27 Mei 2019

Edisi 19

PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : 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.

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
31 Mei 2019
Team FA MR (Bpk. Aristianto)
07 Juni 2019
LIBUR
14 Juni 2019
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
21 Juni 2019
Team FA PC-KR
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
27 Mei 2019
Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)
03 Juni 2019
LIBUR
10 Juni 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
17 Juni 2019
Team FA SR (Bpk. Yanto Effendy)

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

bit.ly/ilustrasikasih
Ketik link tersebut pada kolom browser, atau
gunakan aplikasi QR Code Scanner pada
Android Anda untuk membuka video
Melalui video ini, kita diajak untuk memahami
kasih Kristus melalui cerita seorang penjaga rel
kereta dan anaknya. Sang anak sering menemani
ayahnya bekerja, dan suatu hari anak itu bermain di dekat jembatan
penyeberangan kereta, lalu terjatuh. Naasnya, pada saat bersamaan ada
kereta yang hendak melewati jembatan. Sang ayah harus membuat
keputusan cepat. Menyelamatkan anaknya dan membiarkan kereta itu
jatuh, atau sebaliknya. Pilihan kedualah yang dipilihnya. Ini sama seperti
Bapa di Surga, yang mengorbankan anak-Nya demi menyelamatkan kita
semua. Apakah kita menyadari luar biasanya kasih itu? Tentu akan luar
biasa juga kalau kasih itu yang menjadi dasar dan tempat kita berakar
kuat.

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Efesus 3:17
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar
serta berdasar di dalam kasih.
Keadaan sebuah tanaman sangat bergantung pada kondisi akarnya. Jika
akar sehat dan dapat bekerja maksimal, tanaman pun akan sehat. Begitu
pula sebaliknya. Seburuk apapun keadaan batang, ranting, atau daun,
selama akarnya dapat diselamatkan, tanaman itu akan dapat bertumbuh
kembali. Dan apapun yang diserap akar tentu akan memengaruhi seluruh
bagian tanaman, termasuk buahnya. Maka dalam doanya, Rasul Paulus
menghendaki jemaat Efesus untuk berakar dan berdasar di dalam kasih,
yang tidak hanya berlaku bagi jemaat Efesus saja, melainkan bagi kita
semua, pengikut Kristus (Kristen). Karena tentu akan luar biasa
dampaknya jika kita dapat berakar di dalam kasih Kristus. Lalu,
bagaimana cara agar kita bisa berakar di dalam kasih Kristus?
1. Tinggal di Dalam Dia (1 Yohanes 4:15-16)
Allah adalah kasih, maka dengan tinggal di dalam Dia, kita juga
tinggal di dalam kasih. Langkah awal untuk dapat tinggal di dalam
Dia adalah dengan percaya (ay. 15). Percaya di sini tidak hanya
berarti mengucapkan dengan mulut, seperti yang dipahami banyak
orang Kristen hari-hari ini. Percaya berarti menyerahkan seluruh
kehidupan kita kepada-Nya, kemudian mewujudkan percaya itu
dalam perbuatan (Yakobus 2:26) yang selaras dengan kebenaran
firman Tuhan. Sebab orang yang mengaku hidup di dalam Yesus
wajib hidup seperti Yesus hidup (1 Yohanes 2:6). Sama halnya ketika
pergi ke dokter, kita mungkin tidak tahu diagnosis, obat apa saja yang
diberikan sang dokter. Namun kita percaya dokter itu mampu
menyembuhkan, maka kita melakukan anjurannya, meminum obat
sekian kali sehari, melakukan pantangan, dan lain sebagainya. Ini
baru dokter yang hanya menyembuhkan sakit jasmani. Bagaimana
dengan kita yang mengaku percaya pada Kristus sumber dari
segalanya? Sudahkah kita menaati firman-Nya?

2. Mengenal Allah (1 Yohanes 4:7)
Untuk bisa berakar di dalam kasih, yang adalah Allah itu sendiri, kita
perlu memiliki pengenalan akan Dia. Pengenalan ini memang
bukanlah sesuatu yang mudah, dan seringkali baru didapat setelah
melalui pergumulan, proses demi proses dalam kehidupan. Kita bisa
jadi memiliki idola, yang kita hafal betul tanggal lahir, hobi, makanan
kesukaan, warna rambut, dan semua-semua tentang dirinya. Namun
itu tidak menandakan bahwa kita mengenalnya. Demikian pula
dengan pengenalan akan Allah, yang tidak berbicara mengenai
pengetahuan berdasarkan suatu data, melainkan pengalaman nyata.
Maka, jangan pernah berkecil hati, ataupun putus asa ketika masuk
dalam prosesnya Tuhan, sebab di situlah kesempatan untuk mengenal
Allah secara pribadi. Dan bukankah Allah turut bekerja dalam segala
hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita (Roma 8:28)? Seandainya
seseorang tidak mau mengalami proses, maka selamanya tidak akan
dapat mengenal Allah secara benar. Oleh karena itu, jangan lari dari
prosesnya Tuhan!
Kesimpulan :
Tuhan ingin setiap kita memiliki kasih bukan karena sebuah perintah,
atau keharusan. Melainkan karena kasih adalah tanda kekristenan sejati,
tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengasihi karena Allah
telah lebih dulu mengasihi kita (1 Yohanes 4:19). Ketika kita sampai
pada pemahaman itu, maka kita akan lebih mudah memancarkan kasih
Kristus pada sesama. Marilah kita terus tinggal di dalam Allah yang
adalah kasih, dan terus memancarkan kasih-Nya melalui hidup kita!

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

