilogi Sang Biduan" merupakan pengisahan ulang Perjanjian Baru (PB)
dalam bentuk epik dan puitis. Buku aslinya berjumlah 3 jilid (Sang Biduan, Kidung, dan
Final), sekarang diterbitkan menjadi 1 buku lengkap. Sang Biduan berisi kisah
kehidupan dan pelayanan Kristus; Kidung berisi kisah-kisah berdasarkan Kitab Kisah
Para Rasul; dan Final berisi kisah akhir zaman berdasarkan Kitab Wahyu. Walaupun
begitu, Miller bukan sekadar menuturkan ulang PB dengan latar masa kerajaan kuno
dan kondisi budayanya, kisah ini bergulir dengan plot dan subplot yang memikat.
Penamaan di dalam Trilogi ini (Sang Biduan, Penyanyi Jalanan, Pembenci Dunia,
Kidung Bintang Purbakala, Penjaga Jalan Purbakala, dan Musisi Agung) bukan hanya
memberikan asosiasi bagi pembaca dengan tokoh atau perihal tandingannya di dalam
PB, melainkan juga berfungsi sebagai pembungkus alegoris yang indah, yang puitis
melukiskan karakter, makna, dan peran masing-masing. Tidak heran jika ada komentar
yang mengatakan bahwa dalam buku ini Miller mencapai prestasi yang luar biasa:
menciptakan prosa puitis seperti Tolkien dan Lewis, namun dengan kedalaman teologis
seperti Milton dan Bunyan.
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Calvin Miller (D.Min., Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City) adalah
Guru Besar Khotbah dan Pelayanan Pastoral di Beeson Divinity School (di Samford
University), Birmingham, Alabama. Ia telah menulis lebih dari 40 buku tentang teologi
populer dan inspirasi.

Untuk melihat buku-buku yang ditawarkan Penerbit Momentum, silakan kunjungi situs
Momentum Christian Literature < http://www.momentum.or.id >.
Sumber: Penerbit Momentum
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Stop Press: Ikuti Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)
Januari/Februari 2012 -- PESTA

Yayasan Lembaga SABDA melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA)
< http://www.pesta.org >, kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK)
untuk periode Januari/Februari 2012. Bagi Anda yang ingin mempelajari pokok-pokok
penting dasar iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan
Hidup Baru dalam Kristus, segeralah bergabung dalam kelas DIK ini. Saat ini, Anda
sudah dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta baru dalam kelas DIK
Januari/Februari 2012. Batas pengumpulan tugas tertulis sebagai persyaratan untuk
dapat mengikuti kelas diskusi adalah tanggal 19 Desember 2011.
Segera daftarkan diri Anda ke < kusuma(at)in-christ.net >. Bagi Anda yang ingin
membaca dan mempelajari pelajaran-pelajaran DIK, silakan berkunjung ke: <
http://pesta.sabda.org/dik_sil >.
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Biografi (I)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Membaca biografi seseorang atau tokoh-tokoh penting di dunia dapat memberikan
inspirasi dan dampak yang baik bagi kita. Kita juga bisa mengambil pelajaran bernilai
dengan membaca pengalaman-pengalaman, pergumulan mereka dengan Tuhan, dan
karya-karya yang mereka buat. Dalam edisi ini, e-Buku menyajikan dua resensi dari
buku-buku biografi yang ada di Indonesia. Dua buku tersebut menceritakan kisah Oscar
Romero dan Dorothy Day (uskup), serta George Washington Carver (ilmuwan). Selain
resensi, Pelanggan juga bisa membaca satu kesaksian pembaca tentang sebuah buku
perenungan yang berjudul "Kekuatan untuk Menghadapi Masa Sukar" dan informasi
tentang situs penyedia bahan- bahan Natal. Tunggu apa lagi? Mari simak sajian kami
dan kiranya Pelanggan semakin diberkati.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Jika seseorang tidak suka membaca buku berulang-ulang, tidak ada gunanya sama
sekali dia membacanya."
—(Oscar Wilde)—
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Judul buku

