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
- 29 Juli 2016
: Team Doa FA – SM ( Bpk. Handoyo Siswanto )
- 05 Agustus 2016
: Team Doa FA - SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
- 12 Agustus 2016
: Team Doa FA - PC-KR ( Bpk. Djoko Pamuji )
- 19 Agustus 2016
: Team Doa FA – FA - TA (Bpk. Lukas Satimin)
- 26 Agustus 2016
: Team Doa FA - WA ( Bpk. Hanafi )
- 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 )
============================== ==== ===== ===== =================

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 !!

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

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
MENGAPA KESELAMATAN ITU PERLU ?
Makalah FA untuk bulan Agustus 2016 akan membicarakan tentang
keselamatan. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang keselamatan
tetapi di makalah FA ini kita akan belajar lebih lagi secara berurutan
sehingga dapat memberi wawasan mengenai keselamatan lebih
mendalam.
Kata keselamatan dalam bahasa Ibrani YESYU’A dan bahasa Yunani
SOTERIA yang berarti tindakan atau hasil dari pembebasan atau
pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, mencakup keselamatan,
kesehatan dan kemakmuran. Sebenarnya manusia sangat butuh
keselamatan itu, tetapi banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Dan
seringkali manusia menderita karena tidak mengerti bahwa ada jalan
keselamatan.
Tetapi sebelum kita membicarakan jalan keselamatan, kita harus
mengerti dulu mengapa keselamatan itu perlu?
Untuk menjawab
pertanyaan tersebut kita harus melihat kehidupan nenek moyang kita
yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di taman Eden tetapi
setelah mereka berbuat dosa, yaitu melanggar firman Tuhan dengan
memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka
dikeluarkan dari taman Eden dan mendapat hukuman dari Tuhan.
Sejak kejadian ini manusia sangat perlu keselamatan. Di bawah ini kita
akan membicarakan 3 alasan mengapa manusia sangat membutuhkan
keselamatan :

1. Manusia dihadapan Tuhan sebagai orang yang
berdosa

Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang
telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu
orang semua orang menjadi orang benar. (Rom 5:19)
• Jadi perbuatan dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa
sangat berdampak pada keturunannya. Semua keturunan Adam
dan Hawa menjadi orang yang berdosa.
• Bahkan di kitab Roma 3: 23 dikatakan: Karena semua orang
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Karena itu manusia butuh keselamatan supaya tidak binasa.
• Ajak anggota FA untuk mengingat nama anggota keluarga atau
tetangga atau teman yang masih belum menerima keselamatan
di dalam nama Tuhan Yesus.
• Sediakan waktu sebentar untuk mendoakan secara bersama
sama nama nama orang itu supaya Tuhan memberikan anugrah
keselamatan kepada jiwa jiwa itu.

2. Hubungan manusia dengan Allah terputus
Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua
Pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah
kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah
engkau mati.(Kejadian 2: 16-17).

Allah adalah pribadi yang maha kudus sedangkan manusia
sebagai orang yang berdosa sehingga mengakibatkan hubungan
Allah dengan manusia terputus. (Yesaya 59 : 2)
• Allah sudah memperingatkan Adam bahwa kalau dia makan
buah pengetahuan yang baik dengan yang jahat akan mati. Arti
mati disini bukan mati secara jasmani tetapi mati secara rohani
yaitu hubungan Allah dengan manusia terputus . Jadi karena
hubungan Allah dengan manusia terputus, manusia tidak lagi
bebas berkomunikasi dengan Allahnya.
• Adam dan Hawa seharusnya bisa menikmati pemeliharaan dari
Allah dengan luarbiasa tetapi karena hubungan itu sudah putus
Adam dan Hawa harus keluar dari taman Eden dan harus
bersusah payah untuk menjalani hidup ini.

•

•

Ajak anggota FA untuk memeriksa diri apakah ada yang merasa
hubungannya dengan Allahnya terputus ? apakah ada dosa yang
belum diakui dihadapan Tuhan ? beri waktu untuk memulihkan
hubungannya dengan Tuhan.

3. Kematian
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau
kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab
engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." (Kejadian 3:19)
• Sejak Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak lagi hidup dalam
kekekalan melainkan Adam mengalami kematian karena itu Allah
mengatakan engkau debu akan kembali menjadi debu.
• Seringkali orang bertanya kalau kita sudah mati apakah hidup kita
berhenti sampai disitu ?......
Bahkan ada orang yang menjalani hidupnya dengan sembarangan
misal berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, membunuh, berzinah dll,
mereka tidak sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian.
• Menurut Alkitab, orang yang sudah mati akan dibangkitkan baik
itu orang yang berdosa maupun orang yang benar. Orang yang
benar akan dibangkitkan untuk masuk ke Surga sedang orang yang
berdosa dibangkitkan untuk masuk neraka.
• Dalam Ibrani 9: 27 dikatakan : Dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu
dihakimi. Karena ada penghakiman orang bisa masuk sorga dan
juga bisa masuk neraka. Dalam hal ini manusia sangat butuh jalan
keselamatan supaya bisa masuk ke sorga .
• Bila ada orang yang bertanya apakah kamu pasti selamat ? Kita
sebagai Anggota FA harus bisa memberi jawaban yang mantap
tanpa ragu-ragu bahwa kita pasti selamat di dalam nama Tuhan
Yesus.

Kesimpulan
Manusia telah melakukan perbuatan dosa, sehingga hubungan dengan
Allahnya terputus dan mengakibatkan kematian karena alasan itulah
yang membuat manusia sangat membutuhkan keselamatan.

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

