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
- 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)
- 22 Juli 2016
: Team Doa FA – GT-TG ( Bpk. Harsono Budi)
============================== ==== ===== ===== =================

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

SUDAHKAH KITA BERTEMU TUHAN ?
MAZMUR 105:4 Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah
wajah-Nya selalu!
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

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.

SIBUK dan SIBUUKKKK ...
mungkin itu alasan yang membuat
kita enggan meluangkan dan
mempersembahkan waktu untuk
bertemu dengan Tuhan; atau ada
kata lain yang bisa kita jadikan
alasan : malaaas aah ... lain kali aja
deh ... capek loo dan lain sebagainya.
Padahal pada saat kita seperti
demikianlah kita harus membawa
hidup dan hati kita kepada Tuhan.

Sebab DIA-lah yang memberi kepada
kita kelegaan, mengangkat kelesuan
kita, memberikan damai sejahtera
(Matius 11:28 ; Yohanes 14:27).
Meluangkan waktu atau mengatur
waktu atau mempersembahkan waktu saat bertemu dengan Tuhan ?
Seringkali kita “menyisihkan waktu sisa” untuk bertemu dengan Tuhan.

Padahal waktu-waktu yang kita jalani ini adalah semua pemberian Tuhan
semata saja. Tidak ada waktu yang bukan dari Tuhan, semuanya Tuhan
memberikan yang terbaik untuk kita jalani dan mengaturnya.
Marilah kita persembahkan waktu yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan !
Carilah wajahNya selalu !

A. JANGAN MENUNDA BERTEMU TUHAN !

YESAYA 55:6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui;
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!
TUHAN sangat dekat dan bahkan ada peribahasa yang menuliskan :
Tuhan hanya sejauh DOA ! Jangan pernah melalaikan komunikasi
yang manis dengan Tuhan. Karena dari sanalah kita mendapatkan
kekuatan yang baru, yang menjadikan kita selalu sanggup bersama
Tuhan setiap waktu.
Kita tidak meminta Tuhan untuk menolong sejauh mata kita
memandang terhadap masalah; asal ditolong Tuhan “selangkah
saja” sudah kita harus bersyukur.
Mengapa kita harus mencari Tuhan ? Baca Yesaya 55 : 1 – 4
- Kita selalu haus dan lapar saat kita menjalani kehidupan ini,
datang pada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kelegaan, kita
tidak akan haus lagi (bd. Yohanes 4 :13-14).
- Bisnis, ekonomi, pekerjaan kita akan diberkati, jika kita meminta
tuntunan Tuhan dan berkatNya (bd. Yakobus 4 : 13-17).
- Jangan menunda untuk mencari Tuhan karena kesibukan dan
lain sebagainya; semakin kita ada masalah dan sibuk, semakin
kita mencariNya selalu .....

B. MEMBANGUN KEBIASAAN BERTEMU TUHAN
DANIEL 6 : 11 Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu
telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada
tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari
ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa
dilakukannya.
Perubahan pemerintahan, ekonomi, cuaca, suasana dan politik; tidak
mengubah kebiasaan Daniel untuk bertemu dengan Tuhan.
Siapapun raja dalam pemerintahannya, Daniel tetap memiliki waktu
bersama Tuhan. Dalam keluarga, persahabatan, pekerjaan dan lain-lain;
Daniel tidak mengurangi sedikitpun untuk bertemu dengan Tuhan.
Karena Daniel tahu bahwa kekuatannya hanya dari Tuhan saja. Semakin
dekat Tuhan semakin dahsyat perlindunganNya.
- Bagaimana dengan kita ? Semakin banyak kerjaan, semakin lembur
sana sini, semakin mencari kebutuhan hidup --- semakin kah kita
mengurangi waktu bersama dengan Tuhan ?

-

Semakin kita mengalami berkat Tuhan atau kekurangan berkat;
apakah semakin kita mendekat atau menjauh dengan Tuhan ?
Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa semakin kita dekat
dengan Tuhan maka semakin si jahat jauuuhhh dari kita.
Perlindungan Tuhan adalah Dahsyat (Yakobus 4 : 7-8; Mazmur
69:14).

C. CARI YESUS DALAM SETIAP WAKTU
LUKAS 4:42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke
suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu
menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan
meninggalkan mereka.
Kebutuhan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka bukan hanya
memerlukan mujizat; melainkan memerlukan Pribadi Tuhan Sang
pembuat mujizat. Kita seharusnya memiliki kerinduan yang besar
seperti hal tersebut, supaya rumah tangga dan kehidupan kita tetap
tinggal dalam hadirat Tuhan.

Zakheus mendapatkan lawatan Tuhan di rumahnya (Lukas 19:1-10);
Keluarga Lazarus mendapatkan lawatan Tuhan (Yohanes 12);
rindukah keluarga kita dilawat Tuhan ?
-

Kehadiran Tuhan selalu membawa damai sejahtera
(Lukas 24:36).
Kita hargai kehadiran Tuhan, karena Ia memang peduli; jadi
kita harus juga peduli denganNya.

PENUTUP :
Marilah kita mempersembahkan waktu yang terbaik bagi Tuhan.
Bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan kita
sendiri. Jika kita lemah datang padaNya kita akan kuat; punya
masalah Tuhan bukakan jalan keluar.
Ada beban Tuhan akan angkat semua .... seperti apa yang Tuhan
katakan : MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
(Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will
give you rest)
Amin. Tuhan Yesus merindukan kehadiran kita !

