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 Bangsa dan Negara Indonesia, supaya tetap aman.
7. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 24 Maret 2017
: Team Doa FA - TI (Bpk. Weldy Eko Tjahjono)
- 31 Maret 2017
: Team Doa FA - SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 07 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 14 April 2017
: LIBUR (JUMAT AGUNG)
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 05 Mei 2017
: Team Doa FA - GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 12 Mei 2017
: Team Doa FA - MR (Bpk. Aristianto)
- 19 Mei 2017
: 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 @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 : 11

Tgl : 20 Maret 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
HIDUP YANG BERBUAH
Orang menanam pohon buah-buahan diharapkan pada waktu tertentu
menghasilkan buah yang baik. Dan bila pada waktu tertentu tidak juga berbuah
atau berbuah dengan hasil yang jelek maka pohon itu akan segera ditebang.
Dalam hal rohani Alkitab juga memberi gambaran yang sama :

 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai
pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk
mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia
berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku
datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak
menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini
dengan percuma! Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun
ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk
kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah
dia!" (Lukas 13:6-9)
 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak
menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam
api. (Matius 3:10)
Jadi sebenarnya Tuhan menghendaki hidup kita
berbuah dan buahnya
mempunyai kwalitas yang baik. Hidup manusia tidaklah panjang, pada umumnya
umur manusia 70 – 80 tahun, waktu inilah yang disediakan bagi manusia untuk
menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus
menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah bagi Tuhan,
jangan sia-siakan waktu yang ada untuk perbuatan yang tidak baik melainkan
kita harus pergunakan sebaik mungkin waktu yang ada untuk menjadi pelaku
firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjanjikan hidup yang kekal bagi yang setia
menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini kita akan
membahas buah apa saja yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan supaya
kelak hidupnya berkenan di hadapan Tuhan.

1. Buah karakter yang baik
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak
ada hukum yang menentang hal-hal itu. (Galatia 5:22-23)
 Pada dasarnya setiap anak Tuhan harus punya karakter yang baik tetapi dalam
kenyataannya banyak anak Tuhan yang mempunyai karakter yang masih belum
baik maka itu kadang kala Tuhan ijinkan anak-anak Tuhan mengalami masalah
dalam hidupnya dengan tujuan untuk memproses kehidupan anak-anak Tuhan
supaya mempunyai karakter yang baik. Dalam Alkitab digambarkan seperti
seorang penjunan yang sedang membuat bejana. Dalam pembuatan bejana, tanah
liat yang dibentuk harus bisa menurut penjunan dan biasanya kalau tanah liatnya
masih mengandung batuan kecil, pada waktu dibentuk hasilnya tidak bagus maka
itu penjunan harus menyingkirkan batuan itu dan mengerjakan kembali sampai
menjadi bejana yang diharapkan.
 Dalam kitab Ibrani dikatakan : Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang
berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai anakku, janganlah
anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau
diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya,
dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak." Jika kamu harus
menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di
manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? (Ibrani 12: 5-7)
 Meskipun Allah menghajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusanNya,
Ia juga memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Bila kita punya
persekutuan dengan Roh Kudus, keinginan daging kita akan dimatikan, dan
diganti dengan buah Roh yang akan berdampak pada karakter kita. Jadi
persekutuan dengan Roh Kudus sangat penting agar kita punya buah karakter
yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan.

2. Buah karya yang baik

Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam
segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan
bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. (Kolose 1 : 10)
 Meskipun kita punya karakter yang baik tetapi itu belum cukup kalau kita tidak
menghasilkan karya yang baik. Sebab dari pekerjaan yang kita lakukan, orang
akan menilai siapa diri kita sebenarnya, apakah orang yang disiplin, apakah orang
yang malas, apakah orang yang ceroboh, dll. Kita sebagai anak Tuhan harus
bekerja dengan kwalitas sebaik mungkin seperti kita melakukannya untuk Tuhan.
Jadi jangan pada waktu ada bos saja kita bekerja dengan baik tetapi bila tidak ada
bos kita melakukan pekerjaan dengan semaunya sendiri (kwalitas yang jelek).
 Tidak hanya dalam pekerjaan sekuler saja tetapi juga dalam pelayanan kita harus
melakukan dengan sungguh-sungguh. Misal kita diberi tugas untuk membawakan
firman di FA, kita bisa saja menyampaikan begitu saja tanpa ada persiapan
sehingga hasilnya kurang bagus, tetapi kalau kita mau melakukan buah karya yang
terbaik, maka kita akan menyediakan waktu untuk merenungkan makalah FA ini
bahkan mungkin kita harus membaca berulangkali supaya benar-benar mengerti
makna dari makalah FA pada hari itu. Sekalian kita juga bisa mengkoreksi diri
apakah kita sudah jadi pelaku dari firman yang tertulis dalam makalah FA

tersebut. Kita harus ingat bahwa kita melakukan semuanya ini karena kita
mengasihi Tuhan dan bukan karena manusia kita melakukan hal ini.
 Marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan buah karya yang terbaik kepada
Tuhan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan.

3. Buah jiwa-jiwa bagi Tuhan

Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah
untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.
(Yohanes 4 : 36)
 Bila kita sudah punya buah karakter yang baik dan buah karya yang baik akan
membawa dampak pada orang di sekeliling kita sehingga melalui kesaksian hidup
kita, orang-orang di sekeliling kita akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Sehingga buah jiwa akan dinyatakan dalam
kehidupan kita.
 Tuhan Yesus sebelum terangkat memberikan perintah: Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:19-20)
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
BAGAIKAN BEJANA SIAP DIBENTUK
DEMIKIAN HIDUPKU DI TANGAN-MU
DENGAN URAPAN KUASA ROH-MU
KU DIBAHARUI SELALU
JADIKANKU ALAT DALAM RUMAH-MU
INILAH HIDUPKU DI TANGAN-MU
BENTUKLAH S’TURUT KEHENDAK-MU
PAKAILAH SESUAI RENCANA-MU

REFF :

KU MAU S’PERTI-MU YESUS
DISEMPURNAKAN S’LALU
DALAM SEG’NAP JALANKU
MEMULIAKAN NAMA-MU

Kesimpulan
Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai buah karakter
yang baik, buah karya yang baik serta memenangkan jiwa bagi
kemuliaan Tuhan sebab Tuhan akan memberikan upah kepada
setiap orang yang setia menjadi pelaku firman Tuhan.
Ayat Hafalan
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
(Matius 28:19-20) .
Ayat Hafalan minggu lalu
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman:
"Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekalikali tidak akan meninggalkan engkau." (Ibrani 13:5)

