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 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
- 15 April 2016
: Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 22 April 2016
: Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias L.)
- 29 April 2016
: Team Doa FA – MB (Bpk. Ruben Anggasta Lie)
- 06 Mei 2016
: LIBUR (ISRA MI’RAJ)
- 13 Mei 2016
: Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 20 Mei 2016
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rickyanto)
- 27 Mei 2016
: 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.
Atau melalui website : www.bethanygraha.org
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!

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

CARA TUHAN MENGASIHI KITA
AYUB 5:17 Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur
Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang
Mahakuasa.
Tuhan sungguh-sungguh mengasihi
kita semua !! Hal ini kita tahu dengan
Ayat Sebelumnya :
pasti. Tetapi seringkali kita berpikir
(diucapkan kembali)
bahwa jika dikasihi maka kita akan
MATIUS 28:6
dibelai, disayang, dimengerti
Ia tidak ada di sini,
kebutuhan kita, dinina-bobokkan,
sebab Ia telah
diberi kecukupan, dilimpahi berkat,
bangkit, sama seperti
dan lain sebagainya yang
yang telah dikatakanmenyamankan keadaan hati kita.
Nya. Mari, lihatlah
tempat Ia berbaring.

Tetapi manakala Tuhan mendidik kita
dengan “caraNya” yang sulit kita
pahami, maka kita sering menganggap Tuhan tidak mengasihi kita.
Sering kita beranggapan bahwa didikan tersebut sebagai hukuman
atas kita. Padahal TIDAK seperti demikian !!. Tuhan benar-benar
mengasihi kita semua dengan segala caraNya yang ajaib,
membentuk kita sebagai orang yang dikasihiNya. Apapun yang kita
alami itu adalah wujud cinta Tuhan pada kita.
-‐

Pegangan hidup kita adalah : Amsal 3:11 Hai anakku,
janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah
engkau bosan akan peringatan-Nya.

A. DIDIDIK SEBAGAI ANAK DENGAN BAPA
IBRANI 12:6 - 7 karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya,
dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak." Jika kamu
harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Anak yang dikasihi oleh Bapanya akan selalu ditegur dan dinasihati jika ia
melakukan hal yang salah.
Anak akan dibimbing sampai ia menjadi dewasa dan mandiri.
Anak akan diajarkan hal-hal yang baik.
Tidak pernah anak meminta roti (hal yang baik) diberi batu atau ular (hal
yang jahat), Matius 7 : 9 – 11.
Dididik untuk menjadi pemilik Kerajaan Sorga, Matius 18 : 10.

B. DIDIDIK SEBAGAI MURID DENGAN GURU
MATIUS 10:24 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau
seorang hamba dari pada tuannya.
Yesus sering disebut sebagai seorang guru dan mereka disebut sebagai muridmuridNya. Hal ini menunjukkan ada hubungan belajar dan mengajar. Yesus
mengajar dan para murid belajar dari Guru.
-

Murid bersedia dididik untuk menjadi berhikmat dan tulus, Matius 10:16
Murid-murid diajarkan kebenaran supaya tidak tertipu dengan hal yang
tidak benar, Kisah 20 : 30.
Guru bukan hanya mengajar tetapi memberi contoh teladan untuk diikuti
oleh para murid, membasuh kaki murid adalah praktikal hidup seorang
guru, Yohanes 13 : 5.
Markus 9 : 31a, Yesus tidak jemu-jemu mengajar murid-murid pelbagai
hal supaya tumbuh dalam kebenaran.

C. DIDIDIK SEBAGAI HAMBA DENGAN TUAN
LUKAS 17:10 Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan
segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata:
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya
melakukan apa yang kami harus lakukan."
Kita juga kadang dikasihi Tuhan sebagai seorang hamba kepada Tuannya.
Supaya dalam hal ini diajarkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan
hati tuannya.
- Diajar untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya,
Lukas 17:9.
- Diajarkan oleh Tuhan untuk belajar melayani dengan rendah hati,
Filipi 2 : 3.
- Tuhan Yesus mengajar seorang hamba hanya taat pada satu tuan, bukan
pada dua tuan, Lukas 16:13.

-

Bahkan seorang hamba HARUS TAAT pada tuannya, Efesus 6:5 Hai
hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus.

D. DIDIDIK SEBAGAI SAHABAT DENGAN SAHABAT
MATIUS 11:19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan
minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan
peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat
Allah dibenarkan oleh perbuatannya."
Seringkali Tuhan Yesus dianggap sebagai sahabat orang berdosa oleh
lingkungannya. Bukan karena Dia juga orang berdosa, tetapi menjangkau
para orang berdosa bukan sebagai hamba melainkan sebagai sahabat bagi
mereka.
- Sahabat dapat menaruh kasih setiap waktu, Amsal 17 : 17.
- Sahabat bersama-sama dalam suka dan duka, saat sedih akan juga turut
bersedih, saat sahabat senang atau bahagia kita juga turut berbahagia,
bukan sebaliknya – Lukas 7 : 32.
- Lukas 11 : 5 – 8 ! Menjadi sahabat yang dipahami oleh sahabatnya;
keadaan apapun yang dibutuhkan, sahabat pasti akan dapat pertolongan.
- Lukas 12 : 4 ! Dorongan untuk tidak takut jika akan menghadapi
masalah-masalah, karena YESUS sebagai SAHABAT SEJATI akan selalu
mendampingi kita.
- Lukas 15 : 9, Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabatsahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah
bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah
kutemukan. (Membagi kebahagiaan bersama bukan dengan orang lain
tetapi dengan sahabat).

KESIMPULAN : ABRAHAM
YAKOBUS 2:23 Dengan jalan demikian genaplah nas yang
mengatakan: "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu
Abraham disebut: "Sahabat Allah."
-

Pernah dididik sebagai hamba yang taat pada Tuhannya, sebagai anak
yang harus menurut pada Bapaknya, sebagai sahabat yang luar biasa.
Marilah kita juga turut mau dengan rela hati dididik oleh Tuhan Yesus
yang mengasihi kita selalu.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.

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

PELAYANAN IBADAH FA : 30 Menit Pujian, Penyembahan, Doa dan 30
Menit Firman Tuhan. Dimohon untuk tidak terlalu malam supaya
menjadi berkat bagi keluarga yang ketempatan Ibadah FA.
Terimakasih.