: Oscar Romero dan Dorothy Day

Judul asli

: Oscar Romero & Dorothy Day: Walking with the Poor

Penulis/Penyusun : -Penerjemah

: A. Widyamartaya

Editor

: --

Penerbit

: Kanisius, Yogyakarta 2008

Ukuran buku

: 13,5 x 21 cm

Tebal

: 130 Halaman

ISBN

: 978-979-21-0197-3

Buku Online

: --

Download

: --

Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi
berisi informasi yang lebih kompleks daripada sekadar daftar tanggal kelahiran, tanggal
kematian, dan data-data mengenai pekerjaan; terkadang biografi juga bercerita tentang
perasaan tokoh dalam menjalani kehidupannya. Salah satu buku biografi yang menarik
untuk disimak adalah "Oscar Romero dan Dorothy Day".
Seperti halnya buku-buku cerita, buku biografi biasanya tersusun atas bab-bab yang
saling terkait satu dengan yang lain dan merupakan satu rangkaian cerita utuh. Buku ini
menceritakan dua tokoh religius yang memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang
tersingkir. Dari buku ini, Anda bisa menyimak sisi lain dari kehidupan Oscar Romero
dan Dorothy Day yang religius dan mengasihi Tuhan. Keduanya merupakan orangorang yang dipakai Allah secara luar biasa, meski mereka hidup pada zaman yang
berbeda, tetapi aspirasi dan visi mereka memiliki banyak kesamaan. Penulis
menyajikan kedua tokoh itu dengan gaya bahasa percakapan dan disajikan dalam
bentuk serial. Penjelasan penulis pun lebih banyak mengupas tentang pergumulan
kedua tokoh ini, terkait dengan masalah keadilan. Akan tetapi, ada hal-hal penting
lainnya yang bisa Anda dapatkan dalam buku ini, misalnya tentang pertobatan,
penyertaan Tuhan, gembala dan nabi, sukacita bermasyarakat, Injil yang radikal, harga
sebagai murid, dan mengundang orang lain untuk maju. Bukan hanya itu, penjelasan
dalam buku ini disertai dengan refleksi, perenungan dan doa. Salah satu yang
disayangkan hanyalah kurangnya penggambaran tentang kepribadian tokoh secara
mendetail. Dengan demikian, pembaca tidak bisa mengenal kepribadian Oscar Romero
dan Dorothy secara mendalam.
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Buku ini layak direkomendasikan untuk Anda dalam menambah wawasan dan
pemahaman dalam mengenal tokoh-tokoh beriman, Oscar Romero dan Dorothy, dan
belajar dari pengalaman mereka untuk mengenal makna kehidupan. Pastikan Anda
segera membaca buku ini!
Peresensi: Desi Rianto
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Judul buku

: Penipuan 40 Akre

Judul asli

: The Forty-Acre Swindle
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Penulis/Penyusun : Dave dan Neta Jackson
Penerjemah

: Lie Ping

Editor

: Dra. Ostaria Silaban

Penerbit

: Gospel Press, Batam

Ukuran buku

: 15 x 20,5 cm

Tebal

: 169 halaman

ISBN

: --

Buku Online

: --

Download

: --

Meskipun hukum perbudakan sudah dihapuskan beberapa dekade sebelumnya, dalam
buku ini penulis menguraikan bahwa saat itu masih ada beberapa orang-orang berkulit
putih yang menunjukkan sikap rasialis terhadap orang-orang berkulit hitam. Hal inilah
yang menggerakkan George Washington Carver untuk mengubah keadaan. Seperti apa
kisah selanjutnya? Anda bisa membacanya di salah satu seri buku biografi terbitan
Trailblazer, "Penipuan 40 Akre" ini.
Buku "Penipuan 40 Akre" adalah buku fiksi berlatar belakang sejarah, yang
mengisahkan perjuangan orang-orang kulit hitam pada masa akhir perbudakan di
negara Amerika bagian Selatan, pada pertengahan abad ke-18. Buku ini dibagi ke
dalam 12 bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain memiliki alur cerita yang
berkesinambungan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari George Washington
Carver, yang merupakan tokoh utama cerita, dan tokoh-tokoh lain yang juga ada
disebutkan dalam cerita ini. Perjuangan yang pantang menyerah dalam menjalani
setiap permasalahan dalam hidup, kesatuan dalam keluarga, dan yang terpenting
pelajaran untuk memiliki sikap taat dan takut akan Tuhan. Di akhir buku, kita juga bisa
membaca kesimpulan biografi George Washington Carver. Dia adalah seorang pria
yang memberi inspirasi kepada banyak orang, cerdas, dan bersahaja. Dia tidak melihat
warna kulit, latar belakang pendidikan, dan status sosial ketika menjalin pertemanan
atau bersosialisasi. Terlebih dari itu, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan.
Buku ini menarik untuk diperkenalkan kepada anak-anak dan remaja, agar mereka bisa
mengenal tokoh-tokoh luar biasa yang dipakai Tuhan pada masanya. Segera baca buku
ini dan selamat mengaplikasikan pelajaran yang Anda dapatkan.
Peresensi: Yonathan Sigit P.
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Stop Press: Dapatkan Kumpulan Bahan Natal di
natal.sabda.org

