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
- 24 Juni 2016
: Team Doa FA - SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 01 Juli 2016
: Team Doa FA – SR-SI (Bpk. Yanto Effendy)
- 08 Juli 2016
: LIBUR
- 15 Juli 2016
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)

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

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
DIMULAI DARI TANGGAL 27 MEI - 05 JULI 2016
DI MAIN HALL BETHANY 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 !!
============================== ==== ===== ===== =================

DIAKEN/DIAKONES/USHER
WAJIB MENGIKUTI FAMILY ALTAR
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Semua ... DIISI PENUH !!
Yang lalu kita menyadari bahwa kekosongan rohani itu tidak baik bagi
kehidupan orang percaya. Kita harus benar-benar memiliki kehidupan
yang terisi dengan baik, diisi : oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus, Roh
Kudus dan FirmanNya yang hidup. Mengapa ? Supaya jangan sampai Iblis
mengambil banyak kesempatan pada saat kita “kosong”.
Untuk itu marilah kita mengisi
Ayat Sebelumnya :
kehidupan rohani ini sampai PENUH,
(diucapkan kembali)
jangan setengah penuh atau hanya
1 KORINTUS 9:24
sekedar mengisinya saja, atau hanya
Tidak tahukah kamu,
sekedar “ada isinya” saja. TIDAK ! Kita
harus mengisinya sampai penuh !
bahwa dalam

gelanggang
pertandingan semua
peserta turut berlari,
tetapi bahwa hanya
satu orang saja yang
mendapat hadiah?
Karena itu larilah
begitu rupa, sehingga
kamu memperolehnya!

Seperti Tuhan berpesan pada kita
supaya kita benar-benar penuh :
MAZMUR 119 : 64 – 66 Bumi
PENUH dengan kasih setia-Mu, ya
TUHAN, ajarkanlah ketetapanketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan
telah Kaulakukan kepada hamba-Mu,
ya TUHAN, sesuai dengan firman-Mu.
Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan
dan pengetahuan yang baik, sebab aku
percaya kepada perintah-perintah-Mu.
Setiap kejadian-kejadian yang disertai dengan perubahan hidup, mujizat
Tuhan dan lain sebagainya; selalu Tuhan memberi perintah untuk terisi
dengan penuh; tidak mengisinya separuh tempat saja. Bahkan terisi
sampai meluber dari tempatnya.

A. ISI PENUH = MENJAGA KEBAHAGIAAN

YOHANES 2: 7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu:
"Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan
merekapun mengisinya sampai penuh.
Para pelayan pesta perkawinan di Kana; menuruti apa yang menjadi
perintah Tuhan Yesus. Saat “air anggur” persediaan mempelai habisss ...
(kosong); Tuhan tidak mau kekosongan itu terisi dengan kekecewaan,
keputusasaan dan bahkan perkara-perkara yang mengubah suasana
sukacita menjadi dukacita; suasana pesta yang meriah dan penuh bahagia
tidak boleh sirna karena kekosongan air anggur !
-‐ Tuhan memerintahkan para pelayan untuk mengisi PENUH semua
tempayan dengan air (bukan air anggur); dan mereka pun menjadi
TAAT !
-‐ PENUH dengan air yang diberkati Tuhan.
-‐ PENUH dengan ketaatan hati para pelayan yang melakukan
perintah Tuhan.
-‐ PENUH dan TERBUKTI !! Segala perintah dilakukan dengan
sepenuh hati, sepenuh pikiran dan kehendakNya maka akan
menciptakan Mujizat Tuhan.
-‐ AIR YANG PENUH diubahkan menjadi air anggur yang lebih baik
dan membuat pesta semakin penuh dengan kebahagiaan.
-‐ Di mana ada Tuhan Yesus, jika kita menuruti-Nya untuk mengisi
segala sesuatu sesuai perintahNya sampai PENUH maka akan ada
mujizat yang dipenuhi juga oleh Tuhan.

B. ISI PENUH = MEMELIHARA KEHIDUPAN

2 RAJA-RAJA 4:4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah
engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke
dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!"
ISI PENUH dengan Minyak ! Minyak sebagai lambang urapan Tuhan
adalah menjadi panduan untuk hidup kita. Isi penuh semua bejana jangan
sampai ada yang kosong! Ketika hanya sisa sedikit “minyak” maka kita
akan merasa hidup ini penuh dengan keputusasaan.
Tetapi ketika minyak dalam hidup kita ini menjadi penuh dan melimpah
maka akan ada sukacita bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa.
-‐ Kurang minyak tidak akan membawa kita berjaga-jaga
(Matius 25 : 1–13, 5 gadis bijak dan bodoh).

-‐
-‐

-‐
-‐

Kehidupan rohani orang percaya yang tidak penuh dengan urapan
Tuhan akan mengalami kelemahan-kelemahan dan kehilangan
sukacita pelayanan.
Janda ini berkata jujur bahwa ia hanya memiliki sedikit minyak yang
tidak penuh dalam buli-bulinya. Ia memohon supaya Tuhan melalui
hambaNya Elisa memberikan mujizat Tuhan.
Ketika Janda ini menuruti apa yang diperintah Nabi Elisa, semua diisi
penuh dengan minyak maka ada pemulihan dan pemeliharaan Tuhan
yang dahsyat.
SERAHKANLAH Hidupmu dipenuhi dengan minyak urapan Tuhan.
Maka akan ada pemeliharaan Tuhan. Katakan : isilah Tuhan Bejana
hidupku .... Isilah sampai sempurna (penuh).

C. ISI PENUH = DENGAN KARUNIA ROH KUDUS
Apa yang kita minta jika Tuhan bersedia mengabulkan doa permohonan
kita: Kekayaan, kejayaan, kedudukan, dan lain sebagainya ? Tentunya
kita akan meminta yang lebih baik dan lebih baik. Kita akan meminta
pada hari ini isi PENUH dengan karunia Tuhan :
-‐ Raja Salomo meminta diisi penuh dengan Hikmat Tuhan !
(1 Raja 4 : 29); sehingga apa yang menjadi keputusannya adalah
keputusan bijaksana yang penuh dengan hikmat Tuhan.
-‐ Daniel meminta penuh hikmat pengertian pada Tuhan; dan Tuhan
menyatakan penyertaanNya secara luar biasa (Daniel 1 : 6 – 17).
-‐ Para murid penuh dengan Roh Kudus ( Kisah 1:8), berani
memberikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak bangsa.
-‐ Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, melihat kemuliaan Tuhan
(Kisah 7 : 55).
-‐ SAAT INI – kita minta pada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh
Kudus. (Kisah 4 : 31) maka kita akan berani memberitakan Injil
kebenaran dengan baik.
-‐ Minta penuh dengan Roh supaya jalan hidup kita sesuai dengan
kehendakNya (Efesus 5 : 18) – supaya jangan sampai kita jatuh dalam
kemabukan dunia.
SETIAP ORANG YANG PENUH dengan Kasih Karunia Tuhan akan
mempermuliakan Tuhan Yesus selama-lamanya, karena ia adalah hambaNya
yang taat pada kehendak Tuannya.
LUKAS 17:10
Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang
ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba
yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan."

