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
- 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)
- 19 Februari 2016 : Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 26 Februari 2016 : Team Doa FA – TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 04 Maret 2016
: Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
============================== ==== ===== ===== ======

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)
	
  

=== ==== ===== ===== =================================
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  Jiwa	
  
=========================================================================================================

TUHAN TOLONGLAH AKU !
MATIUS 15:25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah
Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku."
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

MATIUS 14:14

Ketika Yesus
mendarat, Ia melihat
orang banyak yang
besar jumlahnya,
maka tergeraklah
hati-Nya oleh belas
kasihan kepada
mereka dan Ia
menyembuhkan
mereka yang sakit.

Mudah atau sulitkah kita meminta tolong
seseorang untuk
membantu pekerjaan atau
masalah yang kita hadapi ?
Atau “jaim” (jaga image =
gengsi) sehingga kita sulit
untuk meminta orang lain
menolong; yang akhirnya
kita masuk ke dalam
“lubang” yang lebih dalam ?
Atau kita akan salah
mengertikah jika ada orang yang dengan
tulus hati menolong kita dan kita
menolaknya karena salah menangkap
tujuan pertolongan itu ?

Banyak orang meminta tolong; banyak juga orang yang akan
bersedia menolong ! Itu adalah bagian dari kehidupan kita yang
harus saling tolong-menolong (Efesus 4 : 2). Ada juga “suara
meminta tolong yang tidak terucapkan” - - hanya airmata yang
menetes mengharapkan sesuatu ada di depannya sebagai mujijat.

Mari kita belajar bagaimana bersikap mengharapkan TUHAN
menolong kita seperti perempuan Kanaan ini.

A. MENGENALI DIRI SENDIRI
MATIUS 15:24 Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada
domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Ketika perempuan Kanaan ini memohon dan berkata untuk diberi
belas kasihan Tuhan; seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan
seruannya. Bukan maksud Tuhan memilah-milah siapa yang
harus dan tidak ditolong olehNya. Tidak ! Tuhan selalu tidak
pandang orang untuk memberikan pertolonganNya. Tuhan berkata
seperti : "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel." Bukan maksud membedakan; melainkan IA
menyadarkan kepada perempuan itu bahwa Tuhan juga sanggup
memberikan mujijat kepada bangsa lain.
Dan ternyata perempuan ini menyadari akan perkataan
Tuhan; perempuan ini bukannya tersinggung, malu
atau mundur dari permohonannya; melainkan ia
menyadari akan kelemahan, kekurangan dan
keberadaan dirinya sendiri.
Hal ini mengajarkan kepada kita :
1. Jangan sombong kalau kita berdoa, dan Tuhan
mau menolong. Seolah-olah Tuhan hanya sebagai
“ban serep” saja.
2. Kenalilah siapa diri kita manusia yang sebenarnya tidak ada artinya
dan terbatas; memohon kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
3. Tidak tersinggung atau kecewa ketika seolah-olah Tuhan belum
menjawab, terus maju dalam seruan doa permohonan. Melainkan terus
mendekat dan menyembah DIA ( ayat 25).

B. aku hamba, ENGKAU TUHANKU

MATIUS 15:27 Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun
anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Bagaimana seandainya ketika kita meminta tolong kepada orang lalu kita
malah menerima ejekan ? Perasaan kita akan kacau balau bukan ?
Mungkin kita akan berkata : “Ga sudi deh minta tolong dia !!” Mengapa
perempuan Kanaan ini bertahan TETAP MENGHARAP TUHAN
MENOLONG, sekalipun dikatakan : “anjing” !!??

JAWABANNYA :
- Karena ia tahu HANYA YESUS SATU-SATUNYA PENGHARAPANnya.
Kita juga harus sadar bahwa pada saat kita terjepitttt ... piitt .. pittt !!
INGAT ! HANYA YESUS saja ! Bukan yang lain yang sanggup
menolong !
- Perempuan ini benar-benar merendahkan dirinya sampai rendah
daaahhh ... seperti “anjing” yang mengharapkan pertolongan
“tuannya”; ini menunjukkan betapa kerendahan hatinya
dipertahankan, kesombongan dirinya ditanggalkan; segala apa yang
ada sebagai miliknya ditanggalkan di kaki Tuhan.
- Seolah ia berkata : aku hanya hamba, ENGKAU TUHAN SAJA !!
- Contoh lainnya : Yohanes Pembaptis, walau sebagai pendahulu tetap
dia menunjuk pada YESUS sebagai Tuhannya ( Yohanes 1 : 36; Markus
1 : 7; Yohanes 3 : 30).
- Mari kita merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan.

C. JAWABAN TUHAN YANG TEPAT DAN CEPAT
MATIUS 15:28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya:
"Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang
kaukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Jawaban Yesus berubah dengan sebutan yang luar biasa : “HAI IBU ...”
artinya : siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan
(Lukas 14:11). Ketika dengan kesungguhan hati bertobat dan bertobat,
tidak perlu menunggu waktu yang lama, maka akan ada kedahsyatan dan
mujijat Tuhan terjadi !!
-

Sadrakh, Mesakh dan Abednego ! ditolong Tuhan (Daniel 3).
Petrus yang akan tenggelam ! ditolong Tuhan (Matius 14:30, 31).
Zakheus yang bertobat ditolong Tuhan (Lukas 19 : 1 -10).
Banyak orang ditolong Tuhan.
Siapapun akan ditolong Tuhan.
- Yaa ..... SAYA dan KITA SEMUA akan ditolong Tuhan !
Jangan pernah berhenti untuk berharap hanya pada pertolongan Tuhan
sebagai SATU-SATUNYA PENOLONG YANG AJAIB.

MAZMUR 46 : 2
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.

