MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

POKOK – POKOK DOA :
	
  

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya
Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
2. Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany
umumnya dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami
Urapan Tuhan.
3. Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah, Gunungsari dan cabang-cabang lainnya.
4. Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
5. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
6. Doakan Bagi Keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany.
===============================================================================

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 30 Oktober 2015
: Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias Luistanto)
- 06 November 2015 : Team Doa FA – SR (Bpk. Yanto Effendy)
- 13 November 2015 : Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Moedji Basuki)
- 20 November 2015 : Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 27 November 2015 : Team Doa FA – AR (Bpk. Ronny Harsono)
- 04 Desember 2015 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
============================== ==== ===== ===== ==== ==

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

familyaltar.bethany@yahoo.com &
familyaltarbethany@gmail.com
Kritik dan saran dapat disampaikan melalui email ini.
=== ==== ===== ===== =============================== ==

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR SETIAP HARI SABTU
@ PK. 03.00 – 05.30 WIB

Disediakan Bantuan Biaya Transportasi
Bagi kelompok FA yang mengikuti Doa Fajar
Hubungi Departemen FA (031-5936880)
=== ==== ===== ===== =============================== ==

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

EDISI	
  :	
  43	
   	
   	
   	
  

Tgl	
  :	
  26	
  Oktober	
  2015

Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

Karena KARAKTER yang BAIK
1 SAMUEL 16:7
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang
parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa
yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati."
Banyak orang melihat seseorang BERHASIL karena mungkin ia pintar,
mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, punya kekayaan yang
banyak, punya keahlian tertentu. Memang hal itu ada benarnya juga; tetapi
dibalik semuanya itu mereka memiliki karakter yang telah terbentuk
sehingga menjadi berhasil (sukses). Tuhan menyadari manusia seringkali
memandang apa yang dilihatnya sebagai
ukuran untuk menjadi sukses; tetapi
melupakan bagaimana karakter itu siap
diubahkan oleh Tuhan.
Orang Yang Sukses – bersedia
karakternya diubahkan dari sifat malas
menjadi rajin; karakter sombong diubahkan kepada kerendahan hati;
karakter boros diubahkan hidup berhemat;
dan lain sebagainya. Mereka tidak akan
Ayat Sebelumnya :
menjadi sukses kalau karakternya tidak
(diucapkan kembali)
mau diubahkan. Demikian awalnya
EFESUS 4:31 Segala
dengan raja Daud, sebelum ia menjadi raja
kepahitan, kegeraman,
Israel; Tuhan melihat kesediaan hati Daud
kemarahan, pertikaian
yang selalu mau diubahkan karakternya
dan fitnah hendaklah
oleh Tuhan ! Sejak semula Tuhan sudah
dibuang dari antara
melihat “hatinya Daud” yang mau selalu
kamu, demikian pula
dekat dengan Tuhan dan menyadari akan
segala kejahatan.
kesalahan-kesalahan serta mau mengakui
dan bertobat !

A. BUKAN KARENA MENJADI ORANG KRISTEN
Matius 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
TUHAN, TUHAN! akan masuk ke dalam kerajaan Sorga,
melainkan dia yang melakukan kehendak BAPAKU yang di
sorga.
Mengapa ALLAH berkata enyahlah engkau dari hadapanku? Bukankah
“saya” selalu rajin ke gereja ? Bukankah “saya” selalu baca Alkitab ?
Bukankah “saya” selalu .......... ? Mengapa Tuhan “menolak” ... Jawabannya
karena kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan pada saat Dia membentuk
karakter kita !
- Lihat Tuhan berkenan dengan Zakheus Karena ia
mau berubah dan diubahkan oleh Tuhan (Lukas
19:1-10). Sekalipun mungkin manusia melihat apa
yang dilakukan oleh Zakheus buruk; Tuhan
melihat hati Zakheus yang berubah dan bertobat.
- Tuhan melihat hati si janda yang mempersembahkan dengan baik saat
ia memberi dengan tulus untuk rumah Tuhan, bukan seperti “orang
lain” dengan sombongnya berkata: “Ini loo Tuhan , persembahanku
untuk gereja banyaaakk looo ..!” (Markus 12:43).
- Tuhan mengampuni orang yang berdosa ketika ia bersedia karakter dan
perbuatannya mau diubahkan oleh Tuhan (Yohanes 8:11).
- SETIAP ORANG yang menyebut nama Tuhan HARUS mau diubahkan
karakternya oleh Tuhan !!

- Daud mengulangi lagi dalam Mazmur 24:3-4, Siapakah yang boleh
naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di
tempatNya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni
hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang
tidak bersumpah palsu. Ada kualitas karakter untuk mau HIDUP
BENAR dan KUDUS.

C. CARA TUHAN MEMBENTUK KARAKTER KITA

Sebab rencana ALLAH sejak semula untuk memilih dan memanggil kita
adalah agar memiliki hidup yang diubahkan. DIA menyelamatkan kita
agar kita ada bersama-sama dengan DIA sebagai orang yang sudah
diubahkan oleh kuasa firmanNya. Roma 8:29, Sebab semua orang yang
dipilihNya dari semula, mereka juga ditentukanNya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran anakNya, supaya Ia anakNya itu
menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

Ada tiga hal yang TUHAN pakai untuk membentuk karakter kita sebagai
pribadi yang diubahkan yaitu:
1. Dengan firmanNYA, kita bisa
diubahkan oleh Tuhan. Sekeras apapun
hati kita, akan BISA diubahkan oleh
Firman Tuhan.
a. Karena firman ALLAH seperti pedang yang yang bermata dua, yang
tajam yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang (Ibrani
4:12).
b. Mazmur 119:9 dengan apakah orang muda mempertahankan
kelakuannya bersih yaitu menjaganya sesuai dengan firman.
c. 2 Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan ALLAH memang
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran.
2. Dengan keadaan, situasi, masalah yang diijinkan Tuhan
untuk kita hadapi.
a. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 :1-10 dia diberi duri
dalam daging agar tidak sombong.
b. Ulangan 8:3 menjelaskan bahwa hidup kita bukan hanya
bergantung pada materi atau makanan saja, tetapi kita hidup dari
setiap firman yang diucapkan Tuhan (Matius 4 : 4).
3. Orang yang di sekitar kita.
a. Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan
sesamanya. Orang yang di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk
membentuk karakter kita.
b. Daud menyadari bahwa Tuhan memakai orang-orang yang di
sekitarnya untuk membentuk hari baiknya di kemudian hari. Daud
menjaga karakternya bersama Tuhan (Mazmur 1: 1-3).

- Ada kualitas yang diinginkan yaitu suatu perubahan untuk ada
bersama dengan DIA.

KITA SUKSES dalam Tuhan, kalau kita bersedia dibentuk dan diubahkan
oleh Tuhan ! Amin.

B. DIPILIH UNTUK DIUBAHKAN TUHAN !
EFESUS 1 : 3 – 4 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus

Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah
telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan
tak bercacat di hadapan-Nya.

- THEMA NATAL BETHANY 2015 “CHRISTMAS IN PEACE” (MATHEW 5 : 24)
- VISI SINODE BETHANY 2016 : TAHUN PENYERTAAN TUHAN (THE YEAR OF GOD’S INCLUSION) YESAYA 43 : 2

