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
- 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.)
- 29 April 2016
: Team Doa FA – MB (Bpk. Ruben Anggasta Lie)
- 06 Mei 2016
: LIBUR (ISRA MI’RAJ)
============================== ==== ===== ===== =================

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

PAHIT TAPI MANIS
RUT 1:20 Tetapi ia berkata kepada mereka: "Janganlah sebutkan
aku Naomi; sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Mahakuasa telah
melakukan banyak yang pahit kepadaku.
Pernahkah anda meminum Jamu ? Kita
Ayat Sebelumnya :
sering menyebutnya dengan sebutan :
(diucapkan kembali)
Jamu pahitan. Ketika kita meminumnya
serasa tidak enak. Dengan menikmati di
MATIUS 7:1
lidah, serta mimik muka yang ga nyaman,
Jangan kamu
kita akan tetap menjawabnya, bahwa jamu
menghakimi, supaya
ini banyak khasiatnya!
kamu tidak dihakimi.
Ataukah kita selalu suka dengan minum
yang manis-manis, yang terasa nyaman di
lidah tapi akhirnya berdampak pada kesehatan yang menjadi buruk ?
PILIHAN : PAHIT atau MANIS ?
Ingin kita menjalani hidup ini manis-manis saja, seperti tiada halangan, l
ancar bisnis, sehat keluarga, uang banyak, ga ada sakit penyakit, ga ada
masalah sedikitpun, dan lain sebagainya. Tampaknya “mimpi manis”
yang seperti demikian adalah 1 : 1.000.000.000.000.000 ..... artinya
manusia pasti ga luput dengan satu atau banyak hal yang namanya
“pahit”.
Pahit dengan perkataan seseorang, pahit dengan perbuatan seseorang,
pahit yang menimbulkan luka batin, pahit yang akhirnya lahirkan
kekecewaan dan perbuatan buruk (balas dendam, dll) – Efesus 4 : 31.
Dan bahkan mungkin berkata: Tuhan yang melakukan semuanya ini ...;

seolah-olah Tuhan yang salah dalam segala kehidupan yang dijalani.
Apakah benar demikian ?

- Seandainya Elimelekh dan Naomi sukses ? Tidaklah salah, tapi Tuhan
ingin ada rencana yang lebih luar biasa.

A. DIBUAT PAHIT OLEH TUHAN .... !!

- Jika keluaga Elimelekh - Naomi sukses maka tidak ada sejarah “Rut”
sebagai perempuan Moab yang bertobat dan menjadi garis keturunan
yang luar biasa.
- PAHIT, supaya Naomi yang “janda”, serta Rut yang juga “janda” (tanpa
Orpa mengikutinya); diubahkan untuk bersaksi kepada bangsa Israel,
bahwa TUHAN itu TETAP BAIK adanya meskipun mereka alami hal
yang pahit dalam hidupnya.
- Demikian juga dengan kita, jika kita alami kepahitan hidup jangan
tergesa-gesa memberikan nilai bawa ini salah, itu salah dan lain
sebagainya. Tapi nyatakan bahwa pasti ada rencana Tuhan yang indah.

RUT 1 : 3 - 5 Kemudian matilah Elimelekh, suami Naomi, sehingga
perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. ... Lalu matilah juga
keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu
kehilangan kedua anaknya dan suaminya.

Sekian puluh tahun tinggal di negeri asing bernama MOAB. Dengan
harapan bagi Naomi mendapatkan masa depan dan pengharapan yang
baru. Ada beranak cucu di negeri yang dianggapnya “rejekeni”. Sesuai
dengan arti namanya “Naomi” manis, menyenangkan; inilah harapan
yang dimiliki keluarga Elimelekh ( = Allah adalah Raja Israel) - - ada
kesuksesan karena penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka. Tapi
akhirnya harapan mereka menjadi “pupus”.
PAHITNYA kehidupan Naomi :
- Hidupnya semakin merosot, berkat semakin menipis.
- Bertahan sekian puluh tahun hanya menjadi “orang asing”.
- Kedukaan terjadi : Kematian suami dan bahkan kedua anaknya yang
menjadi harapan masa depan Naomi.

-

PAHIT dan pahit dengan hasil yang mendatangkan kemiskinan.

Banyak orang berpikir seperti keluarga di atas : “ aku bisa sukses karena
aku ditakdirkan sukses !” - - tapi akhirnya bertambah merosot keadaan
yang dialaminya. Setelah PAHIT dialaminya ... apakah yang dilakukannya ?

B. SEMULA PAHIT SUPAYA KEMBALI KE BETLEHEM

RUT 1:6 Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia
pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa
TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan
kepada mereka.
Kadangkala Tuhan membuat rencana untuk kita ini sulit dimengerti
secara akal. Kita memohon apa yang direncanakanNya mulus-mulus dan
lancar saja, ga ada halangan apapun. Tetapi kenyataannya, kita di
hadapkan dengan jalan yang berlubang, naik turun, rata dan tidak,
berbatu kecil dan besar, tapi itu tetap jalan yang harus kita lalui dan tidak
ada pilihan jalan lain; kalaupun ada tentunya jalan yang berputar-putar
dan jauuuhh sampai pada tujuan - - dan itupun juga belum tentu rata
seperti apa yang kita harapkan.

PAHIT SUPAYA KEMBALI :

C. PAHITNYA HIDUP UNTUK MENJADI MANIS

RUT 1:20 Tetapi ia berkata kepada mereka: "Janganlah sebutkan aku
Naomi; sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Mahakuasa telah melakukan
banyak yang pahit kepadaku.
Kadang-kadang kita sendiri harus sadar bahwa yang menyebabkan
kepahitan itu adalah kita sendiri juga ! Tuhan hanya membantu kita
untuk kembali kepada jalan dan hidup yang benar. Seperti anak bungsu
yang pergi tak berarah, dari hidup manis menjadi pahit; tapi Tuhan
(Kasih Bapa) mengembalikan pahitnya menjadi manis kembali (Lukas 15).
- Naomi sadar pahitnya karena pilihannya sendiri meninggalkan
Betlehem.
- Naomi sadar pahitnya karena Tuhanlah yang membuat ia kembali
untuk dijadikan manis.

-

Kita harus sadar kalau kita jalani hidup pahit, sertakan Tuhan, jangan
abaikan DIA ! Karena Tuhan Yesus sanggup mengubahkan pahitmu
menjadi obat yang memaniskan hidupmu !

IBRANI 12:11 Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia
menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka
yang dilatih olehnya.
======================================================================

IBADAH FAMILY ALTAR adalah Ibadah Keluarga yang
Dilakukan di rumah-rumah jemaat secara Bergilir: Doa, Pujipujian dan Kesaksian 30 menit dan Firman Tuhan (share) 30
menit. Mari kita menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Bethany.
Tuhan Yesus Memberkati.

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

