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
- 13 November 2015 : Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Moedji Basuki)
- 20 November 2015 : Team Doa FA – AR (Bpk. Ronny Harsono)
- 27 November 2015 : Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 04 Desember 2015 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 11 Desember 2015 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
- 18 Desember 2015 : Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
============================== ==== ===== ===== ==== ==

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)
=== ==== ===== ===== =============================== ==

Natal kelompok FA: Senin 14 Desember 2015
Pengambilan Lilin & Tatakan dan Pujian Natal
awal Desember 2015

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

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

ISI MASA DEPAN YANG DIBERKATI
GALATIA 5:24-25 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia
telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan
keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh Roh,
Minggu lalu kita belajar bahwa masa
depan kita dipelihara dan diberkati oleh
Ayat Sebelumnya :
Tuhan, apabila kita memanfaatkan dan
(diucapkan kembali)
mempersiapkan diri dengan sikap yang
AMSAL 23 : 18
rendah hati, jujur dan bijak. Memiliki
“Karena masa depan
karakter Kristus yang luar biasa dengan
sungguh ada, dan
hati yang diubahkan Tuhan. Hari ini pun
harapanmu tidak
kita akan mempersiapkan diri dengan
akan hilang”
“mengisi” hari-hari untuk masa depan
yang luar biasa.

Rasul Paulus dalam tulisannya kepada sidang jemaat Galatia
merindukan mereka (dan tentunya kita juga) untuk menjadi MILIK
KRISTUS yang sempurna dan luar biasa (karena punya masa depan/
hope yang tidak akan hilang); maka untuk itu Rasul Paulus meminta
kita menyalibkan keinginan daging yang membuat kita jauh dari
jalan menuju kepada masa depan. Mengapa “keinginan daging” itu
merusakkan jalan-jalan kita menuju masa depan ? Mengapa
keinginan daging akan juga “menghancurkan” masa depan ?
Untuk memiliki hidup yang sehat bukan hanya menjaga makanan
sehat, tetapi juga menjaga pola makanan rohani yang sehat !

A. MENGUBAH POLA HIDUP AGAR LEBIH SEHAT
YEREMIA 33:6 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada
mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan
mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan
dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Menjaga kesehatan fisik YANG DIANUGERAHKAN TUHAN pada
kita dengan cara : Olah raga, makanan yang cukup dan bergizi,
hidup secara teratur dan istirahat yang cukup menjadi bagian dari
usaha memelihara kesehatan fisik.
Juga harus menjaga kesehatan rohani dengan cara : membiasakan
hidup doa dan persekutuan dengan Tuhan, menjaga makanan saat
teduh dengan firman Tuhan, tidak mensepelekan nilai-nilai ibadah
baik di Gereja maupun di ibadah FA.
Halangan kedua hal tersebut ialah :
- Alasan tidak ada waktu untuk melakukannya.
- Terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain.
- Melakukan rutinitas yang tidak ada hubungan dengan
pekerjaannya. Contoh : seharusnya jam beribadah diubah ke
acara “memancing seharian” kalau ga dapat ikan eeh akhirnya
beli ikan di pasar; ibadah 1 jam capeknya luar biasa, jalan-jalan
ke Mall seharian ga ada capeknya.
- Efesus 5:16 dan pergunakanlah waktu yang ada, karena
hari-hari ini adalah jahat.
- 1 Korintus 15:33 Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang
buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
B. SAY NO TO ...... AKIBAT YANG BURUK !
EFESUS 4 : 27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.
Apa sajakah perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk dan
merusakkan masa depan ?
1. Say NO to DRUG .... jangan pernah sekali-kali terlibat dengan
kemabukan dan pesta pora - Galatia 5:21 kedengkian,
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya
itu kuperingatkan kamu - seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak
akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.

2. KETERIKATAN dengan hal-hal yang buruk, membuat kita tidak
percaya dengan masa depan yang disediakan oleh Tuhan.
a. Terikat dengan “game online”, pornografi; “dugem”, dll
b. Terikat dengan waktu yang tidak berguna; suka begadang malam
yang akhirnya juga merusakkan kesehatan tubuh dan jiwa.
c. Terikat dengan hal-hal yang menguras masa depan: berjudi,
mabuk, dll
3. Rasul Paulus berkata : “... seperti yang telah kubuat dahulu“ (ayat
21b); tetapi ia sadar bahwa itu tidak menguntungkan dirinya maka
rasul Paulus BERTOBAT dan mengikatkan dirinya pada Salib
Kristus untuk masa depannya. Ia mengenakan buah Roh dalam
kehidupannya (Galatia 5 : 22-23).

C. KRISTUS MEMPERLENGKAPI KITA SEMUA
EFESUS 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
Seperti prajurit yang akan menuju medan perang dan akan
MENANG dalam peperangan, maka dipersiapkan bukan hanya
latihan perang saja melainkan juga PERLENGKAPAN PERANG
yang BAIK.
- Mengapa diberi senjata rohani ? Efesus 6 : 12 - - sebab bukan
hanya “daging” / keinginan yang kita lawan tapi juga kekuasaan
si jahat.
- Juga diperlengkapi dengan api, minyak dan pelita supaya siap
sedia, berjaga dan bijak (Matius 25:4).
- Diperlengkapi dengan DOA – Matius 26:41 Berjaga-jagalah
dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah."
- Diperlengkapi dengan karakter dan perbuatan baik – Filipi 4:5
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan
sudah dekat !
KESIMPULAN :
Kalau kita mengisi hidup untuk masa depan dengan perkara yang
baik, sehat dan berguna maka sungguh benar-benar akan menjadi
hidup yang luar biasa dan dapat menikmatinya dengan penuh
ucapan syukur pada Tuhan.

