Edisi 46

09 Desember 2019

Ayat Hafalan Minggu lalu: Lukas 2:11
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota
Daud.
Menara Doa Setiap Hari Jumat Pukul 19.00 WIB
13 Desember 2019
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
20 Desember 2019
Team FA TD (Bpk. Johanes Nanuru)
27 Desember 2019
LIBUR
03 Januari 2020
LIBUR
Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz | Senin Pukul 14.00 WIB
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)
30 Desember 2019
LIBUR
===========================================================================

“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

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

Doa Fajar @Hall Graha Nginden Setiap hari Sabtu @Pukul 04.00 Wib

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

ILUSTRASI
Menjelang hari Natal, seorang guru
sekolah minggu mengumumkan agar
anak-anak sekolah minggu membawa
kado yang akan diberikan kepada Tuhan
Yesus.
Setiap
hadiah
mereka
dikumpulkan dan diletakkan di bawah
pohon Natal, anak-anak sekolah minggu
begitu bersukacita mempersiapkan semua hadiah tersebut bersama orang
tua mereka, karena ini adalah tradisi di saat waktu Natal tiba. Tepat
setelah ibadah hari Natal, mereka mulai membuka satu demi satu kado
yang dibungkus kertas indah warna-warni, ada yang memberikan kado
buku, sepatu, baju dll. Seorang guru sekolah minggu membuka satu
kotak kado kecil dengan bungkus kertas koran, dan sang guru ini sangat
kaget karena isinya hanya gambar hati berwarna merah dengan tulisan di
belakangnya “Tuhan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada
Tuhan, tapi saya mau berikan hati saya buat Tuhan…!!” sang guru
tersenyum dan sedih karena terharu atas isi dari kado tersebut.

Ayat Hafalan: Roma 12:1
Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati.
Ketika hari Natal tiba, kita selalu mempersiapkan diri kita dengan
berbagai pernak-pernik dan hiasan Natal beserta dengan segala kegiatankegiatan Natal. Kita juga mempersiapkan kado-kado Natal kita di setiap
hari Natal untuk diberikan kepada sesama dan juga kita selalu
menantikan kado apa yang akan saya dapatkan dari teman dan keluarga
saya. Berbagai macam tradisi dan acara-acara Natal terkadang membuat
kita lupa makna Natal sesungguhnya. Lalu jika demikian, berdasarkan
Roma 12:1 sesungguhnya kado apa yang seharusnya kita berikan untuk
Tuhan Yesus?
1. Tubuh (1 Korintus 6:19-20)
Kita semua adalah manusia yang hidup di dalam tubuh jasmani,
yang dipenuhi oleh darah dan daging. Artinya kita tidak akan
pernah bisa jauh dari perbuatan yang berhubungan dengan
daging kita (Efesus 2:3; Galatia 5:19-21). Acara Natal ini
berdekatan dengan moment pergantian tahun, yang sangat bisa
dirayakan dengan kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang
negatif, seperti pesta minuman keras, pesta seks bagi anak-anak
muda, dll. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait
Roh Kudus, dan alangkah baiknya jika kita merayakan moment
Natal dan pergantian tahun ini dengan cara berkumpul dengan
keluarga, berdoa bersama, dan sharing tentang firman Tuhan,
sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan
Tuhan selama satu tahun ini.
2. Jiwa (Mazmur 107:8-9)
Jiwa adalah bagian dari diri manusia yang membuat manusia itu
sadar akan dirinya sendiri (kesadaran diri). Jiwa manusia terdiri

dari tiga komponen yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Di
moment Natal ini kita mau belajar untuk memiliki jiwa yang
sama seperti Yesus. Tuhan menginginkan kita untuk tetap
bersyukur, sekalipun pikiran, perasaan dan kehendak kita berada
di dalam satu masalah yang rumit, di mana masalah ini membuat
kita marah, sedih dan kecewa. Tetapi yang harus kita ingat
bahwa Tuhan itu setia (Ayat 8a), Ia sanggup memulihkan
keadaan kita, karena segala perbuatan-Nya adalah ajaib, dan dari
segala perbuatanya yang ajaib itulah Ia akan memuaskan jiwa
kita (Ayat 9a).
3. Roh (Roma 8:26)
Roh manusia ini merupakan roh yang berasal dari Tuhan (Roma
5:5), roh kita ini merupakan bagian dari kesadaran kita akan
adanya Allah, dan ketika kita hidup di dalam roh yang berasal
dari Tuhan ini, maka kita tidak akan lagi hidup menuruti
keinginan daging, seperti hawa nafsu, kedengkian, amarah dan
masih banyak lagi (Galatia 5:16-17). Maka ketika kita sudah
hidup dipimpin oleh Roh, kita dapat menghasilkan buah Roh,
seperti mengasihi sesama, sabar, lemah lembut dan yang lainnya.
Buah Roh inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup
kita, kita bisa membantu sesama kita yang sedang kekurangan,
sehingga dari buah kita inilah terpancar bahwa Allah yang kita
sembah adalah Allah yang hidup.
Mari kita mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan,
sebagai kado Natal terindah bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah datang
untuk menyelamatkan kita dari dosa.
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LILIN, TATAKAN & PUJIAN NATAL
UNTUK NATAL KELOMPOK FA
BISA DIAMBIL MULAI AWAL BULAN DESEMBER 2019
===========================================================================

IBADAH FA – LIBUR
SENIN 23 & 30 DESEMBER 2019 (MAKALAH FA TIDAK ADA)
===========================================================================

