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
- 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)
- 20 Oktober 2017
: Team Doa FA – WN-GY (Bpk. Ronald Najoan)
- 27 Oktober 2017
: Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 03 November 2017 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)

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

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 : 32

Tgl : 04 September 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

LEADERSHIP
UPAH PEMIMPIN (8)
Sebagai pemimpin baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani harus
mempunyai prinsip seperti yang terdapat pada kitab Kolose :
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23)
Bila semua pemimpin baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani
mempunyai prinsip seperti di atas, maka pemimpin–pemimpin akan lebih
bijaksana dalam mengambil keputusan, dan setiap keputusan yang diambil
akan membawa dampak positif yang luarbiasa. Hal tersebut di atas bisa
terjadi bila pemimpin-pemimpin melibatkan Tuhan dalam mengambil
keputusan. Kalau pemimpin–pemimpin menganggap Tuhan sebagai
Tuannya, maka pemimpin-pemimpin akan mengandalkan Tuhan jadi dengan
kata lain pemimpin tidak mengambil keputusan menurut kemauan sendiri,
tetapi pemimpin akan bertanya kepada Tuhan, supaya apa yang
diputuskannya menyenangkan hati Tuhan. Pemimpin yang mengandalkan
Tuhan harus mempunyai hubungan yang indah dengan Roh Kudus, sebab
Allah Roh Kudus adalah Allah yang bisa memimpin pada seluruh jalan
kebenaran. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti akan mendapat upah dari
Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Alkitab :
Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang
ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hambaNya. (Kolose 3: 24).
Pemimpin-pemimpin baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani harus
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahnya tidaklah siasia. Upah yang diterima oleh pemimpin yang mengandalkan Tuhan adalah
upah di dunia sekarang maupun upah di dunia akan datang. Dalam makalah
ini kita akan membahas mengenai upah di dunia akan datang yaitu 5 mahkota
yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin.

1. Mahkota Kehidupan
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia
sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan
Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia. (Yakobus 1:12)
 Mahkota Kehidupan akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin
yang tahan uji dan setia mengikut Tuhan. Seringkali ujian, Tuhan ijinkan
terjadi dalam kehidupan pemimpin, semata-mata hanya untuk kebaikan
pemimpin agar terbentuk karakternya sehingga mereka layak beroleh
bagian dalam kerajaanNya.
 Maka itu pada waktu kita menghadapi ujian, kita harus belajar
mengandalkan Tuhan dan belajar mengucap syukur dalam segala hal.

2. Mahkota Abadi.

Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan,
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk
memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu
mahkota yang abadi. (1 Korintus 9:25)
 Mahkota Abadi akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin yang
dapat menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan
sehari-hari, kita akan diperhadapkan dengan banyak masalah yang
kadang-kadang dapat memicu kita menjadi marah berlebihan padahal
seharusnya kita tidak perlu marah kalau kita menguasai diri dengan baik.
 Tantangan hidup sering memicu orang untuk mendapatkan uang dengan
cara yang tidak benar tetapi kita sebagai pemimpin harus menguasai diri
supaya tetap jujur dan percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati
kita.

3. Mahkota Sukacita.

Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota
kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatanganNya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita
kami. (1 Tesalonika 2:19-20)
 Mahkota sukacita akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin yang
bersaksi dan memenangkan jiwa.
 Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung supaya kita pergi dan
memberitakan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka
mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

4. Mahkota Kebenaran.

Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya;
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang
merindukan kedatangan-Nya. (2 Timotius 4:8)

 Mahkota Kebenaran akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin
yang mencintai dan merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua
kalinya.
 Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus
juga mempersiapkan diri supaya layak di hadapannya. Kita harus hidup
kudus, tidak lagi hidup dalam keinginan daging melainkan hidup dipimpin
oleh Roh Kudus.
5. Mahkota Kemuliaan.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan
paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan
karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka
yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi
kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu
akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. (1 Petrus 5:2-4)
 Mahkota Kemuliaan akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin
yang mempunyai hati yang mau menggembalakan jemaat Tuhan.
 Kalau kita di dunia sekuler maka anak buah kita adalah orang-orang yang
harus digembalakan supaya mereka mengenal Tuhan. Kalau kita menjadi
kepala keluarga maka anggota keluarga yang harus kita gembalakan
dengan baik dan kalau kita di FA maka kita harus menggembalakan
anggota FA yang ada sebaik mungkin seperti untuk Tuhan.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
MATAKU TERTUJU PADAMU
SEG'NAP HIDUPKU, KUS'RAHKAN PADAMU
BIMBING AKU, MASUK RENCANAMU
TUK MEMBESARKAN, K'RAJAANMU

REFF :
KU MAU MENGIKUTI
KEHENDAKMU YA BAPA
KU MAU S'LALU
MENYENANGKAN HATIMU

Kesimpulan
Mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota sukacita,
mahkota kebenaran dan mahkota kemuliaan adalah upah yang
akan diberikan Tuhan Yesus kepada setiap pemimpin yang
berkenan di hadapanNya.
Ayat Hafalan
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
(Kolose 3:23)
Ayat Hafalan minggu lalu
Ia membuat segala sesuatu indah ...........dilakukan Allah dari
awal sampai akhir. (Pengkotbah 3:11)

