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, 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
- 02 Maret 2018
: Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 09 Maret 2018
: Team FA GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 16 Maret 2018
: Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 23 Maret 2018
: Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 30 Maret 2018
: LIBUR (PASKAH)
- 06 April 2018
: Team FA TM (Bpk. Benny Rumenta)
============================== ==== ===== ===== ===================

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
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EDISI : 08

Tgl : 26 Februari 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

TOKOH-TOKOH IMAN (4)
IMAN DANIEL(1)
Allah merindukan setiap anak-anakNya keluar sebagai pemenang. Untuk
menjadi pemenang seseorang harus ambil bagian dalam pertandingan yaitu
pertandingan iman yang diwajibkan dan karena itu kadang kala anak-anak
Tuhan diijinkan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini,
supaya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Seperti yang dikatakan
dalam kitab 1 Korintus :
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan,
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk
memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh
suatu mahkota yang abadi. (1 Korintus 9:25)
Dan seringkali melalui masalah-masalah dalam kehidupan ini, anak-anak
Tuhan mulai mengenal Allahnya dan bagi yang tetap percaya akan janjiNya
mereka akan melihat kuasa mujizatNya. Allah merindukan anak-anakNya
tetap percaya meskipun menghadapi tantangan hidup yang berat bahkan
sampai taruhan nyawa, tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang
terbaik untuk setiap anak-anakNya. Dalam Alkitab ada tokoh Sadrakh,
Mesakh dan Abednego, ketiga-tiganya adalah orang yang percaya kepada
Allahnya bahkan sampai taruhan nyawanya, mereka tetap percaya kepada
Allahnya, dan karena iman percayanya, mereka melihat kuasa Allah
dinyatakan, sehingga mereka dapat lolos dari dapur perapian dan membuat
raja Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi pemimpin-pemimpin di
wilayah Babel, iman mereka membuat mereka keluar jadi pemenangpemenang yang dirindukan oleh Allah. Disamping Sadrakh, Mesakh dan
Abednego ada satu tokoh lagi yaitu Daniel, yang hidup pada jaman yang
sama dengan mereka. Daniel juga punya iman yang luar biasa, yang akan
kita bahas di bawah ini :

1. Karena iman Daniel tidak menajiskan diri.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan
raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah
kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan
dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana itu; (Daniel 1:8-9)
 Daniel lebih memilih hidup dalam kekudusan dari pada menikmati
santapan raja yang membuat dia menjadi najis karena diperkirakan semua
santapan raja harus dipersembahkan lebih dahulu kepada berhala. Daniel
lebih memilih makan makanan yang sederhana, tetapi berkenan di hadapan
Allah. Daniel lebih mengutamakan hubungannya dengan Allah dari pada
sekedar makan santapan raja dan minum minuman raja.
 Karena Allah adalah kudus, karena itu siapa yang ingin hidup berkenan di
hadapanNya, haruslah hidup dalam kekudusan (Ibrani 12:14). Seringkali
kita mengatakan ingin hidup berkenan di hadapan Allah tetapi tidak mau
hidup kudus sesungguhnya kita tidak bersungguh-sungguh mau hidup
untuk menyenangkan hati Allah. Kita harus berani berkata tidak kepada
dosa meskipun kita mengalami penderitaan karena itu. Mungkin kita waktu
masih berbuat dosa, kita banyak teman tetapi setelah kita hidup dalam
kekudusan, kita dijauhi oleh teman-teman. Baiklah kita memilih untuk
berkenan kepada Allah dari pada berkenan kepada manusia.
 Marilah kita hidup kudus karena didalam diri kita ada Allah Roh Kudus
yang selalu menyertai kita. Marilah kita menghormati kehadiran Roh Kudus
dalam hidup kita.

2. Karena iman Daniel percaya kepada Allah sepenuhnya.

Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia
ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka
ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji
Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. (Daniel 6:11).
 Pada waktu Daniel mendengar bahwa dalam tiga puluh hari dilarang
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali
kepada raja, bila melanggar ia akan dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi
larangan tersebut tidak diperdulikan oleh Daniel, ia lebih menghormati
Allahnya dari pada larangan raja karena itu ia tetap tiga kali sehari ia berdoa
dan memuji Allah.
 Meskipun Daniel sudah percaya sepenuhnya kepada Allah, bukan berarti
Daniel tidak mengalami dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tetap
masuk gua singa, tetapi mujizat terjadi, singa-singa yang kelaparan itu tidak
memakan Daniel. Tetapi pada waktu orang-orang yang menuduh Daniel
dimasukkan ke gua singa, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singasinga itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang

mereka. Allah mengijinkan Daniel mengalami masuk ke dalam gua singa,
supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup Daniel.
 Marilah kita menaruh harapan kepada Allah sepenuhnya dalam menjalani
hidup ini meskipun Allah ijinkan menghadapi tantangan-tantangan yang
berat bahkan sampai taruhan nyawa seperti yang dihadapi Daniel,
percayalah Allah selalu menyertai kita, pada waktunya Allah akan
memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita.

3. Karena iman Daniel membatalkan rencana jahat.

Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang
kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab
Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya;
pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya tidak akan
berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan
mujizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari
cengkaman singa-singa." (Daniel 6:27-28).
 Para pejabat tinggi mereka-rekakan yang jahat kepada Daniel tetapi karena
iman percayanya Daniel kepada Allah, Allah merubahnya menjadi kebaikan
sehingga rencana jahat para pejabat tinggi dibatalkan dan Daniel mendapat
kedudukan yang tinggi di hadapan raja serta diumumkannya oleh raja di
seluruh kerajaannya bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya
Daniel.
 Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini seperti
apa yang telah dilakukan oleh Daniel, supaya keadaan kita menjadi baik
adanya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
KU BERHARAP KEPADAMU
KAU PERLINDUNGAN DAN KEKUATANKU
KU BERDOA KEPADAMU
KAU TANDUK KES'LAMATANKU

KAULAH TUHANKU, KAULAH RAJAKU
KAULAH BENTENG DAN PERISAIKU
HATIKU RINDU MENYENANGKANMU
KU SEMBAH SUJUD KEPADAMU

Kesimpulan
Karena iman, Daniel tidak menajiskan diri, percaya kepada
Allah sepenuhnya serta dapat membatalkan rencana jahat dari
para pemimpin.
Ayat Hafalan
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah
kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan
melihat Tuhan. (Ibrani 12:14)
Ayat Hafalan Minggu lalu
TUHAN menetapkan langkah-langkah orang....sebab TUHAN
menopang tangannya. (Mazmur 37:23-24)

