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
- 13 Mei 2016 : Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 20 Mei 2016 : Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rikyanto)
- 27 Mei 2016 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
============================== ==== ===== ===== =================

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

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

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
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  Tumbuh	
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  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

TUJUAN BERKUMPUL SEHATI
MATIUS 18 : 20 Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam
namaKu, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

KOLOSE 3:23
Apapun juga yang
kamu perbuat,
perbuatlah dengan
segenap hatimu
seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk
manusia.

Ayat hari ini sungguh-sungguh menghibur
dan menguatkan hati terutama saat-saat
kita merasa begitu lemah, takut atau
kesakitan.
Mengapa? Tuhan Yesus berjanji di mana tiga
orang atau bahkan dua orang sekalipun
berkumpul dalam namaNya maka Dia akan
ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi: di
mana dua atau tiga orang saja pun bersekutu
atau beribadah, dalam nama Yesus Kristus,
maka Dia akan hadir di tengah-tengah
persekutuan kecil itu.

Pertama-tama janji ini menyadarkan kita akan penting dan bermaknanya
doa atau ibadah bersama yang sering kita lakukan yaitu Ibadah FA.
Tuhan tidak hanya hadir dalam ibadah-ibadah minggu saja, tetapi saat
kita bersekutu dan berkumpul bersama – maka Tuhan akan juga hadir,
kapanpun dan di manapun.
Semasa hidup Tuhan Yesus, Tuhan juga selalu mengajarkan kepada para
murid untuk bersekutu, berkumpul, mengucap syukur dan berdoa. Dan
bahkan diajarkan bagaimana mereka berdoa :
- Doa Bapa kami (Matius 6 : 9 – 13).
- Doa yang tidak berkeputusan ( I Tesalonika 5 : 17).
- Doa yang tidak bertele-tele (Matius 6 : 7).
- Doa yang sungguh-sungguh, Doa berseru, dan banyak hal lainnya.

A. SAAT TUHAN HADIR DITENGAH MURID

MATIUS 26:36 Maka sampailah Yesus bersama-sama muridmurid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia
berkata kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara
Aku pergi ke sana untuk berdoa."
Sampai masa Tuhan akan disalibkan, DIA masih meluangkan waktu
untuk BERDOA. Berdoa bukan saja pada waktu lemah, saat dalam
keseharian pun Tuhan Yesus sering berdoa.
Seringkali kita lebih memacu saat doa apabila kita mengalami
masalah, alami sakit dan derita, keadaan butuh sesuatu, jam S.O.S - kita sering mempraktekkan berdoa dengan sungguh-sungguh,
tetapi bagaimana saat kita dalam keseharian ?
Apakah kita sama memacu dengan sungguh-sungguh karakter doa
kita ?
- Yesus berdoa ketika para murid lelah dan lapar, berdoa
mengucap syukur untuk 5000 orang lebih supaya dikenyangkan
dengan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan (Matius 14 : 19-21).
- Yesus berdoa untuk kesembuhan banyak orang, termasuk ibu
mertua Petrus (Matius 8 : 14-15).
- Petrus berdoa saat tenggelam (alami masalah) (Matius 14:30).
Tuhan ajarkan banyak hal tentang berdoa, supaya jangan jemu-jemu
berdoa.

B. PESAN SAAT TUHAN NAIK KE SORGA ; BERDOA !
KISAH RASUL 1:14 Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa
bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus,
dan dengan saudara-saudara Yesus.

Banyak orang mengerti secara umum saja saat Tuhan naik ke Sorga,
yaitu : menunggu turunnya (pencurahan) Kuasa Roh Kudus. Tetapi
sebenarnya pesan secara khusus untuk murid-murid dan kita semua
saat ini.
Jangan berhenti berdoa sekalipun kuasa Roh Kudus sudah diberikan
kepada kita. Sebab itu ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan atas
murid-murid, mereka paham akan pesan Tuhan.
Bukan setelah terima kuasa Roh Kudus lalu do nothing (tidak berbuat
apa-apa) melainkan mereka harus berdoa dan melakukan karya
Tuhan selanjutnya.

Sebab itu apa yang terjadi setelah Tuhan naik ke sorga :
- Murid-murid BERDOA, berdoa menantikan kuasa Tuhan. Dan
tetap hidup dalam berdoa ketika mereka sudah terima kuasa
Tuhan.
- BERDOA saat mereka mengadakan penginjilan.
- BERDOA saat mereka dalam penjara (Kisah Rasul 12:5 (Petrus);
16:25 (Paulus dan Silas)).
- Berdoa untuk semuanya/ Syafaat (pemerintah, kota dll).

C. SAAT KINI KITA JUGA : BERDOA ATAU TIDAK ?!!
YAKOBUS 4:2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak
memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu
tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.
Seringkali kita marah-marah kalau Tuhan “tidak memberi jawaban”
untuk keperluan kita. Dan firman Tuhan mengatakan : karena kita
tidak berdoa ! Walaupun kita sering beralasan : saya ini sudah
bersujud, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah nangis-nangis ... dll”
Kenapa masih belum dijawab Tuhan? Karena yang dimaksud tidak
berdoa oleh Tuhan yaitu kita berdoa seperti apa yang kita anggap
benar dari diri sendiri.
Mengukur doa kita dengan kekuatan kita, mengukur doa dengan
semaunya kita - - bukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
- Matius 26 ! 3 X Tuhan berdoa sama isinya, 3 X juga Tuhan
berkata: Bukan kehendakKu yang jadi, tetapi kehendak Bapa.
Artinya berdoa bukan dengan ukuran dan kemauan diri sendiri,
melainkan dengan kehendak Bapa.
- Berdoa karena ingin dilihat orang (= tidak berdoa) – Matius 6:6;
6:17-18; Markus 12:38.
- Berdoa munafik, suka membenarkan diri dan menyalahkan orang
lain (Lukas 18:11).
Untuk itu marilah kita melakukan kehidupan doa dengan benar dan
bijak di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita selalu dibenarkan
Tuhan dan alami mujizat-mujizatNya.
Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang
benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.

