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.
7. Doakan Bethany Conference 2016 (14 – 17 Juni 2016).
===============================================================================

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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)
- 05 Februari 2016
: Team Doa FA – KR-PC (Bpk. Djoko Pamudji)
- 12 Februari 2016
: Team Doa FA - SD (Bpk. Bambang Agus S)
============================== ==== ===== ===== ======

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)
Ibadah Doa Fajar Diadakan Kembali :
Sabtu 09 Januari 2016
Informasi: Hubungi 031-5936880
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=========================================================================================================

2016 SELALU dalam BERKAT TUHAN
RATAPAN 3:21 - 23 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan,
oleh sebab itu aku akan berharap: Tak berkesudahan kasih setia
TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi;
besar kesetiaan-Mu!
PERCAYA SELALU ! Adalah modal bagi kita untuk diberkati
Tuhan dalam melangkahi hari, minggu, bulan dan tahun demi
tahun. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan
dengan Tuhan (Ibrani 10:25). Karena kita mengerti dibalik
persekutuan itu ada jerih lelah yang selalu Tuhan perhitungkan
(1 Korintus 15 : 58). Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita
seringkali kendor, marilah kita dalam tahun 2016 ini dan
seterusnya kita semakin maju dan setia dalam Tuhan.
SETIA SELALU ! Adalah langkah yang paling
tepat untuk kita jalani. Jangan mudah putus
asa, suka patah semangat akan mengeringkan
tulang; tetapi punyailah api yang menyalanyala (Amsal 17:22 ; Roma 12:11).

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

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

Karena dibalik semua yang kita lakukan dengan setia, Tuhan juga
akan memperhitungkan semuanya. Siapa yang setia akan diberkati
Tuhan !!

A. BERKAT TUHAN SELALU BARU

Pembacaan ayat di atas merupakan ungkapan yang sangat luar
biasa. Berkat Tuhan setiap harinya selalu baru dan menyenangkan.
Tetapi kalau kita tidak mensyukuri maka apa yang keluar dari
mulut kita hanyalah kata-kata yang tidak membangun iman dan
bahkan menjadikan berkat itu kutuk.

- Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim
dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan pada
awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
- Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum,
- Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak.
- Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya
dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat,
belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-Ku yang besar
yang Kukirim ke antara kamu.

Contoh : Bangsa Israel yang diberkati Tuhan, mengomel saat
diberkati dengan Manna dari Sorga; burung puyuh yang luar biasa,
air pahit yang diubah menjadi manis dan segar; dan banyak lagi
mujijat .... ; Apakah yang terjadi saat mereka tidak mensyukuri
berkat itu ? Apa yang mereka makan berubah menjadi ulat busuk.
(Keluaran 16:20).

MASA SULIT tidaklah menjadi ketakutan bagi orang percaya,
melainkan sebagai tantangan untuk semakin dekat dan maju dalam
Tuhan. Karena itu kita harus yakin semakin kita ada dalam
kesukaran semakin nyata Tuhan itu sebagai GEMBALA YANG BAIK
(Mazmur 23 : 1 – 6).

Contoh yang mensyukuri berkat Tuhan : Ialah seperti persembahan
seorang anak yang memberikan 5 ketul rotinya dan 2 ekor ikannya
pada Tuhan Yesus. Apakah yang terjadi ? Karena anak itu bersyukur
dan menyerahkan semuanya pada Yesus, maka yang terjadi apa
yang diberikan menjadi mujijat bagi banyak orang.

KEJADIAN 26:12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan
dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia
diberkati TUHAN.

Manakah yang kita pilih untuk berkat Tuhan yang kita terima ini ?
Mensyukuri semuanya atau menggerutu ?

B. TAHUN-TAHUN YANG DIBERKATI TUHAN

YOEL 2 : 23 – 26 (26)
Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang,
dan kamu akan memuji-muji nama TUHAN, Allahmu, yang telah
memperlakukan kamu dengan ajaib; dan umat-Ku tidak akan
menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
Masa kesulitan suatu saat akan pernah kita alami. Tetapi bukan
berarti Tuhan membiarkan anak-anaknya begitu saja. Selama kita
mempunyai Tuhan yang BESAR dan DAHSYAT, maka kita tidak
perlu takut, karena :
TUHAN yang memberikan hujan awal dan akhir, sukacita dan
pemulihan akan menjadi milik orang-orang pilihanNya.
Yoel 2:23-25

C. JANGAN BERHENTI MENABUR

MALAS, musuh terbesar bagi orang yang tidak mau menabur
dengan baik dan jujur. Menabur (bekerja) dengan Rajin
(Amsal 6 ! belajar seperti semut kecil).
Ishak menabur dengan keyakinan Tuhan yang akan memberkati,
maka terjadilah ia diberkati Tuhan secara luar biasa. Siapa yang
yakin punya Tuhan pemberi berkat, janganlah berhenti menabur
(=kerja rajin).
2 KORINTUS 9:6 Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit,
akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan
menuai banyak juga.
Tahun sebelumnya selalu “Pelit” untuk menabur, maka sekarang
kita bertobat dan berubah untuk selalu menabur (Lukas 19:1-10 !
Zakheus yang menabur).
AWAL 2016, adalah langkah kita untuk maju dan majuuuu ....
setia dan setiaaaa ..... semakin dalam dan dalam; lebar dan lebar
untuk terus melayani Tuhan selama-lamanya.

SELAMAT TAHUN BARU 2016 –
TUHAN SELALU BERSERTA KITA SEMUA

