13 Mei 2019

Edisi 17

PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : Lukas 6:48
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali
dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air
bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan
karena rumah itu kokoh dibangun.

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
17 Mei 2019
Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
24 Mei 2019
Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
31 Mei 2019
Team FA MR (Bpk. Aristianto)
07 Juni 2019
LIBUR
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 15.00 WIB (Live)
13 Mei 2019
Team FA Bpk. Henry Wirawan
20 Mei 2019
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
27 Mei 2019
Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)
03 Juni 2019
LIBUR
=

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

DOA PUASA 30 HARI - 06 Mei s/d 04 Juni 2019
Buku Panduan Doa Puasa dapat di download di: www.bethany.or.id
Hadirilah Ibadah Doa Puasa 30 hari di Bethany Manyar @10.00 Wib

bit.ly/pertumbuhanbenih
Ketik link tersebut pada kolom browser, atau
gunakan aplikasi QR Code Scanner pada
Android Anda untuk membuka video.
Video di samping menunjukkan time lapse, atau
kompilasi gambar yang dipercepat mengenai
pertumbuhan sebuah benih. Di hari pertama,
benih tidak menunjukkan perubahan. Baru setelah hari kedua, akar
mulai tumbuh. Akar berkembang secara pesat selama tujuh hari
pertama. Dan di dalam proses berakar, benih yang awalnya berwarna
kecoklatan itu berubah menjadi hijau. Bagian tubuhnya terkelupas, dan
terpecah, demi bisa menumbuhkan akar yang lebat. Kita memiliki visi
untuk menghasilkan buah di segala musim pada tahun ini. Namun
semua takkan bisa dimulai jika kita tidak mau berakar terlebih dulu.
Bagaimana agar kita bisa berakar di dalam Tuhan? Semuanya akan
dibahas pada khotbah hari ini.

untuk melakukan sesuatu/kontrak. Bukan hanya berwujud janji
yang tertulis, atau terucap, tapi juga ada langkah nyata untuk
melakukannya, itu yang disebut komitmen. Paulus pun sudah
memberi petunjuk. Apa-apa saja yang perlu kita buang atau
lakukan dalam ayat di atas. Sulit? Tentu. Tapi inilah proses. Benih
pun harus merasakan sakit ketika bagian tubuhnya harus retak,
sobek, kemudian terkelupas akibat tumbuhnya bakal akar. Namun
setelah kecambah itu tumbuh menjadi akar yang lebat, ia dapat
berdiri kokoh di tengah badai.

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Lukas 5:37
“Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke
dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru
itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang …”
Pertumbuhan awal sebuah tanaman adalah berakar. Tanpa adanya akar,
tak akan ada batang, daun, apalagi buah. Akar bertugas mencari
makanan di dalam tanah, dan menyebarkannya ke seluruh bagian guna
pertumbuhan. Maka akar menjadi bagian vital bagi sebuah tanaman.
Dan untuk menumbuhkan akar, sebuah benih harus menanggalkan
tubuh lamanya. Perumpamaan akar ini dipakai oleh Rasul Paulus dalam
Kolose 2:6-7, memperjelas bahwa akar tidak hanya menjadi bagian
vital tanaman, melainkan juga bagi pertumbuhan iman Kristen. Kitapun
harus menanggalkan manusia lama, dan mengenakan tubuh manusia
baru untuk menumbuhkan akar yang kuat (Kolose 3:10). Karena anggur
yang baru pun akan disimpan dalam kantong yang baru, bukan yang
lama (Lukas 5:37). Bagaimana cara hidup manusia baru?
1.

2.

Lepas dari Dosa (Kolose 3:5)
Perubahan menjadi manusia baru umumnya ditandai dengan lahir
baru atau baptis. Namun baptis merupakan sebuah simbol belaka.
Karena penentu utama adalah langkah yang diambil berikutnya.
Apakah orang tersebut menanggalkan kehidupan lama beserta
dosa-dosanya? Baptis tidak merubah apapun kecuali kita
mengambil komitmen untuk hidup baru, dan menanggalkan segala
dosa di masa lalu secara total. Baptis merupakan tanda bahwa kita
menjadi milik Yesus, dan menjadi milik Yesus berarti menyalibkan
daging (Galatia 5:24). Kita melepaskan segala dosa secara total.
Ibarat merombak pondasi bangunan, maka semua harus
dihancurkan total, agar bisa dibangun kembali di atasnya.
Wujud Komitmen (Kolose 3:8-9; 12-14)
Setelah lahir baru, langkah berikutnya adalah membuat komitmen
untuk hidup dalam firman-Nya. Kata komitmen berarti perjanjian

3.

Hidup Dalam Roh (Galatia 5:16)
Berkaitan dengan poin pertama, karena kita sudah menjadi milik
Kristus, menyalibkan daging, selanjutnya kita tinggal memberi diri
dipimpin oleh Roh Kudus (Galatia 5:18), hidup di dalam
kekudusan. Daging memang lemah, Roma 7:15-23 juga
mengatakan bahwa apa yang kita kehendaki seringkali tidak kita
perbuat, karena dosa di dalam kita (Roma 7:20). Namun jika
dengan segenap hati kita berusaha untuk tidak mau lagi tinggal
dalam dosa, melepaskannya secara total, dan hidup di dalam
kekudusan, maka Roh Kudus yang diam dalam setiap kita akan
memampukan untuk melakukan semua itu.

Kesimpulan :
Menjadi manusia baru didasari oleh komitmen dan niat dari dalam diri
tiap-tiap kita. Baru kemudian Tuhan yang akan memampukan kita
melalui Roh Kudus-Nya. Sudah siap untuk berakar lebih lagi di dalam
Kristus?

PENUTUPAN
Diumumkan tempat FA minggu depan di mana, dan siapa yang
membawa renungan. Kemudian menyanyikan lagu pujian dan doa
penutup.

