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 – Sabtu, 25 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
Setiap hari 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 : 34

Tgl : 18 September 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

PERTUMBUHAN IMAN (2)
Seringkali kita mengaku bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama
Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa tetapi dalam kenyataan hidup,
kita tidak mencerminkan seperti apa yang kita katakan. Seringkali kita
menjadi orang yang meminta-minta (orang yang kekurangan) padahal
kalau kita ditanya: Apakah benar Allahmu luarbiasa ? kebanyakan dari
kita akan menjawab bahwa Allah yang disembah dalam nama Tuhan Yesus
adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat janji-janji Tuhan dalam
Alkitab, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kita dipanggil untuk
hidup dalam kekurangan, bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan: Pencuri
datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku
datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam
segala kelimpahan. (Yohanes 10:10).
Allah tidak mungkin tidak menepati janjiNya tetapi seringkali bagian kita
yang tidak jalan, tidak mempunyai iman yang teguh akan janji Tuhan
sehingga kita tidak menikmati janjiNya. Dalam Injil Matius dikatakan:
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6:33).
Jadi kalau kita berjalan dalam jalanNya Tuhan, berkat dengan sendirinya
akan ditambahkan dalam hidup ini, kita pasti tidak akan kekurangan,
pasti cukup, bahkan berkelimpahan. Tantangan hidup tidak akan
menggoyahkan iman kita sebab kita percaya akan janji Tuhan. Minggu lalu
kita sudah belajar tiga hal yang membuat iman kita bertumbuh yaitu:
Pendengaran akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan
melakukan firman Tuhan, sudahkah kita menjadi pelakunya ? Ada tiga hal
lagi yang akan kita bahas di bawah ini yang harus kita lakukan agar iman
kita bertumbuh:

1. 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)
 Orang yang kurang berdoa adalah orang yang kurang mengandalkan
Tuhan dan karena itu mereka tidak akan bisa mengenal Allahnya dengan
baik yang berakibat imannya tidak bertumbuh.
 Pada ayat di atas dikatakan doa orang yang benar berarti mereka mengenal
Allahnya dengan benar, punya persekutuan yang indah dengan Allah Roh
Kudus sebab Allah Roh Kudus yang bisa memimpin kita pada seluruh jalan
kebenaran. Melalui persekutuan dengan Roh Kudus iman kita akan
bertumbuh.
 Makin kita mengenal pribadi Allah, maka semakin bertumbuh iman kita.
Dengan bertumbuhnya iman kita maka doa-doa kita mempunyai kuasa
yang besar untuk merubah kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang
baik. Misal yang sakit didoakan menjadi sembuh, yang kekurangan
didoakan menjadi diberkati, dll.
 Marilah kita menyediakan waktu untuk berdoa. Alangkah indahnya kalau
pada waktu pagi hari sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, kita
menyediakan waktu untuk menghadap kepada Tuhan terlebih dahulu. Bila
kita melakukan seperti itu berarti kita mengutamakan Tuhan lebih dari
segalanya atau dengan kata lain kita mengandalkan Tuhan dalam segala
hal sehingga apa yang dijanjikan Tuhan dalam kitab Yeremia bisa
tergenapi: Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang
menaruh harapannya pada TUHAN! (Yeremia 17:7 ).

2. Sabar dan bersyukur dalam penderitaan.

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 5 : 18)
 Seringkali penderitaan, Tuhan ijinkan dalam hidup ini supaya iman kita
bertumbuh. Banyak anak Tuhan yang mengenal kasih Tuhan setelah
Tuhan ijinkan mereka mengalami penderitaan. Karena seringkali
penderitaan menjadi batu loncatan untuk kita melihat kuasa Allah
dinyatakan dalam hidup kita.
 Murid-murid Tuhan Yesus diijinkan mengalami angin ribut sehingga
perahu mereka hampir tenggelam tetapi dengan kejadian itu mereka bisa
melihat kuasa Allah yang luarbiasa yang meredahkan angin ribut dalam
sekejab. Dengan kejadian itu, mereka makin mengenal Allah dengan benar
yang membawa pertumbuhan iman mereka.
 Kita harus percaya bahwa setiap ujian yang Tuhan ijinkan dalam hidup
kita, semata-mata untuk kebaikan kita, yang berakibat kita akan mengenal
Allah dengan benar.

 Karena itu marilah kita bersabar dan bersyukur untuk setiap penderitaan
yang Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup kita. Pada waktunya kelak akan
muncul buah kebenaran yang membawa damai sejahtera kepada anakanakNya.

3. Ibadah.

Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala
hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup
yang akan datang. (1 Timotius 4 : 8)
 Ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
 Ketika kita belum bertobat, kita memakai tubuh kita untuk melakukan
perbuatan dosa tetapi setelah kita bertobat, alangkah baiknya bila kita
memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan.
 Banyak anak Tuhan imannya bertumbuh setelah melihat kuasa Allah
dinyatakan di dalam pelayanan kepada jemaat. Marilah kita melibatkan
diri dalam pelayanan di gereja supaya iman kita bertumbuh. Mungkin kita
hanya sebagai penerima jemaat tetapi kalau kita lakukan dengan sungguhsungguh, tidak menutup kemungkinan Allah menyatakan kuasanya pada
saat kita berjabat tangan dengan jemaat dan kalau kita setia, Tuhan akan
percayakan perkara-perkara yang lebih besar sesuai dengan janjiNya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
BILA ORANG BENAR BERDOA
TIADA MUSTAHIL BAGI DIA............2X
KALAHKANLAH SAKITMU DENGAN DOA
KALAHKANLAH KUATIRMU DENGAN DOA
KALAHKANLAH SUSAHMU DENGAN DOA
DOA BESAR KUASANYA

REFF
DOA, BERDOA
DOA BESAR MUJIZATNYA
DOA, BERDOA
DOA BESAR KUASANYA

Kesimpulan
Agar iman kita bertumbuh baiklah kita melakukan:
Pendengaran akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
melakukan firman Tuhan, doa, sabar dan bersyukur dalam
penderitaan serta ibadah. Marilah kita melakukan dengan setia
sebab kita mengasihi Tuhan.
Ayat Hafalan
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
(1 Tesalonika 5 : 18)
Ayat Hafalan minggu lalu
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN,....... apa saja
yang diperbuatnya berhasil. (Mazmur 1 : 2 - 3)

