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
- 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)
- 01 Desember 2017 : LIBUR (Maulid Nabi Muhammad SAW)
- 08 Desember 2017 : Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)

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

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 : 37

Tgl : 09 Oktober 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

PENGHAMBAT PERTUMBUHAN IMAN (3)
Iman bertumbuh kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan misal iman kita,
hidup diberkati tetapi kita tidak mau bekerja atau kita bekerja tetapi
dengan bermalas-malasan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati
orang yang tidak menjadi pelaku firmanNya? Karena Tuhan menghendaki
anak-anakNya bekerja dengan keras bukan dengan bermalas-malasan.
Banyak orang ingin bekerja dengan santai, tidak perlu bekerja keras tetapi
mendapatkan rejeki yang besar. Tetapi dalam kenyataannya, orang-orang
yang berhasil adalah orang-orang yang bekerja dengan keras, dengan
tekun sampai menghasilkan karya yang besar. Kalau orang dunia bekerja
keras untuk dirinya sendiri atau untuk bos nya atau untuk orang yang
dikasihi tetapi anak-anak Tuhan bekerja keras untuk menyenangkan hati
Tuhan karena sebagai anak Tuhan, apa saja yang kita lakukan, lakukanlah
seperti untuk Tuhan.
Banyak anak Tuhan beriman diberkati tetapi tidak pernah memberi (kikir)
bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang itu? Sebab firman
Tuhan mengatakan :
Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. (2 Kor 9:6).
Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang
menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa
banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia
sendiri akan diberi minum. (Amsal 11:24-25).
Maka itu kita harus banyak membaca Alkitab dan merenungkannya serta
melakukannya supaya iman kita bertumbuh. Masih ada banyak hal yang
bisa kita bahas mengenai penghambat pertumbuhan iman tetapi kita akan
membatasi sampai pada edisi ini saja. Di bawah ini kita akan bahas tiga
hal lagi mengenai penghambat pertumbuhan iman :

1. Hidup bermalas-malasan.
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan
memperoleh harta yang berharga.(Amsal 12 : 27)
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara
dari si perusak. (Amsal 18:9)
 Tuhan menyuruh kepada sipemalas untuk belajar kepada semut di mana
semut tidak ada pemimpinnya tetapi semut bekerja keras untuk
mengumpulkan bahan makanan. Ini berarti Tuhan senang dengan anak
anakNya yang bekerja keras dan bukan dengan yang bermalas-malasan.
Sebab orang pemalas pasti akan jatuh miskin seperti yang dikatakan dalam
kitab Amsal: Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring?
Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? "Tidur sebentar lagi,
mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal
berbaring" maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang
penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. (Amsal 6:9-11).
 Orang yang patah semangat biasanya hidupnya bermalas-malasan. Banyak
orang yang patah semangat karena peristiwa masa lalu yang mengalami
kegagalan. Jangan biarkan semangat hidup kita pudar melainkan kita
harus bangkit dan percayalah bahwa ada Tuhan yang sanggup buka jalan
untuk setiap masalah yang kita hadapi. (Amsal 18:14).
 Kemalasan bisa menjadi perusak bagi pertumbuhan iman kita karena itu
jangan biarkan kemalasan dan patah semangat menguasai hidup kita.
Marilah kita giat bekerja bagi Tuhan, kelak kita pasti akan mendapat
upahnya dari Tuhan, baik itu di kehidupan selama di muka bumi ini
maupun di kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikanNya.

2. Hidup dalam kebencian.

Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci
saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak
mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah,
yang tidak dilihatnya (1 Yohanes 4:20)
 Orang yang hidup dalam kebencian adalah orang yang berdosa di hadapan
Tuhan sebab dikatakan dalam Injil Matius: 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).
 Maka itu orang yang hidup dalam kebencian, imannya tidak akan
bertumbuh, sebab ia hidup dalam dosa. Dan tidak sedikit orang yang
menderita penyakit karena memendam kebencian. Ada beberapa orang
yang menganggap remeh mengenai kebencian dan mengatakan: masakan
karena kebencian saya tidak ditolong, tidak diselamatkan ? Sesungguhnya
kebencian akan membuat kehidupannya jauh dari hadapan Tuhan. Sebab

Tuhan adalah pribadi yang kudus dan tidak mungkin dekat dengan orang
yang berdosa.
 Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengampuni kesalahan orang
lain khususnya keluarga sendiri (suami, istri, anak, kakak, adik), supaya
kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang
mengatakan sulit untuk mengampuni tetapi kalau kita mau bersungguhsungguh mengampuni, percayalah Roh Kudus pasti akan memberi
kemampuan untuk menjadi pelaku firman.

3. Hidup hanya menerima saja tetapi tidak mau memberi.
Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu." (Lukas 6:38)
 Jadi kalau orang itu kikir, ia juga sedikit sekali mendapat berkat dari
Tuhan. Karena itu tidak ada ruginya kita membantu orang khususnya
anak-anak Tuhan sebab Tuhan akan membalas dengan berkatNya yang
melimpah. Kalau kita membantu anak-anak Tuhan, Tuhan katakan sama
dengan membantu Tuhan sendiri. Tetapi harus diingat bahwa kita harus
memberi dengan hati bersukacita bukan dengan paksaan.
 Supaya janji Tuhan mengenai berkat digenapi dalam hidup ini sehingga
iman kita bertumbuh baiklah kita tidak hanya bersukacita karena
menerima berkat saja, tetapi terlebih lagi kita harus belajar bersukacita
karena memberi.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
HATIKU TENANG BERADA DEKATMU
KAULAH JAWABAN HIDUPKU
HATIKU TENANG BERADA DEKATMU
KAU YANG P’LIHARA HIDUPKU

REFF :
PERTOLONGANMU BEGITU AJAIB
KAU T”LAH MEMIKAT HATIKU
DISAAT AKU TAK SANGGUP LAGI
DISITU TANGANMU BEKERJA
PERTOLONGANMU BEGITU AJAIB
KAU T’LAH MEMIKAT HATIKU
KINI MATAKU TERTUJU PADAMU
KURASAKAN KASIHMU TUHAN

Kesimpulan
Marilah kita mengatasi seluruh penghambat pertumbuhan iman
yang sudah kita bahas dengan pertolongan Roh Kudus dan
bukan dengan kekuatan sendiri supaya kita dibuatnya berhasil,
Tuhan Yesus memberkati.
Ayat Hafalan
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang
rajin akan memperoleh harta yang berharga. (Amsal 12 : 27)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan
karena melihat. (2 Korintus 5:7)