Bulan November telah tiba. Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai
berpikir untuk mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami
menginformasikan bahwa Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan
wadah di situs "natal.sabda.org" bagi setiap pelayan Tuhan agar bisa saling berbagi
bahan-bahan Natal dalam bahasa Indonesia. Ada banyak bahan yang bisa didapatkan,
seperti Renungan Natal, Artikel Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, Puisi Natal,
Tips Natal, Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Review Situs Natal,
e-Cards Natal, Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dan bahkan sarana diskusi tentang
topik Natal.
Yang istimewa adalah situs "natal.sabda.org" dirancang sebagai situs yang interaktif,
sehingga pengunjung dapat mendaftarkan diri untuk berpartisipasi aktif dengan
mengirimkan tulisan, menulis blog, memberikan komentar, dan mengucapkan selamat
Natal kepada rekan pengunjung lain. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs
"natal.sabda.org". Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia
2000 tahun yang lalu ini dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya.
==> http://natal.sabda.org/
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Biografi (II)
Dari Redaksi
Salam kasih,
Membaca dan mempelajari kisah hidup atau biografi tokoh-tokoh besar memang sangat
perlu. Mengapa? Dengan cara itu, kita bisa mengenal dan mengetahui tokoh-tokoh
besar di dunia, mendapatkan inspirasi, semangat baru, bahkan teladan untuk
mengubah cara hidup serta paradigma kita menjadi lebih baik. Tuhan sudah memakai
banyak orang biasa seperti kita untuk menjadi sumber inspirasi yang luar biasa dan
pelecut semangat dalam meniti jalan hidup. Jadi, mari kita belajar dari mereka.
Dalam edisi e-Buku yang ke-87, Anda dapat membaca dua resensi buku yang
mengupas tentang biografi tokoh yang memiliki andil besar dalam sejarah gereja
Lutheran di dunia, Martin Luther, dan pengkhotbah besar nan cerdas, C. H. Spurgeon.
Tidak ketinggalan, ada juga kolom Komunitas Buku yang membahas tentang
"Keuntungan Membaca Buku Biografi". Segeralah simak sajian kami dan persiapkan diri
Anda untuk menjadi seorang tokoh yang dikenan dan dipakai Tuhan untuk memberi
pengaruh baik bagi dunia. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati.
Staf Redaksi e-Buku,
Yonathan Sigit P.
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Membaca adalah tiket untuk pergi ke mana saja."
—(Mary Schmich)—
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Resensi: Martin Luther
Judul buku

: Martin Luther: Doktor dalam Kitab Suci, Reformator Gereja

Judul asli

: Maarten Luther, Doktor der Heilige Schrift, Reformatorder Kerk

Penulis/Penyusun : Dr. W.J. Kooiman
Penerjemah

: P.S. Naipospos

Editor

: --

Penerbit

: PT BPK Gunung Mulia, Jakarta 2001

Ukuran buku

: 14,5 x 19 cm

Tebal

: 227 halaman

ISBN

: 979-687-025-8

Buku Online

: --

Download

: --

Membaca kisah perjalanan hidup atau biografi seseorang dapat menjadi berkat
tersendiri untuk kita. Pengajaran dan sifat-sifat positif tokoh yang kita baca dapat
menjadi contoh yang patut kita tiru. Salah satu tokoh yang patut kita pelajari adalah
Martin Luther. Tokoh yang terkemuka ini adalah seorang teolog dan reformator gereja
yang mendirikan gereja Lutheran, pecahan dari Katolik Roma. Buku ini adalah
terjemahan dari sebuah buku yang ditulis oleh penulis Jerman, Dr. W.J. Kooiman.
Almarhum adalah seorang mahaguru Sekolah Tinggi Teologi Gereja-Gereja Luther di
Belanda yang selama hidupnya mempelajari hidup dan karakter Martin Luther.
Dalam buku ini, penulis membagi penjelasannya ke dalam 26 bab. Beberapa di
antaranya adalah masa kanak-kanak Luther, hidupnya sebagai mahasiswa dan rahib,
pergumulannya menentang surat penghapusan siksa, pemberontakan terhadap paus,
dan pembaruan tata ibadat. Selain itu, Kooiman juga menyajikan soal pemberontakan
teman-teman Luther dan para petani, pernikahan dan keadaan rumah tangganya,
teologinya, reformasi yang dipeloporinya, dan saat-saat terakhir hidupnya. Tata bahasa
yang tersaji dalam buku ini sudah baik dan penjelasannya mudah diikuti. Ciri khusus
dari buku ini adalah selain teks, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa gambar,
indeks, dan peta Jerman pada masa Luther hidup. Dengan demikian, ketika membaca
buku ini pembaca semakin mendalami riwayat Luther dan hal-hal yang terkait dengan
pribadinya secara lebih jelas, bahkan menyenangkan.
Buku ini sangat tepat bagi setiap orang yang berminat mengetahui riwayat hidup dan
peristiwa-peristiwa historis sang reformator dan sejarawan gereja. Melalui buku ini,
pembaca diingatkan kembali untuk mencontoh sifat-sifat Martin Luther yang luhur,
seorang Kristen sejati.
Peresensi: Ami Grace Y.

