Berakar & Bertumbuh
Oleh: Dany Brakha
Ibarat tanaman yang hidup
dengan memberi manfaat. Kita pun
perlu menjadi pribadi bertumbuh agar
dapat menghasilkan buah dan memberi manfaat bagi kita, sesama dan
Tuhan. Tetapi tumbuh untuk berbuah
itu juga perlu berakar. Seperti media
ilustrasi di sebelah kanan. Di sana
terlihat dengan jelas maksud gambar
tersebut, yaitu makin dalam berakar
makin tinggi pertumbuhannya. 1
Lalu bagaimana kita yang berada
di YAKKUM ini bisa menjadi seorang
pribadi yang berakar dalam Tuhan
Yesus? Seseorang yang bertumbuh dan
membuahkan manfaat untuk diri
sendiri, kepada sesama, dan secara
khusus bagi Tuhan? Termasuk menjadi pribadi yang berlimpah rasa syukur?
Sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk berkiprah melalui layanan penyembuhan holistik
bersama YAKKUM, ke arah sanalah kita mengakar. Terus mempelajari bagaimana Tuhan Yesus
melakukan layanan penyembuhan holistik. Menyembuhkan dengan hadir bagi banyak orang sembari
mengajar ke berbagai tempat misalnya. Namun Tuhan Yesus lebih dari itu, Ia sendiri memberi
penyembuhan (Syalom) dengan mujizat kepada mereka yang menderita. Begitulah cara Tuhan Yesus
mengharmoniskan pengenalan kepada Bapa-Nya yang mendalam dan menghasilkan buah-buah
perilaku keseharian-Nya.
Lantas bagaimana ketika menuju harmoni bertemu halang rintang? Sederhana jawabnya,
berakar dan bertumbuh. Tuhan Yesus mengharap kita bertambah dekat dengan diri-Nya lewat contoh
konkrit dan pengajaran di Alkitab. Makin mengenal pribadi-Nya, makin mengakar, makin sering dan
mudah menangkap apa yang menjadi kehendak-Nya. Pribadi kita ditumbuhkan menjadi orang yang
bisa bersyukur pula.
Termasuk penyembuhan bagi kita yang berada dalam naungan YAKKUM ini. Tuhan Yesus
memberi contoh bagaimana menjadi pribadi yang harmonis antara mengakar dan bertumbuh yang
harmonis melalui sub tema berikut:
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Tanggal
05 Sept 2016

Sub Tema
Berakar & Bertumbuh

Bacaan & Nats
Kolose 2:6-15
(7)

12 Sept 2016

PDKT Bukan PHP

Hosea 5:15-6:6
(6:3)

19 Sept 2016

Hari Baru Awal Baru

Efesus 4:17-32
(21)

26 Sept 2016

Bersabar Pun Butuh
Ketekunan
Setia Pada-Mu

Yakobus 5:7-11
(11)
Yesaya 50:4-10
(4)

10 Okt 2016

Doamu Pemberian
Terbaik

Filemon 1:1-5
(6)

17 Okt 2016

Tubuh Juga
Berkomunikasi

Keluaran
6:28-7:18
(7:2)

24 Okt 2016

Kasih Tak
Membedakan

Matius 5:38-48
(45)

31 Okt 2016

Kawanan Umat Yang
Melayani Sesama

1 Petrus 5:1-5
(2)

03 Okt 2016

Arah
Berusaha terus mengenal pribadi
Yesus yang beraksi sederhana.
(lihat juga Amsal 12:1-15).
Mengenal Yesus ibarat PDKT, perlu
sungguh-sungguh giat bukan sambil
lalu.
(Lihat juga 1 Petrus 1:13-25)
Hari baru adalah kesempatan dari
Tuhan untuk mengawali pembaharuan diri.
(Lihat juga Roma 12:1-8)
Ketekunan modal berlatih kesabaran.
(Lihat juga Ibrani 10:19-39)
Membiasakan pendengaran untuk
mencari hikmat dan menyejukkan
hati dengan tutur kata.
(lihat juga Kolose 1:24 – 2:5).
Ketulusan doa pemberian terbaik dari
kita bagi lingkungan sekitar.
(Lihat juga Yakobus 1:1-8)
Komunikasi dengan koordinasi menyatukan banyak anggota dalam
tubuh komunitas.
(Lihat juga 1 Korintus 12:12-31)
Belajar mensyukuri hidup melalui
semua pengalaman yang kita rasakan.
(Lihat juga Lukas 6:27-36)
Karya kita adalah wujud panggilan
untuk saling melayani sesama.
(Lihat juga 1 Yohanes 10:1-21)

