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HARUS BERBUAH
PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu: 1 Timotius 3:4
“seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anakanaknya.”
================================================================

PERHATIAN

Talkshow FA@Radio BFM 92,9 MHz@ Senin - Pukul 15.00 Wib (Live)
- 28 Januari 2019
: Team FA CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 04 Februari 2019
: LIBUR
- 11 Februari 2019
: Team FA WN-GY (Bpk. Ronald Najoan)

Setelah melihat acara TV tentang budidaya tanaman
buah dalam pot, pak Toni berkeinginan untuk
menanam, mengikuti tips yang sempat dicatatnya
saat menonton tadi. Dengan penuh semangat ia
membeli bibit, pot, dan berbagai peralatan budidaya
tanaman jeruk. Dia pun mulai menanam, menuang
pupuk ke pot yang ada, menabur benih, menyirami.
Dengan penuh kesabaran ia merawat tanaman dari
hari ke sehari. Kadang di sore hari pak Toni
membersihkan pot-pot itu dari tanaman liar yang
ikut bertumbuh. Karena pak Toni juga pecinta jeruk, dia punya harapan
besar kalau tanaman itu nanti bisa berbuah lebat, menghasilkan jeruk
yang manis. Setelah sekian bulan, beberapa pot menghasilkan buah,
beberapa lainnya tidak. Apalagi ketika dicicipi, buah tersebut sangat
asam. Pak Toni kecewa dan sedih. Akhirnya ia membiarkan tanaman
tersebut terbengkalai di halaman rumahnya dan mati. Bagaimana
dengan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah manis bagi Tuhan
yang sudah menabur, memelihara kita sedemikian rupa?

================================================================

Menara Doa Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 25 Januari 2019
: Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 01 Februari 2019
: Team FA KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 08 Februari 2019
: Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
================================================================

Dapatkan Makalah FA :
melalui website : www.bethanygraha.org
================================================================

Diklat untuk Pengurus FA:
- Sabtu 26 Januari 2019 @08.30 Wib – Bethany Juanda
- Sabtu 09 Februari 2019 @08.30 Wib – Bethany Yobel
- Sabtu 16 Februari 2019 @08.30 Wib – Bethany Manyar
Info dan Pendaftaran hubungi Departemen FA atau Sekretaris Wilayah
masing-masing (Di Nomer Telepon – 031 5936880).
================================================================

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Yohanes 15:16
“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.
Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan
buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.”

manusia. Namun kita malah sibuk menikmati kesenangan dunia
dan melakukan hal-hal jahat (menghasilkan buah yang asam).
Tentu wajar jika Tuhan murka, dan tidak lagi berkenan atas
hidup kita. Lalu bagaimana jika Ia tidak mau merawat, bahkan
menebang dan membuang kita karena berbuah asam? Untuk itu
bertobatlah sebelum murka Allah turun atas kita.

Menjadi Kristen bukan semata tekun membaca, mendengarkan firman,
ke gereja, dan melakukan hal-hal agamawi saja, walaupun semuanya itu
baik. Tetapi kita memiliki tugas untuk bertumbuh dan berbuah bagi
kemuliaanNya. Berbuah menandakan kematangan/kedewasaan rohani
seseorang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.

2. Dipotong dan dibuang ke dalam api (Matius 3:10)
Alkitab mengingatkan mengenai risiko bagi yang tidak berbuah
akan dipotong dan dibakar dalam api karena tidak ada gunanya.
Ia hanya menyerap zat dalam tanah tanpa menghasilkan buah.
Demikian kehidupan hidup kita, jika hanya menyerap kekayaan
rohani tanpa menghasilkan buah, maka kita akan dipisahkan dari
Kristus dan api kekal menjadi bagian hidup kita selamanya. Lalu
bagaimana dengan ranting yang menghasilkan buah? Ranting
yang berbuah akan semakin dibersihkan dari gangguangangguan yang menghambat penyaluran nutrisi dari pokok ke
ranting-ranting cabang. Demikian Bapa akan ‘membersihkan’
segala sesuatu dari kehidupan kita yang menghalangi aliran
berkat-Nya. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah yang
lebih banyak.

Mengapa harus berbuah? (Yohanes 15:16)
Karena sejak awal Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah.
Dan buah yang dimaksud adalah karakter seperti karakter Kristus yang
harus kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari; tentunya semuanya itu
akan mempermuliakan Allah. Dan hal ini merupakan sesuatu yang
wajar, namun jikalau tidak menghasilkan buah yang dimaksud, maka
dapat dikatakan orang Kristen yang tidak wajar.

Risiko Tidak Berbuah
1. Allah murka (Yesaya 5:1-6)
Bayangkan ketika kita menanam buah-buahan. Kita
menanamnya di tanah yang baik, memberi pupuk, menyiram,
juga membersihkan dari tanaman liar, melakukan perawatan
sedemikian rupa setiap hari dengan harapan mendapat buah yang
manis. Tapi ketika masa berbuah tanaman tersebut tak kunjung
berbuah/berbuah asam, maka hal itu sungguh mengecewakan
bukan? Demikian halnya dengan Allah, akan kecewa ketika kita
tidak menghasilkan buah/berbuah namun tidak dapat dinikmati.
Dia sudah memberi segala yang terbaik bagi kita, bahkan
merelakan Anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan

Kesimpulan
Selama masih ada kesempatan, marilah kita terus bertumbuh dan
menghasilkan buah yang manis bagi Dia. Supaya apapun yang kita
minta di dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita (Yohanes
15:16). Terlebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan.
PENUTUP
Diumumkan tempat FA minggu depan di mana, dan siapa yang
membawa renungan. Kemudian menyanyikan lagu pujian & doa
penutup.

