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
- 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)
- 17 November 2017 : Team Doa FA – SR (Bpk. Yanto Effendy)
- 24 November 2017 : Team Doa FA – MB (Bpk. Hanny Bernard)
============================== ==== ===== ===== ===================

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 : 35

Tgl : 25 September 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

PENGHAMBAT PERTUMBUHAN IMAN (1)
Dalam menghadapi tantangan hidup ini dibutuhkan iman yang teguh.
Tetapi dunia seringkali memberikan tawaran-tawaran yang memikat hati,
yang memuaskan keinginan daging kita, yang membuat anak-anak Tuhan
melepaskan imannya kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa tujuan hidup
kita tidak hanya sampai di dunia ini saja tetapi sampai kita beroleh bagian
dalam kerajaan Tuhan. Jangan sampai kita kelak ditolak oleh Tuhan, baru
setelah itu sadar dan menyesal tetapi semuanya itu sudah terlambat,
penyesalan tiada gunanya lagi. Maka itu selama kita masih ada di muka
bumi ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan
iman yang teguh, percaya akan janji-janjiNya. Marilah kita belajar dari
imannya Abraham seperti yang dikatakan dalam kitab Roma:
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham
berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak
bangsa, menurut yang telah difirmankan: "Demikianlah banyaknya
nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia
mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah
kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi
terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah
ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh
keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah
Ia janjikan. (Roma 4:18-21)
Banyak anak Tuhan yang mengharapkan imannya bertumbuh terus tetapi
dalam kenyataan hidup ini sering kita jumpai justru sebaliknya, banyak
anak Tuhan yang mundur imannya. Karena itu di bawah ini kita akan
membahas hal-hal apa saja yang menghambat pertumbuhan iman, dengan
harapan kalau kita tahu bahwa itu bisa menghambat pertumbuhan iman
maka kita bisa memperbaikinya. Bahan ini akan kita buat beberapa seri.

1. Perhatian terhadap penampilan luar lebih besar dari
pada hubungan hati kita dengan Tuhan.
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang
parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan
yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di
depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." (1 Samuel 16:7)
 Sebenarnya kalau kita berdandan supaya dilihat bagus atau olah raga
untuk membentuk tubuh supaya baik tidak ada masalah, tetapi ada
beberapa orang yang terlalu berlebihan, contoh: ibu-ibu yang suka
berdandan memakan waktu yang lama sampai-sampai mereka terlambat
datang ibadah di gereja, yang mereka utamakan nyaman dipandang orang,
apalagi kalau ada yang memuji bagusnya dandanannya, mereka merasa
puas, mereka tidak mempunyai penyesalan kalau terlambat datang dalam
kebaktian, sesungguhnya mereka lebih menghargai penampilan luar lebih
dari hubungan hatinya dengan Tuhan. Ada juga orang yang bisa
menyediakan waktu berjam-jam untuk latihan pembentukan tubuh supaya
kalau dilihat oleh lawan jenis menjadi menarik, tetapi tidak pernah
menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan bersekutu dengan Roh
Kudus sehingga orang ini menempatkan penampilan luar lebih penting
dari pada hubungannya dengan Tuhan.
 Marilah kita memberi perhatian lebih kepada hubungan hati kita dengan
Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab maupun dalam doa supaya iman
kita bertumbuh. Sebab kalau bagian dalam kita sudah beres di hadapan
Tuhan maka dengan sendirinya bagian luar kita akan ditolong oleh Tuhan
supaya menjadi baik adanya.

2. Mengabaikan pengaruh dari pergaulan yang buruk.

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang
baik (1 Korintus 15:33)
 Kita sebagai orang tua harus memperhatikan akan hal ini karena ada
beberapa anak, pada mulanya anak yang baik-baik tetapi setelah bergaul
dengan teman-temannya yang baru, anak kita berubah menjadi
pemberontak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu berarti
pergaulan yang buruk sudah mempengaruhi kehidupan anak-anak kita.
Maka itu sejak dini kita harus mengajarkan pada anak-anak kita, takut
akan Tuhan dan menjauhi pergaulan yang buruk supaya iman anak kita
bertumbuh dengan benar. Beberapa orang tua senang kalau anaknya
bergaul dengan anak orang kaya, tetapi kita harus ingat bahwa hal itu tidak
menjamin anak kita menjadi lebih baik bahkan bisa menjadi lebih buruk
kalau teman-temannya tidak takut akan Tuhan.
 Banyak anak Tuhan yang sudah bertobat dari perbuatan lama misal
merokok, perzinahan, narkoba, dll, tetapi membiarkan dirinya bergaul

kembali dengan teman lama, yang berusaha menarik dia kembali pada
jalan yang lama, dan banyak anak Tuhan yang tidak bertahan dan jatuh
kembali pada dosa yang lama. Karena itu kalau kita mau bertobat harus
berani meninggalkan pergaulan yang lama dan bergabung dengan
kelompok anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan
supaya iman kita bertumbuh. Dan bila orang itu setelah bertobat dan rindu
untuk menjadi saksi di kelompok yang lama, maka orang itu harus berdoa
dengan sungguh-sungguh apakah Tuhan menghendaki dia untuk melayani
di sana ataukah orang lain? Sebab kalau dia tidak ditolong oleh Tuhan, dia
tidak akan bertahan.

3. Tidak mau belajar untuk menguasai diri.

Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan
jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. (1 Petrus 4:7)
 Sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang tua harus belajar untuk
menguasai diri supaya jangan cepat marah. Sebab marah belum tentu
memecahkan masalah bahkan seringkali membawa kekacauan. Mintalah
pertolongan kepada Allah Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan untuk
bisa menguasai diri dalam segala hal.
 Dalam kitab Amsal dikatakan : Orang yang sabar besar pengertiannya,
tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. (Amsal 14:29)
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
RINDU S'LALU BERSAMA-MU
TINGGAL DI DALAM KEDIAMAN-MU OH TUHAN
S'BAB KUSUKAI HADIRAT-MU
TAK INGIN KUTERPISAHKAN
DEKAT DENGAN-MU ITU YANG KURINDUKAN
S'BAB KUDAPATI KEDAMAIAN

REFF:
KUNIKMATI KEINDAHAN
DAN KEAGUNGAN-MU OH TUHAN
KUNIKMATI KEMULIAAN-MU
MENYEMBAH-MU DENGAN
SEGENAP HATIKU

Kesimpulan
Penghalang iman yaitu: perhatian penampilan luar lebih besar
dari hubungan kita dengan Tuhan, mengabaikan pengaruh dari
pergaulan yang buruk serta tidak mau belajar untuk menguasai
diri, biarlah kita bisa mengatasi semua penghalang itu bersama
Tuhan sehingga iman kita bertumbuh.
Ayat Hafalan
Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan
kebiasaan yang baik (1 Korintus 15:33)
Ayat Hafalan minggu lalu
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
(1 Tesalonika 5:18)