127

Resensi 2: Rev. C. H. Spurgeon

e-Buku 2011

Judul buku

: Rev. C. H. Spurgeon: The Story of His Life and Labors

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Henry Davenport Northrop, D. D.,
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: Monarch Book Company (d/h L. P. MILLER & CO, PUBLISHERS),Chicago,
Philadelphia And Stockton, California 1890

Ukuran buku

: --

Tebal

: --

ISBN

: --

Buku Online

: http://whatsaiththescripture.com/Voice/Life.and.Works.of.Spurgeon/Life.an
d.Works.1.html

Download

: http://whatsaiththescripture.com/Text.Only/index.html

Saat ini, buku-buku yang bisa dibaca secara online semakin banyak. Bahkan, genre
buku yang ada pun semakin lengkap, termasuk buku-buku biografi. Salah satu buku
biografi yang bisa dibaca secara online adalah buku tentang Rev. C. H. Spurgeon. Buku
ini ditulis oleh Henry Davenport Northrop, D. D., penulis buku "Earth, Sea and Sky" dan
"Beautiful Gems".
Buku "Rev. C. H. Spurgeon: The Story of His Life and Labors" merupakan kumpulan 3
jilid buku yang membahas tentang tokoh pengkhotbah besar di dunia, C. H. Spurgeon.
Buku ini mengupas kehidupan dan karya C. H. Surgeon secara detail. Selain teks, buku
ini juga memuat gambar-gambar tentang kehidupan dan karya Rev. C. H. Spurgeon.
Menarik! Buku ini menyoroti karya Spurgeon yang berupa naratif, khotbah, dan
pelajaran, serta kumpulan intisari tulisannya yang lain. Buku pertama berisi kisah hidup
dan karya Spurgeon sejak usia muda, sampai pada saat dia menghembuskan napas
terakhirnya. Buku pertama ini memiliki 9 bab. Buku kedua berisi tentang khotbahkhotbah dan pelajaran-pelajaran dari Spurgeon yang mengagumkan dan disusun tanpa
bab. Dalam bagian ini, pembaca bisa membaca khotbah-khotbahnya yang pendek
namun sangat aplikatif. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kenyataan bahwa
Spurgeon adalah seorang ilustrator ahli. Karena itu, di dalam khotbah yang ditulisnya,
jarang sekali dia menyampaikan gagasan yang dangkal. Semua khotbah selalu
dilengkapi dengan contoh aplikasi praktis. Buku ketiga terdiri atas kumpulan pilihan
khotbah Spurgeon yang sangat cerdas, bijak, menarik, dan menawan. Membaca buku
ini benar-benar memberi cukup banyak manfaat. Buku ini sangat mudah diikuti dan
diakses, karena disusun dengan runtut dan rapi. Jika Anda tidak memiliki banyak waktu
untuk membaca buku ini secara online, Anda juga bisa mengunduh buku ini dengan
mudah dan cuma-cuma. Mari kita membaca buku biografi untuk memperluas wawasan
diri.
Peresensi: Sri Setyawati
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Komunitas Buku: Keuntungan Membaca Buku Biografi

Membaca buku-buku biografi memiliki manfaat khusus bagi kita. Salah satunya adalah
kita bisa mengenal tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Selebihnya, kita bisa belajar
tentang respons mereka terhadap Tuhan saat mereka berada dalam kesulitan. Apakah
Anda pernah membaca buku biografi? Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
Pada dinding Facebook e-Buku, ada beberapa Sahabat e-Buku yang membahas
tentang keuntungan membaca buku biografi. Demikianlah pendapat mereka.
Shmily Tilestian: Menurut teman-teman, apa keuntungan dari membaca buku biografi
tokoh Kristen?
Komentar:
Nathanael Josi : Salah satunya adalah menambah pengetahuan, setuju tidak?
Shmily
Tilestian

: Iya, menambah pengetahuan. Menurutmu, sejauh mana biografi yang dibaca
berpengaruh pada pembaca? Hehe.

Nathanael Josi : Sejauh dari respons si pembaca dengan biografi tokoh yang sedang dibaca,
setuju tidak?
Theresia S.
Setyawati

: Jadi tahu kisah hidup itu tokoh dan belajar dari pengalaman yang dia miliki.

e-Buku

: Bagi Teman-teman yang sudah pernah membaca buku biografi, bagi-bagi
cerita ke http://gubuk.sabda.org/beranda_kesaksian dong.

Shmily
Tilestian

: Aku dulu punya pengalaman. Waktu aku membacanya, aku jadi menggebugebu dan ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang pernah tokoh
itu lakukan (meski tidak sama, paling-paling aku hanya berapa persennya
saja...hehe), tapi setelah beberapa waktu sesudahnya semangat itu lenyap. eBuku ada solusi tidak untuk kita-kita yang pernah mengalami hal ini?

Tatik
: Menambah informasi.
Wahyuningsih
e-Buku

: Shmily: Tulis saja apa yang kamu pelajari dari buku tersebut, lalu berapa hari
sekali dibuka kembali. Dengan begitu, kamu bisa terus bersemangat dalam
mengaplikasikan pelajaran yang kamu dapatkan dari buku tersebut.

