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
- 03 November 2017 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 10 November 2017 : Team Doa FA – GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 17 November 2017 : Team Doa FA – SR (Bpk. Yanto Effendy)
- 24 November 2017 : Team Doa FA – MB (Bpk. Hanny Bernard)
- 01 Desember 2017 : LIBUR (Maulid Nabi Muhammad SAW)
- 08 Desember 2017 : Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 15 Desember 2017 : Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 22 Desember 2017 : Team Doa FA – TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
- 29 Desember 2017 : LIBUR

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

LOMBA MASAK FA SEKOTA Bersama CHEF KEN
Sabtu, 25 November 2017 di Graha Nginden
Daftarkan Team FA Saudara
(Pendaftaran terakhir 27 Oktober 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 : 40

Tgl : 30 Oktober 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

PERTANDINGAN IMAN (1)
Sejak seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat
dalam hidupnya, sejak itulah anak Tuhan tersebut harus masuk dalam
pertandingan/ perlombaan iman yang diwajibkan. Jadi dengan kata lain
setiap anak Tuhan pasti ambil bagian dalam pertandingan iman.
Pertandingan iman ini bukan berarti sesama anak Tuhan saling bersaing
untuk menunjukkan imannya yang terbaik kepada Tuhan Yesus, tetapi
pertandingan iman yang benar adalah bagaimana anak Tuhan bisa
mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus dengan benar dalam
menghadapi kenyataan hidup ini, sampai pada akhir hidupnya (tidak undur
dari Tuhan). Dalam kitab 1 Timotius dikatakan :
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup
yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan
ikrar yang benar di depan banyak saksi. (1 Timotius 6 : 12)
Dikatakan pada ayat di atas bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan
iman yang benar berarti ada juga pertandingan iman yang salah dan banyak
orang yang mengaku dirinya anak Tuhan tetapi sesungguhnya mereka sudah
ke luar dari jalur pertandingan iman yang benar dan masuk pada jalur
pertandingan iman yang salah. Dan ada beberapa anak Tuhan yang karena
tantangan hidup ini keluar dari jalur iman yang benar dan mulai
berkompromi dengan dunia meskipun mereka masih beribadah di gereja,
bayar perpuluhan, dll. Anak Tuhan seperti ini tidak akan bisa mencapai garis
akhir pertandingan sebab ia sudah keluar dari jalur pertandingan sebagai,
contoh: seorang pelari mau ikut pertandingan, ia harus taat pada jalur
pertandingan yang ditetapkan, supaya ia ada harapan untuk menang tetapi
kalau ia keluar dari jalur yang ditetapkan ia pasti gugur dari pertandingan
tersebut. Di bawah ini kita akan menjelaskan 3 hal yang harus dilakukan
supaya anak Tuhan tidak keluar dari jalur pertandingan iman yang benar :

1. Anak Tuhan harus berani menanggalkan beban.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi
kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang
diwajibkan bagi kita. (Ibrani 12 : 1)
 Setiap orang termasuk anak Tuhan baik itu laki-laki maupun perempuan
yang sudah dewasa selalu mempunyai bebannya masing-masing
sedangkan yang dimaksudkan ayat di atas agar kita menanggalkan beban,
adalah beban yang tidak seharusnya kita pikul melainkan beban itu harus
diserahkan kepada Tuhan Yesus (belajar berserah kepada Tuhan). Dalam
kitab Matius dikatakan: Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah
pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan
mendapat ketenangan. (Matius 11:29). Jadi ada beban yang harus
menjadi tanggungjawab kita dan ada beban yang tidak harus kita pikul
tetapi diserahkan kepada Tuhan.
 Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan lebih mudah
menyerahkan seluruh beban yang memberatkan hidup kita kepada Tuhan.
Contoh: mengenai kekuatiran, dalam Alkitab dikatakan janganlah kamu
kuatir akan hidupmu, tetapi dalam kenyataannya banyak anak Tuhan
kuatir akan hidupnya bahkan karena kekuatiran mereka melanggar firman
Tuhan, contoh: orang tua yang kuatir tidak bisa membiayai hidup anaknya
akhirnya mereka harus menipu bahkan mencuri. Padahal dalam penelitian
hampir sebagian besar yang dikuatirkan manusia belum tentu terjadi
seperti yang dibayangkan. Marilah kita belajar menyerahkan kekuatiran
kita kepada Tuhan dan belajar percaya bahwa Bapa di sorga sanggup
mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita.
 Banyak anak Tuhan yang menyimpang dari jalur pertandingan iman yang
benar karena terlalu banyak beban dalam hidupnya padahal seharusnya
tidak perlu demikian kalau mereka menyerahkan beban itu kepada Tuhan.

2. Anak Tuhan harus berani meninggalkan dosa.

Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk
menyelamatkan..............sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.
(Yesaya 59:1-2)
 Mungkin dari antara kita sudah sering mendengar kata-kata tinggalkan
dosa, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk melepaskannya
maka itu dibutuhkan kesungguhan hati kita untuk mau lepas dari dosa dan
pertolongan Tuhan, sebab hanya oleh darah Tuhan Yesus saja hidup kita
bisa dibebaskan dan disucikan dari dosa.
 Seringkali anak Tuhan memberi toleransi mengenai dosa dengan
mengatakan sedikit-sedikit menyerempet dosa tidak apalah, di jaman
sekarang kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita tidak akan dapat

bagian. Padahal kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan harus berani dengan
tegas mengatakan “tidak” kepada dosa. Jangan memberi toleransi kepada
dosa supaya kehidupan kita tidak menyimpang dari jalur pertandingan
iman yang benar. Khususnya anak-anak Tuhan yang sudah pernah jatuh
dalam dosa misal perzinahan, judi, dll, harus berani dengan tegas
mengatakan “tidak” kepada dosa-dosa tersebut.

3. Melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang
memimpin kita dalam iman..................bagi Dia, yang sekarang duduk di
sebelah kanan takhta Allah. (Ibrani 12 : 2)
 Pada waktu kita menghadapi masalah seringkali mata kita tidak tertuju
kepada Tuhan Yesus tetapi seringkali tertuju pada masalah yang kita
hadapi dan akhirnya masalah itu bukan makin mengecil melainkan
seakan-akan menjadi gunung dalam hidup kita. Kalau mata kita tertuju
kepada Tuhan maka hari demi hari kita akan mengenal kebesaran Tuhan
dan makin kecillah masalah yang kita hadapi sebab tidak ada yang
mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya
kepada Tuhan.
 Dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus kita pasti tidak akan
menyimpang dari jalur pertandingan iman yang benar.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
SERAHKANLAH HIDUPMU PADANYA
SERAHKANLAH SELURUH PERSOALANMU
SEBAB DI DALAM NAMANYA ADA JAMINAN KEKAL
DI DALAM SEGALA PERKARA
BERSERU PADA YESUS BERSERAH PADA YESUS
PERCAYALAH DIA SANGGUP MENOLONGMU
BERSERU PADA YESUS BERSERAH PADA YESUS
DIA KAN MEMBERI KEDAMAIAN ABADI

Kesimpulan

Menanggalkan beban, meninggalkan dosa dan mata yang
tertuju kepada Tuhan Yesus adalah hal-hal yang harus
dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya mereka tidak keluar
dari jalur pertandingan iman yang benar.

Ayat Hafalan
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan
rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah
dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di
depan banyak saksi. (1 Timotius 6:12)

Ayat Hafalan minggu lalu

Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah ............. dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. (Yesaya 53:4)

