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.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 17 Pebruari 2017
: Team Doa FA - SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 24 Pebruari 2017
: Team Doa FA – WN-GY (Bpk. Ronald Najoan)
- 03 Maret 2017
: Team Doa FA - PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 10 Maret 2017
: Team Doa FA - GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 17 Maret 2017
: Team Doa FA - WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 24 Maret 2017
: Team Doa FA - TI (Bpk. Weldy Eko Tjahjono)
- 31 Maret 2017
: Team Doa FA - SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 24 Pebruari 2017
: Team Doa FA - WN (Bpk. Ronald Najoan)
============================== ==== ===== ===== =================

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 @ Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== =================

Dengar & Ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 06

Tgl : 13 Pebruari 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
KESEMBUHAN
Tuhan Yesus turun ke bumi tidak hanya membawa Injil Kerajaan saja,
melainkan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus diantaranya :
- Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan
12 tahun.
- Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir.
- Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta.
- Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta.
- Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan penyakit yang lain-lain.
Ada beberapa orang bertanya apakah Tuhan Yesus sampai sekarang masih
menyembuhkan orang-orang yang sakit? Tuhan Yesus masih melakukan
kesembuhan bahkan Ia memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya
kepadaNya untuk meletakkan tangannya atas orang sakit agar orang itu
disembuhkan. Jaman sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh bahkan
dokter sulit untuk menentukan penyakit orang itu. Bahkan ada orang yang
sudah menjaga sedemikian rupa dengan makan-makanan bergizi sesuai
petunjuk ahli gizi supaya tidak sakit tetapi kenyataannya masih bisa sakit,
karena itu kesehatan adalah anugrah Tuhan. Pada dasarnya kalau orang sakit
khususnya penyakit yang parah, mempunyai keinginan untuk segera sembuh.
Tetapi kenyataannya tidak sembuh-sembuh bahkan sudah didoakan oleh
banyak orang dan setelah berbulan-bulan seringkali timbul pertanyaan
apakah Tuhan Yesus masih melakukan mujizat kesembuhan ? Pada
umumnya mujizat kesembuhan terjadi bila kita sudah melakukan bagian kita.
Dan seringkali orang minta mujizat kesembuhan tanpa melakukan bagiannya
sehingga orang itu tidak mengalami mujizat meskipun sudah didoakan orang
banyak. Di bawah ini akan dijelaskan apa yang harus dilakukan supaya kita
mengalami mujizat kesembuhan :

1. Mengerti akan pengorbanan Kristus di kayu salib
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup
mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan. Tetapi
sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan
kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan
ditindas Allah.. (Yesaya 53 : 3 - 4)
 Kita tidak cukup hanya tahu mengenai pengorbanan Kristus di kayu salib
tetapi kita harus merenungkannya supaya kita benar-benar mengerti arti
pengorbanan Kristus di kayu salib.
 Tuhan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, menanggung
penyakit kita dan menjadi kutuk di kayu salib karena kita. (Galatia 3 :13)
 Tuhan Yesus yang memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah.
Sehingga manusia dilayakkan kembali untuk menghadap Allah atau dengan
kata lain hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Bahkan setiap orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah.

2. Doa
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling
mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan
yakin didoakan, sangat besar kuasanya. (Yakobus 5:16)
 Kalau kita baca ayat di atas dapat disimpulkan bahwa doa kita besar
kuasanya bila :
- Keadaan kita pada saat berdoa adalah sebagai orang-orang yang benar yang
saling mengaku dosa. Maka itu dalam kitab Injil Markus dikatakan :
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu
yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." (Markus 11 : 5)
- Berdoa dengan keyakinan bahwa Allah mendengarkan doa kita karena kita
adalah anak-anakNya.
 Di dalam berdoa jangan kita saja yang berbicara tetapi berilah kesempatan
pada Allah Roh Kudus untuk berkarya, kadang Roh Kudus bisa berbicara,
kadang bisa memberikan hikmat, kadang memberikan kekuatan dan damai
sejahtera, kadang memberikan penglihatan dan lain lain. Setiap
permasalahan ada caranya-sendiri sendiri untuk menyelesaikannya, misal:
kita mengalami penyakit yang sulit disembuhkan, kita tidak bisa
mengandalkan pengalaman orang lain untuk menyembuhkan tetapi kita
harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang tahu
bagaimana caranya untuk menyembuhkannya.

3. Iman
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang
malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum
menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan
mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman
di bumi?" (Lukas 18 : 7 – 8)

 Tuhan akan menjawab setiap doa anak-anak Tuhan yang tidak goyah iman
nya sehingga pada waktu jawaban diberikan Tuhan mendapati iman kita.
Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi
orang yang percaya.
 Pada waktu Tuhan Yesus pelayanan di daerah Nazaret tempat asal Tuhan
Yesus dan banyak dari mereka yang tidak percaya karena itu Tuhan Yesus
tidak dapat mengadakan satu mujizatpun di sana, kecuali menyembuhkan
beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas mereka. Tetapi di
di daerah Genesaret terjadi sebaliknya banyak orang disembuhkan hanya
dengan menjamah jumbai jubahNya, hal ini terjadi karena banyak orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus.
 Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, karena itu kita harus
banyak mendengarkan firman Tuhan (baca Alkitab dengan suara yang
terdengar telinga kita). Bila kita sakit perlu kita membaca ayat-ayat
kesembuhan secara berulang-ulang kali supaya iman kita bangkit dan tidak
goyah sampai Tuhan menggenapi janjiNya.

4. Mengucap Syukur dan pujian kepada Allah.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu. ( 1 Tesalonika 5:18)
 Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal biasanya hatinya penuh
sukacita karena ia percaya kepada Allah . Dan dari mulut orang itu keluar puji
pujian kepada Allah. Dalam kitab Amsal dikatakan Hati yang gembira adalah
obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang (Amsal
17 : 22)
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
TUHAN ENGKAU
AJAIB BAGIKU
TAK ADA YANG
TAK MUNGKIN BAGI-MU
KAU YANG T’LAH BERFIRMAN
DAN SEMUANYA JADI
TUHAN ENGKAU AJAIB BAGIKU

TUHAN ENGKAU
AJAIB BAGIKU
TAK ADA YANG
TAK MUNGKIN BAGI-MU
S’MUA YANG KUSAKSIKAN,
PERBUATAN TANGAN-MU
TUHAN ENGKAU AJAIB BAGIKU

SUNGGUH ‘KU PERCAYA
TIADA YANG MUSTAHIL
MUJIZAT MASIH ADA
DALAM HIDUPKU
SEMBUHKAN SAKITKU,
PULIHKAN JIWAKU
MUJIZAT MASIH ADA BAGIKU

Kesimpulan

Bila kita melakukan bagian kita yaitu mengerti pengorbanan Kristus
dikayu salib , doa, iman dan bersyukur serta pujian kepada Allah maka
Allah akan menggenapi janjiNya untuk segera menolong kita .

Ayat Hafalan

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling
mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila
dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. ( Yakobus 5:16)

Ayat Hafalan minggu lalu

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan
kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah
demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. (Yohanes 4 : 23-24)