Bagaimana dengan pendapat Anda? Mari bergabung dan berpartisipasi di Facebook eBuku! Langsung saja ketik
< http://www.facebook.com/sabdabuku/posts/10150299751235152 >.
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Aktivitas (I)
Dari Redaksi
Salam damai,
Hari Natal akan segera tiba. Apa saja yang sudah kita persiapkan untuk memperingati
kelahiran-Nya di dunia? Tentu saja menyiapkan hati kita adalah yang terutama.
Menemani Anda menyambut Natal tahun ini, Redaksi e-Buku menyajikan sebuah
renungan Natal dan dua resensi buku-buku aktivitas yang diterbitkan oleh BPK Gunung
Mulia dan PT Elex Media Komputindo. Buku-buku ini dapat digunakan sebagai inspirasi
Anda untuk membuat aktivitas Natal Anda menjadi lebih meriah. Semoga sajian kami
menjadi berkat bagi Anda semua. Selamat membaca!
Staf Redaksi e-Buku,
Amy Grace Y.
< http://gubuk.sabda.org/ >
"Membaca tanpa merefleksikannya itu seumpama makan tanpa mencernanya."
(Edmund Burke)
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Resensi: Permainan untuk Segala Usia
Judul buku

: Permainan untuk Segala Usia

Judul asli

: --
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Penulis/Penyusun : A.M. Patty
Penerjemah

: --

Editor

: --

Penerbit

: BPK Gunung Mulia, Jakarta 1996

Ukuran buku

: 14,5 x 21 cm

Tebal

: 176 halaman

ISBN

: 979-415-911-5

Buku Online

: --

Download

: --

Pernahkah Anda merasa bosan atau jenuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari?
Tidak dimungkiri, kegiatan rutin kita bisa membuat kita menjadi bosan. Dalam keadaan
seperti ini, kita perlu menikmati suasana baru atau aktivitas singkat yang menghibur.
Hal ini bisa meregangkan otot-otot yang tegang dan kita pun menjadi segar. Salah satu
buku yang menawarkan aktivitas yang menarik bagi Anda adalah buku "Permainan
untuk Segala Usia."
Buku yang ditulis oleh A.M. Party ini menyajikan permainan-permainan yang dapat
mencairkan suasana yang penuh ketegangan. Buku ini disusun atas dasar kebutuhan
manusia, yang memerlukan penyegaran pribadi terhadap kebosanan yang terjadi akibat
banyaknya rutinitas yang dilakukan setiap hari. Jenis-jenis permainan dalam buku ini
bisa diterapkan oleh semua orang dalam segala usia. Adapun jenis permainan yang
disajikan antara lain permainan perkenalan, permainan perorangan, permainan beregu,
permainan pada acara pesta, permainan dalam air, dan permainan pramuka. Selain itu,
dalam buku ini diberikan penjelasan mengenai arti rekreasi dan manfaatnya, serta
persiapan yang harus dilakukan sebelum permainan dimulai.
Bagi Anda yang sering mengalami kebosanan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari,
segeralah membaca buku ini. Melalui buku ini Anda akan mendapatkan rekreasi yang
mudah dan cepat untuk dilakukan. Selamat membaca.
Peresensi: Fitri Nurhana
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Resensi 2: Permainan Lima Menit
Judul buku

: 500 Permainan 5 Menit

Judul asli

: The Values Book for Children
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Penulis/Penyusun : Jackie Silberg
Penerjemah

: Ida Muhayat

Editor

: --

Penerbit

: PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2002

Ukuran buku

: 18 x 24 cm

Tebal

: 292 halaman

ISBN

: 979-20-2960-5

Buku Online

: --

Download

: --

Permainan anak memang sangat banyak, tetapi tidak jarang kita mengalami kesulitan
untuk memilih permainan yang kreatif, bermanfaat, dan bisa dilakukan dalam waktu 5
menit. Meskipun begitu, kesulitan itu kini bisa Anda atasi dengan membaca buku
berjudul "500 Permainan 5 Menit" karya Jackie Silberg.
Buku ini menyajikan 500 permainan yang bisa Anda terapkan kepada anak-anak,
terutama mereka yang berusia 3-6 tahun. Permainan yang disajikan terbagi dalam 20
tema, masing-masing tema memunyai beberapa jenis permainan dan tujuan permainan
yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tema "Permainan Aktif". Tema ini memiliki 42 jenis
permainan yang bertujuan untuk melatih pemahaman anak tentang anggota tubuh,
koordinasi, kemampuan mengamati, imajinasi, kelucuan, kerja sama, keseimbangan,
kemampuan berpikir, kemampuan mendengar, dll.. Selain itu, beberapa tema lain,
seperti "Permainan Huruf", "Permainan Binatang", "Permainan Ulang Tahun",
"Permainan Warna", "Permainan Menghitung", dan "Permainan Drama", bisa Anda
temukan semuanya dalam buku ini. Lebih menariknya lagi, buku ini tidak hanya
menyajikan permainan, tetapi juga lagu dan ide belajar. Lagu-lagu anak dapat
ditemukan dalam tema "Permainan Musik" dan "Permainan Lagu Anak-anak", seperti
dalam permainan yang berjudul "Insi Winsi Laba-laba", "Keluar Masuk Desa", "Musik
Naik dan Turun", dll.. Melalui tema "Permainan Matematika", Anda juga bisa mengajak
anak-anak belajar sambil bermain. Caranya adalah dengan mempraktikkan permainan
sambil bergaya dan belajar bentuk.
Melalui buku ini, Anda bisa membuat anak-anak menjadi lebih kreatif, cerdas, dan
bertumbuh dengan antusiasme belajar yang besar. Bagi para pemerhati/pelayan anak,
buku ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak dan akan sangat membantu Anda
dalam mengajarkan kemampuan dasar anak.
Peresensi: Santi Titik L.
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Renungan : Gratis!

