POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya
Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Doakan Program Kegiatan FA tahun 2018.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 26 Januari 2018
: Team FA SI (Bpk. Hendra Wibisono)
- 02 Februari 2018 : Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 09 Februari 2018 : Team FA WA (Bpk. Hanafi Tantono)
- 16 Februari 2018 : LIBUR (IMLEK)
- 23 Februari 2018 : Team FA TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 02 Maret 2018
: Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

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

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

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

Dengar & Ikuti Talkshow FA Di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Simak juga Program “Masih Ada Tuhan” setiap hari:
Pukul 09.00 dan 22.00 Wib di BFM.

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 03

Tgl : 22 Januari 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

CIRI-CIRI ORANG BERIMAN
Hari ini kita sudah menginjak awal Tahun 2018, tetapi kalau kita melihat
kondisi yang ada: harga barang mulai naik lagi, banyak timbul penyakit,
bisnis yang makin bersaing ketat, dll., diprediksikan bahwa bulan-bulan
yang akan datang akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi baik itu
sebagai pebisnis maupun sebagai karyawan bahkan hamba-hamba Tuhan
juga akan mengalaminya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh
gentar menghadapi semuanya itu, kita harus punya iman percaya yang
lebih kepada Tuhan dari pada terhadap masalah-masalah yang ada. Bagi
Tuhan tidak ada sulitnya untuk menolong setiap permasalahan kita dan
bagi orang yang percaya kepada Tuhan pasti ada jalan keluar seperti yang
dikatakan dalam kitab 1 Korintus :
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya (1 Korintus 10:13).
Percayalah pasti ada jalan keluar untuk setiap permasalahan kita, sekalipun
menurut manusia tidak mungkin ada jalan keluarnya, tetapi sekali lagi
percayalah sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada beberapa orang
yang karena diberi janji bisnis yang bagus berani meninggalkan
kepercayaannya kepada Kristus dengan alasan harus mencukupi keluarga,
kalau sampai ini terjadi, sangat disayangkan karena apa yang membawa
pada kekekalan digantikan dengan apa yang membawa kepada kebinasaan.
Kalau kita percaya, Tuhan pasti mencukupi kehidupan keluarga kita. Di
bawah ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan
Yesus :

1. Mempunyai pandangan/cara berpikir yang beriman
Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudarasaudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang
disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
(Filipi 4: 7-8)
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, (Filipi 2:5).
 Salah satu tanda bahwa orang itu beriman adalah cara berpikirnya sesuai
dengan firman Tuhan. Kalau kita tanyai orang itu, ia akan menjawab
berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan
pengalamannya atau pandangan-pandangan orang pintar atau berdasarkan
pandangan orang lain. Orang yang beriman adalah orang yang kesukaannya
membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebab iman timbul dari
pendengaran akan Firman Tuhan.
 Setiap orang yang beriman mempunyai pikiran yang positif bukan pikiran
yang negatif, sehingga orang yang memahami cara berpikirnya/
pandangannya menjadi terbangkitkan semangatnya untuk makin mengasihi
Tuhan Yesus, bahkan yang telah undur menjadi bersemangat untuk kembali
pada jalan yang benar.
 Tetapi ada banyak anak Tuhan yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan
Yesus tetapi cara berpikirnya masih pesimis dan penuh kekuatiran, ini
pertanda bahwa anak Tuhan tersebut masih kurang percaya akan janji
Tuhan. Marilah kita sebagai anak Tuhan mempunyai pikiran yang positif
seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan meskipun kondisinya tidak
mendukung iman kita, tetapi percayalah suatu kali Tuhan pasti menggenapi
janjiNya.

2. Mempunyai perkataan iman

Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan
memakan buahnya. (Amsal 18:21).
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia
harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap
ucapan-ucapan yang menipu. (1 Petrus 3:10).
 Sering kali kita tidak sadar mengatakan perkataan-perkataan yang negatif
baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, contoh: mungkin
ada di antara kita sering mengatakan hidupku sial, hidupku melarat, dll.,
atau kita sering mengatakan kepada anak kita: anak yang bodoh, anak yang
membawa sial, dll., marilah kita merubah kata-kata kita dengan perkataan
Firman Tuhan, yang dulunya sering mengatakan sial mari kita katakan:
hidupku diberkati, yang dulu sering mengatakan pada anak kita bodoh

marilah kita ganti dengan kata-kata berkat, misal: Allah pasti akan
memberikan kamu hikmat untuk pintar.
 Siapa suka menggemakan lidahnya akan memakan buahnya. Jadi apa yang
sering kita keluarkan dari mulut kita baik itu perkataan firman maupun
perkataan yang negatif, kita akan memakan buahnya. Kalau kita beriman
kepada Tuhan Yesus, perkataan kita seharusnya sesuai dengan firman
Tuhan. Dan kita bisa membayangkan kalau yang sering kita ucapkan adalah
firman Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Janji-janji Tuhan
akan tergenapi dalam hidup kita.

3. Mempunyai tindakan beriman

Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai
perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. (Yakobus 2:17)
 Bukti yang paling jelas dari orang yang beriman kepada Tuhan adalah
perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada gunanya orang
mengatakan hal-hal yang baik tetapi ia sendiri tidak menjadi pelakunya.
 Kalau orang tua mau jadi teladan bagi anak-anaknya, mereka harus
mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita
sebagai atasan ingin memberikan teladan bagi anggotanya haruslah kita
menjadi pelakunya terlebih dahulu supaya mereka melihat Kristus ada di
dalam diri kita.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
MESKIPUN TAK KU MENGERTI
APA YANG KU ALAMI
NAMUN KU YAKIN TUHAN PUNYA
RANCANGAN TERBAIK
PERTOLONGANKU DATANG
DARIMU
YESUS YANG KUPERCAYA

YANG TAK MUNGKIN BAGIKU
SEMUA MUNGKIN BAGIMU
HANYA ENGKAULAH JAWABAN HIDUPKU
YANG TAK PERNAH KULIHAT
DAN TAK PERNAH KUPIKIRKAN
ITU YANG KAU SEDIAKAN BAGIKU

Kesimpulan
Ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah
mempunyai
pandangan/cara
berpikir
yang
beriman,
mempunyai perkataan iman dan mempunyai tindakan
beriman.
Ayat Hafalan
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari
baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan
bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
(1 Petrus 3:10).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang....berbagaibagai duka. (1 Timotius 6:10)

