POKOK – POKOK DOA :

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya

2.

3.
4.
5.
6.

Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bagi Keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 08 Juli 2016
: LIBUR
- 15 Juli 2016
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 22 Juli 2016
: Team Doa FA – GT-TG ( Bpk. Harsono Budi)
- 29 Juli 2016
: Team Doa FA – SM ( Bpk. Handoyo Siswanto )

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

Doa Fajar Sabtu 09 Juli 2016 - LIBUR
Doa Fajar diadakan kembali Sabtu 16 Juli 2016 @ Pk. 03.00 – 05.30

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

Pemberitahuan!!
Berkenaan Libur Hari Raya - Ibadah Doa Malam , sbb :
- Yobel : Selasa 05 Juli 2016 – LIBUR
- Citraland, Rungkut, Juanda, Kapasari & Mojokerto :
Rabu 06 Juli 2016 – LIBUR
- Sukomanunggal & Veteran: Jumat 08 Juli 2016 - LIBUR
Kamis 07 Juli 2016 :
- Doa Puasa Nginden pk.10.00 : LIBUR
- Doa Malam Nginden pk.19.00 : Berjalan seperti biasa
- Doa Puasa & Doa Malam Manyar pk. 10.00, 19.00 & 22.00
tetap berjalan seperti biasa; kecuali Jumat 08 Juli 2016
pk. 01.30 DILIBURKAN
============================== ==== ===== ===== =================

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

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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  2016

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

TIDAK DENGAN TANGAN HAMPA
Minggu lalu kita berbicara bagaimana mencari wajah Tuhan selalu ...
Dan sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu harga yang
harus kita bayarkan untuk bertemu dengan Tuhan. Kadang kita
berpikir bahwa bertemu dengan Tuhan itu mudah (* memang mudah
hanya dengan sejauh DOA).

Tetapi ada yang harus kita lalui
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)
untuk bertemu dengan Tuhan. Iman,
Pengharapan dan Kasih kita sebagai
MAZMUR 105:4
harga yang harus kita bawa dan
Carilah TUHAN dan
persembahkan kepada Tuhan.
kekuatan-Nya, carilah
Jangan sampai kita masuk dalam
wajah-Nya selalu!
Rumah Tuhan (hadirat Tuhan)
dengan tangan kosong.
ULANGAN 16:16, Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di
antaramu harus menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat
yang akan dipilih-Nya, yakni pada hari raya Roti Tidak Beragi,
pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun.
Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa.
Bawalah sesuatu yang murni dan berkenan saat menghadap
perkenanan HatiNya Tuhan. Karena setiap persembahan yang kita
bawa ke dalam hadirat Tuhan akan selalu menyenangkan dan
menarik hatiNya Tuhan untuk kita.
Apakah yang harus kita bayarkan untuk harga bertemu dengan Tuhan ?
Apakah yang harus kita bawa untuk Tuhan? Apakah yang kita hadapkan ?

MATERI FA : SENIN, 04 JULI 2016

MATERI FA : SENIN, 11 JULI 2016

SEUMPAMA ESTER YANG LUAR BIASA

SEUMPAMA DANIEL YANG LUAR BIASA

ESTER 4:16 "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang

DANIEL 6 : 8 Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil
raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu
penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barangsiapa yang dalam
tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau
manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke
dalam gua singa.
Masa ekonomi sedang sulit, cari pekerjaan susah, kebutuhan meningkat dll; mungkin
akan lebih mudah dihadapi daripada permasalahan yang dihadapi oleh Daniel.
Ketika ibadah, hidup rohani mulai dipersempit, tidak leluasa bahkan dibawah
ancaman. DANIEL TETAP mencari Tuhan !

terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan
janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang.
Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian
aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan
undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati."