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yohanes 3:16)
Apakah Anda memerhatikan bahwa hadiah-hadiah semakin mahal? Setiap tahun tokotoko menyiapkan diri lebih awal sebagai antisipasi melakukan lebih dari 15 persen dari
bisnis tahunannya selama masa Natal. Kita semua pernah mengetahui barang-barang
yang luar biasa mahal dalam sebuah katalog: semua barang dari yang paling
sederhana hingga barang-barang mewah.
Namun demikian, hadiah termahal di dunia tidak berasal dari katalog apa pun dan tidak
memiliki label harga. Itulah hadiah gratis dari Allah untuk kita -- Putra-Nya, Yesus.
Natal adalah saat bagi kita untuk menghormati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus,
yang telah lahir di kota kecil di Yudea, lebih dari 2.000 tahun lalu. Tidak ada fakta
sejarah yang didokumentasikan sebaik kelahiran, kehidupan, kematian, dan
kebangkitan Yesus Kristus. Hadiah terbesar Allah bagi manusia didasari oleh satu hal:
KASIH. "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal."
Renungan pribadi: Bagaimana saya akan menanggapi hadiah gratis kasih Allah pada
Natal ini? (t/Setya)
Diterjemahkan dari:
Judul buku

: Keeping It Personal; Daily Wisdom for Today's Woman

Judul asli artikel : It's Free
Edisi

: December 23

Penulis

: Joan Horner

Penerbit

: Premier Design, Texas 2006

Diambil dari:
Nama situs

: Natal.sabda.org

Alamat URL

: http://natal.sabda.org/gratis

Tanggal akses : 9 November 2011

Stop Press: Berita YLSA
Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelayanan YLSA? Bergabunglah segera di
Publikasi Berita YLSA. Milis ini menyajikan informasi aktual seputar pelayanan YLSA
dan perkembangannya, yang diterbitkan secara khusus untuk menjangkau
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pribadi/yayasan yang telah mendukung dan menjadi sahabat YLSA, baik sebagai
donatur, relawan, mitra, pendoa, eks staf dan teman-teman YLSA. Daftarkan diri Anda
sekarang juga!
Berlangganan : < subscribe-i-kan-berita-ylsa(at)hub.xc.org >
Kontak

: < beritaylsa(at)sabda.org >

Arsip

: < http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/ >

Situs

: < http://ylsa.org/ >

Komunitas

: < http://blog.sabda.org/ >, < http://fb.sabda.org/ylsa/ >,<
http://twitter.com/_YLSA_ >

Mari, segeralah berlangganan.
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Aktivitas (II)
Dari Redaksi
Shalom,
Materi/bahan memang menjadi bagian inti dari acara seminar/pelatihan. Demikian juga
dengan penyampaian firman, inilah yang menjadi inti persekutuan. Namun, kita tidak
bisa menyangkali bahwa dalam seminar ada kalanya kita membutuhkan suasana yang
hidup. Untuk itu, perlu adanya sesi "pengakraban" untuk mencairkan suasana, agar
peserta seminar/persekutuan bisa menerima materi/firman Tuhan dengan suasana hati
yang terarah dan perhatian yang lebih baik. Di edisi terakhir tahun ini, e-Buku
memperkenalkan dua buku aktivitas ke hadapan Anda dalam bentuk resensi. Selain
resensi buku-buku aktivitas untuk sesi "pengakraban", Pelanggan juga dapat menyimak
informasi tentang buku-buku Kristen yang diterbitkan oleh Penerbit ANDI. Ingin tahu
seperti apa buku-buku yang kami perkenalkan? Simaklah sajian kami berikut ini.
Di penghujung tahun ini, seluruh Redaksi e-Buku juga mengucapkan, "Selamat Hari
Natal 2011 dan Tahun Baru 2012" kepada seluruh Pelanggan setia e-Buku. Kami
berharap, e-Buku bisa semakin terdepan dalam membagikan informasi seputar buku
kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada tahun yang
akan datang. Terima kasih atas kesetiaan Pelanggan yang telah mendukung e-Buku
dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pemimpin Redaksi e-Buku,
Sri Setyawati
< setya(at)in-christ.net >
< http://gubuk.sabda.org/ >

“

"Semakin banyak buku yang Anda baca, semakin banyak hal yang Anda ketahui. Semakin
banyak yang Anda pelajari, semakin banyak tempat yang akan Anda kunjungi."
—(Dr. Seuss)—
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Resensi: Ice Breaker Permainan Atraktif - Edukatif untuk
Pelatihan Manajemen
Judul buku

