POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

(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
- 17 Juni 2016
: Team Doa FA – TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 24 Juni 2016
: Team Doa FA - SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 01 Juli 2016
: Team Doa FA – SR-SI (Bpk. Yanto Effendy)
- 08 Juli 2016
: LIBUR (IDUL FITRI)
============================== ==== ===== ===== =================

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

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

IBADAH DOA PUASA RAYA 40 HARI
DIMULAI DARI TANGGAL 27 MEI - 05 JULI 2016
DI MAIN HALL BETHANY MANYAR @10.00 WIB
Materi Doa Puasa bisa didownload di: www.bethany.or.id
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== =================

Ayat Sebelumnya: 1 KORINTUS 9:24 (diucapkan kembali)
Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua
peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat
hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!

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

KOSONG ...
Kadangkala kita suka dengan suasana yang kosong dan kadang pun tidak.
Kekosongan pasti timbul keinginan untuk mengisinya. Jika kita memiliki
ruangan yang kosong maka kita akan condong mengisinya; tetapi apakah
saat kita mengisinya menjadi indah atau tidak (*kotor).
Awal penciptaan bumi terlihat kosong dan berantakan (Kejadian 1 : 2);
dan Tuhan mempunyai inisiatif yang mulia untuk memperindahnya
dengan pelbagai ciptaan dan juga akhirnya ada manusia. Tuhan senang
dengan segala apa yang dilakukanNya sehingga Ia mengatakan: Semua
Baik ! Yang kosong berubah menjadi baik dan indah di hadapan Tuhan.
Demikian dengan hidup kita saat sekarang, apakah dalam keadaan
KOSONG ? Jalan permasalahan seolah buntu dan pikiran menjadi
kosong; kesulitan ekonomi terjadi dan kantong menjadi kosong; kesulitan
dan berbagai kesulitan semua terjadi, kita mendapati kekosongan jalan
keluar. Saat engkau demikian apakah yang kita lakukan ?

A. MENGOSONGKAN DIRI UNTUK TUHAN

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Jangan mengosongkan diri dengan kehampaan dan pengharapan yang
sia-sia; tetapi bawalah semuanya kepada Tuhan karena HANYA TUHAN
YESUS yang peduli dengan segala kekosonganmu !
Tuhan akan memberikan berbagai penghiburan dan kelegaan :
-‐ Ia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian (2 Korintus 4 : 7 – 9).
-‐ Ia akan menjadi sumber penghiburan yang luar biasa (2 Korintus 1 : 3).
Jangan sampai kita KOSONG TANPA TUHAN, maka kita akan menjadi :
-‐ Jahat dan semakin jahat (Matius 12:44-45).
-‐ Tidak akan mampu berbuat apa-apa diluar Tuhan (Yohanes 15:5).
Membawa Yesus masuk dalam rumah tangga kita yang “KOSONG” karena tidak
ada Tuhan hadir; dan jika Tuhan hadir maka akan ada perubahan hidup:

-‐ Zakheus yang diubahkan, Yesus mengisi rumah tangganya
(Lukas 19:1-10).
-‐ Perahu yang kosong diisi dengan mujizat (Lukas 5:1-9).
-‐ Rumah tangga kita akan juga alami mujizat asalkan mengundang Tuhan
Yesus hadir masuk dalam kekosongan hidup; Tuhan akan mengisinya
dengan damai sejahtera (Lukas 24:36).

B. PENUHI DENGAN ROH KUDUS & FIRMAN TUHAN
KISAH RASUL 4:31

Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah
tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus,
lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.

Saat kebersamaan dengan Tuhan sebenarnya para murid belum terisi dengan
penuh, apalagi saat “hilang semangat” karena kematian Tuhan, maka mereka
menjadi takut, menutup pintu, menjauh dari salib dan bukit Golgota; takut
memberikan pengakuan siapa Tuhan Yesus, menyingkir dan lain sebagainya;
MENGAPA ? Karena mereka KOSONG tanpa TUHAN !
Tetapi pada saat pesan firman Tuhan dilakukannya; mereka tidak lagi Kosong
melainkan PENUH dengan Roh Kudus dan firman Tuhan; maka lahir keberanian
memberitakan kebenaran firman Tuhan ada atas mereka.
-‐ Jika kita penuh Roh Kudus akan ada kuasa Tuhan mengisinya (Kisah 1:8).
-‐ Kita akan disertai banyak mujizat (Kisah 2 : 43; 6 : 8).
-‐ Berani bersaksi seperti rasul-rasul (Petrus, Paulus, Stefanus dll).

C. WASPADA DENGAN SI IBLIS !
EFESUS 4:27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.
IBLIS SELALU MENUNGGU KEKOSONGAN hidup orang percaya. Karena Tugas
Iblis adalah merusak, menghancurkan, membunuh, menabur ilalang dan lain
sebagainya. Saat kita lengah (kosong) Iblis akan menghancurkan segala-galanya
sehingga kita jauh dari Tuhan, WASPADA !!
-‐ Dalam rumah tangga iblis akan menghancurkan hubungan suami istri
(1 Korintus 7:5).
-‐ Menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan orang percaya; jangan sampai
kosong ! (Lukas 4 : 13)
-‐ Ia akan menelan siapapun yang tidak waspada (1 Petrus 5:8).
-‐ Hawa dan Adam (lengah/ kosong) jatuh dalam dosa (Kejadian 3).
-‐ Iblis tidak boleh mengisi hidup orang percaya; harus diusir keluar (Matius 10:1).

WASPADA supaya jangan sampai hidup ini KOSONG, dengan cara :
-‐
-‐
-‐
-‐

Selalu rajin dan tekun beribadah (1 Timotius 4:8).
Jadilah tanah yang baik saat mendengarkan firman Tuhan (Matius 13: 1 -8).
Kalahkan si jahat dengan kuasa firman Tuhan seperti Yesus (Matius 4 : 1-11).
Jadilah PELAKU FIRMAN (Yakobus 1 : 22).

Lagu pujian : ISILAH TUHAN BEJANA HIDUPKU !
Isilah Tuhan Bejana Hidupku
Lepaskan Dahaga Jiwaku
Roti Kehidupan, Briku makan sepuasnya
Isilah Hingga Slamat Sempurna