Seumpama seorang ratu (*Ester) ingin menghadap Raja. Maka Ester
tidak sembarangan untuk menghadap Raja; karena banyak aturanaturan yang harus dilaluinya (Ester 2 : 12 -13). Untuk mendapatkan
HATINYA TUHAN : pertolongan untuk bangsanya, mujijzat dari sang
Raja, keselamatan bangsa dan dirinya sendiri; Ester mempertaruhkan
semuanya.
- Perkenanan hati Tuhan, Ester berpuasa bagi Tuhan supaya hati
sang raja tergerak untuk ditemui.
- Ester berani dengan IMAN pada Tuhan, mengambil resiko - - dan
Tuhan ada beserta dengan Ester. Ester tidak dengan tangan hampa
datang pada Tuhan.
- Ester berani mempertaruhkan hidupnya demi iman dan
pengharapannya. Ada pergumulan besar yang dialaminya; dan
Tuhan menjawab apa yang digumulkan oleh Ester. Ada usaha dan
pertaruhan yang dibawa oleh Ester.
- SETIAP ORANG PERCAYA, harus mempunyai iman, harap dan
kasih yang disertai dengan perjuangan/ pergumulan yang setia dan
kuat.
- Contoh : 4 sahabat yang berjuang untuk kesembuhan temannya di
hadapan Yesus (Markus 2:3-5). Berjuang, bekerja sama memikul
beban, kompak dalam iman, dll.
BAGAIMANA DENGAN KITA ? Ketika kita menghadapi masalah
dan masalah dan masalah ......??? Apakah kita hanya membawa
masalah itu kepada Tuhan; tanpa iman, harap dan kasih ? dengan
tangan hampa ?
Mari kita bawa ke hadapan Tuhan, minta perkenanan Tuhan dengan
membawa hati yang tulus, murni dan kerendahan hati yang besar di
hadapan Tuhan. Jangan dengan hati yang “terpaksa” untuk mencari
wajah Tuhan dan memohon perkenananNya.

DANIEL 6 : 11, Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang
terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji
Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
Daniel tidak menjadi kecut dan tawar hati ketika mendengar keputusan akan
larangan ibadah. Daniel tidak mengurangi nilai-nilai untuk mendapatkan
perkenanan Tuhan. Apakah yang dilakukan oleh Daniel :
- Tetap BERLUTUT (= menyerah pada Tuhan saja), jangan menyerah pada
masalah tapi menyerah di bawah kaki Tuhan saja.
- Tetap BERDOA (= keputusan Tuhan yang lebih menentukan); ambillah
keputusan yang benar dari Tuhan, karena DOA adalah jawaban Tuhan untuk kita.
- Tetap MEMUJI (= hidup yang tetap damai sejahtera), pembelaan Tuhan akan
membuat kita pasti hidup dalam damai sejahtera.
- Serta KEBIASAAN yang BAIK (= hidup yang tidak berubah karena kondisi,
tetap pada Tuhan). Kebiasaan yang baik dipelihara dengan kemurnian dan bahkan
ditambahkan untuk lebih dekat dengan Tuhan.
BAGAIMANA DENGAN KITA ?
- Adakah kita BERLUTUT ketika kita ada dalam pencobaan berat, pasrah dibawah
kaki Tuhan, seperti perempuan yang berdoa di hadapan Tuhan, (Yohanes 8:10-11).
- Adakah kita BERDOA dan MEMUJI seperti Paulus dan Silas saat ada dalam
tekanan hidup (Kisah Rasul 16 : 25 -26).
- Jangan pernah lari dari masalah-masalah; melainkan menghadapinya bersama
Tuhan, karena ketika kita mendekat pada Tuhan, semakin dekat maka semakin
keras angin badai masalah yang kita hadapi; tetapi semakin nyata juga Mujizat
Tuhan terjadi atas semuanya itu.
1 PETRUS 5:6 – 11 (Pembacaan )
- Rendah Hati akan ditinggikan
- Serahkan kuatir akan dipelihara
- Berjaga dan berdoa dengan iman yang teguh
- Sadar akan pemeliharan Tuhan yang kuat dan dahsyat
PASTI AKAN ADA KEMENANGAN !!
TUHAN YESUS MEMBERKATI KITA SEMUA ...... AMIN

