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. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
6. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
7. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 14 April 2017
: LIBUR (JUMAT AGUNG)
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 05 Mei 2017
: Team Doa FA - GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 12 Mei 2017
: Team Doa FA - MR (Bpk. Aristianto)
- 19 Mei 2017
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
- 26 Mei 2017
: Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
- 02 Juni 2017
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 09 Juni 2017
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rikyanto Limarno)
============================== ==== ===== ===== ===================

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 @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== ===================

HADIRILAH IBADAH JUMAT AGUNG GRAHA NGINDEN
JUMAT 14 APRIL 2017 : 1. Pukul 09.30 2. Pukul 17.00
==============================================
Dengar & Ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz Setiap
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

SPESIAL EDISI : 14

Tgl : 10 April 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

MAKNA PENGORBANAN TUHAN YESUS DI KAYU SALIB
Allah sangat mengasihi manusia karena itu Allah menciptakan manusia
menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya manusia mendapatkan
anugerah yang besar karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burungburung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala
binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia
itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; lakilaki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. (Kej 1 :26-27)
Tetapi anugerah yang besar itu menjadi rusak karena manusia telah jatuh
dalam dosa yaitu dengan lebih menuruti perkataan iblis dari pada firman
Tuhan sehingga manusia melanggar larangan Tuhan dengan memakan buah
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Meskipun manusia
telah jatuh dalam dosa tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan ingin
memulihkan hubungan Allah dengan manusia dengan jalan mengutus
anakNya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk turun ke dunia menjadi
manusia dan memberikan teladan serta mengadakan banyak tanda-tanda
mujizat, baik kesembuhan, kelepasan, kebangkitan orang mati, dll. Setelah itu
Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib untuk menggenapkan rencana
Bapa bagi kebaikan manusia.
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkanNya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? (Roma 8 : 32).
Banyak orang sudah mendengar berita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu
salib tetapi tidak sedikit orang yang tidak memahami makna dari kematian
Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu di bawah ini akan dijelaskan mengenai
makna dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib :

1. Penebusan dosa manusia

Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup
mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.Tetapi
sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan
kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan
ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan
keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh. (Yesaya 53 : 3 - 5)

 Manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut karena itu
tidak ada jalan lain selain ada yang menggantikannya untuk
menanggung hukuman karena dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus mati di
kayu salib untuk menanggung hukuman karena dosa-dosa manusia.
 Darah Tuhan Yesus tercurah untuk menebus dosa-dosa manusia karena
itu dalam kitab 1 Petrus dikatakan 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, 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)
 Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita menghargai
pengorbanan Kristus dengan hidup menurut firmanNya (Alkitab).
2. Mendamaikan hubungan Allah dengan manusia
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya
dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat,
sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh
kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak
bercacat di hadapan-Nya. (Kolose 1 : 21 - 22)
 Sejak Adam jatuh dalam dosa hubungan Allah dengan manusia terputus.
Dan pada jaman Israel harus ada darah binatang untuk penebusan dosa
tetapi sekarang dengan darah Kristus kita ditebus dari segala dosa.
Sehingga tidak ada lagi penghalang hubungan Allah dengan manusia.
 Karena hubungan Allah dengan manusia sudah dipulihkan oleh Tuhan
Yesus dan oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
dapat menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi setiap janji-janji Allah.
Setiap anak anak Allah beroleh karunia Roh Kudus karena itu di dalam diri
setiap anak Tuhan selalu ada Roh Kudus. Hal inilah yang memungkinkan
terjadi hubungan yang indah antara Allah dengan manusia, bahkan Alkitab
mengatakan hubungan seperti bapa dengan anak bahkan seperti mempelai
Kristus.

3. Membawa keselamatan dan hidup yang kekal bagi manusia

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan
sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja
mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia
akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk
menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.
(Ibrani 9 : 27 - 28)
 Hubungan Allah dan manusia dipulihkan melalui pengorbanan Kristus dan
karena itu janji tentang keselamatan dan hidup yang kekal di dalam nama
Tuhan Yesus dapat tergenapi. Sehingga kita mendapat kepastian bahwa kelak
kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaanNya.
Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti yang
dijanjikanNya.
 Marilah kita dengan sungguh-sungguh menghormati pengorbanan Kristus
dengan hidup menurut firmanNya dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus,
sehingga hidup kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa kemulian
bagi Allah Bapa di sorga.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
KASIH YANG TERINDAH
HATI YANG MULIA
HANYA KU TEMUKAN DI DALAMMU
YESUSKU
PUJIAN DARI HATIKU
SELALU DI SETIAP WAKTUKU
TIADA PERNAH BERUBAH
KASIHKU

REFF:
KARYA TERBESAR DALAM HIDUPKU
PENGORBANANMU YANG
SLAMATKANKU
ENGKAULAH HARTA YANG TAK
TERNILAI
YANG KU MILIKI DAN KU HARGAI
YESUS ENGKAU KU KAGUMI

Kesimpulan
Kalau kita benar-benar memahami makna dari pengorbanan
Tuhan Yesus di kayu salib yaitu penebusan dosa manusia,
mendamaikan hubungan Allah dengan manusia yang membawa
keselamatan serta hidup yang kekal bagi manusia maka kita akan
mengerti betapa besar kasih Allah kepada manusia.
Ayat Hafalan
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,
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)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hariNya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua
orang yang merindukan kedatangan-Nya. (2 Timotius 4 : 8)

