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24 Juni 2019

PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : 2 Korintus 4:16
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami
semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari
ke sehari.

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
28 Juni 2019
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
05 Juli 2019
Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
12 Juli 2019
Team FA WA (Bpk. Hanafi Tantono)
19 Juli 2019
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
24 Juni 2019
Team FA Bpk. Henry Wirawan
01 Juli 2019
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
08 Juli 2019
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
15 Juli 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
=

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

Tak sedikit orang mengidolakan publik
figur seperti penyanyi, aktor, atlet, dan lainlain. Wajar untuk memiliki rasa kagum
pada manusia lain yang punya kemampuan
lebih. Apalagi seorang idola umumnya
punya citra yang sempurna. Namun kadang
rasa kagum ini dapat membuat kita terjebak
dalam fanatisme. Sudah banyak kasus tragis
terjadi akibat fanatisme. Ada yang bunuh
diri karena idolanya bunuh diri, ada yang
depresi, bahkan sampai melukai diri kala mendengar skandal tentang
idolanya. Mereka lupa bahwa idolanya hanya manusia biasa yang juga
punya kelemahan, dan bisa berbuat salah. Sekalipun hafal semua fakta
tentang idolanya. Tapi tahukah Anda bahwa ada idola yang sempurna,
tak mungkin mengecewakan, bahkan sangat mengasihi kita? Dia adalah
Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dan kini tinggal dalam hati
setiap kita. Jika pengenalan akan manusia saja begitu penting, apalagi
pengenalan akan Tuhan?

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: 2 Petrus 3:18a
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan
Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus …
Dalam hubungan sosial apapun, entah persahabatan, suami-istri, rekan
kerja, semua tentu diawali dengan perkenalan. Orang yang awalnya
asing, kemudian menjadi dekat, dan menjadi akrab. Maka umumnya
seseorang memiliki sahabat yang dapat dihitung jari, meski terkenal
punya banyak teman. Karena tidak mudah untuk mengenal seseorang.
Diperlukan waktu, dan proses panjang, ditambah dengan beragamnya
karakter manusia yang rumit. Itu baru mengenal manusia, bagaimana
dengan mengenal Allah, pencipta yang begitu besar dan tak terbatas?
Pentingnya Pengenalan Akan Tuhan (Yohanes 17:3)
Meski memiliki banyak keterbatasan sebagai manusia, bukan tak
mungkin bagi kita untuk mengenal Tuhan. Bahkan esensi utama dari
kekristenan adalah pengenalan akan Tuhan, bukan ketaatan pada ritual.
Pengenalan merupakan sumber utama bagi pertumbuhan iman kita.
Terdapat banyak tokoh di Perjanjian Lama yang dapat kita jadikan
teladan. Seperti Daud, karena mengenal Tuhan yang besertanya, tidak
ada kekuatiran dalam dirinya kala menghadapi Goliat, sekalipun
dikatakan tak mungkin (1 Samuel 17:33). Juga Abraham ketika
diperintah mempersembahkan Ishak, anaknya. Karena mengenal Tuhan,
ia dapat melangkah dengan iman, dan menaati perintah itu (Kejadian
22:1-19). Maka pengenalan akan Tuhan penting bagi kita, karena itulah
yang menjadi sumber kekuatan, damai sejahtera, sumber pertumbuhan
iman kita. Inilah hidup kekal yang dimaksud dalam Yohanes.
Bagaimana Cara Mengenal Tuhan? (Yeremia 1:5)
Perkenalan terjadi kalau kedua pihak ikut terlibat. Anda tak bisa
mengenal teman Anda, jika ia tak mau membuka diri dan membiarkan
Anda mengenalnya. Begitu pula kita, Tuhan telah mengenal bahkan
sebelum kita dilahirkan. Dia selalu terbuka bagi kita semua, tinggal kita
yang perlu menyiapkan hati untuk bisa mengenal-Nya.

1. Pengenalan Melalui Waktu (Filipi 3:10)
Sama ketika kita sedang berusaha mengenal seseorang, kita perlu
menghabiskan waktu bersama orang tersebut untuk bisa
mengenalnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan, semakin
sering bertemu, kita semakin cepat mengenalnya. Begitu pun
dengan mengenal Tuhan. Kita perlu menghabiskan waktu
bersama Tuhan untuk bisa mengenal-Nya. Dan alat komunikasi
kita dengan Tuhan hanyalah melalui firman dan doa. Semakin
sering, dan semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk
melakukan kedua hal itu, maka pengenalan kita akan Dia pun
semakin bertumbuh.
2. Permasalahan & Peristiwa Hidup (1 Korintus 10:13)
Umumnya ketika menghadapi masalah dengan seseorang, kita
jadi tahu, dan lebih mengenal orang tersebut. Tak jarang dengan
hadirnya suatu masalah, hubungan antar manusia jadi semakin
erat. Ini juga berlaku pada hubungan kita dengan Tuhan. Mudah
bagi kita untuk berkata mengenal Tuhan yang baik, ketika
keadaan sedang baik-baik saja. Bagaimana jika sebaliknya?
Sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan sudah mengenal kita, dan Ia
pun tentu juga tahu apa yang sedang kita hadapi, sampai mana
batas kekuatan kita. Hanya kita yang tidak menyadari itu. Maka
jangan buru-buru komplain ketika menghadapi masalah,
sadarilah bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup Anda, dan
berkuasa atas segala permasalahan yang Anda hadapi saat ini.
Kesimpulan :
Pengenalan akan Tuhan adalah inti dari kekristenan, dan kehidupan.
Dengan pengenalan akan Dia, kita dapat menjadi kuat, bebas dari rasa
khawatir. Maka mari kita berfokus untuk memperoleh pengenalan akan
Dia dan bertumbuh di dalam-Nya!

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

