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
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 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)
- 16 Juni 2017
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 23 Juni 2017
: Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 30 Juni 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
============================== ==== ===== ===== ===================

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

Dengar & Ikuti Talkshow 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 : 15

Tgl : 17 April 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

MAKNA KEBANGKITAN TUHAN YESUS
Minggu lalu kita sudah belajar mengenai makna kematian Tuhan Yesus di
kayu salib, tetapi karya Kristus tidak berhenti sampai dikematianNya di kayu
salib melainkan Ia bangkit dari kematian dan inilah yang membedakan
Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh agama lain, sebab tidak ada satupun tokohtokoh agama yang bangkit dari kematiannya seperti yang terjadi pada Tuhan
Yesus. Ada beberapa orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati
mereka mempunyai pandangan bahwa manusia hidup hanya selama mereka
berada di muka bumi ini saja dan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan.
Dan karena itulah mereka hidup di muka bumi ini untuk bersenang-senang
dan memuaskan hawa nafsunya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ada
kebangkitan orang mati seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus: Sebab jika
benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak
dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah
binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya
dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah
orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar
ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai
yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. (1 Kor. 15 : 16-20)
Jadi setelah kematian ada kebangkitan orang mati dan setiap orang akan
dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Mereka yang berbuat jahat akan
masuk ke neraka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk
ke sorga. Maka itu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah peristiwa
yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita harus benarbenar mengerti makna dari kebangkitan Tuhan Yesus supaya kita dapat
bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Untuk itu di bawah ini akan dijelaskan
3 makna dari kebangkitan Tuhan Yesus :

1. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan
Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan.

Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara
orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus
Tuhan kita. (Roma 1 : 4)
 Tidak ada satu manusiapun yang setelah mati dapat bangkit kembali dan
mengenakan tubuh sorgawi seperti Tuhan Yesus, baik itu tokoh-tokoh
agama, orang-orang berilmu maupun orang-orang pintar tidak ada
satupun yang dapat menyamai Tuhan Yesus. Karena itu kita harus
bersyukur kalau kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus.
 Tuhan Yesus adalah Allah yang mengosongkan diriNya untuk menjadi
manusia serta menanggung dosa manusia di kayu salib dan setelah itu
dibangkitkan dari kematian.
 Tidaklah salah kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juruselamat dalam hidup kita, karena hanya Dialah satu-satunya pribadi
yang dapat bangkit dari kematianNya dan mengenakan tubuh sorgawi.
 Banyak orang takut pada waktu menghadapi kematian, tetapi percayalah
bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian sehingga setiap orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dari kematian dan
beroleh hidup yang kekal.

2. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kita selama
di muka bumi ini tidak sia-sia.

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa
dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
(1 Korintus 15 : 58)
 Rasul Paulus mengatakan jika orang mati tidak dibangkitkan maka siasialah selama kita hidup di muka bumi ini lebih baik kita makan minum
sebab kita besok mati. Tetapi yang benar adalah bahwa orang mati akan
dibangkitkan seperti Tuhan Yesus yang dibangkitkan dari kematian.
 Karena itulah tidaklah sia-sia (tidak ada ruginya) kalau kita giat dalam
pekerjaan Tuhan sebab Tuhan sudah berjanji akan memberikan upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
 Dasar bangunan adalah Tuhan Yesus dan setiap anak Tuhan akan
membangun di atasnya, entahkah orang membangun di atas dasar ini
dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali
kelak pekerjaan masing-masing orang pada hari Tuhan akan diuji oleh api
jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
 Marilah kita menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk
melakukan kehendak Bapa sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil
pulang ke rumah Bapa. Sebab banyak orang menyesal tetapi tidak ada
waktu lagi untuk memperbaikinya karena kematian telah menjemputnya.

3. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan
adanya kehidupan yang kekal setelah kematian.

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena
rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup
yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak
dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang
tersimpan di sorga bagi kamu. (1 Petrus 1 : 3 - 4)
 Beberapa orang masih meragukan adanya kehidupan setelah
kematian tetapi dengan adanya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus
membuktikan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian
khususnya anak-anak Tuhan harus yakin akan hal ini supaya janji
hidup yang kekal dapat tergenapi dalam hidupnya.
 Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridNya bahwa Ia
akan pergi menyediakan tempat di sorga bagi murid-muridnya
(Yohanes 14 : 2 - 3).
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
RAYAKAN YESUS, RAYAKAN
RAYAKAN YESUS, RAYAKAN
RAYAKAN YESUS, RAYAKAN
RAYAKAN YESUS, RAYAKAN

REFF: DIA BANGKIT, DIA BANGKIT
DAN HIDUP SELAMANYA
DIA BANGKIT, DIA BANGKIT
MARILAH RAYAKAN
KEBANGKITAN TUHAN KITA

Kesimpulan
Makna kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting di dalam
kehidupan anak-anak Tuhan karena itu bila kita bisa
mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan
bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang membawa
kehidupan kita menjadi tidak sia-sia dan yang memberikan
harapan adanya kehidupan yang kekal maka kita akan
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
Ayat Hafalan
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah
teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan
Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. (1 Korintus 15 : 58)
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, 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)

