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, Gunungsari 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.
===============================================================================

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 20 November 2015 : Team Doa FA – AR (Bpk. Ronny Harsono)
- 27 November 2015 : Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 04 Desember 2015 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 11 Desember 2015 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
- 18 Desember 2015 : Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
============================== ==== ===== ===== ======

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)

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

Natal kelompok FA: Senin 14 Desember 2015
Pengambilan Lilin & Tatakan dan Pujian Natal
awal Desember 2015

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

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

EDISI	
  :	
  46	
   	
   	
   	
  

Tgl	
  :	
  16	
  November	
  2015

Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

MASA DEPAN DENGAN KEKUATAN TUHAN

Ayub 23:10 Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia
menguji aku, aku akan timbul seperti emas.
Perkataan ini diucapkan dan disampaikan oleh seorang yang
bernama Ayub; bukan pada saat ia mengalami kejayaan, bukan saat
ia sedang sukacita, bukan saat ia sedang pesta pora dan
mendapatkan
rejeki
yang
melimpah - - melainkan saat ia
Ayat Sebelumnya :
mengalami ujian dari Tuhan
(diucapkan kembali)
untuk hidupnya apakah masih ia
GALATIA 5:24-25
percaya bahwa masa depan dan
Barangsiapa menjadi milik
pengharapannya
tidak
akan
Kristus Yesus, ia telah
hilang ? Masihkah Ayub bertahan
menyalibkan daging
imannya kepada Tuhan ?
dengan segala hawa nafsu
dan keinginannya. Jikalau
Atau bisakah kita mengucapkan
kita hidup oleh Roh,
kalimat tersebut kalau kita
baiklah hidup kita juga
mengalami hal yang sama seperti
dipimpin oleh Roh,
Ayub; dan bahkan seandainya
sekalipun Tuhan tidak menolong
seperti Sadrakh, Mesakh dan Abednego ? Masihkah kita memiliki
iman terhadap janji Tuhan, bahwa kita benar-benar ada masa
depan dan pengharapan yang luar biasa ?
Mengapa mereka yang diberi janji-janji Tuhan tetap bertahan
imannya kepada Tuhan (tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11).
Jawabannya ialah: Karena mereka TIDAK PUTUS ASA !! Karena
mereka selalu MENGANDALKAN TUHAN !!

A. BUKAN DENGAN KEKUATANKU !!

ZAKHARIA 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.
Kalau kita: bisa, kuat, sanggup dll - - menghadapi segala
permasalahan dalam hidup ini kita seharusnya berkata: bukan
karena kekuatanku tetapi karena Roh Tuhan !
-‐ Rasul Paulus berkata: ia kuat karena Roh Tuhan turut bekerja
dalam diri orang percaya (Roma 8 : 28).
-‐ Ayub juga mengakui dirinya bahwa kekuatannya bukan seperti
batu atau tembaga, melainkan ia lemah seperti manusia lainnya
(Ayub 6 : 11 – 12).
-‐ Kita juga JANGAN SOMBONG dengan keadaan dan kekuatan
yang terbatas dan mudah lemah ini .... Kekuatan kita seperti
bunga rumput dan mudah layu seperti rumput (1 Petrus 1 : 24).
-‐ UNTUK ITU: ANDALKAN TUHAN SELALU YANG KUAT
SELAMANYA !

B. KUAT KARENA FIRMAN !

AYUB 6:10 Itulah yang masih merupakan hiburan
bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan
di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab
aku tidak pernah menyangkal firman Yang Mahakudus.
Banyak masalah, jangan kurangi saat teduh dengan firman Tuhan;
semakin banyak masalah semakin mendekatlah dengan kebenaran
firman Tuhan. Karena di dalam firman ada banyak nasihat dan
jalan keluar.

-‐
-‐
-‐
-‐

2 Timotius 3 : 16 ! MENDIDIK dalam kebenaran.
Mazmur 119 : 105 Firman Tuhan itu akan menjadi Pelita bagi
setiap jalan kita dalam menghadapi berbagai masalah.
Mazmur 119 : 9 ! Apalagi kita masih berusia muda dan masih
penuh dengan emosional, jagalah sikap dengan firman Tuhan
Matius 4 ! Tuhan Yesus sendiri menghadapi pencobaannya
tidak lepas dari kekuatan firman.

RAJINLAH membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan,
maka kekuatan Tuhan akan menolong kita.
ORANG YANG dipimpin oleh firman akan percaya masa depannya
sungguh-sungguh diberkati (Mazmur 1: 1-3).

C. KUAT KARENA DOA !!
MATIUS 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang
penurut, tetapi daging lemah."
Rajin kerja is good; rajin
berolahraga menjadi sehat; rajin
berdoa .... menerima kuasa yang
dahsyat.
Dengan berdoa akan banyak
dibuktikan janji-janji Tuhan :
-‐ Elia manusia biasa seperti kita
semua, tetapi karena berdoa,
ada kuasa yang dahsyat, Yakobus 5 : 17.
-‐ Dengan doa ada kuasa kesembuhan dan mujizat; sakit
disembuhkan, mati dibangkitkan, yang lemah dikuatkan, dll.
Contoh-contoh dalam Alkitab begitu banyak dan dahsyat.
-‐ Dengan berdoa ada kekuatan yang baru.
-‐ Yesus pun BERDOA ! Mengapa kita tidak ... ?
BUATLAH API MEZBAH DOA terus menyala buat kekuatan kita
semua.

D. EVALUASI :
1. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan setiap saat ?
2. Sudahkah kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan ?
3. Sudahkah kita berdoa senantiasa ?

