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PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : Efesus 3:17
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar
serta berdasar di dalam kasih.

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
14 Juni 2019
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
21 Juni 2019
Team FA PC-KR
28 Juni 2019
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
05 Juli 2019
Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
10 Juni 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
17 Juni 2019
Team FA SR (Bpk. Yanto Effendy)
24 Juni 2019
Team FA Bpk. Henry Wirawan
01 Juli 2019
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
=

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

Bob Sadino, pemilik Kemang Food
Industries diwarisi harta keluarganya pada
usia 19 tahun. Harta itu lalu dihabiskannya
untuk keliling dunia. Setelah 9 tahun
menetap di Belanda, ia kembali ke Indonesia
dan membuka jasa penyewaan mobil, ia
sendiri yang menjadi sopir. Namun karena
kecelakaan, mobilnya rusak parah. Bob tak
punya uang untuk memperbaikinya, ia
bekerja menjadi kuli. Suatu hari seorang teman menyarankannya
berbisnis telur ayam negeri. Saat itu ayam kampung masih mendominasi
pasar, Bob menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri &
telurnya ke Indonesia. Butuh kerja keras agar bisnis Bob berkembang
hingga sekarang ini. Ia melewati fase yang begitu menyakitkan dalam
hidupnya sebelum bisa membuka usaha, dan menumbuhkan usaha
tersebut. Memang, seringkali ada perubahan menyakitkan yang harus
kita alami. Namun bagaimana jika perubahan itu dapat membawa kita
pada kedewasaan, kesuksesan yang sempurna dalam Kristus?

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: 1 Petrus 2:2-3
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan
air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh
dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap
kebaikan Tuhan.
Anak kecil biasanya senang melihat perubahan-perubahan yang terjadi
di tubuh mereka. Seperti bertambahnya tinggi badan, rambut yang
bertambah panjang, pertumbuhan gigi, dan lain sebagainya. Mereka
ingin segera bertumbuh, masuk sekolah, menjadi orang dewasa. Karena
di mata mereka menjadi orang dewasa itu menyenangkan. Padahal orang
dewasa malah ingin kembali jadi anak kecil, setelah merasakan beratnya
beban yang harus dipikul sebagai orang dewasa.
Fenomena ini tidak terjadi dalam pertumbuhan jasmani saja, dalam hal
rohani pun demikian. Ketika seseorang lahir baru, menjadi bayi rohani,
mengalami kasih mula-mula, semangatnya tampak berkobar-kobar. Ia
ingin terus bersekutu, mendengar firman Tuhan. Penuh sukacita, dan
ingin segera bertumbuh, mencapai kedewasaan iman. Namun seiring
waktu berjalan mulai ada proses, rohani kita tidak lagi diberi makanan
lunak. Ada nasihat, teguran, juga gesekan-gesekan yang pasti tidak
mengenakan hati. Pada fase ini, mulai banyak orang yang undur dari
iman. Karena mereka menghitung untung-rugi ketika percaya Tuhan.
Bertumbuh = Berubah (Roma 12:2)
Ada seorang anak kecil yang menangis saat giginya tanggal. Bukan
karena sakit, tapi karena dia kebingungan melihat lubang di barisan
giginya yang terlihat jelas ketika tersenyum. Sang anak ingin giginya
kembali, dia belum tahu kalau setelah itu akan tumbuh gigi baru yang
lebih kuat. Pertumbuhan ditandai dengan adanya perubahan, ke arah
yang lebih baik tentunya. Meski dalam perjalanannya perubahan itu
tidak selalu baik. Seperti contoh tadi. Mungkin tanggalnya gigi membuat
makan jadi tak nyaman, apalagi saat gigi baru akan tumbuh, pasti sakit.
Namun setelah melalui masa-masa sulit, sang anak memiliki gigi baru

yang lebih kuat. Seperti itulah pertumbuhan, dipenuhi perubahan.
Sekalipun perubahan itu tak terduga dan tampak buruk, tapi Tuhan
sedang bekerja menggenapi rencana-Nya melalui perubahan itu. Dan
pertumbuhan memang harus melalui proses perubahan yang tidak
menyenangkan.
Keluar Dari Zona Nyaman (Kejadian 12:1-2)
Hambatan terbesar dalam pertumbuhan seseorang sebenarnya bukan
berasal dari segi eksternal seperti lingkungan misalnya, melainkan dari
dalam diri sendiri. Dari rasa nyaman, yang kemudian menimbulkan rasa
malas, atau biasa disebut dengan zona nyaman. Zona di mana orang
cenderung puas dengan keadaan, zona yang membunuh kesuksesan
dalam banyak individu. Tidak hanya di dunia sekuler, dalam kerohanian
pun ada zona nyaman. Bahkan kebanyakan orang yang terjebak di zona
ini adalah orang yang secara waktu bisa dikatakan dewasa. Sudah lama
mengikut Kristus, sudah diberi tanggung jawab, sudah lama terlibat
dalam pelayanan, semua yang erat kaitannya dengan kebiasaan. Karena
sudah menjadi kebiasaan, manusia seringkali lupa. Menganggap dirinya
sudah paham, dan mulai berjalan sendiri, tidak lagi meminta penyertaan
Tuhan, tidak lagi mendiskusikannya dengan Tuhan. Memang ada
perubahan di sini, namun perubahan yang melawan pertumbuhan.
Kesimpulan :
Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kita harus diperbaharui secara
terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar di dalam
Tuhan. Perubahan yang terjadi haruslah perubahan ke arah yang baik,
perubahan yang membuat kita semakin serupa dengan-Nya, itulah arti
bertumbuh.

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

