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
- 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.

KKR FA SEKOTA
SENIN 19 MARET 2018 – “DITUNDA”

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 09

Tgl : 05 Maret 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

TOKOH-TOKOH IMAN (4)
IMAN DANIEL (2)
Setiap orang merindukan untuk berhasil dalam hidupnya, tetapi untuk
mencapai ke sana tidaklah mudah, kita harus berjuang untuk
memperolehnya. Ada beberapa orang yang punya keinginan bekerja hanya
sedikit saja sudah mendapatkan uang yang banyak dan karena itulah
banyak orang seperti ini yang tersesat jalannya karena ingin cepat kaya.
Banyak orang tertipu dengan iming-iming bunga yang besar bahkan sampai
30% setiap bulannya dan orang itu mempertaruhkan seluruh hartanya ke
sana dan pada akhirnya mereka menangis karena pada waktunya program
itu ditutup dengan berbagai macam alasan dan uang yang telah disetor
lenyap begitu saja karena itu hanya program tipuan saja. Tuhan menyukai
orang yang rajin bukan orang yang malas, sebab orang malas pasti akan
menjadi orang yang miskin. Dalam kitab Amsal dikatakan :
- Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang
yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman.
- Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa
mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. (Amsal 28:20, 13:11)
Perjuangan kita tidak cukup hanya mengandalkan susah payah kita saja
tetapi kita membutuhkan berkat Tuhan supaya kita kaya di dalam Tuhan.
Banyak orang dunia mengandalkan susah payahnya dan memang mereka
ada yang berhasil menjadi kaya, tetapi mereka tidak kaya di dalam Tuhan
sehingga waktu mereka meninggal, kekayaan tidak mereka bawa dan
kekayaan mereka tidak menjamin mereka untuk bisa masuk dalam
kerajaan Allah. Alangkah indahnya kalau kita kaya di dalam Tuhan, hidup
kita menjadi berkat bagi orang lain dan pada waktunya meninggal kita
sudah mengumpulkan harga di surga. Di bawah ini kita akan belajar iman
Daniel yang membuat kehidupannya berhasil:

1. Karena iman Daniel melakukan semua pekerjaannya

sebaik mungkin

Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan
dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak
mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak
ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
(Daniel 6:5)
 Daniel dalam menjalankan tugasnya, ia melakukan sebaik-baiknya sehingga
para pemimpin pada waktu mau mencari kesalahan Daniel, mereka tidak
mendapatinya. Daniel dengan rajin melalukan semua pekerjaannya, maka
itu tidak ada kelalaian yang terjadi dalam pekerjaannya. Meskipun Daniel
sudah mengenal Allahnya tetapi untuk bisa berhasil Daniel harus tetap
melakukan bagiannya yaitu bekerja dengan rajin dan melakukan semua
pekerjaannya sebaik mungkin. Dalam kitab Amsal dikatakan :
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan
mengakibatkan kerja paksa (Amsal 12:24).
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin
akan memperoleh harta yang berharga (Amsal 12:27).
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang
rajin diberi kelimpahan (Amsal 13:4).
 Marilah kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kita sebaik mungkin
meskipun atasan kita tidak ada di tempat, biarlah kita melakukan semua
pekerjaan sebaik mungkin karena kita mengasihi Tuhan.
 Percayalah, tidaklah sia-sia kalau kita lakukan semua pekerjaan karena
mengasihi Tuhan sebab berkatNya yang akan membuat kita menjadi kaya.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan
menambahinya (Amsal 10:22).

2. Karena iman Daniel mendapat hikmat dan pengetahuan

Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan
kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel
juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan
mimpi. (Daniel 1:17).
 Karena Daniel mengandalkan Allah, Allah memberikan kepada Daniel
hikmat dan pengetahuan serta mengartikan mimpi. Orang benar tidak
pernah dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Allah menyertainya dan
memperlengkapinya, sehingga pada waktu menghadapi tantangan dalam
hidup ini, ia bisa keluar menjadi pemenang seperti apa yang dialami oleh
Daniel. Karena hikmat dari Allah, Daniel dapat menyelesaikan semua
masalah dalam pekerjaannya sebaik mungkin, karena itu dikatakan pada
ayat di atas tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Bahkan Daniel
mendapatkan penghargaan dari raja.

 Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini supaya kita
diperlengkapi dengan hikmat Allah. Tetapi kalau kita merasa kekurangan
hikmat, dikatakan dalam kitab Yakobus :
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah
ia memintakannya kepada Allah, --yang memberikan kepada semua
orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit--,maka
hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam
iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama
dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh
angin (Yakobus 1:5-6).

3. Karena iman Daniel diangkat jadi pemimpin

Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan
Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.
(Daniel 6:29)
 Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, itulah yang dialami
Daniel pada waktu ia dimasukkan ke goa singa, sepertinya itu hukuman
mati adanya, tetapi Allah membuat semuanya menjadi indah sehingga
singa-singa itu tidak memakan Daniel dan karena itu Daniel diangkat tinggi
oleh raja menjadi pemimpin.
 Marilah kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang membuat segala
sesuatunya indah pada waktunya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
INI AKU, S'MUA MILIKKU
KUSERAHKAN PADA-MU TUHAN
PENYESALAN DAN KEBANGGAAN
SUKA DAN DUKA, S'MUA KUSERAHKAN
YANG T'LAH LALU, YANG 'KAN DATANG
HASRAT DAN HARAPAN YANG TERBAYANG
MASA DEPAN DAN RENCANAKU
S'MUA KUSERAHKAN DALAM TANGAN-MU

REFF:
KUPERSEMBAHKAN HIDUPKU
KEPADA-MU TUHAN
'TUK KEMULIAAN-MU
KUBERIKAN HIDUP INI
S'BAGAI PERSEMBAHAN
YANG BERKENAN PADA-MU

Kesimpulan
Karena iman, Daniel tidak menajiskan diri, percaya kepada
Allah sepenuhnya, dapat membatalkan rencana jahat dari para
pemimpin, melakukan semua pekerjaan sebaik mungkin,
mendapat hikmat dan pengetahuan serta diangkat menjadi
pemimpin.
Ayat Hafalan
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak
akan menambahinya (Amsal 10:22).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Berusahalah hidup damai dengan semua orang.... kekudusan
tidak seorangpun akan melihat Tuhan (Ibrani 12:14).

