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. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2017.
6. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 15 September 2017 : Team Doa FA – SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 22 September 2017 : Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 29 September 2017 : Team Doa FA – TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 06 Oktober 2017
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
- 13 Oktober 2017
: Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 20 Oktober 2017
: Team Doa FA – WN-GY (Bpk. Ronald Najoan)
- 27 Oktober 2017
: Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 03 November 2017 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 10 November 2017 : Team Doa FA – GI (Bpk. Daniel Giejanto)

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

DUKUNG & DOAKAN:
PROGRAM FA TAHUN 2017
Jalan Sehat – Gabungan Beberapa Wilayah
Lomba Masak – Bulan November 2017
============================== ==== ===== ===== ===================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
============================== ==== ===== ===== ===================

Dengar & Ikuti Talkshow FA di Radio BFM 92,9 Mhz
etiap Senin@15.00 s/d 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 : 33

Tgl : 11 September 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

PERTUMBUHAN IMAN (1)
Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, tantangan hidup bukan makin
mengecil tetapi makin membesar bahkan ada beberapa orang yang sudah
tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup ini. Dalam hal ini dibutuhkan
iman yang teguh untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Kita sebagai
anak-anak Tuhan harus bersyukur karena kita mengenal Allah yang benar
yang sanggup menolong setiap permasalahan kita bahkan Tuhan Yesus
memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita sebagai penolong
dalam hidup kita. Allah sesungguhnya menghendaki anak-anakNya hidup
diberkati dan berkemenangan, tidak hidup dalam kemiskinan dan
kekalahan. Agar janji Allah itu tergenapi maka ada bagian Allah dan ada
bagian kita yang harus kita lakukan. Bagian Allah sudah dilakukan oleh
Tuhan Yesus dengan mengorbankan diriNya di kayu salib dan
memberikan Roh Kudus untuk menolong anak-anak Tuhan. Sedangkan
bagian anak-anak Tuhan, inilah yang seringkali tidak jalan, karena itu
banyak janji Tuhan yang luar biasa tidak tergenapi dalam hidup anak-anak
Tuhan. Pencobaan tidak lebih dari kekuatan kita seperti yang dinyatakan
dalam kitab 1 Korintus :
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. (1 Korintus 10:13).
Kalau kita mengenal Allah dengan benar pasti tidak ada pencobaan yang
melebihi kekuatan kita. Di bawah ini kita akan menjelaskan beberapa hal
yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh menjadi iman yang
teguh :

1. Pendengaran akan Firman Tuhan.
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
(Roma 10:17)
 Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menyediakan waktu
untuk mendengarkan berita-berita dari TV, radio maupun Hp kita tetapi
sedikit sekali kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bahkan ada yang hanya satu kali seminggu, waktu kebaktian minggu saja
mendengarkan firman Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang seperti ini
tidak akan bertahan imannya bila menghadapi badai dalam kehidupan ini.
 Dalam kitab Matius dikatakan : Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis:
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang
keluar dari mulut Allah." (Matius 4:4). Jadi kalau kita kurang
mendengarkan firman Tuhan, manusia rohani kita jadi lemah, tidak ada
iman yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Sebagai gambaran
bila kita tidak makan selama seminggu badan kita jadi lemah, tidak ada
daya untuk melawan demikian juga kalau manusia rohani kita dalam
seminggu tidak mendengarkan firman Tuhan akan menjadi lemah.
 Ada beberapa orang kalau membaca Alkitab suka dalam hati, tidak
terdengar suaranya tetapi kalau kita mau menurut Alkitab, alangkah
indahnya kalau kita membaca Alkitab dengan suara yang bisa didengar
oleh telinga kita.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk setiap hari membaca Alkitab
supaya iman kita bertumbuh, sehingga pada waktu kita menghadapi badai
kehidupan ini, kita tetap bertahan.

2. Merenungkan Firman Tuhan.

Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran
air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu
daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. (Mazmur 1:2-3)
 Kalau kita sudah menyediakan waktu untuk membaca Alkitab setiap hari,
itu hal yang baik tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ melainkan
kita harus merenungkan firman Tuhan yang kita baca itu. Di dalam
merenungkan firman Tuhan, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus
supaya kita tidak salah mengartikan firman Tuhan.
 Dalam kitab Yohanes dikatakan :
Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam
nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
(Yohanes 14:26).

Dengan ayat di atas dapat kita pastikan bahwa Roh Kudus adalah satusatunya pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menolong anak-anak Tuhan
agar mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
 Hubungan kita dengan Roh Kudus sangat menentukan kwalitas
perenungan firman Tuhan. Makin kita dekat dengan Roh Kudus makin
banyak kebenaran yang tersingkapkan sehingga iman kita bertumbuh.
Perenungan firman Tuhan tidak dilakukan sekali saja tetapi berulangulang kali karena itu Daud mengatakan merenungkan Taurat Tuhan itu
siang dan malam.

3. Melakukan Firman Tuhan.

Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. (Yakobus 2:17)
 Sering kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan tetapi sulit
untuk melakukannya, misal kalau kita membaca firman Tuhan mengenai
pengampunan maka ada beberapa orang yang sulit untuk mengampuni
tetapi kalau anak Tuhan itu mau menurut firman Tuhan, maka Roh Kudus
akan memberi kemampuan untuk bisa mengampuni.
 Marilah kita melakukan firman Tuhan dengan mata yang tertuju kepada
Tuhan Yesus, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan.(Ibr. 12:2).
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
AKU MENGASIHI ENGKAU YESUS
DENGAN SEGENAP HATIKU
AKU MENGASIHI ENGKAU YESUS
DENGAN SEGENAP JIWAKU

REFF :
KURENUNGKAN FIRMAN-MU
SIANG DAN MALAM
KUPEGANG P'RINTAH-MU DAN KULAKUKAN
ENGKAU TAHU YA TUHAN TUJUAN HIDUPKU
HANYALAH UNTUK MENYENANGKAN

HATI-MU

Kesimpulan
Pendengaran akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan
serta melakukan firman Tuhan adalah bagian yang harus kita
lakukan supaya iman kita bertumbuh menjadi iman yang teguh.
Ayat Hafalan
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon,
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang
diperbuatnya berhasil. (Mazmur 1:2-3)
Ayat Hafalan minggu lalu
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
(Kolose 3:23)

