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
- 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 !!
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH KENAIKAN SEKOTA
BETHANY GRAHA NGINDEN PADA TGL 5 MEI 2016

HARI KAMIS , PK 06.30 / 10.00 / 17.00 WIB

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

MENJAGA HAL YANG BAIK

1 KORINTUS 15:33 Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang
buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)
1 TIMOTIUS 3:13
Karena mereka yang
melayani dengan baik
beroleh kedudukan
yang baik sehingga
dalam iman kepada
Kristus Yesus mereka
dapat bersaksi dengan
leluasa.

Rasul Paulus mengutip sastra Yunani
kuno tentang Hidup Baik yang harus
dijaga dalam segala sikap supaya tetap
menjadi baik adanya.
Seringkali ketika kita merasa “aman
dan nyaman” - kita sering juga “tidak
waspada” dengan hal-hal yang mungkin
akan berdampak pada suatu perubahan
hidup.

Hal ini dingatkan kembali oleh rasul
Paulus kepada kita supaya kita bisa
menjaga hal yang baik.
Dan bahkan dipelihara terus untuk menjadi baik selamanya.
Apa saja Hal yang Baik yang harus kita jaga : kemurahan hati,
kelemahlembutan, kasih, sabar dan lain sebagainya.
Dan juga perbuatan, sikap, perkataan serta banyak hal yang baik
lagi. Tidak lupa hal yang jauh lebih penting adalah : kebenaran
tentang firman Tuhan, ibadah yang murni, hati yang bersih,
fellowship dengan Tuhan, dan lain sebagainya; turut dijaga sebagai
hal-hal yang baik.

Bagaimana sikap kita menjaga ? Bagaimana kita mengerti
menjaganya ? Apa pengertian pesan dari rasul Paulus ini ?

-

A. JANGAN TERSESAT !

Adalah kalimat singkat yang mengandung banyak arti dalam pesan
rasul Paulus ini. TERSESAT, pernah kita alami karena :
- Tidak pernah menuju suatu jalan, keadaan atau tempat yang
akan kita tuju.
- Tidak mempunyai petunjuk yang pasti tentang tujuan kita.
- Tidak mau bertanya-tanya tentang arah dan tujuan kita.
- Seringkali kita bertebak-tebakan (menentukan apakah benar
atau salah keputusan yang kita ambil).
TERSESAT dalam pengertian pesan rasul Paulus ialah (dalam
berbagai terjemahan Alkitab) :
- Jangan mudah tertipu (BIMK).
- Jangan mudah terbujuk rayu (Amsal 7 : 10-21).
- Jangan terkecoh (FAYH).
! Mempunyai arti : iman, perasaan, pikiran dan sikap kita akan
mudah terganggu dengan hal-hal bujuk rayu dan tipuan dunia
yang menggiurkan; sehingga akan bisa mengubah pola hidup
yang baik.
! Contoh : Simson yang baik tergoda bujuk rayu dan tipuan “cinta
palsu” si Delila. Anak bungsu yang membuang warisannya
karena terbujuk rayu oleh teman-teman dan kesenangan dunia
(Lukas 15).
! Sebab itu kita sangat BERHATI-HATI dengan segala tipuan dan
bujuk rayu yang pasti akan membuat kita tersesat ! Jagalah
terutama hatimu dengan segala kewaspadaan (Amsal 4:23).

B. PERGAULAN YANG JAHAT !
Kalimat berikutnya adalah tentang suatu keadaan atau kondisi yang
mempunyai kuasa/ kekuatan untuk mengubah hal-hal yang baik.
Apakah yang jahat itu ?
- WAKTU yang salah kita pergunakan adalah bisa berubah
menjadi jahat (Efesus 5 : 16). Tanpa sadar seringkali kita
mempergunakan waktu ini tidak dengan bijak. Saat masih siang
(bekerja) kita gunakan untuk sesuatu yang bukan bekerja.

-

-

Saat kita tidur (malam) bukan digunakan untuk istirahat. Kita
seringkali mendefinisikan waktu hanya untuk kesenangan diri sendiri.
Bukan untuk sesuatu yang berfaedah. Bagaimanakah dengan WAKTU
yang kita punya ? Dipergunakan untuk hal apa sajakah ?
Game ?
Ibadah ? Kesenangan rohani atau duniakah ?
SAHABAT (BAD COMPANY), Jaga benar siapakah sahabat yang ada
di sekitar kita. Apakah mempunyai dampak yang baik atau buruk.
Seringkah sahabat kita mengajak kepada hal yang duniawi atau
rohani ? Seringkah sahabat itu membuat kita jauh atau dekat dengan
Tuhan ? (Yakobus 4 : 4, 14).
LINGKUNGAN dan TEMPAT, Mazmur 1 : 1 – 3 " Menjaga
bagaimana kita hidup dengan iman yang murni di tengah dunia yang
jahat. Tetap harus menjadi Pelita yang menyala dan garam yang
mengasihi (Matius 5: 10-13).

C. KUASA YANG MENGUBAH HAL YANG BAIK !
-

-

-

MERUSAK (Damage), adalah hal yang disampaikan oleh rasul Paulus.
Pengaruh Jahat itu mempunyai kuasa untuk merusak. Iblis datang
untuk mencuri dan membunuh (Yohanes 10:10), tidak pernah
mendatangkan hal yang baik.
CORRUPT, Korupsi " artinya kuasa jahat sedikit demi sedikit
menghabiskan hal-hal yang baik tanpa diketahui. Mencuri hal yang
baik dijadikan berkurang dalam
kehidupan orang percaya
sehingga hal yang jahat menjadi dominan dalam hidup kita
(Matius 12:45).

MENGUBAH (Changed), kalau hal yang baik sudah dikorupsi maka
hal yang jahat ada dalam hidup seseorang. Yang baik hilang maka
yang jahat berkuasa.

BAGAIMANA kita mengalahkannya ?
EFESUS 4 : 27 - JANGAN PERNAH MEMBERI KESEMPATAN
SEDIKITPUN !

YAKOBUS 4 : 4 - JANGAN PERNAH BERSAHABAT DENGAN
HAL YANG JAHAT !
Dan yang penting adalah ....
DEKATKAN DIRI KITA PADA TUHAN ...
YAKOBUS 4:8 Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan
mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orangorang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua
hati!

