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
- 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)
- 31 Maret 2017
: Team Doa FA - SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
============================== ==== ===== ===== =================

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 : 05

Tgl : 06 Pebruari 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
BAIT ALLAH
Pada waktu Bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun, Allah
memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci (tabernakel).
Dan setiap kali bangsa Israel pindah tempat, kemah suci itu dibongkar
dan dipindahkan ke tempat di mana bangsa
Israel berdiam. Tetapi pada jaman raja Daud,
raja Daud berkata kepada nabi Natan:
"Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari
kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah
tenda." Raja Daud ingin mendirikan Bait Allah
supaya tabut Allah tidak berdiam di bawah
tenda.
Tetapi Allah menghendaki anak Daud yaitu
Salomo yang mendirikan bait Allah. Namun
sekarang jaman perjanjian baru Alkitab
mengatakan: Tidak tahukah kamu, bahwa
kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah
diam di dalam kamu? (1 Korintus 2 : 16).
Jadi sekarang bait Allah bukan lagi berupa
bangunan gedung tetapi setiap pribadi anak
Tuhan menjadi bait Allah karena di dalam
dirinya ada Allah Roh Kudus.
Maka itu kita harus memberi perhatian
khusus pada tubuh, jiwa dan roh kita dan
harus tahu apa yang harus diperbuat pada tubuh, jiwa dan roh kita agar
layak menjadi bait Allah :

1. Tubuh

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati. (Roma 12 : 1)
 Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, seringkali kita memakai tubuh ini
untuk perbuatan yang tidak baik, tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamat baiklah kita memakai tubuh ini untuk
melayani Tuhan dan berbuat baik kepada sesama.
 Kalau dulu kita mengenakan pakaian yang kurang sopan pada tubuh ini,
tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus baiklah kita mengenakan pada tubuh ini
pakaian yang sopan sebab kita menghargai Allah Roh Kudus yang ada di
dalam diri kita dan supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang
lain.
 Keinginan daging : percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan
berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri
sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
selalu bertentangan dengan keinginan Roh. Karena itu oleh Roh kita
mematikan perbuatan-perbuatan daging atau dengan kata lain kita harus
mempunyai persekutuan yang indah dengan Roh Kudus supaya perbuatan
daging dimatikan. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin bisa
mematikan perbuatan daging. Oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa
mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan berkenan kepada Allah.
 Mengajak jemaat FA untuk mengangkat kedua tangan dan menyerahkan
tubuh kepada Allah dengan mengatakan: Bapa, aku serahkan tubuhku
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Bapa dalam nama Tuhan Yesus. (lakukan hal ini 3 kali)

2. Jiwa

Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. (Filipi 2:5)
 Banyak anak Tuhan yang mengisi pikirannya dengan berita-berita mengenai
keadaan dunia ini, mengenai pengetahuan-pengetahuan, mengenai
pandangan-pandangan para ahli dan lain-lain, sebenarnya semuanya itu
boleh saja tetapi kita harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyakkah
waktu yang kita pergunakan untuk memikirkan dan merenungkan firman
Tuhan? Raja Daud meskipun pekerjaannya banyak karena dia sebagai raja,
tetapi ia bisa menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan siang dan
malam (sepanjang hari). Jadi kita tetap mengerjakan pekerjaan kita seharihari tetapi pikiran kita tertuju pada firman Tuhan.
 Meskipun kita sibuk, marilah kita mengambil komitmen untuk setiap hari
membaca Alkitab, sebab Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran.

3. Roh

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahpenyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab
Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan
barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan
kebenaran. (Yohanes 4 : 23-24)
 Roh manusia membuat manusia bisa berhubungan dengan Allah. Maka itu
manusia bisa berdoa kepada Allah, bisa memuji dan menyembah Allah. Dan
seringkali kita melakukan hal tersebut hanya sebatas akal budi kita.
Tetapi sejak kehadiran Tuhan Yesus yang membaptis anak-anak Tuhan
dengan Roh Kudus maka hal tersebut di atas mengalami perubahan, kita
tidak hanya berdoa, memuji dan menyembah Allah dengan akal budi saja
tetapi kita diperlengkapi dengan berdoa, memuji dan menyembah dalam roh
yaitu melalui karunia bahasa roh.
 Rasul Paulus memberikan gambaran hal tersebut di atas dengan
mengatakan: Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan
rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku; aku akan
menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan
memuji juga dengan akal budiku. (1 Korintus 14: 15)
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :

Bapa, kupersembahkan tubuhku
Ku sembah Kau Tuhan (2x)
S'bagai persembahan yang hidup
Ku serahkan hidupku kepada-Mu
Kudus dan yang berkenan pada-Mu Untuk kemuliaan nama-Mu
S'bagai ibadah yang sejati

Kesimpulan

Pada jaman sekarang setiap anak Tuhan adalah bait Roh Kudus
dan karena itu setiap anak Tuhan harus menempatkan tubuh,
jiwa dan rohnya dengan benar supaya layak menjadi Bait Allah
di mana Roh Kudus diam di dalamnya.

Ayat Hafalan

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam
roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa
menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan
kebenaran. (Yohanes 4 : 23-24)

Ayat Hafalan minggu lalu

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

