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. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2017.
6. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 21 Juli 2017
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 28 Juli 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
- 04 Agustus 2017
: Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 11 Agustus 2017
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rikyanto)
- 18 Agustus 2017
: Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
- 25 Agustus 2017
: Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org
============================== ==== ===== ===== ==================

DUKUNG & DOAKAN:
PROGRAM FA TAHUN 2017
Jalan Sehat – Gabungan Beberapa Wilayah
Lomba Masak – Bulan November 2017
============================== ==== ===== ===== ===================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
============================== ==== ===== ===== ===================

Dengar & Ikuti Talkshow FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00 s/d 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 : 25

Tgl : 17 Juli 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

LEADERSHIP
PANGGILAN MENJADI PEMIMPIN
Jaman sekarang sangat sulit cari pemimpin yang benar. Banyak pemimpin
yang tidak mencerminkan kepribadian yang baik, mereka melakukan
korupsi, hidup dalam perzinahan, hidup berfoya-foya, dll. Bahkan banyak
pemimpin yang bertindak sewenang-wenang. Dan banyak juga pemimpin
yang tidak takut akan Tuhan, mereka beribadah tetapi hidup mereka
berkecimpung dalam dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah
seharusnya muncul sebagai pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan
dan mempunyai karakter yang baik. Tetapi tidak sedikit anak Tuhan yang
menolak untuk menjadi pemimpin dan lebih senang menjadi bawahan.
Mereka beranggapan bahwa mereka tidak dipanggil menjadi pemimpin.
Padahal pada awal penciptaan manusia, Allah telah merencanakan bahwa
manusia akan menjadi pemimpin dalam semua ciptaanNya. Seperti yang
tertulis dalam Kitab Kejadian :
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan
atas segala binatang melata yang merayap di bumi." (Kejadian 1 : 26)
Kalau kita baca ayat di atas, Allah punya rencana yang luar biasa untuk
manusia. Marilah kita meresponi panggilan untuk menjadi pemimpin
dalam kehidupan ini dan menyediakan diri untuk dipakai Allah menjadi
teladan di sekeliling kita. Memang setiap orang punya panggilannya
sendiri-sendiri, ada yang dipanggil menjadi pemimpin perusahaan, ada
yang dipanggil menjadi pemimpin di Gereja, ada yang dipanggil menjadi
pemimpin di pemerintahan, dan lain-lain, yang penting kita menyediakan
diri untuk dipakai Allah. Di bawah ini kita akan menjelaskan 3 alasan
bahwa setiap anak Tuhan dipanggil untuk menjadi pemimpin :

1. Setiap anak Tuhan diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah.

pemimpin yang berhasil, kita harus banyak belajar mengenai kehidupan
Tuhan Yesus.

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut
gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya
mereka (Kejadian 1 : 27)
 Allah adalah pemimpin yang luar biasa sedangkan manusia diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah, maka itu Allah menghendaki manusia
menjadi pemimpin dari ciptaanNya yang lain. Maka itu alangkah
menyedihkannya kalau ada anak Tuhan yang mau jadi ekor saja, dan tidak
punya keinginan menjadi pemimpin. Panggilan menjadi pemimpin berlaku
untuk setiap anak Tuhan khususnya yang sadar bahwa dirinya diciptakan
Tuhan secara khusus.
 Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah seharusnya kita
mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin sesuai dengan panggilan
yang dinyatakan oleh Tuhan. Jangan lagi kita mempunyai pemikiran
sebagai orang yang tidak berguna melainkan kita harus percaya bahwa kita
dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin yang membawa dampak pada
orang-orang di sekeliling kita sehingga membawa mereka untuk mengenal
Tuhan Yesus dengan benar.
 Kalau kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan diarahkan
untuk menjadi pemimpin seperti yang dikatakan dalam Kitab Ulangan :
TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi
ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau
mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari
ini kaulakukan dengan setia (Ulangan 28 : 13).

3. Setiap anak Tuhan diberi kuasa Roh Kudus untuk
menjadi saksi.

2. Setiap anak Tuhan telah ditebus oleh darah Kristus dan
diwajibkan hidup seperti Kristus.

Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang siasia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang
fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang
mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak
bernoda dan tak bercacat. (1 Petrus 1 : 18-19)
 Kita telah ditebus dari dosa supaya kehidupan kita kelak menjadi seperti
Tuhan Yesus. Dalam Surat 1 Yohanes dikatakan: Barangsiapa
mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti
Kristus telah hidup. (1 Yohanes 2:6). Ayat di atas mengatakan bahwa kita
wajib/ harus menjadi seperti Kristus, bukan pilihan tetapi wajib menjadi
seperti Kristus.
 Tuhan Yesus selama tinggal di bumi memberikan teladan kepemimpinan
yang luar biasa karena itu kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita
harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi." ( Kisah 1 : 8)
 Allah sudah memperlengkapi setiap anak Tuhan dengan memberikan Roh
Kudus untuk tinggal dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Roh Kudus yang
memimpin dan menolong setiap anak Tuhan supaya menjadi seperti
Tuhan Yesus yaitu pemimpin yang diurapi. Karena itu kita seharusnya
mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang diurapi oleh Roh
Kudus.
 Pemimpin yang benar akan menjadi saksi Kristus, yang akan membawa
dampak jiwa-jiwa bertobat dan memuliakan Allah.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
YANG KURINDUKAN HANYA KAU YESUS
NYATAKAN PRIBADIMU DALAM HIDUPKU
YANG KUDAMBAKAN MENJADI SPERTI KAU YESUS
DI DALAM PERKATAAN PIKIRAN PERBUATAN
MENJADI SPERTI KAU YESUS
MENJADI SPERTI KAU YESUS
MENJADI SEMPURNA DALAM SELURUH HIDUPKU

Kesimpulan
Setiap anak Tuhan dipanggil untuk menjadi pemimpin dan
karena itu setiap anak Tuhan diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah, ditebus dari segala dosanya dan diberikan Roh
Kudus untuk memimpin dan menolong supaya menjadi
pemimpin yang berhasil seperti Tuhan Yesus.
Ayat Hafalan
TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan
menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun,
apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu,
yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia
(Ulangan 28 : 13)
Ayat Hafalan minggu lalu
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan!
akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. (Matius 7:21).

