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
- 27 Mei 2016 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
- 03 Juni 2016 : Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Lukas Satimin)
- 10 Juni 2016 : Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 17 Juni 2016 : Team Doa FA – TM (Bpk. Benny Rumenta)
============================== ==== ===== ===== =================

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 !!
============================== ==== ===== ===== =================

IBADAH DOA PUASA RAYA 40 HARI
DI MULAI DARI TANGGAL 27 MEI-5 JULI 2016
Materi doa puasa bisa didownload di
www.bethany.or.id

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	
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  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

BENIH JAHAT atau BAIK ?
LUKAS 6:44 Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena
dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri
tidak memetik buah anggur.
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)
U LAN G AN 31:6
Kuatkan dan teguhkanlah
hatimu, janganlah takut
dan jangan gemetar
karena mereka, sebab
TUHAN, Allahmu, Dialah
yang berjalan menyertai
engkau; Ia tidak akan
membiarkan engkau dan
tidak akan meninggalkan
engkau."

Sifat dan karakter seseorang adalah
digenetikakan dari generasi sebelumnya.

Sebab itu ada yang berkata pada
seseorang : “ Ia mirip papanya yaa; aduh
mirip sekali sifatnya ama mamanya; dan
lain sebagainya” Hal ini benar karena
“benih” yang ada dalam dirinya sudah
menjadi bagian dari hidupnya. Itu adalah
ungkapan dari sebuah teori genetika.
Demikian juga halnya dengan hal-hal
rohani; dari mana ia mendapatkan benih
maka dari situ dia akan ditumbuhkan.

Jika seseorang menerima benih yang
baik karena firman Tuhan yang benar maka ia akan tumbuh dengan
baik oleh karena firman Tuhan tersebut; tetapi kalau ia tumbuh dari
benih yang bukan firman Tuhan maka pertumbuhannya akan
mengalami hambatan rohani yang tidak baik juga.
Kita sekarang hidup ditaburi benih yang baik atau benih yang jahat ?
Ataukah benih itu sudah baik adanya tetapi tanah yang kita miliki
adalah tanah yang tidak baik? Mari kita siapkan hati kita menerima
benih-benih yang baik, menolak benih-benih yang jahat.

A. PADA DASARNYA KITA ADALAH BAIK !
KEJADIAN 1 : 31 Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu,
sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
keenam.
Allah menciptakan semua ciptaan ini pada dasarnya : BAIK dan AMAT
BAIK! Manusia pertama pun (Adam dan Hawa) adalah ciptaan yang amat
baik (sempurna) melebihi dari ciptaan lainnya, sebagai image Tuhan !
Pada dasarnya kita ini adalah manusia Allah yang baik. Tetapi karena
dosa dan kesalahan (benih-benih jahat) maka ada perubahan dari yang
baik berubah kepada jahat.

DARI BAIK ! KE JAHAT
-

Menurut akan pesan Tuhan
! melanggar firman Tuhan
Saling mengasihi satu sama lain ! membunuh (Kain dan Habel)
Bersatu dalam kesatuan
! pemberontakan (Menara Babel)

Sebab itulah Tuhan ingin manusia yang diciptakannya ini diubah benih
dan tempat benih yaitu hati dan kehidupan manusia. Diberi benih baik,
diberi hati baru dan menjadi ciptaan baru (Yehezkiel 11:19; 36:26;
2 Korintus 5:17).

B. APA BENIH BAIK DAN JAHAT ITU ?
MARKUS 4:31 Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang
ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari pada segala
jenis benih yang ada di bumi.
Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit mana kau pilih, yang lebar
api, jiwamu mati tapi yang sempit... Hidup Abadi..... Ini adalah pujian
lama yang menjelaskan bahwa kita harus sadar dalam hidup ini hanya
ada 2 hal: baik atau jahat! Kalau kita pilih yang baik maka semua harus
kita jalani dengan baik dan menjauh dari kejahatan.
BENIH YANG BAIK, ialah firman Tuhan, semua hal yang berbicara
tentang Kerajaan Sorga, bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus, dan lainlain. Benih ini ditaburkan kepada hati yang sebagai tanah yang baik;
bukan kepada tanah yang penuh dengan batu dan semak ataupun mereka
yang ada di pinggir jalan.
BENIH YANG BAIK tidak akan bertumbuh, jika tidak diterima oleh
tanah (hati) yang baik. Itu akan digantikan oleh benih yang jahat
(=ILALANG) Benih yang tidak sedap dipandang, Benih yang merusak;
benih yang tidak menghasilkan buah apapun (Matius 13:39,40).

TUGAS KITA :
1. Jangan sampai hati (tanah) kita ditaburi ilalang oleh si jahat.
2. Berilah tempat yang baik untuk firman Tuhan yang berkuasa untuk
mengubah hidup kita menjadi baik.
3. Jangan beri kesempatan apapun dan kapanpun buat si jahat
(Efesus 4:27).
4. Tekunlah dalam pengajaran firman Tuhan (Kisah Rasul 2:42).

C. JIKA ADA BENIH JAHAT, BUAAANG !! JANGAN TUNDA
EFESUS 4:31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian
dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula
segala kejahatan.
Jangan betah dengan kemalasan, jangan “eman” dengan hal-hal yang
rusak; jangan dipegang sesuatu yang tidak baik !! Harus DIBUANG !!
Supaya benih yang baik bisa diterima dalam kasih karunia Tuhan.
- Ada kepahitan di antara kita satu sama lainnya ? BUANG !!
- Adakah iri hati, iri pikiran, iri kekayaan, iriiiii .. semuanya? BUANG !!
- Adakah kebencian, amarah dendam kesumat, dan segala bentuk benih
jahat lainnya yang masih “tersisa”, sedikit luka di hati .... BUANGGG !!
Dan segera bebat luka batin itu dengan BENIH FIRMAN Tuhan !

BUANG DAN AMBIL (GANTIKAN) YANG BARU !!
EFESUS 4 : 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang
lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di
dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Berbuat seperti Tuhan kepada yang membenciNya :
- Tidak membalas jahat dengan jahat.
- Tidak berbuat jahat sekalipun dituduh berbuat jahat.
- Malahan Tuhan mengampuni saat akan menyelesaikan tugasNya di
atas kayu salib ! Lukas 23:34.
- Kita juga berbuat sama seperti Kristus. Karena DIA adalah teladan
yang memberi benih yang baik, yang memelihara benih itu tumbuh
dengan baik dalam hidup kita.
1 TIMOTIUS 4:12 Jangan seorangpun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

