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
- 18 Agustus 2017
: Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
- 25 Agustus 2017
: Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 01 September 2017 : LIBUR (IDUL ADHA)
- 08 September 2017 : Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 15 September 2017 : Team Doa FA – SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 22 September 2017 : Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 29 September 2017 : Team Doa FA – TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 06 Oktober 2017
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
- 13 Oktober 2017
: Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)

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

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 : 29

Tgl : 14 Agustus 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

LEADERSHIP
KARAKTER PEMIMPIN (5)
Minggu lalu kita sudah belajar mengenai salah satu karakter pemimpin yaitu
integritas di mana orang yang berintegritas mempunyai ciri-ciri perkataan
dan perbuatannya sama, konsisten memegang kebenaran/prinsip yang
dianggap benar serta jujur dan bertanggung jawab, tetapi dengan integritas
saja masih belum cukup untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan
Tuhan. Banyak pemimpin dunia yang berintegritas tetapi mereka belum tentu
berkenan di hadapan Tuhan, tetapi pemimpin yang berkenan di hadapan
Tuhan selalu berintegritas. Tidak hanya di dunia rohani saja, tetapi di dunia
sekuler, jadi pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang berkenan di
hadapan Tuhan. Sebab dalam Alkitab bahasa sehari–hari dikatakan :
Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian
mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian
layani, dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima
upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umat-Nya, itulah yang
akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani
oleh kalian adalah Kristus sendiri. (Kolose 3 : 23-24).
Jadi meskipun kita sudah menjadi pemimpin baik di bidang rohani maupun
di bidang sekuler, kita harus tetap sadar bahwa di atas kita ada pemimpin
yang agung yaitu Tuhan Yesus di mana kelak kita akan mempertanggung
jawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama ada di muka bumi
ini. Alangkah indahnya kalau pemimpin-pemimpin kita baik itu di bidang
rohani maupun di bidang sekuler benar-benar berjalan dalam pimpinan
Tuhan. Perkara-perkara yang besar akan terjadi bila kita punya pemimpin
yang diurapi oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin baik itu di bidang rohani
maupun di bidang sekuler akan tahu apa yang harus diperbuat untuk
menyenangkan hati Tuhan. Di bawah ini kita hanya akan membahas beberapa
karakter khusus dari pemimpin agar berkenan di hadapan Tuhan:

1. Pemimpin yang takut akan Tuhan.
Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN
menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap
dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. TUHAN
bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya
diberitahukan-Nya kepada mereka. (Mazmur 25 : 12-14)
 Banyak pemimpin yang punya kemampuan yang luar biasa tetapi mereka
tidak takut akan Tuhan sehingga banyak pemimpin yang pandai-pandai
tetapi korupsi, banyak pemimpin yang selingkuh, banyak pemimpin yang
hancur keluarganya (cerai), dll.
 Pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang menghormati
Tuhan apalagi jaman sekarang, Allah sudah memberikan Roh Kudus untuk
tinggal dalam kehidupan kita dan sungguh alangkah indahnya kalau
pemimpin-pemimpin menghormati Roh Kudus yang ada dalam dirinya,
pemimpin-pemimpin akan dibuatNya berhasil dalam menjalani hidup ini.
 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, jadi kalau pemimpin punya
takut akan Tuhan, ia akan mendapatkan hikmat untuk menjadi pemimpin
yang berhasil. (Amsal 9 : 10).

2. Pemimpin yang penuh kasih.

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab
kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari
Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal
Allah, sebab Allah adalah kasih. ( 1 Yohanes 4 :7-8).
 Pemimpin yang penuh kasih adalah pemimpin yang mengasihi sesamanya
seperti dirinya sendiri.
 Tetapi kenyataannya banyak pemimpin tidak menerapkan prinsip kasih di
atas, sehingga banyak pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri
bahkan dibeberapa tempat pemimpin hanya memikirkan bagaimana untuk
mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengorbankan anak
buahnya, bahkan ada yang tidak menggaji pegawainya sampai berbulanbulan.
 Pemimpin yang penuh kasih adalah pemimpin yang memperhatikan
bawahannya sebaik mungkin seperti dirinya sendiri.

3. Pemimpin yang rendah hati.

Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia
mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.
(Mazmur 25: 9 )
 Pemimpin yang tinggi hati (sombong) tidak akan bertahan lama, mereka
akan jatuh. (Amsal 16:18). Maka itu pemimpin yang baik selalu punya
kerendahan hati, mau tunduk pada atasannya dan menghormati orang
lain.

 Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mendengarkan
pendapat, saran bahkan kritikan dari orang lain.
 Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mengakui
kesalahan dan mau meminta maaf dengan tulus jika melakukan
kesalahannya. Khususnya dalam keluarga orang tua harus berani minta
maaf bila melakukan kesalahan kepada anaknya.

4. Pemimpin yang adil.
Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku: Apabila
seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut
akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak
berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di
tanah. (2 Samuel 23:3-4)
 Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak pandang bulu, ia akan
membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Tidak ada
permainan suap-menyuap.
 Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak menghalangi orang
lemah untuk mendapatkan keadilan serta tidak merampas hak-hak
mereka. (Yesaya 10:1-4)
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
TUHAN KU MAU MENYENANGKAN-MU
TUHAN BENTUKLAH HATI INI
JADI BEJANA UNTUK HORMAT-MU
CEMERLANG BAGAI EMAS MURNI

TUHAN KUSERAHKAN HATIKU
SEMUA KUBERIKAN PADA-MU
KUDUSKAN HINGGA TULUS SELALU
AGAR AKU MENYENANGKAN-MU

Reff:
MENYENANGKAN-MU, SENANGKAN-MU
HANYA ITU KERINDUANKU
MENYENANGKAN-MU, SENANGKAN-MU
HANYA ITU KERINDUANKU

Kesimpulan
Karakter pemimpin yang benar adalah takut akan Tuhan, penuh
kasih, berintegritas, rendah hati serta adil.
Ayat Hafalan
Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal
Yang Mahakudus adalah pengertian. (Amsal 9 : 10)
Ayat Hafalan minggu lalu
Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau
muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. (1 Timotius 4 : 12)

