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.

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

EDISI	
  :	
  51	
  &	
  52	
  

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

ROMA 9 : 16
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha
orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.

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

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 25 Desember 2015 : LIBUR - NATAL
- 01 Januari 2016
: LIBUR - TAHUN BARU
- 08 Januari 2016
: Team Doa STT Malam (Bpk. Eddy Tjondro)
- 15 Januari 2016
: Team Doa FA - SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 22 Januari 2016
: Team Doa FA - TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 29 Januari 2016
: Team Doa FA - WA (Bpk. Hanafi Tantono)
============================== ==== ===== ===== ======

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

Berkenaan Dengan Ibadah Natal 2015 & Tahun Baru 2016
Ibadah Doa Puasa Kamis 24 & 31 Desember 2015 – PK. 10.00
- NGINDEN - LIBUR
- MANYAR – BERJALAN SEPERTI BIASA

Ibadah Doa Fajar Graha Nginden:
Sabtu 26 Desember 2015 & 02 Januari 2016 “DILIBURKAN”
berkenaan dengan ibadah Natal & Tahun Baru

Dan Diadakan Kembali : Sabtu 09 Januari 2016
Informasi: Hubungi 031-5936880

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

	
  Tgl	
  :	
  21	
  &	
  28	
  Desember	
  2015

Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

MATIUS 2 : 1 - 2
Sesudah Yesus dilahirkan
di Betlehem di tanah
Yudea pada zaman raja
Herodes, datanglah
orang-orang majus dari
Timur ke Yerusalem dan
bertanya-tanya: "Di
manakah Dia, raja orang
Yahudi yang baru
dilahirkan itu? Kami telah
melihat bintang-Nya di
Timur dan kami datang
untuk menyembah
Dia."

NATAL SUKSES ... Hidup Sukses ...
Pelayanan Sukses ... biasanya orang
akan berbangga diri : oooh ini karena
kerjasama team works yang baik;
oooh ini karena banyak donatur yang
sumbang; oooh ini karena kita punya
ahli-ahli yang pintar dan lain
sebagainya. Memang ada benarnya
jika kita merasa berbangga seperti
itu; tetapi yang lebih mencapai
kebenaran maka kita seharusnya
mengatakan :

Semua oleh
ANUGERAH
TUHAN !!

Janganlah kita mengambil kemuliaan yang Tuhan punya; supaya
kita menyadari bahwa apa yang telah kita capai adalah anugerah
Tuhan semata-mata.

GEMBALA SIDANG PDT.ASWIN TANUSEPUTRA & DEPARTEMEN FA MENGUCAPKAN “SELAMAT HARI NATAL 2015 & TAHUN BARU 2016”

SENIN, 21 DESEMBER 2015
PERJALANAN MAJUSI YANG BERHASIL
MATIUS 2 : 9 – 10 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah
mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului
mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.

Mencapai tempat dimana Bayi Yesus dilahirkan adalah bukan suatu
perjalanann yang mudah. Mereka dari jauh (* negeri di Timur) berjalan
dengan rombongannya; mungkin pagi, siang dan malam terus berjalan. Ada
jalan yang sempit, terjal, turun maupun naik karena kerinduan akan
kehadiran Sang Raja diatas segala raja; maka mereka terus berjalan.
Menghadapi tipu daya Herodes; menghadapi ancaman dll .... ; yang akhirnya
mereka BERHASIL dalam perjalanan menuju dan menyembah pada Yesus.
- Apakah mereka bangga karena kekuatan dapat hadir pada Yesus ?
- TIDAK !! Mereka bahkan merendahkan diri dengan mempersembahkan
persembahan terbaik buat Yesus. Dan juga menyembah DIA.
- Ini adalah gambaran bagi kita supaya menyadari baghwa perjalanan yang
sukses karena tuntunan dan bimibingan Tuhan semata saja.

PERJALANAN ORANG PERCAYA KARENA ANUGERAH
TUHAN :
Banyak contoh dan teladan dalam Alkitab yang dituliskan bahwa mereka
sukses dalam perjalanan hidup karena anugerah Tuhan :
- MUSA sukses melewati pasukan Mesir, laut Teberau dan padang gurun;
karena penyertaan Tuhan.
- JOSHUA, alami kemenangan-kemenangan dalam peperangan karena
Tuhan.
- Sadrakh, Mesakh dan Abednego bisa melalui Dapur Api karena
pertolongan Tuhan.
- Petrus bisa berjalan diatas air karena Tuhan
- Kita semua hari ini BISA SUKSES, harus kita akui : itu karena
AnugerahNYA
INTROPEKSI DIRI :
- Pernahkah kita sombong dengan apa yang kita hasilkan dari pekerjaan dan
usaha kita ?
- Pernahkah kita “lupa” bahwa sumber berkat yang kita peroleh itu dari
Tuhan ?
- Pernahkah kita berkata yang meuji-muji diri dan tidak memuliakan
Tuhan ? Dll ...
- Mungkin hari ini kita harus menyadari dan mengakuinya : bahwa semua
oleh anugerah Tuhan semata saja.
- Keselamatan, kekuatan, kesehatan dan apapun yang kita peroleh itu semua
anugerah Tuhan – EFESUS 2 : 8 – 9.

SENIN, 28 DESEMBER 2015
Menyongsong TAHUN BARU : TETAP DALAM KEMURAHAN TUHAN

ROMA 11:22 Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga
kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi
atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya;
jika tidak, kamupun akan dipotong juga.
Tahun 2015 akan segera berakhir dan tahun 2016 akan kita songsong; dan
bukan hanya 2016 tetapi setrusnya 2017, 2018, 2019 entah sampai kapan
akan berakhir. Tetapi kita diminta untuk selalu tetap dalam kesadaran untuk
INGAT dan PAHAM bahwa kita hidup atas dasar kemurahan Tuhan belaka.
Apakah yang harus kita lakukan untuk tetap tinggal dalam kemurahan
Tuhan ?
1. PERSEMBAHKANLAH HIDUPMU !
ROMA 12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahmu yang sejati.
! Menjadi orang percaya yang selalu ingat bahwa hidup kita ini seluruhnya
dipersembahkan untuk melayani Tuhan saja.
! Mengingatkan arti persekutuan dengan Tuhan yang baik dan benar (Ibrani
10:25)
2. ORANG PERCAYA AMAN KARENA KEMURAHAN TUHAN
! Siapa yang pernah alami bahaya, rintangan, masalah dan lain-lain;
apakah yang kita inginkan jika ada dalam posisi demikian ? Tentunya kita
meminta perlindungan Tuhan bukan ? Sebab itu kita yakin bahwa tahun
sekarang dan seterusnya jika kita selalu tinggal dalam kemurahan Tuhan
maka kita juga tinggal dalam perlindunganNya.
MAZMUR 5 : 13 Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya
TUHAN; Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
3. MERINDUKAN TETAP SELALU DALAM KEMURAHAN TUHAN
KERINDUAN yang sangat luar biasa untuk terus dekat dan tinggal dalam
hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa dalam Tuhan akan
selalu mengalami berbagai macam mujijat yang luar biasa.
MAZMUR 27:4 Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang
kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan
kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.
! Apakah tahun lalu kita kurang dekat dengan Tuhan ?
! Apakah komitmen kita sekarang untuk hari esok dan seterusnya ?
MARI KITA TETAP SELALU HIDUP DALAM KEMURAHAN TUHAN !
SELAMAT NATAL 2015 DAN TAHUN BARU 2016
TUHAN YESUS MEMBERKATI.

