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
- 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)
- 11 Desember 2015 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
============================== ==== ===== ===== ==== ==

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

EDISI	
  :	
  44	
   	
   	
   	
  

Tgl	
  :	
  02	
  November	
  2015

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

MASA DEPAN ORANG PERCAYA

AMSAL 23 : 18 “Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu
tidak akan hilang”
Betapa senangnya hati kita ketika mendapatkan dan membaca ayat ini.
Yang mana menunjukkan penyertaan dan pemeliharaan (Providensia)
Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan yang menjagai dan memberkati kita
sepanjang hari dan bahkan sepanjang masa. Seakan-akan kita
diperlengkapi dengan suatu keyakinan
bahwa masa depan yang baik itu benarAyat Sebelumnya :
benar menjadi kenyataan. Tetapi mengapa
(diucapkan kembali)
banyak orang Kristen tidak “memiliki masa
1 SAMUEL 16:7
depan” yang baik? Apakah kurang iman?
Tetapi berfirmanlah
Mungkin ya dan mungkin tidak. Atau
TUHAN kepada Samuel:
"Janganlah pandang
adakah hal lain yang menghalangi mereka
parasnya atau
untuk terima masa depan yang diberkati
perawakan yang tinggi,
oleh Tuhan?
sebab Aku telah
HARI INI kita akan belajar tentang
menolaknya. Bukan yang
Pengharapan (HOPE) yang diberkati.
dilihat manusia yang
Bagaimana menjadi jemaat yang betul-betul
dilihat Allah; manusia
melihat apa yang di
sanggup menghadapi rintangan-rintangan
depan mata, tetapi
dalam mencapai cita-cita. Bukan menjadi
TUHAN melihat hati."
penakut, orang yang selalu kuatir, dll dalam
menghadapi ujian apapun yang Tuhan
ijinkan bagi kita.
Langkah apa sajakah yang harus kita hadapi untuk memperoleh masa
depan dan pengharapan yang diberkati oleh Tuhan ?

A. MENERIMA DIDIKAN SEKARANG !
AMSAL 23 : 12 - 13 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan
telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari
anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan.
SABAR dalam menerima didikan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang
salah, mau dan bersedia hati untuk menerima nasihat dan teguran. Jangan
bersikukuh dengan ribuan alasan untuk membenarkan diri.
BELAJAR mendengar apa yang baik dan benar, bukan mendengar segala
omongan kosong yang tidak menyehatkan. Gosip alias rasan-rasan (jawa)
! berbicara akan kejelekan, menghina, membumbui berita A menjadi Z,
dll; adalah sikap yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan bahkan
menghalangi masa depan kita sendiri.
TERIMA ROTAN, sakit ? Memang tetapi sebagai hukuman yang
menyembuhkan saat kita alami kesalahan. Ingat ketika kita masih kecil,
saat kita salah? seringkali kita terima “rotan” dari guru, orangtua atau
pendidik kita; jika kita mengerti dan mau bertobat pasti kita akan
diberkati Tuhan saat ini dan juga untuk yang akan datang. Tetapi kalau
kita mencela, menggerutu, mengomel, sakit hati, menolak didikan “rotan”
tersebut, percayalah dampaknya bagi kita adalah “gagal”.

B. HATI DAN HIDUP YANG BERSIH DAN BIJAK !
AMSAL 23 : 15 – 17 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga
bersukacita. Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah
akan TUHAN senantiasa.
Kunci mempersiapkan diri untuk menerima masa depan dari Tuhan,
ialah: mau hatinya diubahkan oleh Tuhan. Minggu lalu kita berbicara
tentang karakter yang dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Sekarang kita
ditingkatkan untuk memiliki Hati dan Hidup yang bersih. Karakternya
baik, hatinya luar biasa, hidupnya bersih, PERCAYALAH ! BERKAT
Tuhan akan terus sampai masa tua kita.
HATI BIJAK = Hati yang memiliki pengetahuan yang benar tentang
Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan meminta
kita bersukacita, ya kita lakukan sikap yang penuh sukacita. Tuhan

meminta kita menjadi garam dan terang yang baik, maka kita juga
melakukannya.
HATI BIJAK = selalu berkata jujur di dalam dan di luar.
HATI BIJAK = Tidak iri akan berkat dan kepunyaan orang lain.
HATI BIJAK = selalu mendekatkan diri kita kepada TUHAN.
HATI BIJAK = tidak menjadi orang yang jahat, karena hidupnya penuh
dengan kemabukan, pesta pora, kemalasan, dll ( Amsal 23 : 19 – 35); Bagi
orang yang demikian benar-benar tidak akan ada masa depan.

C. RAJIN DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN
AMSAL 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang
rajin menjadikan kaya.
Tuhan menjanjikan masa depan yang baik dan pengharapan yang luar
biasa. Tetapi kalau kita memulai hidup sekarang ini dengan MALAS,
maka masa depan dan pengharapan itu juga
akan menjadi impian.
KEMALASAN, tidak akan membuat
kita memperoleh masa depan dengan baik
(Amsal 13:4).
HIDUP YANG RAJIN membuat kita menjadi kaya. RAJIN, tidak
memendam talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, melainkan
mengerjakannya dengan penuh tanggungjawab. ORANG YANG
RAJIN akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Amsal 12:27 Orang
malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh
harta yang berharga.

Kesimpulan :
Masa Depan dan Pengharapan kita yang akan datang berbicara
bagaimana kita mempersiapkan diri pada masa sekarang bersama dengan
pimpinan Tuhan.
Jangan malas melayani, jangan malas bekerja, jangan malas demi
kebaikan. Melainkan melakukannya dengan penuh tanggungjawab. Pasti
berkat Tuhan akan dilimpahkanNya. Amin.

