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
- 19 Agustus 2016
: Team Doa FA – TA (Bpk. Lukas Satimin)
- 26 Agustus 2016
: Team Doa FA - WA (Bpk. Hanafi Tantono)
- 02 September 2016 : Team Doa FA - GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 09 September 2016 : Team Doa FA - SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 16 September 2016 : Team Doa FA - SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 23 September 2016 : Team Doa FA - WB (Bpk. Daniel Rikyanto)
- 30 September 2016 : 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 @ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== =================

Dengar dan ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

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

SUDAH DIMULAI
=======================================================

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	
  

PERTOBATAN
Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keselamatan tetapi keselamatan
itu bisa terjadi kalau manusia itu sendiri mau berjalan di jalan
keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Manusia harus bertobat,
supaya dapat berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan.
Banyak orang salah mengartikan pertobatan. Pertobatan bukanlah
penyesalan yang berakhir pada kematian, misalnya seperti Yudas Iskariot
yang menyesali akan kesalahannya dan menggantung diri, pertobatan
juga bukan sekedar minta maaf atas kesalahan yang dibuat, tetapi
pertobatan adalah meninggalkan jalan dan rancangan yang jahat serta
kembali (berbalik) kepada Tuhan dan tidak melakukan lagi.
Pertobatan tidak hanya untuk orang-orang yang berdosa (orang dunia),
tetapi juga untuk orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Seringkali
kita sebagai orang-orang Kristen tidak sadar melakukan banyak
kesalahan, oleh karena itu kita harus minta pertolongan Allah Roh Kudus
untuk menginsafkan kita.
Kita harus mohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya hidup kita
dipimpin langkah demi langkah. Mungkin kita sering mendengar kata
pertobatan, tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah dilaksanakan,
contoh seseorang yang lagi sakit hati sangatlah susah untuk bisa
mengampuni kesalahan orang padahal dikatakan dalam Alkitab bahwa
kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga tidak
mengampuni kesalahan kita (Mat. 6:14-15).
Apa jadinya, kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kita ? Maka itu
pertobatan butuh pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita bisa menjadi
pelaku Firman Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin bisa

melaksanakannya dengan baik. Di bawah ini kita akan membicarakan
mengenai langkah-langkah pertobatan :

1. Perubahan pikiran

Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang
upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini
mati kelaparan. (Lukas 15: 17)
! Pertobatan dimulai dari perubahan pikiran. Seperti yang diceritakan
pada perumpamaan seorang anak yang hilang, bahwa anak itu
bertobat dimulai dengan sadar, jadi ada perubahan pikiran .
! Maka itu pemberitaan Injil sangat penting bagi orang-orang yang
belum mengenal Tuhan Yesus, supaya pikirannya mengenai Allah
diubahkan dan supaya mereka mengenal jalan keselamatan hanya
ada di dalam nama Tuhan Yesus.
! Bagi anak-anak Tuhan harus banyak mendengar Firman Tuhan, baik
itu dari pembacaan Alkitab maupun dari mimbar gereja. Tujuannya
supaya cara berpikir kita diubahkan menjadi seperti pikiran Kristus.
! Mengajak jemaat FA, mengambil keputusan untuk menyediakan
waktu (khususnya pagi hari) membaca dan merenungkan Alkitab
setiap hari.

2. Perubahan perasaan
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya:
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak
layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang
upahan bapa.. (Lukas 15:18-19).
! Setelah sadar, anak terhilang itu mulai menyesal atas perbuatannya.
Ini berarti terjadi perubahan perasaan.
! Maka itu orang-orang yang sudah diperbaharui pikirannya oleh
pemberitaan Injil akan timbul penyesalan akan dosa-dosanya.
! Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang sering membaca Alkitab
akan diubahkan perasaannya menjadi seperti perasaan Kristus. Di
dalam kitab Filipi dikatakan: Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus Yesus. (Filipi 2: 5).
! Dulu mungkin kita tidak pernah mengasihi jiwa-jiwa, tetapi setelah
perasaan kita diubah menjadi seperti perasaan Kristus, hati kita mulai
timbul kasih akan jiwa-jiwa dan biasanya timbul penyesalan, karena
dulu tidak mengasihi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup
ini. Hal ini juga termasuk suami, istri atau anak-anak yang
dipercayakan Tuhan dalam hidup kita.

! Ajak anggota FA untuk berdoa mohon kemurahan agar pikiran dan
perasaan Kristus ada dalam hidup kita.

3. Perubahan kehendak
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.
(Lukas 15: 20)
! Anak yang terhilang setelah sadar dan menyesal, ia mulai bertindak
untuk kembali kepada Ayahnya. Ia mengalami perubahan kehendak
maka itu ia berani memutuskan untuk kembali kepada Ayahnya.
! Ada beberapa orang yang pikiran dan perasaannya telah diubahkan oleh
Tuhan, sehingga mereka berani bertindak mengikut Tuhan Yesus
meskipun nyawa mereka taruhannya.
! Demikian juga anak-anak Tuhan yang mau bertobat harus berani
meninggalkan perbuatan dosa meskipun berat resikonya.
! Mengajak jemaat FA untuk mengkoreksi diri apakah ada dosa-dosa yang
belum ditinggalkan dan ajak jemaat FA untuk mengambil keputusan,
bertindak meninggalkan semua dosa.

4.Mengakui
Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan
terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa (Lukas 15:21).
! Mengakui kesalahan tidaklah mudah, kalau orang itu tidak punya
kerendahan hati. Kita harus berani mengakui kesalahan kita di hadapan
Tuhan dan di hadapan manusia yang bersangkutan dengan masalah kita.
! Dalam kitab Yakobus dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku
dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang
benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. (Yak 5:16).
! Ajak jemaat FA untuk praktek saling mengaku dosa dan saling
mendoakan .......... Tuhan Yesus memberkati.

Kesimpulan
Anak Tuhan yang benar-benar mengalami pertobatan sejati
adalah anak Tuhan yang telah mengalami perubahan pikiran ,
perasaan dan kehendaknya menjadi pikiran, perasaan dan
kehendak Kristus serta berani mengakui kesalahannya.

Ayat Hafalan
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus (Filipi 2 : 5)

Ayat Hafalan Minggu lalu

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan
oleh Allah. (2 Kor. 5 :21)

