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
- 24 Agustus 2018 : Team FA KR-PC (Bpk. Djoko Pamudji)
- 31 Agustus 2018 : Team FA TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 07 September 2018 : Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 14 September 2018 : Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 21 September 2018 : Team FA WA (Bpk. Hanafi Tantono)

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :

melalui website : www.bethanygraha.org

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

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR @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.
Dukung & Doakan KKR FA sekota @Senin 17 September 2018
@ 19.00 Wib @ Graha Nginden bersama Pdt. Erastus Sabdono
Ada Bantuan Transportasi untuk Kelompok FA yang membutuhkan.
================================================================

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 31

Tgl : 20 Agustus 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa
TOKOH-TOKOH IMAN (9)
IMAN ELISA(1)

Menjadi hamba Tuhan yang dipakai di dunia rohani maupun menjadi
hamba Tuhan yang dipakai di dunia sekuler tidak ada bedanya, keduaduanya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai di
dunia rohani tidak selalu berarti lebih rohani dari pada hamba Tuhan yang
dipakai di dunia sekuler. Yang penting setiap pribadi berjalan sesuai
dengan rencana Tuhan. Ada yang awalnya di dunia sekuler dan akhirnya
dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan di dunia rohani. Hal tersebut
juga dialami oleh nabi Elisa di mana ia pada awalnya adalah petani yang
membajak dengan 12 pasang lembunya, tetapi tiba-tiba dia dipanggil oleh
Tuhan menjadi nabi melalui nabi Elia. Setelah Elia pergi dari sana, ia
bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan dua belas
pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika
Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa
meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya:
"Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan
mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya: "Baiklah, pulang dahulu, dan
ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. (1 Raja-raja 19:19-20).
Dan seringkali tidaklah mudah untuk bisa menerima panggilan Tuhan
khususnya kalau kita sudah mapan kondisinya di dunia sekuler, harus
berpindah ke dunia rohani. Dan tidak jarang Tuhan ijinkan masalah terjadi
dalam hidup anak-anak Tuhan supaya mereka berjalan sesuai dengan
rencana Tuhan khususnya panggilan di dunia rohani. Bahkan banyak orang
tua yang tidak bisa menerima kalau anaknya menjadi hamba Tuhan di
dunia rohani. Mereka lebih bangga kalau anaknya berhasil di dunia sekuler.
Tetapi kita harus ingat bahwa orang berkenan di hadapan-Nya adalah
orang berjalan sesuai dengan rencana-Nya. Di bawah ini kita akan bahas
mengenai iman nabi Elisa lebih dalam lagi:

1.Karena Iman Elisa mau menjadi pelayan Elia.

Lalu berbaliklah ia dari pada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu,
menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai
kayu api; ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian
makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi
pelayannya. (1 Raja-raja 19:21)
 Untuk menjadi hamba Tuhan di dunia rohani harus mendapat panggilan
dari Tuhan dengan jelas, sehingga tidak ada kata mundur pada waktu
menghadapi tantangan. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang menjadi
hamba Tuhan di dunia rohani karena pelarian dari kenyataan hidup yang
ada, bukan karena panggilan dari Tuhan. Sangat disayangkan kalau hal ini
terjadi, karena seharusnya orang itu bisa dipakai di dunia sekuler jauh lebih
baik dari pada di dunia rohani. Elisa mempunyai iman percaya yang kuat
akan panggilan itu, sehingga Elisa merespon panggilan Elia itu dengan
luarbiasa yaitu dengan menyembelih dan memasak daging lembunya
dengan bajak lembu sebagai kayu api sehingga ia tidak bisa berbalik kembali
menjadi petani.
 Beberapa hamba Tuhan yang dipanggil di dunia rohani seringkali ragu-ragu
dan sering mempertanyakan apakah nanti saya bisa mencukupi seluruh
biaya kebutuhan keluarga? Kalau orang itu benar-benar dipanggil untuk
menjadi hamba Tuhan di dunia rohani, percayalah bahwa Tuhan sanggup
memberkati dengan luarbiasa sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan
dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Nya. Tidak ada
sulitnya bagi Tuhan untuk memberkati orang-orang yang berkenan di
hadapan-Nya.
 Marilah kita melakukan sebaik mungkin apa saja yang sudah dipercayakan
Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu di dunia rohani maupun di dunia
sekuler.

2. Karena iman Elisa setia mengikuti Elia

Berkatalah Elia kepada Elisa: "Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN
menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup
dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan
engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. (2 Raja-raja 2:2).
 Kata setia gampang diucapkan tetapi untuk pelaksanaannya tidak semudah
itu. Karena kata setia ada kaitannya dengan pengorbanan jadi orang yang
setia harus berani berkorban demi orang yang dikasihinya. Karena percayanya Elisa bahwa Elia adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, maka itu ia
dengan setia melayani Elia bahkan pada akhir perjalanan Elia sebelum
terangkat ke sorga, Elisa tetap mau setia melayani Elia meskipun Elia sudah
mengijinkan Elisa untuk tidak mengikutinya. Kesetiaan Elisa kepada Elia
dihargai oleh Tuhan. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa segala sesuatu yang
kita lakukan untuk anak-anak Tuhan, berarti kita telah melakukannya
untuk Tuhan.

 Marilah kita punya hati yang setia seperti dikatakan dalam kitab Amsal:
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah
itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan
mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
(Amsal 3:3-4).

3. Karena iman Elisa mendapat 2 bagian roh Elia.

Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa:
"Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat
dari padamu." Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari
rohmu." (2 Raja-raja 2:9)
Terjemahan Alkitab bahasa sehari hari :
Setelah sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang
kauinginkan dari saya sebelum saya diangkat TUHAN dan meninggalkan
engkau!" Elisa menjawab, "Wariskanlah kuasa Bapak kepada saya, supaya
saya dapat menjadi pengganti Bapak." (2 Raja-raja 2:9)
 Dalam adat Israel anak sulung sebagai penerus keturunan mendapat dua
bagian dari warisan, karena itu Elisa minta dua bagian roh Elia yang berarti
ia minta sebagai penerus dari Elia. Apa yang diminta Elisa adalah hal yang
sukar untuk dipenuhi Elia karena itu adalah wewenangnya Tuhan. Karena
iman percayanya Elisa, Tuhan mengabulkan permintaannya. Karena itu
kuasa yang bekerja pada Elia juga bekerja dalam kehidupan Elisa.
 Permintaan Elisa sulit untuk diwujudkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
SELIDIKI AKU, LIHAT HATIKU
APAKAH KU SUNGGUH MENGASIHIMU YESUS
KAU YANG MAHA TAHU
DAN MENILAI HIDUPKU
REFF:
TAK ADA YANG TERSEMBUNYI BAGIMU
T’LAH KULIHAT KEBAIKANMU
YANG TAK PERNAH HABIS DI HIDUPKU
KUBERJUANG SAMPAI AKHIRNYA
KAU DAPATI AKU TETAP SETIA

Kesimpulan
Karena iman Elisa mau menjadi pelayan Elia, setia mengikuti
Elia serta mendapat 2 bagian roh Elia.
Ayat Hafalan
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau!
Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh
hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. (Amsal 3:3-4).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Janganlah kamu menjadi hamba uang ...... Aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau." (Ibrani 13:5)

