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 2018.
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
- 22 Desember 2017 : Team Doa FA – TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 29 Desember 2017 : LIBUR
- 05 Januari 2018
: LIBUR
- 12 Januari 2018
: Team FA KR-PC (Bpk. Djoko Pamudji)
- 19 Januari 2018
: Team FA SD (Bpk. Bambang Agus Sf)
============================== ==== ===== ===== ===================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

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

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

=======================================
Dengar & Ikuti Talkshow FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Simak juga Program “Tuhan Masih Ada” setiap hari:
Pukul 09.00 dan 22.00 Wib di BFM.
HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
============================== ==== ===== ===== ===================

Gembala Jemaat Pdt. Aswin Tanuseputra &
Departemen FA Gereja Bethany Graha Nginden
Mengucapkan:
Selamat Hari Natal 2017 & Selamat Tahun Baru 2018
Damai Sejahtera & Sukacita menyertai kita semua

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 46

Tgl : 18 Desember 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

CARILAH KERAJAANNYA (2)
Melalui makalah FA ini Bapak Gembala beserta Departemen FA
mengucapkan selamat HARI NATAL 2017 DAN TAHUN BARU 2018.
Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang
kekal di sorga, yang dinyatakan di muka bumi melalui pelayanan Tuhan
Yesus dan dinyatakan dalam diri manusia melalui karya Roh Kudus.
Untuk mencari kerajaan Allah harus dimulai dari mencari kerajaan Allah
yang ada di dalam diri kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan
Yesus. Bila kita sudah punya hubungan yang indah dengan Roh Kudus
yang ada dalam diri kita maka kita akan dipakai untuk melayani orang lain
dan itulah kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi, dan bila kita setia
melakukan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus, kita pasti bisa masuk
ke dalan kerajaan Allah di sorga. Hal ini bisa terjadi karena dalam kitab 2
Korintus dikatakan :
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di
dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda
milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
(2 Korintus 1:21-22)
Roh Kudus adalah jaminan untuk semua yang disediakan untuk kita
berarti termasuk hidup yang kekal, jadi kalau kita mau menurut pimpinan
Roh Kudus (Roh Kebenaran), kita pasti akan masuk ke sorga.
Kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap anak Tuhan membuat kerajaan
Allah hadir dalam diri setiap anak Tuhan. Bila kita bisa menyenangkan
hati Roh Kudus maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita dan
buah Roh Kudus akan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam makalah ini
kita akan membahas apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan
hati Allah sehingga kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita :

1. Hidup dalam kekudusan.
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah
menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan
juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. (1 Tesalonika 4: 7–8)
 Dalam masa Natal ini baiklah kita merenungkan kembali bahwa kelahiran
Tuhan Yesus dalam diri kita dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus
dalam hidup kita. Jadi kalau kita benar-benar sadar akan hal itu, kita akan
belajar untuk menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus dalam
hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus, tidak ada seorangpun bisa mengaku
Yesus adalah Tuhan.
 Kita harus punya kerinduan yang dalam untuk hidup dalam kekudusan,
sehingga pada saat kita melakukan kesalahan, hati kita menjadi gelisah,
dan kita tidak akan bertahan lama di dalam dosa, sebab kita menghormati
Roh kudus yang ada dalam diri kita dan kita akan segera bertindak untuk
kembali hidup dalam kekudusan. Ikan habitatnya di air, bila ikan itu
ditempatkan di darat, ikan masih bisa hidup tetapi tidak akan bertahan
lama, bila ikan itu dimasukkan ke air lagi, ikan akan bergairah untuk hidup
kembali. Demikian juga anak Tuhan habitatnya dalam kekudusan dan
kalau hidup lama dalam dosa, ia akan mati rohaninya.
 Hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak bagi orang-orang yang ingin
mencari kerajaan Allah. Sebab kalau kita tidak mau hidup dalam
kekudusan, ayat di atas mengatakan bahwa kita bukan menolak manusia
tetapi kita menolak Allah. Dan kalau kita menolak Allah bagaimana
mungkin kita bisa menemukan kerajaanNya ?
 Marilah kita mengambil keputusan untuk mau hidup dalam kekudusan
supaya kelak kita berkenan untuk masuk dalam kerajaanNya yang
kekal.

2. Hidup dalam firman Tuhan.

Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang
mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh
Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku
kepadanya." (Yohanes 14: 21)
 Roh Kudus selalu mendukung firman Tuhan jadi kalau kita mau menjadi
pelaku firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kuasa supaya kita
menjadi saksi-saksi Kristus.
 Firman Tuhan (Alkitab) tidak cukup hanya dibaca saja melainkan harus
direnungkan dan diterapkan dalam hidup kita. Maka itu kita perlu
menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya, pada
waktu kita merenungkan firman Tuhan, alangkah indahnya kalau kita

mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita diberi hikmat untuk mengerti
akan kebenaran firman Tuhan.
 Firman Tuhan membersihkan hidup kita, seperti yang dikatakan di kitab
Injil Yohanes: Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah
Kukatakan kepadamu (Yohanes 15:3). Jadi makin kita hidup seperti yang
dinyatakan dalam Alkitab maka hidup kita makin menjadi bersih dan
menyenangkan hati Allah. Biarlah dalam suasana Natal ini, kita membuka
hati supaya firmanNya membersihkan kehidupan kita.

3. Hidup bersekutu dengan Roh Kudus.

Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada
persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, (Filipi 2 : 1)
 Setiap anak Tuhan yang ingin bersekutu dengan Roh Kudus harus benarbenar percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, yang ada di
dalam dirinya. Roh Kudus bisa memberikan pimpinan, Roh Kudus bisa
berbicara, Roh Kudus bisa berdukacita, dll, seperti layaknya seorang
pribadi.
 Kerinduan yang dalam dibutuhkan untuk bisa bersekutu dengan Roh
Kudus. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur: Seperti rusa yang
merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau,
ya Allah. Persekutuan kita dengan Roh Kudus akan mematikan keinginan
daging kita dan buah Roh akan dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah
dalam suasana Natal ini, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai
sejahtera dari Roh Kudus .... Tuhan Yesus memberkati.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu No 13 yang ada pada lembaran
pujian Natal FA tahun 2017

Kesimpulan

Marilah dalam suasana Natal ini, kita menyenangkan hati Allah
dengan hidup kudus, hidup dalam firmanNya dan hidup
bersekutu dengan Roh Kudus, supaya kerajaan Allah dinyatakan
dalam hidup kita.

Ayat Hafalan
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang
cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang
menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak
Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus
kepada kamu. (1 Tesalonika 4:7–8)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh
Kudus. (Roma 14:17)

