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
- 26 Oktober 2018
: Team FA KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 02 November 2018
: Team FA TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
- 09 November 2018
: Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 16 November 2018
: Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
- 23 November 2018
: Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 30 November 2018
: Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)

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 s/d 05.30 WIB
====================================================================

Dengar & Ikuti Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Ikuti juga Program “Masih Ada Tuhan” Setiap hari@09.00 & 22.00 Wib

LOMBA VOKAL GRUP FA BETHANY SE-KOTA
@Sabtu 24 November 2018@08.00 Wib@MPC Graha Nginden
Segera Persiapkan Vokal Grup FA di Wilayah masing-masing

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 39

Tgl : 22 Oktober 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2018

KASIH
KASIH ALLAH (3)
Allah telah mengasihi manusia dengan mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia
untuk menebus dosa manusia melalui kematian-Nya di kayu salib dan juga
memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri manusia yang percaya
kepada Tuhan Yesus. Tetapi kasih Allah tidak berhenti sampai di situ
melainkan Allah menyertai manusia sampai mereka tiba di kerajaan-Nya.
Dalam menjalani hidup ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh anakanak Tuhan dan tidak jarang tantangan itu membawa mereka untuk
meninggalkan Tuhan.
Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia
mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya." Tetapi kita
bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orangorang yang percaya dan yang beroleh hidup. (Ibrani 10:38-39).
Dalam kondisi apapun janganlah kita melepaskan kepercayaan kita karena
besar upah yang menantikannya. Allah merindukan setiap anak-anak-Nya
setia sampai pada batas akhir yaitu masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita bisa
mencontoh teladan dari Rasul Paulus di mana dalam perjalanan hidupnya
banyak tantangan yang dihadapi bahkan mengalami siksaan, karena
pemberitaan nama Tuhan Yesus, tetapi rasul Paulus tetap setia sampai pada
batas akhir, karena itu rasul Paulus berani mengatakan: Aku telah mengakhiri
pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman. 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 4:7-8).
Karena kasih, Allah tidak hanya memberikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus
melainkan mengangkat kita menjadi anak-Nya dan mendidik kita serta
menyediakan tempat di sorga yang akan kita bahas di bawah ini:

1. Karena kasih, Allah mengangkat kita menjadi anakNya.
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga
kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
(1 Yohanes 3:1)
 Anugerah yang sangat besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
sebab orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberi kuasa untuk
menjadi anak-anak Allah. Kalau kita diangkat menjadi anak oleh seorang raja
di dunia ini atau seorang presiden, maka kita akan sangat bahagia. Bayangkan
kalau kita diangkat anak oleh Raja segala raja, maka seharusnya kita sangat
bangga dan bersukacita. Tetapi seringkali kita kurang merespon akan hal ini,
kita tidak bangga menjadi anak-anak Allah. Bahkan ada yang tidak tertarik
untuk menjadi anak Allah. Padahal itu anugerah yang besar yang diberikan
Allah kepada manusia.
 Kalau kita anak maka kita adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak
menerima janji-janji Allah.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka
kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. (Galatia 4:7).
 Kalau kita sebagai anak-anak Allah, hendaklah cara hidup kita juga
menunjukkan sebagai anak-anak Allah, bukan seperti anak-anak dunia.
Marilah kita hidup kudus seperti Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kita
bercahaya di antara orang-orang dunia.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin
tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di
bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua
orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di
depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di sorga." (Matius 5:14–16).

2. Karena kasih, Allah mendidik kita.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan
duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia
sekarang ini. (Titus 2:12)
 Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri melainkan kita
disertai bahkan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Bapa di sorga mengasihi kita
karena itu Ia mau mendidik kita supaya kita benar-benar menjadi anak-anak
Allah yang memberi dampak kepada dunia ini. Karena itu kita tidak boleh
putus asa bila dididik-Nya, sebab semua itu untuk kebaikan kita supaya kita
beroleh bagian dalam kekudusan-Nya.
 Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya. Memang pada waktu hajaran
diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita, tetapi kemudian ia
menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang
dilatih oleh-Nya.

 Marilah kita mengucap syukur bila kita sedang dididik oleh Allah karena itu
akan mendatangkan masa depan yang cerah dalam kehidupan kita.

3. Karena kasih, Allah menyediakan tempat bagi kita di sorga.
Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. (Yohanes 14:2)
 Karena Allah mengasihi anak-anak-Nya, maka itu Allah menyediakan tempat
yang terbaik di sorga, di mana maut sudah tidak ada lagi dan tidak akan ada
lagi perkabungan atau ratap tangis atau dukacita dan Allah menghapus segala
air mata dari mata mereka.
 Marilah kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, supaya kita
tidak menyesal dikemudian hari sebab Allah sudah menyediakan tempat yang
terbaik dan upah bagi yang setia sampai pada batas akhir hidup ini. Marilah
kita lakukan dengan giat melayani Tuhan, sebab upah yang besar sudah
menanti.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
KASIH YANG SEMPURNA
TELAH KUT'RIMA DARI-MU
BUKAN KAR'NA KEBAIKANKU
HANYA OLEH KASIH KARUNIA-MU
KAU PULIHKAN AKU, LAYAKKANKU
'TUK DAPAT MEMANGGIL-MU, BAPA

REFF:
KAU B'RI YANG KUPINTA
SAAT KUMENCARI, KUMENDAPATKAN
KUKETUK PINTU-MU DAN KAU BUKAKAN
S'BAB KAU BAPAKU, BAPA YANG KEKAL
TAK KAN KAU BIARKAN
AKU MELANGKAH HANYA SENDIRIAN
KAU SELALU ADA BAGIKU
S'BAB KAU BAPAKU, BAPA YANG KEKAL

Kesimpulan
Kasih Allah kepada manusia dinyatakan dengan mengutus Tuhan
Yesus menjadi manusia dan mengorbankan diri-Nya di kayu salib
untuk menebus dosa manusia, memperdamaikan hubungan Allah
dengan manusia, memberikan Roh Kudus tinggal dalam diri
manusia serta Roh Kudus memberikan karunia-karunia dan buah
Roh dan manusia mendapat anugerah untuk menjadi anak-anak
Allah yang dididik oleh Allah supaya kelak beroleh bagian dalam
kerajaan-Nya.
Ayat Hafalan
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa
kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang
kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal
kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. (1 Yohanes 3:1)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.(Efesus 4:30)

