MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

POKOK – POKOK DOA :

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bagi keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany.
Doakan bangsa dan negara Indonesia.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 30 Desember 2016 : LIBUR
- 06 Januari 2017
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 13 Januari 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sf)
- 20 Januari 2017
: Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
- 27 Januari 2017
: Team Doa FA – WA (Bpk. Hanafi Tantono)
============================== ==== ===== ===== =================

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
(Doa Fajar Sabtu, 31 Desember 2016 - LIBUR )
============================== ==== ===== ===== =================

Ibadah NATAL & Tutup Tahun Bethany Graha Nginden:
- Sabtu, 24 Desember 2016 Pukul 19.00 Wib (Candle Light Service)
- Minggu 25 Desember 2016:
1. Pkl 06.30 2. Pkl 10.00 3. Pkl 13.30 4. Pkl 17.00 Wib (Candle Light Service)
- Sabtu 31 Desember 2016 Pukul 22.00 Wib (Tutup Tahun)
- Minggu 01 Januari 2017:
1. Pkl 10.00 Wib 2. Pkl 13.30 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 20

Tgl : 26 Desember 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
BUAH ROH KUDUS (2)
Karena sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2017 maka itu Bapak Gembala
beserta departemen FA mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun baru
kita makin rindu punya karakter seperti Kristus di mana kasihNya dinyatakan
dengan luar biasa.
Sebab tanpa kasih apa saja yang kita lakukan tidak ada faedahnya seperti yang
dikatakan dalam kitab 1 Korintus :
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai
karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki
seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk
memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali
tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada
padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. (1 Korintus 13 : 1-3).
Kadang kala ada orang yang bingung bagaimana caranya kita berbuat kasih?
Dalam kitab Injil sudah dijelaskan : Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri atau dengan kata lain: Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang
perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Misal kalau kita
ingin orang lain tidak memfitnah kita baiklah kita jangan memfitnah orang lain,
kalau kita ingin orang lain tidak menipu kita baiklah kita jangan menipu orang
lain. Kita berbuat kasih tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita saja
melainkan juga kepada musuh-musuh kita seperti yang dikatakan Tuhan
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Minggu lalu kita membicarakan buah Roh: Kasih, sukacita dan damai sejahtera,
untuk minggu ini kita akan membicarakan buah Roh: kesabaran, kemurahan dan
kebaikan yang akan dijelaskan di bawah ini :

1. Kesabaran

Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk
menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar ( Kolose 1:11)
! Kesabaran dalam bahasa aslinya makrothumia (Yunani) yang mempunyai
arti panjang sabar, tabah, tahan menderita, kekuatan untuk menanggung
aniaya dan perlakuan buruk.
! Kata sabar itu gampang diucapkan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah
semudah itu. Dalam hidup berkeluarga sangat dibutuhkan kesabaran untuk
menciptakan kondisi yang baik dalam berkeluarga. Dalam kitab Amsal
dikatakan Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar
memadamkan perbantahan. Orang yang dewasa rohaninya pasti tidak cepat
marah tetapi belajar untuk mengerti orang lain. Ini sangat dibutuhkan dalam
hubungan suami dengan istri dan hubungan orang tua dengan anak. Sebab
seringkali terjadi masalah dalam keluarga hanya karena adanya
kesalahpahaman antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak.
Kalau kita punya kesabaran (tidak cepat marah) maka semuanya itu bisa
diselesaikan dengan baik.
! Kesabaran juga berbicara mengenai tahan menderita karena kebenaran.
Sering kali di dunia bisnis hal ini menjadi tantangan. Seringkali kita
diperhadapkan dengan pilihan apakah kita mau memegang kebenaran
Alkitab ataukah kita menggunakan cara-cara dunia. Sepintas kalau kita pakai
cara-cara yang Alkitabiah sepertinya kita akan kalah dengan orang-orang
yang menggunakan cara-cara dunia, tetapi percayalah bahwa kebenaran itu
akan muncul dan membela kita sebab Allah ada di pihak kita siapakah yang
dapat melawanNya.
! Kesabaran yang diberikan Allah Roh Kudus memampukan anak Tuhan untuk
bertahan dalam menghadapi tantangan hidup ini bahkan mampu untuk
menanggung aniaya dan perlakuan buruk seperti apa yang dialami oleh
Tuhan Yesus sendiri.
! Mengajak Jemaat FA untuk mengkoreksi diri apakah kita sudah menjadi
orang yang sabar ataukah orang yang suka marah-marah (Khususnya dalam
hidup berkeluarga) ? dan berdoa mohon kemurahan Allah Roh Kudus supaya
diberikan buah Roh kesabaran dalam hidup ini.

2. Kemurahan

Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan
dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemahlembutan dan kesabaran. (Kolose 3 : 12)
! Kemurahan dalam bahasa aslinya chrestotes (Yunani) yang mempunyai arti
kebaikan yang penuh kemurahan (tindakan yang penuh kebaikan, khususnya
kebajikan sosial).
! Buah Roh kemurahan membuat anak Tuhan suka memberi baik secara materi
(jasmani) maupun secara moril (rohani) dengan sikap hati yang bersukacita.
Orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan sebab dikatakan dalam
kitab Amsal: Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang
menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan (Amsal 11: 24).

Dan juga dalam 2 Korintus dikatakan: Orang yang menabur sedikit, akan
menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak
juga (2 Korintus 9:6).
! Memberi kepada anak Tuhan tidaklah rugi sebab apa yang kita lakukan
Tuhan perhitungkan sebagai perbuatan yang dilakukan kepada Tuhan
sendiri.
! Mengajak jemaat FA untuk setia menabur dan bila ada yang belum menabur
ajak jemaat FA untuk ambil keputusan mulai dari sekarang untuk belajar
menabur.

3. Kebaikan

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan
dengan kebaikan! (Roma 12 : 21)
! Kebaikan dalam bahasa aslinya agathosune (Yunani) yang mempunyai arti
ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik.
! Buah Roh kebaikan membuat anak Tuhan mempunyai kesukaan
mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pada umumnya orang akan
mengadakan perlawanan bila dijahati orang bahkan ada yang memberikan
balasan 2x lebih jahat dari apa yang sudah diperbuat dengan alasan biar dia
jera. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tindakkan kita justru berkebalikan
dari cara dunia, yaitu mengasihi musuh kita dan mendoakannya.
! Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
DARI SEMULA
T’LAH KAU TETAPKAN
HIDUPKU DALAM TANGANMU
DALAM RENCANAMU TUHAN
RENCANA INDAH
T’LAH KAU SIAPKAN
BAGI MASA DEPANKU
YANG PENUH HARAPAN

REFF:
S'MUA BAIK, S’MUA BAIK
APA YANG T’LAH KAU PERBUAT
DI DALAM HIDUPKU
S’MUA BAIK, SUNGGUH
TERAMAT BAIK
KAU JADIKAN HIDUPKU
BERARTI.

Kesimpulan
Bila kita melibatkan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, kita
pasti diberikan buah Roh Kudus kesabaran, kemurahan dan
kebaikan yang membuat kehidupan ini menjadi indah.

Ayat Hafalan
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi
kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Roma 12 : 21)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. (1 Kor. 13:4 - 7)

“IBADAH FA SENIN, 02 JANUARI 2017 - DILIBURKAN”

