MAKALAH FBC



14 OKTOBER 2019

PENGUMUMAN
Ayo Jemaat bersama-sama kita mengikuti Doa Semalaman setiap hari
Jumat Pkl. 21.30 – 23.30 WIB di Gereja.



Jadwal Menara Kota minggu ini: tgl 14 Oktober 2019 adalah FBC Sektor Bp
Bp Heru S (Filadelfia, Ekklesia)



Jadwal Menara Kota minggu depan: tgl 21 Oktober 2019 adalah FBC Sektor
Bp Heru S (Elohim, Sola Gratia, El Gibbor)

KEKUATAN VISI
BACAAN: AMSAL 29:18 ; FILIPI 3:13-14
Visi adalah sarana agar seseorang memiliki arah di dalam kehidupannya. Terkadang,

POKOK DOA SYAFAAT :
1. Bangsa dan Negara
2. Kota Surabaya supaya diberikan Tuhan keamanan, kesejahteraan
dan lawatan Tuhan terjadi di setiap RT
3. Gereja Family Blessing diberkati dengan jemaat baru dan terus
dipakai untuk menjadi berkat
4. Gembala sidang dan semua pelayan Tuhan di GBI Family Blessing
5. Pengurus FBC dan jemaat yang perlu di doakan
6. Tetangga-tetangga dan lingkungan di lokasi FBC di adakan.

seseorang membuat visi ketika mau memasuki tahun yang baru, yang dikenal juga
dengan resolusi. Di dalam Alkitab, kata “visi” juga diartikan sebagai perwahyuan,
atau petunjuk, atau kehendak BAPA atau Firman-Nya. Sebagai anak-anak-Nya satu
hal yang harus menjadi prinsip kehidupan kita adalah bahwa kita tidak bisa hidup
tanpa petunjuk-Nya, Firman-Nya dan kehendak-Nya. Jika TUHAN tidak menyatakan
jalan-Nya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Dia
inginkan? Namun orang yang berjalan dalam visi-Nya, merekalah yang berbahagia
dan diberkati luar biasa.
Apa yang TUHAN kehendaki dapat kita ketahui saat kita masuk dalam keintiman
dengan TUHAN melalui saat teduh; doa-pujian-penyembahan di hadapan-Nya. Saat
TUHAN memberikan visi yang spesifik, bukan berarti kebenaran Firman TUHAN
lainnya menjadi tidak penting --sama sekali bukan-- namun artinya ada sesuatu hal
yang urgent yang harus kita lakukan saat ini karena kehendak TUHAN sangat
berkaitan dengan waktu-Nya TUHAN. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa masuk

hadirat TUHAN, menerima urapan-Nya supaya kita mengerti isi hati-Nya dan dapatkan
visi-Nya. Namun jangan lupa seluruh Kebenaran Firman TUHAN harus tetap kita
lakukan.
Apa saja manfaatnya jika kita memiliki visi dalam hidup kita?

3. MEMBERI KEKUATAN
Visi juga akan memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan ketika melewati proses
perjalanan untuk mencapai tujuan. Seperti Paulus yang mengalami beberapa kali
siksaan fisik, kelaparan, kapal tenggelam, hingga dipenjara, tetapi dia tetap semangat
bertahan dalam mengejar tujuan hidupnya. Tanpa memiliki visi, kita akan dengan

1. MEMBERI TUJUAN
Seseorang yang memiliki visi dalam hidupnya akan mempunyai target dan tujuan yang
akan dicapainya. Paulus mengerti visi dan tujuan hidupnya setelah mengalami

mudah menyerah ketika berhadapan dengan kesulitan saat ingin mencapai tujuan.
SHARING: Apakah Anda pernah menyerah dalam proses mengejar tujuan Anda?
Ceritakanlah pengalaman Anda!

perjumpaan dengan Tuhan, itulah sebabnya Paulus tanpa lelah melakukan perjalanan
APLIKASI

jauh untuk mengejar dan mencapai tujuan hidupnya. Dalam kehidupan, kita juga harus
memiliki visi agar hidup kita memiliki arah dan tujuan masa depan.

Jadi kesimpulannya adalah: kita sangat membutuhkan visi dan petunjuk dari

SHARING: Apakah Anda sudah memiliki tujuan hidup? Jika belum, apa kendala-nya?

TUHAN. Seluruh kebenaran firman-Nya kita laksanakan. Visi spesifik yang Ia
berikan kepada secara pribadi maupun kepada kita sebagai anggota dari Gereja ini,

2. MEMBERI BAHAN EVALUASI

juga kita laksanakan. Semua itu agar kita mengerti arah dan tujuan kehidupan rohani

Dengan memiliki visi, kita tidak hanya memiliki tujuan, tetapi kita juga memiliki bahan

kita dan kita terus diberkati oleh-Nya. Saudara, hiduplah senantiasa dalam visi dari

untuk evaluasi. Dalam mencapai tujuan, tentunya kita akan membuat suatu

TUHAN dan rasakanlah berkat TU0HAN yang berlimpah-limpah turun dan terjadi

perencanaan. Dalam pelaksanaannya, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang

atasmu. Amin!

sudah direncanakan. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi, mengapa hasilnya tidak

SELAMAT MELAYANI

sesuai? Dengan evaluasi, kita dapat melakukan koreksi sehingga hasil yang dicapai

TUHAN YESUS MEMBERKATI

dapat meningkat di masa depan.
SHARING: Apakah Anda pernah melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan
hidup Anda?

