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
- 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)
- 07 Oktober 2016
: Team Doa FA - TM ( Bpk. Benny Rumenta )
============================== ==== ===== ===== =================

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	
  

KESELAMATAN
IMAN PENGIRING PERTOBATAN
Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang pertobatan, di mana orang
yang mendengarkan berita Injil dari mimbar atau mendengarkan dari
pembacaan Alkitab akan mengalami perubahan pikiran, tetapi sesungguhnya
tidak hanya itu saja melainkan dalam diri orang itu akan timbul iman sebab
dikatakan dalam Alkitab: iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran
oleh firman Kristus (Roma 10:17).
Banyak orang yang menyediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk
mendengarkan berita dari TV atau radio, tetapi sedikit waktu untuk
mendengarkan firman Tuhan sehingga pikirannya banyak dipenuhi dengan
pandangan dunia dan imannya adalah iman dunia, imannya tidak seperti
yang dikatakan oleh Alkitab.
Contoh:
1. Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu jalan saja kita bisa
diselamatkan serta beroleh hidup yang kekal yaitu hanya melalui Tuhan
Yesus, tetapi dunia mengatakan ada banyak jalan kita bisa diselamatkan,
bahkan beberapa anak Tuhan juga bimbang apa benar Tuhan Yesus satusatunya jalan keselamatan?.
2. Tuhan Yesus berkata: “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu” (Mat. 5 : 44). Tetapi orang dunia sering
mengatakan bencilah musuhmu dan balas perbuatannya 2x lipat biar dia
jera (kapok) dan masih banyak lagi pandangan dunia yang tidak sejalan
dengan firman Tuhan.
Karena itu anak Tuhan yang banyak mendengarkan apa yang dikatakan
dunia cara berpikir dan imannya tidak sejalan dengan firman Tuhan, bahkan
sulit untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Di bawah ini kita akan

menjelaskan beberapa pengertian dasar yang berhubungan dengan iman
yang benar :

1. Iman menjadi dasar bagi orang percaya
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11: 1)
! Beberapa orang bertanya mengapa iman menjadi dasar bagi orang
percaya ? Jawaban dari pertanyaan ini ada pada kitab Ibrani : Tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah (Ibrani 11 : 6)
! Bahkan mengenai jawaban doa, Allah menuntut adanya iman. Tanpa
Iman, doa tidak akan dijawab sebab dalam kitab Lukas dikatakan : Ia
akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu
datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? (Lukas 18: 7-8)
! Jadi hidup kita akan berkenan di hadapan Allah kalau kita percaya
akan janji-janji Allah yang tertulis dalam Alkitab. Contoh : kita harus
percaya bahwa hanya ada satu jalan saja kita bisa diselamatkan (tidak
ada jalan yang lain) yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Iman mengenai
keselamatan ini harus dipegang kuat karena seringkali badai dalam
hidup ini membuat orang melepaskan kepercayaannya.
! Marilah kita mencontoh iman Abraham (bapak orang percaya), karena
selama 25 tahun menantikan
janji keturunan dan setelah
mendapatkan Ishak, Abraham tetap percaya kepada Allah meskipun ia
diminta Allah untuk
mempersembahkan Ishak sebagai korban
persembahan. Karena itulah Allah sangat menghargai Abraham.
! Mengajak jemaat FA untuk mengkoreksi diri apakah kepercayaan
kepada Tuhan dalam menghadapi hidup ini masih tetap kokoh atau
sudah goyah ? Bila goyah, ambil keputusan untuk tetap percaya
kepada janji Tuhan.

2.Iman yang benar selalu berdasarkan Alkitab
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. (2 Timotius 3:16)
! Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah karena itu iman yang
benar harus berdasarkan Alkitab.
! Iman tidak akan tergenapi kalau bertentangan dengan Alkitab,
contoh: Kita punya tetangga atau saingan bisnis yang sangat
menjengkelkan dan kita berdoa dan percaya bahwa mereka akan
celaka atau bangkrut. Iman seperti ini tidak ada gunanya karena
bertentangan dengan Alkitab yang menyatakan kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

! Ajak jemaat FA untuk berdiskusi mengenai iman yang tidak berdasar
Alkitab. Ajak jemaat FA untuk bertobat bila punya iman yang tidak
berdasarkan Alkitab.

3.Iman yang benar selalu disertai perbuatan.

Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. (Yakobus 2:17)
! Bila iman anak-anak Tuhan disertai dengan perbuatan, akan membawa
dampak pada lingkungan disekelilingnya dan seringkali terjadi orangorang dunia bertobat karena melihat kehidupan / perbuatan anak-anak
Tuhan.
! Tetapi ada beberapa anak Tuhan yang bingung, bagaimana kita bisa
menjadi pelaku firman Tuhan?. Memang kalau menggunakan
kemampuan manusia, kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan
iman yang sesuai dengan firman Tuhan.
! Dalam kitab Yohanes dikatakan: bahwa Allah Roh Kudus yang
mengajarkan segala sesuatu dan yang memimpin pada seluruh kebenaran
( Yohanes 14: 26 & 16:13). Jadi kalau kita mau menjadi pelaku firman
Tuhan haruslah punya hubungan yang indah dengan Allah Roh Kudus.
Kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah Roh Kudus, kita tidak
mungkin menjadi pelaku firman Tuhan dengan benar.
! Allah Roh Kudus mengajari dan memimpin anak anak Tuhan dengan
berbagai macam cara :
1. Ada yang melalui pembacaan Alkitab. Pernahkah kita mengalami saat
pembacaan Alkitab ada beberapa ayat menjadi sangat hidup, dan
menjadi kekuatan dalam hidup ini sehingga kita tahu apa yang harus
dilakukan dalam hidup ini.
2. Ada yang melalui penglihatan yang Allah Roh Kudus berikan.
3. Ada yang melalui pendengaran akan suara Tuhan, dan masih banyak
cara yang lain ..........
! Diskusikan dengan anggota FA mengenai iman disertai perbuatan.
Tuhan Yesus Memberkati .....

Kesimpulan
Pertobatan yang benar harus mempunyai pengertian dasar
yang benar mengenai iman, yaitu bahwa iman adalah dasar
bagi orang-orang percaya dan iman yang benar itu harus
berdasarkan Alkitab dan disertai perbuatan-perbuatan yang
dipimpin oleh Allah Roh Kudus.

Ayat Hafalan
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11: 1)

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

