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Ayat Hafalan minggu lalu: Habakuk 3:18
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam
Allah yang menyelamatkan aku.
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
06 Desember 2019
Team FA GI (Bpk. Daniel Giejanto)
13 Desember 2019
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
20 Desember 2019
Team FA TD (Bpk. Johanes Nanuru)
27 Desember 2019
LIBUR
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
02 Desember 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
09 Desember 2019
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
16 Desember 2019
Team FA Bpk. Henry Wirawan
23 Desember 2019
Team FA PI (Bpk. Goei Mudji Basuki)
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“Natal FA Sekota - Doa Malam “
@Hall Graha Nginden @Kamis 12 Desember 2019 @Pukul 19.00 Wib
(Ada Bantuan Transportasi (Sewa Bemo) untuk Kelompok FA)
Natal Kelompok FA @Senin 16 Desember 2019
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Doa Fajar @Hall Graha Nginden Setiap hari Sabtu @Pukul 04.00 Wib

===========================================================================

ILUSTRASI
Berdasarkan hasil survei terhadap pengunjung
dunia hiburan Disneyland, ternyata mayoritas
pengunjung berusia dibawah 15 tahun. Mereka
datang hanya untuk bermain dan bersenangsenang, sehingga mereka tidak tahu bahwa
Walt Disney sesungguhnya adalah nama sosok
pendiri Disneyland. Mereka mengira “Disney”
hanyalah sebuah nama dari
perusahan dunia hiburan. Hal ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita,
ketika kita merayakan hari Natal. Yang kita tahu bahwa Natal adalah satu
moment sukacita yang harus kita rayakan bersama teman-teman dan
keluarga, sehingga kita melupakan satu makna penting di dalamnya yaitu
lahirnya sang Juruselamat dunia sebagai manusia sejati untuk mati dan
menebus dosa semua manusia. Pada moment menjelang Natal ini, mari
kitamempersiapkan hati kita, tidak hanya menjadikan Natal sebagai
perayaan rutinitas bagi kita saja, tetapi menjadi satu moment yang indah
untuk mengucap syukur pada Tuhan bahwa Ia telah lahir di dalam hidup
kita.

Ayat Hafalan: Lukas 2:11
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota
Daud.
Sukacita adalah bentuk perasaan girang hati atau gembira, yang berarti
tidak ada perasaan sedih ataupun perasaan yang lainnya, yang ada hanya
bahagia. Fakta yang dialami oleh beberapa orang adalah ketika melihat
banyaknya dekorasi Natal dan lagu-lagu Natal yang diputar di mall-mall,
hal tersebut akan membuat suasana semakin meriah, sehingga membuat
kita bergairah dan bergembira. Tetapi apakah hal-hal tersebut yang
membuat sukacita Natal sebenarnya? Lalu, apa yang sesungguhnya
menjadi sukacita kita menjelang kita memperingati hari Natal ini?

1. Kelahiran Raja Damai (Yesaya 9:5)
Natal selalu berbicara tentang kedamaian, kedamaian antara kita
dengan Allah dan kedamaian antara kita dengan sesama kita.
kedamaian di seluruh bumi ini bisa dicapai jika sudah ada
kedamaian antara sorga dengan bumi, seperti yang dikatakan
malaikat Tuhan di dalam Lukas 2:14, artinya ketika manusia
memuliakan Allah, maka kedamaian itupun akan dicurahkan atas
bumi. Itu artinya, ketika kita membenci saudara kita, ketika di
dalam rumah tangga kita terus terjadi permasalahan antara suami
dan istri, antara orang tua dengan anak, itu artinya tidak ada
kedamaian di dalam hidup kita. Kita harus mengkoreksi kembali
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai anak Tuhan
kita harus bisa menjadi pribadi pembawa damai, bukan pribadi
yang malah merusak kedamaian, karena Tuhan kita, yaitu Tuhan
Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai.

kepunyaan-Nya tidak binasa karena dosa. Sebagai umat
kepunyaan Tuhan, kita mau belajar untuk bisa mempraktekkan
kasih yang Tuhan sudah buktikan di dalam kehidupan kita
kepada sesama. Ketika seorang menaruh kebencian kepada kita,
kita harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang
tersebut. Mengasihi sesama kita harus kita praktekkan dalam
hidup kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita.

3. Kita Menjadi anak Allah (Yohanes 1:12)
Ketika kita sudah menerima Sang Raja Damai sebagai Tuhan
dan Juruselamat dalam kehidupan kita, dan kita sudah memiliki
kasih yang diwujudkan Allah melalui Yesus Kristus, maka
selanjutnya kita akan menerima kuasa untuk menjadi anak-Nya.
Tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat
disebut sebagai anak Allah. Karena orang yang sudah menjadi
anak Allah, harus senantiasa menjalin komunikasi dengan Bapa,
melalui komunikasi itulah kita menunjukkan bahwa kita
memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita. Sebagai anak
Allah kita juga harus memiliki sifat dan karakter yang sama
seperti Bapa kita, salah satu contohnya kita menjadi tidak takut
lagi ketika menghadapi masalah yang datang di dalam kehidupan
kita. Itu artinya kita sudah belajar untuk memiliki pengharapan di
dalam Tuhan Yesus.
Kiranya sukacita Natal dapat kita rasakan setiap waktu dalam kehidupan
kita, agar kita dapat terus melihat janji dan perlindungan Tuhan
dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin.
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2. Allah Mengasihi Kita (Yohanes 3:16)
Allah mengasihi kita, lebih dari siapapun yang pernah mengasihi
kita. Kasih yang nyata adalah kasih yang dibuktikan, kasih Allah
terbukti bagi kita melalui Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus
yang telah turun ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk
menebus manusia dari dosa, sehingga kita sebagai umat

LILIN, TATAKAN & PUJIAN NATAL
UNTUK NATAL KELOMPOK FA
BISA DIAMBIL MULAI AWAL BULAN DESEMBER 2019
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IBADAH FA – LIBUR
SENIN 23 & 30 DESEMBER 2019 (MAKALAH FA TIDAK ADA)
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