: Ice Breaker Permainan Atraktif - Edukatif untuk Pelatihan Manajemen

Judul asli

: --

Penulis/Penyusun : Dr. Adi Soenarno, MBA
Penerjemah

: --

Editor

: Renati Winong Rosari

Penerbit

: C. V. ANDI OFFSET

Ukuran buku

: 14 x 21 cm

Tebal

: 145 halaman

ISBN

: 979-763-040-4

Buku Online

: --

Download

: --

Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya berada di sebuah
pertemuan/pelatihan yang suasana di dalamnya begitu dingin, kaku, dan tidak ada
keakraban? Pasti sangat membosankan dan tidak menyenangkan, bukan? Oleh karena
itu, untuk mencairkan suasana, pada umumnya si pembawa acara selalu membuat
lelucon atau sapaan hangat yang diikuti tanya jawab interaktif atau yang lebih dikenal
dengan "Ice Breaker". Dengan demikian, suasana pertemuan menjadi lebih hidup dan
menyenangkan. Untuk membantu Anda dalam menghidupkan suasana dalam
pertemuan, Anda dapat membaca buku "Ice Breaker Permainan Atraktif - Edukatif untuk
Pelatihan Manajemen" karangan Dr. Adi Soenarno, MBA.
Buku "Ice Breaker" tersusun atas satu rangkaian seri permainan atraktif-edukatif untuk
pelatihan pembentukan tim, memotivasi orang, proses belajar, kepemimpinan,
penentuan keputusan, kreativitas, komunikasi, dan persepsi. Setiap bab disusun
berdasarkan alfabet dari A - Z. Setiap bab diawali dengan keterangan format, waktu,
tempat, materi, dan peserta. Setelah itu, penjelasan deskripsi, tujuan, prosedur, diskusi,
pembahasan, dan variasi. Beberapa bab juga disertai dengan kunci, contoh, dan soal.
Sangat variatif dan menarik. Bahan yang dibutuhkan untuk acara "pengakraban" (ice
breaker) di buku ini pun tidak sulit untuk didapat. Dengan membaca buku ini, Anda
dapat membuat berbagai tipe "pengakraban" dan mempraktikkannya di
pertemuan/pelatihan yang Anda pimpin. Berbagai model "pengakraban" dalam buku ini
bisa digunakan untuk perseorangan dan kelompok. Berbagai petunjuk dan penjelasan
disampaikan dengan jelas dan siap pakai. Meskipun "ice breaker" yang ditawarkan buku
ini ditujukan untuk digunakan dalam pelatihan manajemen, namun Anda bisa juga
menggunakannya untuk acara rohani, seperti kelompok sel atau persekutuan
remaja/pemuda. Selamat membaca dan mencoba.
Peresensi: Sri Setyawati
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Resensi 2: Dua Ribu Permainan Aktivitas Terbaik untuk
Anak
Judul buku

: 2000 Permainan dan Aktivitas Terbaik untuk Anak

Judul asli

: The 2000 Best Games and Activities

Penulis/Penyusun : Susan Kettmann
Penerjemah

: Bimala Dewi Irzani

Editor

: Nancy Sitohang

Penerbit

: PT Primamedia Pustaka, Jakarta 2005

Ukuran buku

: 13 x 20 cm

Tebal

: 378 halaman

ISBN

: 979-696-355-8

Buku Online

: --

Download

: --

Anda ingin meluangkan waktu bermain dengan anak-anak Anda? Anda ingin
mendorong mereka belajar? Atau mungkin Anda ingin mengajak mereka belajar sambil
bermain? Buku "2000 Permainan dan Aktivitas Terbaik untuk Anak" ini akan membantu
Anda meluangkan waktu yang berkualitas untuk bermain sekaligus belajar bersama
bayi, batita, atau anak-anak sekolah minggu Anda.
Buku "2000 Permainan dan Aktivitas Terbaik untuk Anak" mengajak Anda untuk
mengasah kreativitas anak (dari bayi sampai anak usia 8 tahun) dalam 7 bidang:
komunikasi, konsentrasi, keingintahuan, mengambil keputusan, kebaikan hati,
kemampuan fisik, dan keinginan bermain. Dengan menampilkan 2000 macam
permainan yang kreatif, penulis ingin mengajak pembaca untuk memaksimalkan waktu
yang dihabiskan bersama anak, sekaligus menumbuhkan kemampuan anak dalam
berpikir dan berkreasi. Masing-masing keterampilan disajikan dalam bab tersendiri
bersama berbagai macam kegiatan bermain menarik. Ketujuh keterampilan ini tidak
disusun berdasarkan kepentingannya, sehingga Anda bisa memulai aktivitas dari
bagian mana saja. Pelaksanaan aktivitas dalam buku ini hanya membutuhkan waktu 5 10 menit. Selain menyenangkan dan mudah dibaca, buku ini sangat informatif. Di
dalamnya, Anda bisa memperoleh panduan untuk memanfaatkan waktu bermain
sekaligus mendidik anak Anda. Satu nilai positif lainnya dari buku ini adalah adanya
indeks. Oleh karenanya, pembaca dapat menemukan jenis permainan yang diinginkan
dengan cepat. Buku ini cukup bermanfaat untuk orang tua, pengasuh bayi dan anakanak, guru-guru TK, serta guru-guru sekolah minggu.
Buku "2000 Permainan dan Aktivitas Terbaik untuk Anak" ditulis oleh Susan Kettmann,
M.S.Ed., seorang ahli spesialis perkembangan anak yang tinggal di San Fransisco,
California. Ia memiliki pengalaman bekerja bersama anak-anak dan keluarga dalam
bidang pendidikan dan lingkungan pemerintahan. Minatnya pada pengaruh interaksi
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yang tepat antara orang tua dan anak terhadap perkembangan keterampilan yang
positif, membuatnya mengumpulkan banyak kegiatan selama tahun-tahun tersebut, dan
kemudian dituangkan dalam buku ini. Saat ini dia bekerja di Marin County Health and
Human Services Departement.
Peresensi: Truly Almendo P.

