MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

POKOK – POKOK DOA :

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya

2.

3.
4.
5.
6.

Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bagi keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 07 Oktober 2016
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 14 Oktober 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
- 21 Oktober 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 28 Oktober 2016
: Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 04 November 2016 : Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
============================== ==== ===== ===== =================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com &
familyaltarbethany@gmail.com
Atau melalui website : www.bethanygraha.org
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @ PK. 03.00 – 05.30 WIB

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

KKR FA SEKOTA - SENIN 10 OKTOBER 2016 @ 19.00 WIB

SEMUA PENGURUS & JEMAAT FA WAJIB HADIR
(ADA BANTUAN TRANSPORTASI – HUB: 031 5936880)
============================== ==== ===== ===== =================

DENGAR & IKUTI TALK SHOW FA @Radio BFM 92,9

Setiap Senin@15.00-16.00 Wib

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

IKUTILAH
PENGARAHAN KOTBAH FA (1 JAM SEBELUM IBADAH DOA MALAM)
DI : YOBEL, VETERAN, SUKO, CITRA, MANYAR, RUNGKUT & JUANDA
=======================================================

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  

KESELAMATAN
PERTUMBUHAN ROHANI
Setiap orang tua selalu menghendaki anak-anaknya bertumbuh terus dari
bayi jadi remaja kemudian jadi pemuda dan akhirnya menjadi orang yang
dewasa.
Pertumbuhan yang dikehendaki adalah pertumbuhan baik secara jasmani
maupun secara rohani. Pertumbuhan secara rohani di dalam Alkitab
diberikan gambaran :
1.Bayi
Ciri-ciri bayi adalah membutuhkan susu atau makanan yang lunak,
tidak bisa makanan yang keras jadi jemaat yang bayi rohaninya
membutuhkan pengajaran yang ringan-ringan saja.
2.Anak
Ciri-ciri anak adalah mulai bisa dididik maka itu di kitab Ibrani
dikatakan: Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan
janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya (Ibrani 12:5).
3.Dewasa
Ciri-ciri dewasa adalah makanan rohani yang keras dan bisa
membedakan mana yang baik dan yang jahat.
4.Mempelai
Ciri-ciri mempelai adalah menjadi seperti Tuhan Yesus serta
mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus.
Sering kali orang lebih banyak memberi perhatian kepada pertumbuhan
jasmaninya dari pada pertumbuhan rohaninya. Karena itu banyak orang
secara jasmani sudah dewasa tetapi secara rohani masih bayi rohaninya.

Setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus selalu
merindukan terjadi pertumbuhan rohani karena itu di bawah ini kita akan
membicarakan prinsip pertumbuhan rohani (4 setia) :

1. Doa

Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan,
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. (Lukas 18 : 1)
! Tuhan Yesus memerintahkan untuk selalu berdoa. Bahkan Tuhan Yesus
sendiri dalam kehidupanNya memberikan teladan untuk selalu berdoa
kepada BapaNya, sehingga Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi Kehendak
BapaNya dan bisa menggenapinya.
! Orang yang sering berdoa akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam
hidupnya atau dengan kata lain orang yang banyak berdoa akan banyak
melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya.
! Doa yang mendatangkan kuasa Allah adalah doa yang dilakukan oleh
orang benar yang mempunyai iman (Yak. 15:16). Mau jadi orang yang
benar harus berani mengaku dosa dan saling mendoakan (melakukan
pemberesan khususnya suami dan istri). Tuhan akan segera menjawab
doa orang benar yang berseru siang dan malam asalkan mereka
mempunyai iman. (Lukas 18:7-8)
! Orang yang banyak berdoa, pengenalan akan Allahnya bertumbuh
sehingga membuat rohani orang itu menjadi lebih dewasa.
! Ajak jemaat FA untuk membentuk kelompok doa, tiap kelompok 2 orang
(khususnya suami dan istri ) untuk mengaku dosa dan saling mendoakan.

2. Firman Tuhan
Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti
saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
(Matius 4 : 4)
! Kalau kita baca ayat di atas maka kita akan tahu bahwa firman Tuhan
adalah makanan bagi manusia rohani kita. Maka itu orang yang jarang
baca Alkitab, manusia rohaninya tidak bertumbuh.
! Orang yang setia baca Alkitab dan merenungkannya, kehidupannya akan
dibuat berhasil.
! Firman Tuhan menjaga langkah-langkah kita agar tidak salah.
! Pada waktu kita membaca Alkitab sebaiknya dengan suara yang bisa
didengar telinga kita sebab dikatakan dalam kita Roma, iman timbul dari
pendengaran akan Firman Tuhan.
! Mengajak jemaat FA untuk mengoreksi diri apakah komitmen untuk
membaca Alkitab setiap hari sudah berjalan? Bila belum ajak bertobat,
supaya kerohaniannya bertumbuh.

3. Persekutuan dengan saudara seiman
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,

seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. (Ibrani 10:25)
! Tuhan menghendaki kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman
supaya kita bisa saling membangun dan saling menjaga dari
pergaulan yang salah.
! Dasar dari persekutuan ini adalah kasih Kristus. Maka itu dalam
persekutuan ini jangan dipakai untuk menebar gosip, melainkan kita
harus belajar memperhatikan saudara-saudara di sekeliling kita yang
butuh pertolongan.
! Ajak Anggota FA bergandengan tangan dan mengucapkan motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama, Memenangkan Jiwa, lakukan hal itu
sebanyak 3X.

4. Kesaksian
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." ( Kis. 1 : 8)
! Kesaksian dapat kita lakukan melalui
o Pemberitaan Injil atau menceritakan perbuatan Tuhan dalam
kehidupan kita kepada orang lain.
o Melalui perbuatan kita sehari-hari (menjadi teladan).
Banyak orang yang bertobat karena melihat perbuatan kasih dari
anak-anak Tuhan.
! Tujuan dari kesaksian adalah membawa orang untuk mengenal
pribadi Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan dari kebinasaan
dan beroleh hidup yang kekal.
! Ajak Anggota FA maksimal 2 orang untuk menyaksikan perbuatan
Tuhan dalam kehidupannya.
Tuhan Yesus Memberkati.

Kesimpulan
Orang yang bertumbuh rohaninya adalah orang yang setia
untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya,
setia untuk bersekutu dengan saudara seiman serta
kehidupannya menjadi kesaksian bagi Kristus.

Ayat Hafalan

Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah." (Matius 4 :4)

Ayat Hafalan Minggu lalu
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia

telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. (Yohanes 3 :16)

