18 Februari 2019

Edisi 06

TANAH YANG TANDUS
PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu: Amsal 4:23
“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan.”

PERHATIAN
================================================================

Talkshow FA@Radio BFM 92,9 MHz@ Senin - Pukul 15.00 Wib (Live)
- 18 Februari 2019
: Team FA MJ (Ibu Debora Tri)
- 25 Februari 2019
: Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
- 04 Maret 2019
: Team FA KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 11 Maret 2019
: Team FA SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
================================================================

Menara Doa Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 22 Februari 2019
: Team FA TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 01 Maret 2019
: Team FA GY-WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 08 Maret 2019
: Team FA WB (Bpk. Daniel Rikyanto L.)
- 15 Maret 2019
: Team FA GB (Bpk. Peter Junias L.)
================================================================

Hadirilah Ibadah Doa Fajar @Hall Graha Nginden
Setiap hari Sabtu @Pukul 03.00 s/d 05.30 Wib

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

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

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

Beberapa saat lalu, sempat
terdengar kasus pencemaran
tanah dan lingkungan di desa
Lakardowo, Mojokerto, oleh
pabrik pengolah limbah B3
(limbah yang mengandung
bahan
berbahaya
dan
beracun). Warga tersiksa
dengan adanya pencemaran di
wilayah mereka. Lingkungan
jadi
rusak.
Tanah
terkontaminasi, sehingga menyebabkan gagal panen. Jika panen sekalipun,
buah/sayuran yang dihasilkan tidak bisa terjamin kualitasnya. Karena
tanaman menyerap apa yang ada di dalam tanah, sedangkan tanahnya
mengandung berbagai zat beracun dan berbahaya. Bagaimana dengan hati
kita? Apakah hati kita juga mengandung berbagai racun-racun yang
menghambat tumbuhnya benih kebenaran? Atau bahkan setelah sekian
tahun berjalan menghadapi berbagai rintangan, hati kita malah menjadi
seperti tanah yang tandus?

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Yakobus 1:21
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang
begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang
tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.

dibutuhkan proses yang luar biasa. Baik itu mengalami
guncangan maupun pergumulan hidup yang hebat. Apakah
Anda mau seperti itu? Harus mengalami kejadian yang luar
biasa parah terlebih dulu baru mau mendengar nasihat?
Tentunya kita tidak menginginkannya.

Tanah tandus berarti tanah yang tidak subur. Tanah ini tidak bisa
digunakan menanam benih apapun. Karena tidak memiliki
kandungan nutrisi. Benih tidak bisa bertumbuh karena tidak ada
makanan di tanah tandus. Bagaimana dengan hati kita? Hadirnya
beragam masalah dalam hidup, beragam musim yang terus bergantiganti, jangan sampai membuat tanah hati kita menjadi tandus. Malah
harusnya menjadi semakin subur. Ada beberapa hal yang bisa
membuat hati kita menjadi seperti tanah yang tandus, di antaranya:

3. Bebal (Amsal 14:7-8)
Tanah hati yang seperti ini lebih sulit untuk ‘dibajak’.
Berbagai teguran tidak dihiraukan, bahkan sekalipun sudah
terkena masalah, dia tetap tidak merasa. Malah menyalahkan
keadaan, menyalahkan orang lain, berpikir apa yang
dilakukannya sudah benar. Hatinya seperti tanah keras yang
atasnya tertutup bebatuan. Hingga benih yang ditabur hanya
sempat berakar sebentar, bertunas, tapi mati karena tertindih
batu yaitu sifat bebalnya. Mana ada penabur yang mau
menabur lagi di tanah seperti itu jika tahu benihnya hanya
terbuang sia-sia? Bagaimana jika Tuhan tidak mau lagi peduli
dengan hidup Anda? Oleh sebab itu, jangan abaikan didikan
Tuhan!

1. Sampah Hati (Efesus 4:31)
Sama seperti kasus dalam ilustrasi tadi, sampah dan limbah
punya andil besar membuat tanah menjadi tandus, sampah
sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, merusak struktur
tanah. Demikian juga dengan hati, sampah-sampah yang
dipendam dalam hati bisa membuat tanah hati Anda jadi
semakin tandus. Adapun sampah yang dimaksud adalah
dendam, kepahitan, sakit hati, kemarahan, pertikaian, fitnah,
tidak dapat mengampuni dan hal-hal lain yang tidak berkenan
kepada Tuhan. Untuk itu, buanglah jauh-jauh sampah tersebut
dari hati kita agar tidak menghambat pertumbuhan iman.
2. Merasa Paling Pintar (Roma 11:25)
Orang yang merasa dirinya paling pintar akan sulit
berkembang, karena tidak dapat menerima petunjuk atau
nasihat dari orang lain. Dan orang seperti ini, hatinya dapat
dikategorikan sebagai tanah keras. Dan untuk melunakkannya

Kesimpulan
Jika Anda tidak pernah memiliki kemauan dan tindakan untuk
berubah semua itu akan sia-sia. Minta pada Roh Kudus untuk
memampukan Anda, diiringi dengan niat, juga tindakan yang selaras
dengan firman-Nya, maka segala sifat-sifat jelek itu akan perlahanlahan terkikis. Tetap semangat untuk bertumbuh!
PENUTUP
Diumumkan tempat FA minggu depan di mana, dan siapa yang
membawa renungan. Kemudian menyanyikan lagu pujian dan doa
penutup.

