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
- 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)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 05 Mei 2017
: Team Doa FA - GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 12 Mei 2017
: Team Doa FA - MR (Bpk. Aristianto)
============================== ==== ===== ===== =================

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 : 09

Tgl : 06 Maret 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

BLESSING
DOA
Minggu lalu kita sudah membicarakan 3 kunci supaya kita berhasil dalam
menjalani hidup ini, tetapi sesungguhnya ada satu kunci lagi yaitu DOA, yang
akan kita bahas secara khusus pada makalah hari ini. Doa adalah komunikasi dua
arah antara Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita berdoa, janganlah kita saja
yang berbicara tetapi berilah kesempatan pada Tuhan untuk menyatakan
kehendakNya. Memang kalau Tuhan menyatakan kehendakNya tidak selalu
harus berbicara melainkan bisa dalam berbagai macam cara, misalnya: Ia
memberikan damai sejahtera, Ia memberikan keyakinan bahwa Ia menyertai kita,
Ia mengurapi kita, Ia memberikan penglihatan, dll, tetapi paling tidak kita sudah
memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kehendakNya pada
waktu kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa dan kita sudah menyatakan keinginan,
usahakan jangan cepat-cepat menutup doa kita dengan kata amin. Melainkan
berilah waktu dan nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita sudah
punya hubungan yang indah dengan Tuhan, kita tidak akan terasa bahwa kita
sudah berdoa 1 – 2 jam bahkan lebih. Tetapi kalau kita tidak punya hubungan
yang indah, satu jam doa saja terasa lama sekali. Daniel, hamba Allah yang
dipakai Allah dengan luar biasa, ia menyediakan waktu tiga kali sehari untuk
menghadap kepada Allah (Daniel 6 : 11). Jaman sekarang adalah jaman yang luar
biasa bagi anak-anak Tuhan, sebab Tuhan memberikan Roh Kudus untuk tinggal
diam dalam kehidupan kita, ini adalah anugrah yang luar biasa, jangan kita siasiakan melainkan kita harus menanggapi dengan baik yaitu dengan menjalin
hubungan yang indah dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi jadi kita
bisa mengungkapkan kerinduan kita kepadaNya. Doa sebenarnya tidak hanya
mengenai berkat tetapi lebih mengarah pada hubungan yang indah dengan
Tuhan. Ada beberapa orang yang sudah berdoa tetapi tidak kunjung datang
jawaban doanya dan seringkali bertanya mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan ?
Karena itu di bawah ini kita akan membahas beberapa hal mengenai penghalang
jawaban doa supaya kita bisa mengkoreksi diri serta mengetahui kenapa doa kita
tidak dijawab.

1. Dosa









Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk
menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk
mendengar; tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu
ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri
terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.
(Yesaya 59:1-2)
Kebanyakan orang kalau sudah membicarakan mengenai dosa selalu
disangkutkan dengan perbuatan seperti membunuh, berzinah, mencuri, dll,
tetapi tidak pernah disangkutkan dengan kebencian. Ada beberapa orang
menganggap kebencian adalah hal yang biasa tidak perlu dibesar-besarkan
bahkan ada yang berpendapat bahwa kebencian tidak menghalangi kita untuk
masuk Kerajaan Sorga.
Tetapi menurut Alkitab jauh berbeda sekali, Alkitab mengatakan : Setiap orang
yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu
tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang
kekal di dalam dirinya (1 Yohanes 3 : 15). Dan Juga dalam kitab Injil Matius
dikatakan: Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di
sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni
orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. (Matius 6:14-15)
Jadi jangan pernah kita menyimpan kebencian kepada orang lain meskipun
orang itu sangat menjengkelkan, melainkan lebih baik kita mau mengampuni
kesalahan mereka karena kita mau mengasihi Tuhan dengan menjadi pelaku
firmanNya.
Bila sudah tahu kesalahannya baiklah kita mohon ampun kepada Tuhan supaya
doa kita jangan terhalang. Tetapi kadangkala kita tidak tahu kesalahannya,
karena itu kita harus mohon pertolongan kepada Roh Kudus untuk
menyingkapkannya.

2. Tidak beriman

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang,
sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombangambingkan kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian janganlah
mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. (Yakobus 1: 6-7)
 Seringkali pada waktu berdoa kita punya keyakinan bahwa Allah akan menjawab
doa kita tetapi setelah berbulan-bulan jawaban doa tidak kunjung datang, kita
mulai bimbang dan berkata Allah tidak mengasihi saya sehingga doa saya tidak
dijawab, ada yang berkata Allah tidak mendengarkan doa saya, dll. Bahkan ada
yang sudah mulai meninggalkan Tuhan dan mohon pertolongan pada orangorang pintar atau dukun. Kita harus belajar dari Abraham yang menantikan janji
Tuhan untuk memperoleh keturunan selama 25 Tahun. Seringkali waktu akan
menguji kepercayaan kita kepada Tuhan, apakah kita tetap percaya pada janji
Tuhan ataukah kita tidak percaya lagi (Matius 21: 22). Kwalitas hubungan kita
dengan Tuhan sangat menentukan kadar kepercayaan itu.
 Sangat disayangkan bila Tuhan mau menjawab doa kita tetapi iman kita sudah
tidak ada lagi (Lukas 18 : 8).

Ayat Hafalan
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya. (Matius 21:22)

3. Hubungan keluarga atau sesama dalam kondisi tidak berdamai

Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu
terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan
pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk
mempersembahkan persembahanmu itu. (Matius 5:23-24)
 Tuhan menghendaki bahwa pada waktu kita menghadap Tuhan, kondisi hati kita
sudah berdamai dengan siapapun baik itu keluarga maupun orang lain.
 Khususnya pada keluarga seringkali seorang ayah sulit untuk minta ampun
kepada anak-anaknya demikian juga hubungan suami dan istri sulit untuk saling
minta ampun. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau merendahkan hati
dan saling mengampuni baik itu kepada anak-anak maupun suami/istri. Kepada
suami-suami Alkitab mengingatkan : Demikian juga kamu, hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah!
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan,
supaya doamu jangan terhalang (1 Petrus 3: 7).

4. Tidak sesuai dengan kehendak Allah

Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku,
jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi
janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau
kehendaki." (Matius 26:39)
 Bapa di sorga bukannya tidak mendengarkan permintaan Tuhan Yesus untuk
supaya cawan penderitaan itu berlalu tetapi Bapa di sorga punya rencana yang
terbaik untuk Tuhan Yesus karena itu permintaan Tuhan Yesus tidak dikabulkan
oleh Bapa di sorga. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu
menyerahkan diri pada kehendak Bapa.
 Mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa dan mohon untuk dikabulkan
tetapi kenyataannya tidak terjadi seperti itu, asalkan hidup kita benar percayalah
bahwa Allah punya rencana yang terbaik untuk setiap kejadian yang Allah ijinkan.
Marilah kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
BILA ORANG BENAR BERDOA
2x
TIADA MUSTAHIL BAGI DIA
KALAHKANLAH SAKITMU DENGAN DOA
KALAHKANLAH KUATIRMU DENGAN DOA
KALAHKANLAH SUSAHMU DENGAN DOA
DOA BESAR KUASANYA

}

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

Kesimpulan

Doa kita pasti dijawab Tuhan asal kita tidak dalam kondisi :
berdosa, tidak beriman, belum berdamai dengan keluarga
atau sesama serta bertentangan dengan kehendak Allah.
Allah pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anakNya.

Ayat Hafalan minggu lalu
Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat,
tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan
luput dari hukuman. (Amsal 28:20)

