MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

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 Bagi Keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany.
===============================================================================

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 01 April 2016
: Team Doa FA – WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 08 April 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 15 April 2016
: Team Doa FA – PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 22 April 2016
: Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias L.)
- 29 April 2016
: Team Doa FA – MB (Bpk. Ruben Anggasta Lie)
- 06 Mei 2016
: LIBUR (ISRA MI’RAJ)
- 13 Mei 2016
: Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 20 Mei 2016
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rickyanto)
- 27 Mei 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
============================== ==== ===== ===== =================

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 !!
==============================================

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

MATIUS 28:6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama
seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.
YESUS BANGKIT ! Adalah fakta sejarah yang
Ayat Sebelumnya :
tidak bisa dihapus oleh siapapun dan apapun.
Walau banyak yang tidak mengakui akan
(diucapkan kembali)
kebangkitan Tuhan Yesus.
RUT 1:20
Tetapi bukan hanya iman kekristenan saja
Tetapi ia berkata
yang berbicara, melainkan bukti-bukti sejarah
kepada mereka:
yang menguatkan. Bukan hanya percaya
"Janganlah sebutkan
kebangkitan itu saja yang terjadi, melainkan
aku Naomi;
DIA BENAR-BENAR BANGKIT dan HIDUP
SELAMANYA !..
sebutkanlah aku Mara,
sebab Yang Mahakuasa
Banyak teori-teori ingin menggugurkan Nilai
Sejarah Kebangkitan Kristus, dimulai dari :
telah melakukan
bukan Yesus yang disalibkan, melainkan salah
banyak yang pahit
satu muridNya; Dia tidak mati disalib
kepadaku.
melainkan pingsan saja; oooh mayat dalam
kubur Yesus bukanlah tubuh Yesus melainkan
tubuh orang lain yang di curi dan Yesus seolah-olah bangkit dari kubur ... dan
banyak sekali argumen yang menyatakan Dia tidak bangkit. TETAPI SEKALI
LAGI, KEBANGKITAN TIDAK DAPAT DISANGKAL OLEH APAPUN DAN
SIAPAPUN.

YESUS BANGKIT
SEJARAH TIDAK DAPAT MEMBOHONGI ! Bumi menjadi saksi tempat
dimana DIA YESUS Mati disalibkan, dikuburkan dan tiga hari berikutnya
DIA BANGKIT. Langit bersaksi bahwa Dia juga hidup kekal selamanya.

Tidak ada kematian yang dapat membendung kekuatan kuasaNya yang
tak terbatas.

A. JADI SAKSI-SAKSI IMAN YANG BENAR
Matius 28:5 Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuanperempuan itu: "Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari
Yesus yang disalibkan itu.
MALAIKAT lah yang pertama kami bersaksi dan menyatakan bahwa kubur
itu sudah kosong dan Dia tidak ada di sini ! Dalam arti bahwa YESUS
Memang SUDAH BANGKIT !!
PEREMPUAN-PEREMPUAN yang datang ke kubur Yesus, mendengar dan
melihat bahwa KUBUR ITU KOSONG. Barulah para murid yang lain menjadi
saksi akan kebangkitanNya.

JANGAN MENJADI SAKSI DUSTA !!
Matius 28:4 Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi
seperti orang-orang mati.
Siapakah ... Para Prajurit yang mendengar, melihat, tahu bahwa Yesus
Bangkit ! Sebenarnya mereka bisa menjadi saksi kebenaran. Tetapi berubah
menjadi saksi dusta, karena makan uang suap, hidup tidak dalam kebenaran,
hidup yang hanya takut pada manusia tetapi tidak takut pada Tuhan.
(Matius 28 : 11 – 15).
Tuntutan rohani kita sekarang adalah BERSEDIA untuk menjadi saksi dan
bersaksi akan kebenaran firman Tuhan; memang kita tidak pernah melihat
secara langsung akan kebangkitan Tuhan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa
menjadi saksi akan KebangkitanNya. Kita tetap hidup dalam kebenaran
seperti yang Tuhan inginkan.

B. KEBANGKITANNYA ADALAH DAMAI SEJAHTERA
Matius 28:9 Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata:
"Salam bagimu." Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta
menyembah-Nya.
SHALOM – DAMAI SEJAHTERA, bukan lagi ketakutan yang dialami
melainkan sukacita yang luar biasa jika DIA DIBANGKITKAN ! Kebangkitan
Kristus adalah sukacita bagi para muridNya dan juga bagi kita sekarang ini.
Sebab oleh kebangkitanNya ada pengharapan baru dan kekal yang kita miliki
- - jika DIA tidak bangkit – maka sia-sialah iman kristen yang kita
perjuangkan !.
SHALOM – DAMAI SEJATERA, adalah ucapan bahagia yang Tuhan bagikan
kepada mereka yang berduka, dalam arti memberikan keyakinan bahwa
KebangkitanNya itu menunjukkan ada tempat yang kekal yang Tuhan
sediakan bagi mereka yang percaya padaNya ( Yohanes 14 : 1 – 2).

Kita juga akan bertindak sama dengan mengucapkan Salam kepada saudarasaudara kita supaya mereka yang lemah menjadi kuat, yang berduka
dihiburkan, dan kita menjadi tempat membagi firman Tuhan buat mereka.
Lihat Malaikat menyampaikan kabar damai sejahtera kepada Maria dan
perempuan-perempuan, disambung kepada Petrus dkk, disambung kembali
kepada para murid lainnya, disambung Petrus kepada 3000 jiwa ....
disambung ... akhirnya kepada kita sekarang bahwa kita harus menyatakan
kepada yang lainnya juga bahwa DIA BANGKIT dan tidak akan menjadi siasia. ( I Korintus 15).

C. BAGIKAN SUARA KEBANGKITANNYA
Matius 28:7 Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridNya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu
ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah
mengatakannya kepadamu."

JANGAN DIAM SAJA, saat tahu bahwa YESUS BANGKIT ! Kita harus
dinamis, bergerak, tidak bermalas-malasan di rumah saja, tidak diam di
tempat, tidak melakukan apapun ... TETAPI kita harus melaksanakan
Amanah AgungNya. (Matius 28 : 18 – 20)
Dari 1 orang , menjadi 2, menjadi 4 , dan akhirnya 500 orang lebih mereka
bergerak melihat YESUS yang BANGKIT
naik ke sorga.

KISAH RASUL 1 : 8 – 11
-‐
-‐
-‐

Bergerak untuk memberitakan Injil
Bergerak untuk menerima Kuasa Roh
Kudus
Bergerak untuk maju dan memenangkan
jiwa bagi kerajaan Sorga.

TUGAS SAYA DAN KITA SEMUA :
-‐

-‐

Beritakan Injil kemana pun kita pergi, DIA BANGKIT, HIDUP dan NAIK
KE SORGA dan memberikan Hidup kekal dan Damai Sejahtera
selamanya.
Jangan malas ! Manfatkan segala waktu dan hidup ini untuk melayani
pekerjaan Tuhan. Hal ini akan menjadi wujud dari amanah agung Tuhan
Yesus.

AKHIRNYA – 2 TIMOTIUS 4:5
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah
pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!

AMIN

