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	
  	
  
-‐	
  	
  16	
  Oktober	
  2015	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  Team	
  Doa	
  FA	
  –	
  Wilayah	
  SI	
  (Bpk.	
  Isai	
  Hendra	
  Wibisono)	
  
-‐	
  	
  23	
  Oktober	
  2015	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  Team	
  Doa	
  FA	
  –	
  Wilayah	
  WB	
  (Bpk.	
  Daniel	
  Rikyanto)	
  
-‐	
  	
  30	
  Oktober	
  2015	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  Team	
  Doa	
  FA	
  –	
  Wilayah	
  GB	
  (Bpk.	
  Peter	
  Junias	
  Luistanto)	
  
-‐	
  	
  06	
  November	
  2015	
  	
  :	
  	
  Team	
  Doa	
  FA	
  –	
  Wilayah	
  SR	
  (Bpk.	
  Yanto	
  Effendy)	
  
============================== ==== ===== ===== ==== ==
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)
=== ==== ===== ===== =============================== ==

ANDAKAH PEMAIN “PING PONG” YANG BAIK ???
IKUTI PERTANDINGANNYA DI BANQUET GRAHA
NGINDEN. BAGI PENONTON & PESERTA DISEDIAKAN
PULUHAN DOOR PRICE!!!
SILAKAN FA BISA BERGABUNG DENGAN GEREJA
BETHANY CABANG SEKOTA.
DAFTARKAN KE CABANG BETHANY SEKOTA ..
BERGEMBIRA ... BERSATU .. DALAM KELUARGA FA
PERTANDINGAN DILAKSANAKAN SETIAP HARI SABTU:

(10 & 17 OKTOBER 2015 @15.00 wib)
=== ==== ===== ===== =============================== ==

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

EDISI	
  :	
  41	
   	
   	
   	
  

Tgl	
  :	
  12	
  Oktober	
  2015

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

PEDULI SEBAB TUHAN JUGA PEDULI
YAKOBUS 3:13-18
"Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri
sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam
perbuatan jahat." (ayat 16)
KEPEDULIAN TUHAN terhadap
sekitarnya sangat luar biasa. Tuhan
Yesus PEDULI saat mereka alami
Yohanes 10:27
sakit mereka disembuhkan, saat
mereka lapar mereka diberi makan,
Domba-domba-Ku
saat mereka alami masalah mereka
mendengarkan suara-Ku
dibukakan jalan keluar, saat mereka
dan Aku mengenal
menangis karena duka mereka
mereka dan mereka
dihiburkan, saat takut mereka
mengikut Aku,
dikuatkan ... dan masih banyak lagi
kepedulian Tuhan atas segala keadaan kita.
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

Dapatkah kita menjadi peduli juga terhadap sekeliling kita ? Apakah
kita peduli hanya saat kita diuntungkan ? atau kita “pura-pura” tidak
melihat, mendengar akan kebutuhan orang lain. Ataukah kita hanya
berkata : “ooh, itu bukan bagian saya.” – “Si Anu yang bisa lakukan,
saya tidak bisa lakukan”. Mengapa kita tidak bisa berkata: “ Saya
mampu melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain.”
(Amsal 3 : 27). Atau mungkin kita akan berkata: Dulu saat saya
susah .. nggak ada yang peduli dengan saya; masakan sekarang saya
harus peduli dengan orang lain yang susah ... ?”

HARI INI kita diajarkan Tuhan untuk PEDULI sekitar kita !
A. PEDULI APA SAJA ? (Praktikal yang sederhana)
-‐

Saat ada orangtua yang ragu menyeberang jalan karena lalu
lintas ramai; yuukk kita yang berkendara walau keburu untuk
suatu kegiatan ... mengalahlah bagi penyeberang jalan yang
membutuhkan.

-‐

Ada sampah tercecer, walau bukan kita yang membuangnya ....
apa sih susahnya kita “membuangkan” ke tempat yang benar ?

-‐

Ada yang sakit ? Ingat dalam agenda doamu langkah pertama,
punya waktu bezuk lah dia; punya harta ? Bantulah dia ....

-‐

Dan masih banyak lagi kepedulian yang sederhana.

B. KARAKTER (SIFAT) PEDULI ORANG LAIN
I KORINTUS 10 : 24 Jangan seorangpun yang mencari
keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari
keuntungan orang lain.
1.

Pelaku Perintah firman, taat
pada apa yang harus kita
lakukan ! Tidak hanya peduli
dengan diri sendiri tapi juga
peduli dengan sekitar kita.

2. Tidak Egois ! Tuhan memanggil
kita untuk menjadi berkat dan
kesaksian bagi orang lain, bukan
lagi hidup untuk diri sendiri
atau mementingkan diri sendiri (egois). Menurut kamus
Webster, egois atau mementingkan diri sendiri (selfish) bisa
diartikan: memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau
berlebihan; mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri
sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Orang
yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat,
lebih mengutamakan kepentingan dan perasaannya sendiri tapi
tidak mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain.

3. ORANG YANG MURAH HATI ! Alkitab menegaskan,
"Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah
murah hati." (Lukas 6:36). Dikatakan pula, "Berbahagialah
orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh
kemurahan." (Matius 5:7).
4. TIDAK KIKIR. Jadi Tuhan menghendaki agar setiap orang
percaya memiliki kemurahan hati, bukan kikir. Bahkan
Alkitab mencatat bahwa orang kikir sama dengan orang yang
melakukan kejahatan lainnya seperti percabulan,
penyembahan berhala, pencuri, penipu dan lain-lain yang
kesemuanya tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan
Allah (1 Korintus 6:9-10).

C. YESUS PEDULI, KITA PUN PEDULI !
-‐

YESUS PEDULI atas kebahagiaan pernikahan orang lain,
Yesus pun diundang ke perjamuan pernikahan di Kana yang
di Galilea (Yohanes 2:1-11).

-‐

YESUS PEDULI bagi yang tidak diperhatikan. Di kolam
Betesda yang sakit 38 tahun disembuhkan (Yohanes 5:1-2).

-‐

MENGAPA PEDULI ? Keajaiban terjadi karena belas kasihan
dan kepeduliaan sang Juruselamat. HATI YESUS tidak
tahan melihat penderitaannya yang telah mencapai
puluhan tahun.

Bagaimana dengan kita ? Dapatkah kita juga peduli dengan
orang lain sama seperti Tuhan peduli ? Tentunya kita akan
banyak belajar untuk peduli dengan sekitar kita. Dengan
menyanyikan lagu: ALLAH PEDULI; maka kita akan
mempraktekkan juga bahwa SAYA juga peduli ! Halleluya
PERINTAH TUHAN ialah :
LUKAS 10:36, 37 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut
pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke
tangan penyamun itu?"
Jawab orang itu: "Orang yang telah
menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya:
"Pergilah, dan perbuatlah demikian!" Amin !

