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
- 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 L.)
- 30 September 2016 : Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 07 Oktober 2016
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 14 Oktober 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
============================== ==== ===== ===== =================

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
PEMBENARAN
Kata Pembenaran mungkin sangat jarang kita dengar, tetapi kata ini
tertulis dalam Alkitab. Pembenaran adalah proses di mana manusia
dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan berarti dinyatakan benar dan
dibebaskan dari segala tuduhan. Kalau seorang tahanan yang sudah
ditentukan untuk menerima hukuman mati, tetapi tiba-tiba ia dibenarkan
dan dibebaskan dari hukuman, pasti orang itu bersorak sukacita bahkan
ada yang tidak percaya, bahwa ia sungguh-sungguh dibebaskan dari
hukuman mati.
Pembenaran adalah suatu berkat khusus, apalagi kalau Allah yang
melakukan pembenaran itu atas manusia. Manusia adalah orang yang
berdosa dan seharusnya mendapat hukuman dari Allah. Perbuatan baik
manusia tidak dapat menghapuskan hukuman Allah atas manusia.
Manusia sudah ditetapkan mendapat hukuman maut. Tidak ada cara lain
untuk membebaskan manusia dari hukuman kecuali ada yang mau
menggantikan posisi manusia yang berdosa ini untuk menerima
hukumannya. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, Allah
mengirim AnakNya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk
menderita hukuman dari Allah untuk menggantikan posissi manusia
yang berdosa. Dalam kitab Roma dikatakan: Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati
untuk kita, ketika kita masih berdosa (Roma 5:8). Jadi Tuhan Yesus
berkorban saat kita masih berdosa, ini suatu anugerah yang luar biasa.
Karena pada umumnya manusia melakukan pengampunan kalau orang
itu sudah berubah menjadi baik, tetapi Tuhan Yesus justru pada saat
manusia berdosa. Karena itu sangat perlu kita belajar beberapa hal
mengenai Pembenaran yang Tuhan Yesus lakukan seperti di bawah ini :

1. Pembenaran adalah kasih karunia
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu:
jangan ada orang yang memegahkan diri. (Efesus 2: 8-9)
! Manusia adalah orang yang berdosa dan tidak mungkin bisa hidup
benar di hadapan Allah.
! Allah yang berinisiatif untuk menolong manusia, maka itu dikatakan
ini bukan usaha manusia tetapi pemberian Allah. Dikatakan karena
kasih karunia berarti tidak berdasarkan perbuatan manusia lagi, tetapi
semuanya itu terjadi karena kasih Allah (Roma 11:6).
! Jalan pembenaran sudah dibuka oleh Allah dengan tujuan supaya
manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam
kitab Roma dikatakan karena pelanggaran satu orang, semua orang
beroleh hukuman demikian juga oleh perbuatan kebenaran satu orang
semua orang beroleh pembenaran (Roma 5:18).
! Tuhan Yesus sudah mengorbankan diriNya untuk menebus dosa
manusia, sekarang tinggal bagian dari manusia untuk menanggapi
panggilan itu.
! Mengajak jemaat FA untuk mengucap syukur atas pembenaran yang
Tuhan Yesus lakukan dan mengucapkan ayat Efesus 2: 8-9, sebanyak
tiga kali.

2.Pembenaran terjadi bila kita beriman kepada
Tuhan Yesus
Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena
melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus
Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya
kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh
karena melakukan hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang
dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. (Galatia 2:16)
! Jalan Pembenaran sudah dibuka oleh Allah, tergantung pada manusia
apakah menanggapi panggilan itu atau masa bodoh dengan semuanya
itu? Marilah kita belajar dari Bapak Abraham.
! Abraham dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi
karena percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan kitab Kejadian:
“Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran."
! Apa yang dialami Abraham berlaku juga bagi kita yaitu kalau kita
percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan dibenarkan sehingga
janji hidup yang kekal boleh tergenapi dalam hidup ini.
(Roma 4:23-25)

! Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak
tantangan hidup yang harus kita hadapi, sebab Allah yang memanggil
kita kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus adalah Allah
yang setia akan janji-janjiNya.
! Ajak jemaat FA untuk sepakat (masing-masing tangan kanan anggota
FA berkumpul ke tengah kelompok ) dengan mengatakan: “Apapun
yang terjadi saya tetap percaya Tuhan Yesus, saya tetap percaya Tuhan
Yesus, saya tetap percaya Tuhan Yesus, Amin”.
(Ucapkan dengan suara keras)

3. Pembenaran menjadikan kita anak-anak Allah

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;orangorang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula
secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah
(Yohanes 1:12-13)
! Biasanya kalau orang mau mengadopsi anak, ia mencari anak yang paling
baik menurut pandangannya, tetapi Allah mencari manusia yang berdosa
untuk dijadikan anak-anakNya, ini adalah suatu anugerah yang besar.
! Tidak ada kepercayaan/ agama yang mengajarkan bahwa Allah
menjadikan manusia anak-anakNya, kecuali hanya di dalam nama Tuhan
Yesus saja hal itu bisa terjadi.
! Tujuan akhir dari pembenaran adalah supaya kita bisa menjadi anakanak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah (Roma
8:17).
! Ajak jemaat FA untuk menyembah dan mengucap syukur atas kebaikan
Tuhan.

Kesimpulan
Pembenaran adalah kasih karunia Allah kepada orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan supaya
mereka bisa menjadi anak-anak Allah.

Ayat Hafalan
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam nama-Nya.
(Yohanes 1: 12)

Ayat Hafalan Minggu lalu

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

