MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

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. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
6. Doakan Bagi Keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany.
7. Doakan Bethany Conference 2016 (14 – 17 Juni 2016).
===============================================================================

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 19 Februari 2016 : Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 26 Februari 2016 : Team Doa FA – TB-KJ (Bpk.Hagai Ongkowijoyo)
- 04 Maret 2016
: Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 11 Maret 2016
: Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 18 Maret 2016
: Team Doa FA – GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 25 Maret 2016
: JUMAT AGUNG
- 01 April 2016
: Team Doa FA – WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
============================== ==== ===== ===== ======

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com
Kritik dan saran dapat disampaikan melalui email ini.
=== ==== ===== ===== =================================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR SETIAP HARI SABTU
@ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Disediakan Bantuan Biaya Transportasi Bagi kelompok
FA yang mengikuti Doa Fajar
Hubungi Departemen FA (031-5936880)
	
  

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

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

Satu-satunya Kasih Terbesar
FILIPI 2:1 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan
kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,
Ada pepatah yang mengatakan : kasih anak
sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa.
Artinya seseorang yang memperjuangkan hidup
orang lain lebih besar kasihnya daripada orang
KELUARAN 19:20
yang diperjuangkannya. Misal : Seorang ibu
Lalu turunlah TUHAN
akan lebih mengasihi anaknya yang dilahirkan
ke atas gunung Sinai, ke
dari dikandung sampai sepanjang umur si ibu
atas puncak gunung itu,
tersebut; tetapi ketika sang anak menikah dan
maka TUHAN
memanggil Musa ke
berkeluarga “belum tentu” sang anak akan
puncak gunung itu, dan
selalu ingat kasih ibunya. (Yesaya 49:15
naiklah Musa ke atas.
Dapatkah seorang perempuan melupakan
bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak
dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan
engkau.)
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

Alkitab bukan hanya berisi tentang pengajaran kasih yang terbesar; yaitu kasih
Kristus ! (Yohanes 3:16), tetapi juga mewujudkan kasih itu dengan nyata kepada
semua orang yang percaya kepadaNya.
Hari kasih sayang dikalenderkan dalam agenda tahunan; tetapi gambaran kasih
tersebut tidak senyata dari kasih Kristus. Yohanes 15:13 Tidak ada kasih yang
lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. Atau mungkin ada seseorang tidak merasakan kasih sayang
siapapun dalam dunia ini; firman Tuhan mengatakan Tuhan sanggup

Markus 10:45 “Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi
tebusan bagi banyak orang.“

mengabaikan seseorang yang dirampok habis-habisan dan tidak seperti
orang Samaria yang baik dan ada belaskasihan ? (Lukas 10:33).
Tuhan Yesus tidak! Bahkan bukan hanya menolong melainkan juga
menyerahkan nyawaNya buat kita semua. Roma 5:8 Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk
kita, ketika kita masih berdosa.

Memberikan NyawaNya tidak hanya untuk sahabat-sahabatNya,

C. KASIH KITA SEPERTI KASIH YESUS

mewujudkan kasih tersebut padanya - Mazmur 27:10, Sekalipun ayahku dan
ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku.

A. KASIH YANG SEMPURNA

bahkan untuk musuhNya. Bagi yang tidak percaya akan KasihNYA dan
kemudian menjadi percaya ia akan mendapatkan hidup yang kekal.
- HARI VALENTINE, hanya sebatas cerita kasih yang terbatas; tetapi
KASIH KRISTUS adalah sempurna dan tiada batas.
- ROMEO n JULIET, hanya sebuah cerita romantis yang menghadiri
rasa terharu saja; tetapi kasih Kristus benar-benar mendatangkan bukan
hanya romantis tetapi rasa damai sejahtera yang luar biasa
(Yohanes 14:27).
- Roma 5:1 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus
Kristus.
- KASIH KRISTUS adalah kasih yang tidak pernah mendatangkan
kekecewaan. Kalau kasih yang lain masih ada hal yang menjadikan
kecewa, sedih dan lain sebagainya. Roma 5:5, Dan pengharapan tidak
mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati
kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

B. KASIH YANG SELALU MEMPERHATI ...
MATIUS 9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan
terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
SELALU TIDAK TEGA melihat orang banyak membutuhkan pertolongan
dan kasih. Apapun yang Tuhan punya selalu diberikan kepada banyak
orang ! Tuhan Yesus punya KUASA KASIH, maka IA memberikan dan
menyatakan kasihNya : yang lumpuh berjalan, buta melihat, sakit-penyakit
disembuhkan dll.
Bagaimana dengan kita, jika kita melihat kesusahan orang lain ? Pedulikah
kita dengan mereka ? Ambil langkah-kah kita untuk menolong mereka ?
atau kita hanya membiarkan seperti para imam kepala, orang lewi yang

1 YOHANES 4:7 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling
mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang
mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.
KALAU kita punya Kasih Kristus; sudah dikasihi Tuhan; sudah
mengalami kasih Tuhan; lalu kita tidak mempraktekkan kasih ini, maka
hal itu adalah keadaan yang sulit dipikirkan. Kita tidak mau berbagi
(share); kita mau menyimpan untuk diri sendiri (ego), maka bagaimana
kasih Yesus yang sempurna itu akan menjadi wujud kehidupan orang
percaya ?
1 YOHANES 4 : 7 – 19 berbicara :
! Memiliki dan mempraktekkan kasih Yesus, maka berarti kita adalah
milik Tuhan.
! Ada damai sejahtera dari Roh Tuhan jika kita mau
mempraktekkannya.
! Tidak ada ketakutan tetapi kekuatan kasih.
! Kemanunggalan dengan Tuhan semakin nyata.
! Kasih sempurna akan selalu nyata.
Caranya : Jangan pernah menanamkan kebencian
kepada orang lain tetapi saling mengasihi;
menabur benih kasih Kristus kepada banyak
orang. (Matius 5:43-44; Yohanes 15:17;
1 Petrus 4:8; 1 Korintus 13)

MENJADI TELADAN !
1 YOHANES 3:16 Demikianlah
kita ketahui kasih Kristus, yaitu
bahwa Ia telah menyerahkan

nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa
kita untuk saudara-saudara kita.

