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
- 27 Mei 2016 : Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
- 03 Juni 2016 : Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Lukas Satimin)
- 10 Juni 2016 : Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 17 Juni 2016 : Team Doa FA – TM (Bpk. Benny Rumenta)

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

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

IBADAH DOA PUASA RAYA 40 HARI
DI MULAI DARI TANGGAL 27 MEI-5 JULI 2016
DI MAIN HALL MANYAR @10.00 WIB
Materi doa puasa bisa didownload di www.bethany.or.id

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

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== =================
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TUHAN YANG ATUR
LUKAS 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang
pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah
Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

LUKAS 6:44
Sebab setiap pohon
dikenal pada
buahnya. Karena
dari semak duri
orang tidak memetik
buah ara dan dari
duri-duri tidak
memetik buah
anggur.

Jaman DOELOE ............. kirim berita pakai
telegram atau teletext yang lebih baik pada saat
itu, kirim uang pakai wesel pos dan lain
sebagainya; dan menunggu berita 2 atau 3 hari
sesudahnya tergantung jarak yang ditempuh.
Doeloe pun kirim berita pakai surat pos, antara
yang mengirim dan yang menerima saling
menunggu jawaban. Dan kadang ketika
terlambat atau bahkan berita itu tidak sampai
kepada si penerima mungkin akan mengalami
kegelisahan, kemarahan dan lain sebagainya.

Dan SEKARANG, kirim apapun super cepat.
Kirim berita pakai SMS, Sos-Med yang
canggih, dll. Kirim uang pun pakai ATM,
mobile banking sampai ke tujuan manapun. Semua karena tergantung dengan
perkembangan teknologi dan sains (ilmu pengetahuan) yang sedemikian
pesatnya.
Sehingga kita pun BERDOA dan inginnya juga Memohon mendapat jawaban
yang supeeer cepaat .... !! Kita harus sadar Jawaban doa kadangkala lebih cepat
daripada waktu yang kita punya. Namun kadangkala “seolah-olah” laaambaaatt

banget untuk kita menerima jawaban menurut batasan waktu yang kita
harapkan.... padahal semua sudah Tuhan ATUUR tepat pada waktunya !!

A. INGAT ! TUHAN IALAH SANG PENCIPTA !

YESAYA 45:18 Sebab beginilah firman TUHAN, yang menciptakan
langit, --Dialah Allah--yang membentuk bumi dan menjadikannya dan
yang menegakkannya, --dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong,
tetapi Ia membentuknya untuk didiami--:"Akulah TUHAN dan tidak ada
yang lain.
Jika kita memiliki sebuah benda atau barang; dan itu sedang mengalami
kerusakan dan kita membutuhkan barang tersebut segera, maka kita pasti
akan mengembalikan kepada pabrik yang menciptakannya! Tidaklah
mungkin kalau sebuah HP (Hand Phone) RUSAK kita bawa
memperbaikinya ke sebuah bengkel sepeda; pastinya kita akan bawa ke
Toko atau Pabrik HP untuk menservisnya.
INGAT TUHAN adalah Pencipta segala sesuatu, termasuk waktu, alam,
manusia dan segala yang ada dalam alam semesta ini. Artinya Tuhan
mempunyai kuasa terhadap segala apa yang diciptakanNya. Artinya :

-

-

-

Tuhan yang mengatur segala ciptaanNya dengan baik, tertib dan
teratur.
Tuhan tidak pernah lalai dengan perputaran alam semesta:
bintang, bulan, matahari, planet, dll. Bagaimana jika Tuhan
lalai ? KEKACAUAN TERJADI !!
Tuhan adalah PENCIPTA KITA SEMUA ! Kita harus benarbenar memahami dan mengenali sang Pencipta kita yang luar
biasa yaitu : YESUS !
Artinya : Kalau Tuhan Pencipta maka TUHAN tidak pernah ragu
dan lalai mengatur segala kebutuhan kita semua.
Ingat selalu akan Penciptamu ! – Pengkhotbah 12 : 1.

B. TUHAN BERKUASA ATAS ALAM SEMESTA

LUKAS 8:25 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Di manakah

kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata
seorang kepada yang lain: "Siapa gerangan orang ini, sehingga Ia
memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada-Nya ?"
Pemahaman yang berikutnya adalah segala sesuatu “taat dan tunduk”
pada Tuhan jika diperintahkanNya.
- Angin, badai tunduk pada kehendak Tuhan.

-

Waktu akan berhenti sehingga matahari dan bulan tidak berotasi pada
waktu yang Tuhan inginkan (Yosua 10:12).
- Burung di udarapun tunduk (Matius 10:29; Burung Gagak taat
(1 Raja 17:4); Ikan-ikan pun taat (Lukas 5:6); ikan besar pun tunduk
(Yunus 1:17).
! Masakan untuk kebutuhan kita, Tuhan tidak sanggup memerintah
berkat-berkat untuk datang sebagai jawaban Doa kita ?
(Mazmur 133 : 3).
! TUHAN SANGGUP atas segalanya untuk memberkati kita semua.

C. TUHAN BERKUASA ATAS HIDUP KITA
LUKAS 12 : 7 bahkan rambut kepalamupun terhitung
semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga
dari pada banyak burung pipit.
Begitu detail dan telitinya Tuhan memperhatikan milikNya yang
ditebusNya ini; yaitu KITA SEMUA ! Janganlah kita bimbang dan
kuatir terhadap jawaban-jawaban doa yang kita panjatkan.
PASTI DIJAWAB TEPAT WAKTUNYA !
Bahkan sebelum doa diucapkan pun Tuhan sudah tahu apa yang
menjadi doa kita (Matius 6:8). Tuhan berkuasa atas hidup kita,
biarkanlah DIA benar-benar menguasai hidup kita, biarkan Tuhan
juga mengatur bagaimana kita dituntun untuk hidup dalam
kebenaran.
- Kita tidak akan menjadi anak yang tersesat (Lukas 15).
- Kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, selalu Tuhan
mengangkat dan menolong kita (Yesaya 42 : 3).
- Bahkan yang mati pun akan dibangkitkan (Yohanes 11:25).
! Tuhan BERKUASA atas segala kehidupan kita dari dahulu,
sekarang dan sampai selamanya.
! MARILAH kita semakin menjadi PERCAYA dan semakin
mendalam terhadap Tuhan. (Ibrani 6:19) - - Pengharapan
itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita,
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir,
Tidak akan pernah Tuhan lalai atas hidup kita; dan janganlah
kita juga lalai terhadap kasih karuniaNya yang luar biasa.

TUHAN YESUS MEMBERKATI. AMIN

