POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
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, 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
- 20 Juli 2018
: Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 27 Juli 2018
: Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 03 Agustus 2018 : Team FA SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
- 10 Agustus 2018 : Team FA WB (Bpk. Daniel Rikyanto)
Catatan:
Mulai bulan Juli 2018, Menara Doa Jumat malam sepenuhnya dilayani
dari FA yang bertugas (WL, Musik, Firman dan Doa).

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :

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

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR
Tempat Main Hall Graha Nginden
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.

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 26

Tgl : 16 Juli 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa
TOKOH-TOKOH IMAN (7)
IMAN YOSUA(2)

Banyak orang ketika dalam keadaan diberkati dengan melimpah, lupa akan
Tuhan, dan ketika dalam keadaan susah baru ingat akan Tuhan. Maka itu
kadang Tuhan ijinkan anak-anakNya mengalami padang gurun dalam
hidupnya. Bahkan kadang-kadang Tuhan ijinkan masalah yang sangat
besar terjadi dalam hidup kita,misal: mengalami penyakit kanker, bisnisnya
sangat sepi dan mengalami bangkrut, dll. Dalam hal ini, bukan Tuhan yang
membuatnya tetapi Tuhan ijinkan hal itu terjadi supaya anak-anakNya
belajar bergantung pada Tuhan. Sebab kalau perlindungan dari Tuhan
dalam hidup kita disingkirkan maka iblis bisa berbuat apa saja dalam hidup
kita. Dan kalau kita tidak diberi hikmat oleh Tuhan, kita bisa tertipu oleh
orang-orang yang ingin berbuat jahat dalam hidup kita. Ayub diberkati
karena Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta
segala yang dimilikinya, juga apa saja yang dikerjakan Ayub diberkati oleh
Tuhan sehingga apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis
dan orang-orang jahat tidak dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan Ayub.
Marilah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dalam
keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik supaya kita boleh
menyenangkan hati Tuhan dan pada waktunya kita pasti ditolongNya.
Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya,
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia berseru
kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam
kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan
panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan
kepadanya keselamatan dari pada-Ku." (Mazmur 91:14–16)
Yosua punya hubungan yang indah dengan Tuhan sehingga doa-doanya
didengar oleh Tuhan dan karena itu kita akan lanjutkan pembahasan
mengenai iman Yosua :

1.Karena iman doa Yosua didengar oleh Tuhan.
Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN pada hari TUHAN menyerahkan orang
Amori itu kepada orang Israel; ia berkata di hadapan orang Israel:
"Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah
Ayalon!" Maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak, sampai
bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu
telah tertulis dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah
langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah
ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa TUHAN
mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang
berperang untuk orang Israel ialah TUHAN. (Yosua 10:12-14)
 Bila seseorang punya hubungan yang indah dengan Tuhan, maka doadoanya akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan seperti apa yang dialami
oleh Yosua. Apa yang diminta oleh Yosua adalah permintaan yang mustahil
bisa terjadi, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan
permintaan Yosua. Yosua berani minta hal yang mustahil kepada Tuhan
karena Yosua punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dikatakan punya
hubungan yang indah berarti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sebab
Tuhan itu kudus adanya.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling
mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan
yakin didoakan, sangat besar kuasanya. (Yakubus 5:16).
 Permintaan kita tidak sehebat permintaan Yosua yaitu menghentikan
matahari dan bulan, kalau doa Yosua didengar Tuhan apalagi doa kita pasti
didengar Tuhan asalkan kita sudah menyenangkan hati Tuhan yaitu hidup
berkenan di hadapanNya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang
percaya kepada Tuhan Yesus.
 Marilah kita punya hati yang melekat pada Tuhan sehingga kehidupan kita
dibuatnya berhasil dan membawa kemuliaan bagi Tuhan.

2. Karena iman Yosua setia beribadah kepada Tuhan.

Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang
kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah
orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku,
kami akan beribadah kepada TUHAN!" (Yosua 24:15)
 Kadang tantangan hidup membawa orang pada persimpangan jalan dan
tidak sedikit orang yang meninggalkan kepercayaannya karena tantangan
hidup yang berat itu. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Yosua yaitu
ia mengambil keputusan bahwa keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan
dalam kondisi apapun. Keputusan yang diambil Yosua adalah keputusan
yang tepat, biarlah kita meneladani apa yang dilakukan Yosua yaitu tetap
setia beribadah kepada Tuhan Yesus walaupun banyak tantangan hidup
yang harus dihadapi. Sebab kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu

menyertai kita dan Dialah yang akan menolong kita keluar sebagai
pemenang untuk setiap persoalan yang kita hadapi.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk tetap setia beribadah kepada
Tuhan baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik.
Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan masa depan yang cerah bagi
anak-anakNya yang percaya kepadaNya.

3. Karena iman Yosua menerima penggenapan janji Tuhan
mengenai tanah Kanaan.
Demikianlah Kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa
bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang
diam di dalamnya; juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang
tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. (Yosua 24:13)
 Sepuluh pengintai tidak menikmati janji Tuhan, karena mereka tidak
percaya kepada janji Tuhan dan mereka binasa di hadapan Tuhan tetapi
Yosua dan Kaleb karena percaya janji Tuhan, mereka beroleh bagian di
tanah Kanaan. Kaleb akhirnya dapat merebut kota Hebron dan menjadi
milik pusakanya, di mana kota itu ditinggali oleh orang Arba yaitu orang
yang paling besar di antara orang Enak yang ditakuti oleh bangsa Israel
pada waktu pengintaian pertama kali.
 Kalau kita percaya akan janji Tuhan, kita pasti akan menikmati buahnya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
REFF :
KUATKANLAH HATIMU
LEWATI SETIAP PERSOALAN
TUHAN YESUS SELALU MENOPANGMU
JANGAN BERHENTI HARAP PADANYA.

TUHAN PASTI SANGGUP...
TANGANNYA TAKKAN TERLAMBAT
‘TUK MENGANGKATMU
TUHAN MASIH SANGGUP...
PERCAYALAH, DIA TAK
TINGGALKANMU.

Kesimpulan
Karena iman Yosua berani pegang janji Tuhan, mau menerima
jabatan pengganti Musa, taat pada firman Tuhan, doanya
didengar Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan serta
memperoleh penggenapan akan janji tanah Kanaan.
Ayat Hafalan
Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan
meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia
mengenal nama-Ku. Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan
menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku
akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang
umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan
kepadanya keselamatan dari pada-Ku." (Mazmur 91:14–16)
Ayat Hafalan Minggu lalu
"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil..... ia tidak
benar juga dalam perkara-perkara besar. (Lukas 16:10)

