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
- 12 Agustus 2016
: Team Doa FA - PC-KR (Bpk. Djoko Pamuji)
- 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
============================== ==== ===== ===== =================

DIAKEN/DIAKONES/USHER
WAJIB MENGIKUTI FAMILY ALTAR

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

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
TUHAN YESUS ADALAH JALAN KESELAMATAN
Minggu lalu kita sudah membahas bahwa manusia butuh keselamatan
dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai jalan keselamatan itu.
Manusia berusaha untuk memulihkan hubungannya dengan Allah melalui
perbuatan baik, amal, ritual-ritual, bahkan dengan menyiksa diri tetapi
semuanya itu tidak bisa menghapuskan dosa manusia.
Manusia telah menjadi hamba dosa, dan tidak mampu melepaskan diri
dari ikatan tersebut. Sebesar apapun usaha yang mereka lakukan, mereka
akan tetap kembali jatuh dalam kubangan dosa. Usaha manusia tidak
dapat memulihkan hubungannya dengan Allah. Hanya Allah yang dapat
menyelamatkan manusia dan mengembalikan hubungan yang sudah
rusak itu. Allahlah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan itu
dengan cara mengutus AnakNya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus
untuk turun ke dunia dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan.
Meskipun banyak yang mengatakan bahwa banyak jalan untuk kita bisa
selamat, tetapi menurut Alkitab hanya ada satu jalan saja kita bisa
diselamatkan yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Karena tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Tuhan Yesus
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan
Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Selain
Allah telah menetapkan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan
keselamatan, di bawah ini kita akan pelajari apa yang Tuhan Yesus
lakukan sehingga Ia pantas menjadi satu- satunya jalan keselamatan bagi
manusia :

1. Tuhan Yesus menjadi Pengganti
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar
untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada
Allah; Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi
yang telah dibangkitkan menurut Roh.
(1 Petrus 3 : 18).
! Tuhan Yesus menggantikan posisi manusia yang berdosa sehingga
hukuman yang harus ditanggung oleh manusia harus ditanggung oleh
Tuhan Yesus.
! Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Tuhan
Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena
kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.(2 Kor 5:21)
! Hukuman karena dosa manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus
sehingga tidak ada lagi penghalang hubungan manusia dengan Allahnya.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah suatu anugrah yang besar
bagi manusia yang percaya kepadaNya.
! Sediakan waktu sebentar untuk anggota FA merenungkan pengorbanan
Tuhan Yesus di kayu salib sambil menyanyikan lagu “Karna SalibMu”.

2. Tuhan Yesus menjadi Pendamai

melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat."
(1 Petrus 1 : 18-19)
! Dikatakan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus atau dengan kata
lain kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus, ini berarti kita telah menjadi milik
Kristus selama-lamanya (1 Kor. 6:19-20).
! Karena kita telah menjadi milik Kristus, kita dibebaskan dari hukuman
dosa, kutuk hukum Taurat, tubuh dosa dan iblis yang berkuasa atas maut
(Ibr. 2: 14-15).
! Allah telah menjanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadaNya
akan beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3 :16).
! Mengajak jemaat FA untuk mengambil keputusan tetap setia kepada
Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, baik suka maupan duka.

Kesimpulan
Manusia adalah orang berdosa, hubungan dengan Allah
terputus dan mengalami kematian, tetapi Tuhan Yesus telah
memulihkan semua itu dengan menjadikan diriNya sebagai
pengganti, pendamai dan penebus. Tuhan Yesus layak untuk
menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia.

Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena
iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan
keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi
dahulu pada masa kesabaran-Nya. (Roma 3 : 25).
! Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dan manusia tidak dapat
melakukan sesuatu untuk mendamaikan dirinya dengan Allah.
! Tuhan Yesus telah memberikan diriNya menjadi korban pendamaian.
Pada jaman dahulu orang yang berdosa didamaikan dengan Allah
memakai darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi Tuhan Yesus
mendamaikan manusia dengan Allah memakai darahNya sendiri.
(Ibrani 9:12).
! Perdamaian yang dilakukan Tuhan Yesus membuat manusia yang
percaya kepada Tuhan Yesus beroleh kebebasan untuk bersekutu dengan
Allah.
! Ajak anggota FA untuk mengucap syukur terhadap apa yang sudah
dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengucapkan kata-kata : “Terima
kasih Tuhan Yesus buat pengorbananMu Di kayu salib.”
( diucapkan 3 kali boleh lebih )

Ayat Hafalan

3. Tuhan Yesus menjadi Penebus

Ayat Hafalan Minggu lalu

Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang
sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan
barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,

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

Karna SalibMu
Hanya Kau Tuhan dihidupku
Kau berikan hidup yang baru
DarahMu menyucikan pulihkan hatiku
Kunyatakan Kaulah s’galanya
Engkaulah sumber pengharapan
KuasaMu sanggup menyembuhkan
Jiwaku pun berserah hanya kepadaMu
Yesus Kaulah segalanya

Reff :
Karna salibMu ku hidup
Karna salibMu ku menang
Engkau yang berkuasa sanggup
Tuk melakukan mujizatMu
Karna salibMu ku hidup
Karna salibMu ku menang
Engkau yang berkuasa sanggup
Tuk melakukan mujizatMu
Dihidupku

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya
satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. (Ibrani 9:27)

