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 Bangsa dan Negara Indonesia, supaya tetap aman.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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)
- 07 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 14 April 2017
: LIBUR (JUMAT AGUNG)
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 18 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
============================== ==== ===== ===== =================

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 : 07

Tgl : 20 Pebruari 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
PELAYANAN KESEMBUHAN DARI TUHAN YESUS
Tuhan Yesus adalah pembimbing yang terbaik dalam pelayanan kesembuhan.
Ada beberapa hamba Tuhan melakukan pelayanan kesembuhan tetapi kurang
mempelajari peristiwa-peristiwa pelayanan kesembuhan yang Tuhan Yesus
lakukan. Dan juga ada beberapa hamba Tuhan menginginkan cara-cara yang baru
mengenai kesembuhan, sehingga timbul cara-cara kesembuhan yang tidak pada
umumnya dan seringkali menyimpang dari kebenaran firman Tuhan
Dalam mempelajari peristiwa-peristiwa kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan
tidak cukup hanya membacanya saja, tetapi kita harus merenungkannya dan
memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenarannya
supaya kita mendapat pelajaran yang mendalam mengenai kesembuhan. Tuhan
Yesus sudah mempercayakan pelayanan kesembuhan kepada orang-orang yang
percaya kepadaNya.
Bahkan Tuhan Yesus mengatakan: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. (Yoh 14: 12).
Dan dalam kitab Markus dikatakan :
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan
mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasabahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun
mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."
(Markus 16 :17–18)
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mendapatkan janji yang
luarbiasa mengenai pelayanan kesembuhan, tetapi sekali lagi kita tidak boleh
melakukan pelayanan kesembuhan menurut kemauan kita tetapi harus menurut
pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu mendukung firman Tuhan, tidak

bertentangan dengan Alkitab. Di bawah ini kita akan mempelajari beberapa
pelayanan kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan :

1. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu: "Pulanglah dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah
hambanya. (Matius 8 : 13)






Seringkali dalam pelayanan kesembuhan, pelayan bertanya apakah bapak / ibu
percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bila orang itu percaya
kepada Tuhan Yesus maka kita mendoakan kesembuhan dari penyakitnya. Dan
biasanya hamba Tuhan itu meyakinkan bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan
bapak/ ibu. Dan besoknya ternyata bapak/ ibu yang sakit itu meninggal,
seringkali kita bingung dan timbul pertanyaan mengapa bapak/ ibu itu meninggal
dan tidak disembuhkan Tuhan.
Dalam hal ini ada bagian Tuhan dan ada bagian kita, bagian kita adalah
mendoakan orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus dan bagian Tuhan adalah
menetapkan apa yang terbaik bagi orang yang sakit itu.
Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ melainkan kita harus melangkah
lebih maju lagi mencontoh pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat di
atas, perkataan Tuhan Yesus penuh kuasa sehingga apa yang dinyatakan
mengenai kesembuhan benar-benar terjadi pada saat itu juga. Hal itu bisa terjadi
karena Tuhan Yesus tidak melakukan menurut kehendaknya sendiri melainkan
kehendak BapaNya seperti yang dikatakanNya : Makanan-Ku ialah melakukan
kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.
(Yohanes 4 : 34).
Maka itu kalau kita mau pelayanan kesembuhan ini benar-benar membawa
dampak, kita harus punya hubungan yang indah dengan Roh Kudus supaya kita
dipimpinnya sesuai kehendakNya, sehingga apa yang kita nyatakan kepada orang
yang sakit itu bukan kehendak kita melainkan kehendak Roh Kudus, bisa orang
itu disembuhkan, bisa juga orang itu dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga kita
tidak salah dalam memberi pernyataan.
Tuhan Yesus sudah menyatakan kalau kita percaya kepadaNya, kita akan
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan bahkan lebih besar dari pada
itu.

2. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta

Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata:
"Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari
pada kustanya. (Matius 8 : 3)


Ada beberapa anak Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk melakukan kesembuhan
dengan menjamah orang sakit itu dan orang itu disembuhkan. Bahkan jaman
sekarang banyak pelayanan tumbang dalam Roh, semuanya itu boleh saja asalkan
itu karya dari Roh Kudus. Tetapi jangan pernah kita memaksa orang untuk
tumbang pada waktu kita mendoakannya. Dan ada beberapa orang yang dipakai
oleh Tuhan untuk mendoakan orang sakit dan kemudian menyimpulkan bahwa
tangannya penuh kuasa sehingga orang itu bersemangat menumpangkan
tangannya atas orang sakit. Sebenarnya bukan tangan kita yang mempunyai
kuasa, tetapi kita dipakai oleh Roh Kudus untuk mendoakan orang sakit, yang

mempunyai kuasa hanya Allah Roh Kudus, kita tidak mempunyai kuasa apa-apa
melainkan kita menyediakan diri untuk dipakai bagi kemuliaanNya.
 Marilah kita belajar dari pelayanan Tuhan Yesus, di mana jamahan Tuhan
Yesus bukan jamahan yang sembarangan tetapi jamahan yang membawa
mujizat kesembuhan. Karena itu kalau kita melakukan pelayanan
kesembuhan alangkah baiknya kalau kita memohon pimpinan Roh Kudus,
sehingga pada waktu kita menjamah orang yang sakit, tidak menjamah
sembarangan, tetapi sesuai pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita
lakukan benar-benar membawa dampak.

3. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan

Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan
setan itupun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu
keluar dari padanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang
takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: "Alangkah hebatnya
perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah
kepada roh-roh jahat dan merekapun keluar." (Lukas 4 : 35 – 36)
 Banyak orang ingin ambil bagian dalam pelayanan mengusir setan tetapi
sering kali setannya tidak mau diusir karena orang itu tidak ada wibawa dan
kuasa Allah di dalam hidupnya. Sebenarnya setan sudah dikalahkan oleh
Tuhan Yesus di kayu salib tetapi seringkali anak Tuhan memberi kesempatan
setan untuk mengganggunya, misal: kita membiarkan diri berbuat dosa,
hidup dalam kepahitan (kebencian), dll.
 Tetapi kalau kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus
yang jauh lebih besar dari setan dan kita punya persekutuan yang indah
dengan Roh Kudus, maka wibawa dan kuasa itu akan mengalir dalam hidup
kita. Seperti Tuhan Yesus yang punya wibawa dan kuasa Allah sehingga pada
waktu menghardik setan, setan segera meninggalkan orang itu.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
TAK TERBATAS KUASAMU TUHAN
SEMUA DAPAT KAU LAKUKAN
APA YANG KELIHATAN MUSTAHIL BAGIKU
ITU SANGAT MUNGKIN BAGIMU

REFF :
DISAAT KU TAK BERDAYA KUASAMU YANG SEMPURNA
KETIKA KU PERCAYA MUJIZAT ITU NYATA
BUKAN KARNA KEKUATAN NAMUN ROHMU YA TUHAN
KETIKA KU BERDOA MUJIZAT ITU NYATA

Kesimpulan

Tuhan Yesus adalah pembimbing yang terbaik dalam pelayanan
kesembuhan, karena itu contoh pelayanan Tuhan Yesus
menyembuhkan hamba seorang perwira, orang kusta dan kerasukan
setan harus kita teladani.

Ayat Hafalan

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab
Aku pergi kepada Bapa ( Yohanes 14 : 12 )

Ayat Hafalan minggu lalu

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)