Info Buku Baru: Buku-buku dari Penerbit Andi
Dalam pertumbuhan kehidupan rohani, selain Alkitab, kita juga perlu membaca bukubuku rohani. Buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit ANDI berikut ini, bisa menjadi
pilihan Anda untuk semakin mengenal kebenaran Kristus. Anda dapat memperolehnya
di toko buku Kristen di kota Anda.
1. BERJALAN DI ATAS BADAI
Penulis

: Sukamal B. Fadelan

Ukuran buku : 15 x 23 cm
Tebal

: xviii + 113 halaman

Harga

: Rp 28.000,-

Deskripsi: Badai sebesar apa yang pernah atau saat ini Anda alami? Bagaimana reaksi
Anda dalam menghadapi badai tersebut? Mungkin selama ini Anda sering lari
menghindari badai, diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, dan tenggelam di
dalamnya karena tidak tahu cara menghadapinya. Oleh karena itu, bacalah buku ini.
Dengan membaca buku ini, Anda akan menjadi pribadi yang siap menghadapi setiap
badai dalam kehidupan.
Buku ini bisa digunakan sebagai pedoman, agar Anda berani hidup berdampingan
dengan "badai" dan mampu mengambil langkah-langkah besar, serta bertindak
melampaui "badai". Mulai saat ini, persiapkan diri Anda untuk berjalan melampaui
"badai" bersama dengan Tuhan.
2. POWER FROM ON HIGH
Penulis

: Andrew Murray

Ukuran buku : 13 x 19 cm
Tebal

: xiv + 129 halaman

Harga

: Rp 27.000,-

Deskripsi: Inilah pertolongan dan pengajaran bagi semua orang yang mencari
kehidupan yang sepenuhnya berserah pada pimpinan Roh Kudus, terutama untuk halhal yang menyangkut dengan kehidupan doa dan syafaat.
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Dalam buku ini, Andrew Murry berupaya mengembalikan perhatian para pembaca pada
hubungan doa mereka sendiri dengan Roh Kudus. Melalui tulisannya, ia juga ingin
mengingatkan kita bahwa mengambil waktu setiap hari untuk memanggil Roh dan
sepenuhnya berserah pada tuntunan-Nya adalah hak istimewa.
3. HEALING THE WOUNDED HEART
Penulis

: Thom Gardner

Ukuran buku : 16 x 24 cm
Tebal

: 320 halaman

Harga

: Rp 54.000,-

Deskripsi: Semua ketakutan, perasaan tertolak, tidak berharga, malu, tidak aman,
tercemar, dan putus asa dapat menghalangi Anda untuk mendapatkan janji-janji Allah.
Anda tercipta untuk memiliki hubungan mendalam yang penuh sukacita dan kelimpahan
dengan Allah dan menikmati kasih Allah.
Buku ini juga memuat petunjuk praktis untuk membantu Anda menerapkan kebenaran
dalam diri Anda dan menemukan kebebasan dalam hadirat Kristus yang hidup. Carilah
sumber luka batin Anda, hadapi, dan hancurkan belenggu kuasanya dalam hadirat
Tuhan Yesus Kristus!
Untuk melihat buku-buku yang ditawarkan Penerbit ANDI, silakan kunjungi situsnya di <
www.andipublisher.com > atau < penerbit-andi.50megs.com/penerbit-andi.htm. >
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Sumber Bahan untuk Buku Kristen
•
•
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•
•
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Situs SABDA
Blog YLSA/SABDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA
Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA

: http://www.ylsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SABDA
Download Software SABDA
Alkitab (Mobile) SABDA
Download PDF & GoBible Alkitab
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa
Sejarah Alkitab Indonesia
Facebook Alkitab

: http://alkitab.sabda.org
: http://www.sabda.net
: http://alkitab.mobi
: http://alkitab.mobi/download
: http://audio.sabda.org
: http://sejarah.sabda.org
: http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeniyati
No. Rekening: 0790266579
Download PDF bundel tahunan e-Buku, termasuk indeks e-Buku dan bundel publikasi YLSA yang lain di:

http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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