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.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 03 Pebruari 2017
: Team Doa FA - SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 10 Pebruari 2017
: Team Doa FA - TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 17 Pebruari 2017
: Team Doa FA - SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 24 Pebruari 2017
: Team Doa FA – WN-GY (Bpk. Ronald Najoan)
- 03 Maret 2017
: Team Doa FA - PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 10 Maret 2017
: Team Doa FA - GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 17 Maret 2017
: Team Doa FA - WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 24 Maret 2017
: Team Doa FA - TI (Bpk. Weldy Eko Tjahjono)
============================== ==== ===== ===== =================

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 @ Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!

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

Dengar & Ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 04

Tgl : 30 Januari 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
KERAJAAN ALLAH
Di dalam Kitab Injil Matius penulisan kata Kerajaan Allah jarang
digunakan, tetapi Matius lebih sering menggunakan kata Kerajaan Sorga,
kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Matius melakukan itu
karena surat yang ditulis Matius ditujukan kepada orang Yahudi di mana
pada masa itu penulisan menggunakan kata Allah sangat sakral untuk
digunakan jadi tidak boleh terlalu sering menggunakan kata Allah.
Tetapi hal ini berbeda pada kitab Injil Markus dan Lukas yang berkali-kali
menggunakan istilah Kerajaan Allah karena penerima kitab-kitab itu
bukan orang Yahudi dan juga dengan maksud supaya mudah dimengerti
oleh orang bukan Yahudi. Kita harus benar-benar mengerti akan Kerajaan
Allah yang akan memberikan dampak di kehidupan sekarang maupun
kehidupan akan datang (kehidupan yang kekal).
Untuk kehidupan yang sekarang dalam kitab Matius dikatakan :
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6 : 33)
Dalam bahasa sehari-hari dikatakan :
Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan
lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah
juga kepadamu.
Kalau kita membaca ayat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa kalau
Allah memerintah dalam hidup kita dan kita menjadi pelaku-pelaku
firmanNya maka kita pasti diberkati baik secara jasmani maupun secara
rohani.
Karena pentingnya pengertian mengenai Kerajaan Allah maka itu di
bawah ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai Kerajaan Allah :

1. Injil Kerajaan Allah datang ke dunia melalui Tuhan Yesus
Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota lain Aku harus
memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus."
(Lukas 4 : 43)
 Pada dasarnya Injil Kerajaan Allah menyatakan bahwa karena kasih Allah
kepada dunia ini, Allah mengaruniakan Tuhan Yesus kepada manusia supaya
setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam kitab Kisah para Rasul dikatakan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan
Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dengan kata lain
tidak ada seorangpun dapat masuk Kerajaan Allah tanpa melalui Tuhan
Yesus.
 Injil Kerajaan Allah juga memberitakan adanya pengampunan dosa.
Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dalam kitab
Injil Matius dikatakan: Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang
ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. (Mat. 26 : 28)
 Dalam Injil Kerajaan Allah juga dikatakan bahwa semua orang yang
menerima Tuhan Yesus diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus.
 Jadi dalam Injil Kerajaan Allah, kita akan mengenal betapa besar kasih Allah
kepada manusia supaya manusia tidak binasa melainkan beroleh bagian
dalam kerajaanNya.
 Gembala FA mengajak jemaat FA mengatakan: “Keselamatan tidak ada di
dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang
olehnya kita dapat diselamatkan." (ucapkan 3x)

2. Kerajaan Allah diwujudkan melalui karya Roh Kudus
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. (Roma 14:17)
 Kehadiran Roh Kudus menjadi tanda bahwa Kerajaan Allah sudah datang,
seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus: jika Aku mengusir setan dengan
kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang.
 Kerajaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita, keluarga kita maupun di
tempat kerja kita asalkan kita melibatkan Allah Roh Kudus.
 Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam dirinya ada Allah
Roh Kudus. Tetapi seringkali anak Tuhan kurang menyadari hal itu, bahkan
tidak menghormati kehadiranNya dalam hidupnya sehingga mereka berani
berbuat dosa tanpa merasa bersalah.
 Bila kita merindukan keluarga yang damai sejahtera, mari libatkan Allah Roh
Kudus dalam hidup berkeluarga, maka kita akan melihat karya Roh Kudus
dalam keluarga kita. Apa saja masalah dalam keluarga kita baik itu masalah
yang besar maupun masalah yang kecil kita pasti akan ditolongNya karena
Roh Kudus adalah Allah penolong dan penghibur.

 Mengajak jemaat FA membentuk kelompok-kelompok doa yang terdiri dari
2- 3 orang untuk saling mendoakan dan minta kepada Allah Roh Kudus
supaya terlibat dalam setiap permasalahan yang ada.

3. Kerajaan Allah adalah kekal selamanya
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk
memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita,
Yesus Kristus. (2 Petrus 1 : 11)
 Ada kalimat dalam doa Bapa kami : “datanglah Kerajaan-Mu, jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga”, jadi sebenarnya Kerajaan Allah
sudah ada di sorga tetapi karena kasih Bapa, Kerajaan Allah itu juga
dinyatakan di muka bumi ini melalui Tuhan Yesus.
 Karena itu setelah kita meninggal dunia, kita akan diperhadapkan apakah
kita layak masuk Kerajaan Allah atau tidak. Karena tujuan hidup kita tidak
hanya berhasil di muka bumi ini saja tetapi lebih dari pada itu, kita beroleh
bagian dalam KerajaanNya. Buat apa kalau kita memperoleh banyak hal di
bumi ini tetapi kelak akhirnya kita binasa. Apa yang kita lakukan di bumi ini
menjadi sia-sia kalau akhirnya kita masuk neraka. Kita hidup di bumi hanya
sementara tetapi di Kerajaan Allah, kita hidup kekal selamanya, tanpa ada
lagi penderitaan melainkan hanya ada sukacita dan damai sejahtera di dalam
nama Tuhan Yesus.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
KRAJAANMU DATANGLAH
KEHENDAKMU JADILAH
DIBUMI SEPERTI DI SORGA
KRAJAANMU DATANGLAH
KEHENDAKMU JADILAH
DIBUMI SEPERTI DI SORGA

REFF :
MULIAKANLAH RAJA SGALA RAJA
PENGUASA DIUDARA DIRUNTUHKAN
BIARLAH NAMA TUHAN DITEGAKKAN SKARANG
KEMULIAAN KUASANYA ATAS KITA

Kesimpulan
Kalau kita mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya maka
dengan sendirinya berkat jasmani dan rohani mengikutinya.
Dan kelak kalau kita dipanggil Tuhan, kita dilayakkan beroleh
bagian dalam KerajaanNya yang kekal.

Ayat Hafalan

Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh
Kudus. (Roma 14:17)

Ayat Hafalan minggu lalu
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang
menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersamasama dengan Dia? (Roma 8:32)

