Edisi 18

20 Mei 2019

PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : 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 …”

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
24 Mei 2019
Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
31 Mei 2019
Team FA MR (Bpk. Aristianto)
07 Juni 2019
LIBUR
14 Juni 2019
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 15.00 WIB (Live)
20 Mei 2019
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
27 Mei 2019
Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)
03 Juni 2019
LIBUR
10 Juni 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)

Doa Fajar @Graha Nginden Setiap Sabtu @Pukul 03.00 - 05.30 Wib
============================================================================================================

IBADAH FA @SENIN 03 JUNI 2019 – LIBUR (IDUL FITRI)
============================================================================================================

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

Per tahun 2018, dicatat ada sekitar 20.600 gerai
KFC di seluruh dunia, 600 di antaranya ada di
Indonesia. Kesuksesan ini tidak didapat secara
instan. Awalnya Harland Sanders, sang pendiri
mendirikan sebuah rumah makan di area
Kentucky, dan sukses. Namun karena perubahan
tata letak kota, rumah makannya tidak lagi
menjadi tempat strategis, dan ia mengalami kebangkrutan. Kemudian
Harland berkeliling menawarkan resep ayamnya ke berbagai restoran.
Selama dua tahun ia berkeliling sembari bertahan hidup dari uang
pensiun. Dan selama dua tahun itu Harland juga menerima sekitar 1000
penolakan dari berbagai restoran. Ia tak menyerah karena itu, hingga
akhirnya masyarakat Amerika mengenal dan menyukai ayam goreng
buatannya. Pada usia 70 tahun, barulah Harland meraih kesuksesan
dengan 200 gerai franchise di USA dan Kanada. Dari kisah ini kita
belajar, bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita mau terus berusaha
dan memiliki iman akan meraih kesuksesan itu.

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Kejadian 15:18
Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta
berfirman: “Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari
sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.
Supaya manusia roh terus bugar, dan kekristenan kita berakar kuat di
dalam Tuhan, kita perlu memiliki visi yang asalnya dari Tuhan. Visi
adalah sebuah target, yang dalam mencapainya diperlukan usaha ekstra.
Maka sesuatu yang dikatakan sebagai visi tentu merupakan hal spesial
dan luar biasa. Tuhan pasti memiliki visi bagi setiap kita. Entah itu masa
depan, pelayanan, orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya.
Namun seiring waktu berjalan, banyak orang undur dan mulai
meragukan visi Tuhan dalam hidupnya yang mereka anggap terlalu
besar dan berat.
Iman kita dalam mengiring Tuhan diuji oleh waktu dan keadaan. Saat ini
kita bisa percaya, namun jika dalam beberapa tahun ke depan janji
Tuhan belum juga digenapi, apa bisa terus percaya? Saat keadaan baik,
dan segala sesuatu menyenangkan pasti mudah untuk percaya kepada
Tuhan. Namun saat keadaan tidak mendukung, apa kita mampu
mempertahankan iman dan tetap percaya? Kita dapat meneladani pribadi
Abraham, bagaimana ia menggenapi visi yang Tuhan taruh dalam
hidupnya. Ia mendapat visi untuk pergi ke tempat yang belum Tuhan
tunjukkan. Namun Ia menjanjikan masa depan bagi Abraham (Kej.
12:2). Ada beberapa kunci yang dapat kita pelajari dari Abraham.
1. Percaya (Kejadian 15:1-6)
Meski disebut sebagai bapa orang beriman, Abraham pun sempat
merasa ragu dalam perjalanannya menggenapi visi Tuhan. Abraham
ragu apakah Tuhan sanggup memberinya keturunan. Tetapi setelah ia
melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas (Abraham tidak dapat
menghitung bintang di langit), ia mulai bertobat dan percaya bahwa
Tuhan sanggup melakukan apapun yang difirmankan-Nya. Sekalipun
tampak mustahil, jangan hanya melihat keadaan Anda hari ini, tapi
lihatlah kemahakuasaan Tuhan!

2. Lakukan Firman Tuhan (Kejadian 15:9-10)
Alkitab dalam teks asli tidak menulis bahwa Tuhan meminta ‘seekor’
dari masing-masing binatang ternak tersebut, melainkan meminta
‘semua’ yang Abraham punya. Di sini kita bisa melihat kesetiaan
Abraham yang luar biasa pada Tuhan. Bahkan saat Tuhan
menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak, Abraham langsung
melakukanya tanpa menunda. Salah satu hal yang menghalangi kuasa
Tuhan adalah saat seseorang tidak bersepakat dengan Tuhan.
Menunda-nunda, menolak, bahkan menyimpang dari perintah Tuhan.
Lakukan saja dengan setia apapun yang Tuhan perintahkan, dan
lihatlah perkara besar yang akan terjadi setelahnya.
(Baca Lukas 6:49)
3. Jangan Tertidur (Kejadian 15:12)
Berdiri dan berjaga-jagalah terus dalam firman Tuhan. Jangan
tertidur! Kegelapan siap meliputi dan mengambil visi Tuhan dari
hidup kita ketika kita lengah. Apakah keadaan Anda hari ini baik?
Buruk? Sedang bersuka? Atau dalam kekurangan? Tetaplah
mengucap syukur, dan jangan jauhkan iman Anda dari Tuhan, supaya
kita tidak hilang ditelan kegelapan.
Kesimpulan :
Tuhan mampu membawa kita dari keadaan kecil menjadi besar, dari
kegagalan menuju ke kemuliaan. Namun Tuhan izinkan ‘Mesir’ terjadi
dahulu pada kita, supaya kita teruji, senantiasa rendah hati, dan melekat
erat dengan Dia. Saat Anda melakukan ini semua, maka hidup Anda
akan berakar kuat dalam Tuhan, dan Anda akan menggenapi setiap visi
Tuhan dalam hidup Anda. Jangan padamkan roh!

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

