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 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
- 11 Maret 2016
: Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 18 Maret 2016
: Team Doa FA – GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 25 Maret 2016
: JUMAT AGUNG
- 01 April 2016
: Team Doa FA – WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 08 April 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 15 April 2016
: Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 22 April 2016
: Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias L)
============================== ==== ===== ===== =================

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

HADIRILAH IBADAH JUM’AT AGUNG SEKOTA
(DISERTAI PERJAMUAN KUDUS)
JUMAT 25 MARET 2016 PK. 06.30; 10.00; 17.00 WIB
- SERAGAM USHER/DIAKEN : FULLDRESS+BAJU PUTIH+DASI
=== ==== ===== ===== ====================================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR - SETIAP HARI SABTU
@ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
*IBADAH DOA FAJAR SABTU 26 MARET 2016 – DILIBURKAN!
==============================================

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

“TUHAN TERLIBAT DALAM SEGALA HIDUP KITA”
(MENGANDALKAN TUHAN ? - bagian 2)
“Sebenarnya kamu harus berkata: ‘Jika Tuhan
menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan
itu.’ “ (Yakobus 4:15)
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)
Yeremia 17:7
Diberkatilah orang yang
mengandalkan TUHAN,
yang menaruh
harapannya pada
TUHAN!

Kalau kita kedatangan seorang tamu,
tentunya ia akan kita persilahkan duduk
dan bertamu di ruang tamu, disajikan
makan minum yang baik juga di ruang
tamu; tidaklah mungkin kita akan
meminta si tamu untuk bersih-bersih
rumah, tidur di ruangan utama, keluar
masuk seenaknya dan lain sebagainya.

Tetapi kalau ia adalah bagian anggota
keluarga kita, tentunya ia akan menjadi bagian dari kehidupan rumah
tersebut; makan minum di ruang makan, tidur di tempatnya, keluar
masuk rumah dengan sesuka hatinya.
Kadang-kadang Tuhan seringkali kita perlakukan sebagai “tamu” bukan
sebagai “pemilik rumah” dalam segala kehidupan kita. Kita membuat
Tuhan hanya duduk diam “di ruang tamu”; Tuhan tidak kita ijinkan
mengubah interior rumah kita; Tuhan tidak kita ijinkan menegur jika
keadaan rumah kita kotor; dan lain sebagainya.
Hari ini Tuhan meminta kepada kita; Bolehkah DIA (YESUS) terlibat
dalam segala urusan hidup kita ?? Jika kita keliru, salah, menyimpang
dan lain sebagainya - - kita diperbaiki dan Tuhan terlibat mendalam
dengan kehidupan kita ?

A. MENYERAHKAN SEMUANYA PADA TUHAN
MAZMUR 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan
percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak:

Hal yang pertama kita lakukan ialah: Belajar Menyerahkan kepada
Tuhan! Sama halnya kalau kita akan membangun sebuah rumah.
Semuanya kita akan serahkan kepada Insinyur, Arsitek, tukang
bangunan dan toko bahan bangunan untuk menjadikan sebuah rumah.
Tidaklah mungkin kita melakukan sendiri bukan ?
Demikianlah halnya kita dengan Tuhan. Dia adalah insinyur, arsitek
dan pelaksana pembentukan rumah kehidupan kita.
- Serahkan semua ! Bukan sebagian ! Artinya tidak tanggungtanggung berserah kepada Tuhan !
- Gideon melawan musuhnya – diserahkan semua apa yang menjadi
strategi perangnya kepada Tuhan - - dan ia mengalami kemenangan !
Hakim-hakim 7 : 14 – 20.
- Yosua dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan juga
mengalami kemenangan, bahkan matahari pun tidak boleh
terbenam – luar biasa bukan ? – Yosua 10 : 12.
- Anak kecil menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus
terjadilah mujizat yang luar biasa. Anak kecil itu tidak punya
apa-apa lagi karena semuanya sudah diserahkan kepada Tuhan,
semuanya ada dalam tangan Tuhan! Yohanes 6 : 9.
- Bagaimana dengan kita, sebagian atau semua akan kita serahkan
kepada Tuhan ?

B. TUNGGU WAKTUNYA TUHAN !

PENGKHOTBAH 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada

waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan
Allah dari awal sampai akhir.
Langkah kedua ialah : Tunggu Waktunya Tuhan ! Seringkali kita
tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, padahal belum pada waktunya.
Seringkali juga kita “memaksa-maksa” Tuhan untuk bertindak, padahal
juga belum waktunya ! Kita menganggap Tuhan “terlambat” menolong;
Tuhan mengulur-ulur waktu; tidak tepat waktu dan lain sebagainya,
padahal TIDAK !

Tuhan selalu tepat waktunya! Dan seandainya Tuhan menuruti apa yang
kita paksakan, maka semuanya yang diberikanNya tidak akan menjadi
indah !
- Tuhan tidak pernah terlambat menolong – Mazmur 121.
- Tuhan selalu “sadar” menolong sekalipun dianggap tertidur - Matius 8:24-26
- Tuhan selalu tepat pada waktunya walau seolah-olah terlambat
berhari-hari. Tuhan membangkitkan Lazarus tepat pada waktunya
walaupun sudah melampaui 3 hari; Yohanes 11 : 37 – 43.
- Bagi kita jangan pernah berkata terlambat buat Tuhan ! Walau
kadang kita lah yang sering terlambat dan berlambat-lambat untuk
Tuhan.

C. BIARKAN CARANYA TUHAN SAJA !

YOHANES 9:6 Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia
meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu
mengoleskannya pada mata orang buta tadi
CARANYA TUHAN sulit untuk dipahami ! Tetapi dibalik semua
caraNYA ada Mujizat ! Jangan “mengajari atau menggurui Tuhan” –
seolah-olah Tuhan belum pandai untuk melakukannya.
- Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa
melaluinya dengan keajaibanNya. Keluaran 14 : 26 -30.
- Ada cara yang ajaib untuk membayar pajak - Matius 17 : 27.
- Tuhan selalu memakai banyak cara untuk menolong kita; pakai
angin badai untuk kita percaya, pakai orang kafir (Mesir) untuk
memberkati Israel; pakai keledai bicara untuk menghalangi niat
jahat, dan lain sebagainya.
- Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Biarkanlah Tuhan bertindak
bagi kita dengan cara apapun; pasti Tuhan mendatangkan
keajaibanNya. Jangan keburu kecewa kalau Tuhan menolong bukan
dengan cara kita dan bukan waktu kita.
- Tuhan selalu ajaib dalam kehidupan kita semua.

NYANYIKAN PUJIAN :
TAK PERNAH TERLAMBAT PERTOLONGANMU !!
MAZMUR 3 : 9 (baca 1 – 9)
Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu!

