Edisi 29

12 Agustus 2019

PEMBUKAAN
Ayat hafalan minggu lalu : Yakobus 5:7
“Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan
Tuhan! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari
tanahnya dan ia sabar sampai ... .”

PERHATIAN
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
16 Agustus 2019
LIBUR
23 Agustus 2019
Team FA GB (Bpk. Peter Junias L.)
30 Agustus 2019
Team FA TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
06 September 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
12 Agustus 2019
Team FA SD (Bpk. Bambang Agus S.)
19 Agustus 2019
Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
26 Agustus 2019
Team FA Wilayah Bpk. Henry Wirawan
02 September 2019
Team FA MJ (Ibu Debora Tri)

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

Nia dan Febi adalah teman baik, mereka berkenalan di hari pertama
masuk SMA dan menjadi dekat sejak hari itu. Namun perlahan mulai
ada jarak di antara mereka sejak Febi mengenal beberapa teman dari
kelas lain. Nia berusaha ikut mengenal teman-teman Febi yang punya
selera berbeda darinya hanya demi Febi, agar ia tetap bisa bersama Febi.
Hingga suatu hari Febi mengusir Nia dari kelompoknya karena ia ingin
menjadi gadis populer, sementara Nia dianggap tidak pantas untuk itu.
Dengan berat hati Nia meninggalkan sahabatnya. Nia mengalami fase
yang sangat menyakitkan, pergi ke kantin, pulang, mengerjakan tugas
sendirian, ia sadar selama ini telah mengurung dirinya dari orang lain
hanya demi Febi. Dia segera bangkit dan mulai berusaha mengenal
orang-orang baru, yang ternyata dapat membuatnya merasa lebih
nyaman. Di kelompok baru, Nia lebih diterima, dan ia merasa
pertemanan yang sesungguhnya di kelompok baru ini. Ia malah
bersyukur karena Febi mengusirnya hari itu, karena ia mendapat teman
baru yang membuatnya dapat menjadi diri sendiri. Kadang kita harus
merelakan apa yang baik dari hidup kita ‘dipangkas’, karena Tuhan
menyediakan yang lebih baik lagi. Sama seperti kisah ini.

PEMBAHASAN
Ayat hafalan: Yohanes 15:2
Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap
ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak
berbuah.
Salah satu proses perawatan tanaman agar bisa berbuah adalah
pemangkasan. Ranting-ranting tanaman yang tidak menghasilkan
buah harus dipangkas agar tumbuh tunas lain yang menghasilkan
buah. Dalam terjemahan Bahasa Inggris, kata ‘dibersihkan’
menggunakan kata ‘prune’ yang artinya memangkas. Sekalipun
ranting tampak gemuk, berdaun lebat, namun jika tidak berbuah ia
harus dipangkas. Sama halnya dengan kita. Meski segala yang ada
dalam hidup kita tampak baik, proses pemangkasan tetap diperlukan.
Karena apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan.
Pemangkasan adalah wujud lain dari operasi rohani, bisa itu berwujud
masalah, goncangan, perubahan, dan lain sebagainya, yang tentu
tidak mengenakan. Mengapa pemangkasan diperlukan?
1. Sebagai ‘alarm’ dari Tuhan (Yohanes 15:6)
Mungkin Anda sudah taat beribadah, memberi perpuluhan,
terlibat dalam pelayanan, namun Tuhan mengizinkan anggota
keluarga sakit, meninggal, bahkan mengizinkan musibah
datang, rasanya sangat tidak adil. Tapi itu merupakan salah
satu bentuk ‘alarm’ dari Tuhan, untuk menyadarkan bahwa
segala sesuatu sementara, maka kita harus segera berbuah.
Kita tak tahu kapan Tuhan akan bertanya dan mencari buah
dalam hidup kita seperti yang dikisahkan dalam Markus
11:12-14, jika tak dapat memberikan buah ketika Tuhan
datang mencarinya, maka kita akan dipotong dan dibakar
(Yohanes 15:6).
2. Berjalan Sesuai Kehendak-Nya (Yeremia 29:11)
Bahkan sebelum kita mengenal dunia, Dia terlebih dulu
mengenal kita, dan sudah membuat blueprint kehidupan kita.

Jadi jangan heran atau protes ketika hal yang kita miliki tibatiba ‘dipangkas’ oleh-Nya, entah itu pekerjaan, studi, orangorang yang kita kasihi, dan lain sebagainya, kemudian Tuhan
memberi jalan lain yang mungkin jauh dari harapan kita. Pasti
tidak menyenangkan, bahkan terasa menyakitkan, namun jika
kita tetap taat mengikuti kehendak-Nya, kita akan memetik
buah yang manis. Lagipula Dia adalah Bapa kita, tidak
mungkin seorang bapa merancangkan hal-hal buruk bagi
anaknya (Yeremia 29:11).
3. Untuk Menerima yang Terbaik (1 Korintus 1:27)
Kita dihadapkan pada pilihan kala menghadapi proses
pemangkasan ini. Apakah mau tetap diam berkubang dalam
kesedihan, meratapi apa yang sudah Tuhan singkirkan. Atau
bangkit, menuju masa depan yang sudah disediakan Tuhan.
Orang-orang yang hanya sibuk meratap, tinggal diam dalam
masa sekarang tidak akan mencapai tanah Kanaan. Tuhan
menyingkirkan apa yang kita pandang baik, agar kita memiliki
cukup ruang untuk menerima yang terbaik dari-Nya. Karena
sekali lagi, apa yang kita pandang baik belum tentu baik di
mata Tuhan, juga belum tentu sesuai dengan kehendak-Nya.
Tetaplah taat mengikuti kehendak Tuhan dengan setia, Dia
sedang menyiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita semua.
Kesimpulan :
Sekalipun mendatangkan dukacita, kita harus melalui proses
pemangkasan, pembersihan, untuk bisa menghasilkan buah lebat dan
manis yang memberi kedamaian di kemudian hari (Ibrani 12:11).

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

