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 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.
7. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 31 Maret 2017
: Team Doa FA - SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 07 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 14 April 2017
: LIBUR (JUMAT AGUNG)
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 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)
- 26 Mei 2017
: Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
============================== ==== ===== ===== ===================

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 : 12

Tgl : 27 Maret 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
PERLENGKAPAN SENJATA ALLAH
Tantangan hidup dari tahun ke tahun makin meningkat dan uang memegang
peranan penting dalam hidup ini. Meskipun uang itu penting tetapi uang tidak
dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Tetapi ada beberapa orang
yang karena uang mengambil langkah yang salah dengan melibatkan kuasa
kegelapan (okultisme) untuk mendapatkan rejeki. Jenis-jenis okultisme di
antaranya:
- Spiritisme : praktek okultisme dengan keyakinan bahwa orang hidup bisa
berhubungan dengan orang mati atau sebaliknya.
- Ilmu ramal : meramal berdasar horoskop, meramal dengan kartu, maramal
dengan garis tangan.
- Ilmu rasa : percaya pada perasaan, mimpi yang direka-reka, dengan buku
mimpi dan artinya, dll.
- Ilmu sihir : hipnotis, black magic, white magic.
- Jimat : salib untuk jimat, benda-benda antik, keris, dll.
Mereka menggunakan kuasa kegelapan untuk mendapatkan rejeki yang banyak
dengan cara yang cepat. Dan ada beberapa orang yang menggunakan kuasa
kegelapan untuk menjatuhkan para pesaing bisnisnya. Tetapi setiap orang yang
mendapat rejeki/pertolongan dari kuasa kegelapan, mereka harus membayar
harganya, misal: mereka harus mempersembahkan anaknya sebagai korban
kepada penguasa kegelapan, mereka harus mengorbankan nyawa orang lain,
mereka harus membuat sesaji, dll, dan kalau lalai bisa membahayakan nyawa
orang itu/keluarganya, karena itu kita harus ingat bahwa iblis punya tujuan
untuk mencuri, membunuh dan membinasakan manusia. Kita sebagai anak-anak
Tuhan jangan pernah terlibat dalam penggunaan kuasa kegelapan untuk
mendapatkan rejeki, kita harus percaya bahwa Bapa di sorga sanggup
mencukupkan setiap kebutuhan sebab kita adalah anak-anakNya. Supaya dapat
bertahan melawan tipu muslihat iblis dan dapat mengadakan perlawanan pada
hari yang jahat ini serta tetap berdiri tegak dalam iman, sesudah menyelesaikan
segala sesuatu maka kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena
itu di bawah ini kita akan membahas mengenai perlengkapan senjata Allah :

1. Berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan

Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat
mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah
kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan
kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan (Ef. 6:13-14)
 Iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi iblis masih bisa
menjatuhkan anak-anak Tuhan melalui tipu muslihat/dusta. Karena itu ikat
pinggang kebenaran sangat penting dan tidaklah kebetulan ditaruh pada urutan
pertama pada perlengkapan senjata Allah. Kebenaran itu yang akan
memerdekakan anak-anak Tuhan. Sebab dengan kebenaran yang berdasarkan
Alkitab, anak-anak Tuhan tidak bisa disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat yang
cenderung menyimpang dari Alkitab.
 Kebenaran yang dinyatakan Alkitab harus menjadi landasan hidup anak-anak
Tuhan bukan cerita-cerita dongeng, misal: kalau kita lewat kuburan harus
pamitan dengan mengatakan permisi mbah dengan alasan supaya tidak diganggu.
Kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh
yang ada di dunia ini termasuk iblis.
 Berdasarkan kebenaran itulah kita bisa bertindak dengan adil (berbajuzirahkan
keadilan). Atau dengan kata lain kalau orang itu hidupnya tidak benar, ia tidak
akan bisa bertindak dengan adil. Seringkali terjadi bila hakim bisa disuap, maka
yang benar akan disalahkan dan yang salah akan dibenarkan.
 Dalam kitab Korintus dikatakan: Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang
yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? (1 Kor.6:9a)
maka itu kita harus bertindak adil meskipun kita akan mendapat perlawanan dari
pihak lain, tetapi percayalah akan pembelaan Tuhan bila kita bertindak dengan
adil.

2. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera dan perisai iman

Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera;
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat (Ef. 6:15-16)
 Berita Injil damai sejahtera membuat orang-orang bertobat dan menerima Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Disamping itu juga mengingatkan
pada diri sendiri (pemberita) agar hidup sesuai dengan berita Injil yang
disampaikannya. Dengan kata lain menjaga hidupnya agar tidak melanggar
kebenaran firman Tuhan dan bila ia melanggar firman Tuhan, Roh Kudus yang
ada dalam diri hamba Tuhan itu akan mengingatkannya supaya hidupnya sesuai
dengan pemberitaan Injil yang ia sampaikan kepada orang-orang. Sehingga
hamba Tuhan ini tidak sampai jatuh dalam genggaman iblis. Maka itu kerelaan
memberitakan Injil menjadi salah satu perlengkapan senjata Allah yang harus ada
pada anak-anak Tuhan.
 Walaupun kita sudah hidup benar, adil dan memberitakan Injil damai sejahtera
tetapi tantangan dalam hidup ini tidak akan berhenti bahkan kadang-kadang lebih
besar karena itu dibutuhkan perisai iman untuk menghadapinya. Kadang- kadang
Tuhan ijinkan ujian iman terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, supaya anakanak Tuhan belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan
kekuatannya sendiri. Bangsa Israel pada waktu mengutus 12 pengintai untuk
mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai dalam menghadapi musuh menggunakan

kekuatannya sendiri sehingga mereka mengatakan kita seperti belalang di
hadapan musuh tetapi 2 orang pengintai Yosua dan Kaleb, mereka menghadapi
musuh tidak dengan kekuatannya sendiri tetapi percaya akan janji Allah dan
hasilnya 2 orang itu yang masuk ke tanah Kanaan sedangkan 10 pengintai yang
lain binasa di hadapan Tuhan. Maka itu dalam perjalanan hidup ini kita harus
pegang janji Tuhan melebihi dari apapun sebab yang berjanji adalah Allah yang
berkuasa atas langit dan bumi yang sanggup menggenapi janjiNya.

3. Ketopong keselamatan dan pedang Roh

Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah,
(Ef. 6:17)
 Tantangan hidup membuat beberapa orang mulai goyah tentang keselamatan
bahkan ada yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke sorga karena semua
agama mengajarkan adanya sorga. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada
satu jalan saja menuju ke sorga yaitu hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada jalan
yang lain. Karena itu ketopong keselamatan menjadi perlengkapan senjata Allah
yang sangat penting karena menentukan masa depan kita kelak di sorga. Dalam
kondisi apapun, jangan pernah kita undur dari Tuhan Yesus supaya kelak kita
beroleh bagian dalam kerajaanNya.
 Sebagai tentara Allah tidak akan komplit kalau tidak diberi senjata untuk
berperang. Karena itu Allah memberikan pedang Roh yaitu firman Tuhan sebagai
senjata dalam peperangan. Kita bisa ambil teladan dari Tuhan Yesus pada waktu
dicobai iblis di padang gurun, Tuhan Yesus melawan iblis dengan mengatakan ada
tertulis, artinya berdasarkan firman Tuhan. Dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa
dan meninggalkan Tuhan Yesus.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
S'BAB PEPERANGAN KITA
BUKAN MELAWAN DARAH DAN DAGING
S'BAB PEPERANGAN KITA
MELAWAN PENGUASA DI UDARA
S'BAB PEPERANGAN KITA
BUKAN MELAWAN DARAH DAN DAGING
S'BAB PEPERANGAN KITA
MELAWAN ROH-ROH JAHAT DI UDARA

KENAKANLAH SENJATA ALLAH
SUPAYA KAMU DAPAT BERTAHAN
MELAWAN TIPU MUSLIHAT IBLIS
REFF :
S'BAB ITU
AMBILLAH SELENGKAP SENJATA ALLAH
LAWAN DAN HANCURKAN MUSUHMU
BERPERANG SEBAGAI LASKAR ALLAH
KIBARKAN PANJI KEMENANGANMU

Kesimpulan
Dalam menghadapi tipu muslihat iblis serta mengadakan perlawanan
baiklah kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah
sehingga kita dapat tetap berdiri tegap dalam iman kepada Kristus
sampai pada akhir hidup kita.
Ayat Hafalan
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat
mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah
kamu menyelesaikan segala sesuatu. (Efesus 6 :13)
Ayat Hafalan minggu lalu
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku ..... Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
(Matius 28:19-20)

