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. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2017.
6. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Doakan Bethany Conference 2017 (12 – 14 Juli 2017).
9. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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 – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 23 Juni 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
- 30 Juni 2017
: LIBUR (IDUL FITRI)
============================== ==== ===== ===== ===================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

HADIRILAH KKR FA SE-KOTA @GRAHA NGINDEN
SENIN 22 MEI 2017 Pukul 18.30 Wib – Dresscode: BATIK
Ada Bantuan Transport bagi FA yang membutuhkan
Hubungi : Departemen FA (031-5936880)

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

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
============================== ==== ===== ===== ===================

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 : 19

Tgl : 15 Mei 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

MAKNA KENAIKAN TUHAN YESUS
Berhubung minggu depan ada FA sekota maka spesial edisi untuk kenaikan
Tuhan Yesus diberikan minggu ini. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar kabar
sepertinya kebenaran terkalahkan, tetapi percayalah bahwa suatu kali kebenaran
itu akan muncul dan memerdekakan. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan :
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya:
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu." (Yohanes 8 :31-32)
Hal tersebut di atas juga terjadi pada diri Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus
yang tidak berdosa/ bersalah harus menanggung hukuman di kayu salib. Tuhan
Yesus tidak bersalah, tetapi karena hasutan dari imam-imam kepala membuat
massa (orang Yahudi) berbondong-bondong untuk mengadili Tuhan Yesus
dengan mengatakan salibkan Dia. Apa yang benar bisa dirubah menjadi salah
karena suara massa dalam jumlah yang besar. Padahal Pilatus sendiri
mengatakan tidak ada suatu kesalahanpun yang kudapati pada-Nya, yang
setimpal dengan hukuman mati. Teriakan orang Yahudi membuat mereka
menang dan membuat Pilatus mengabulkan tuntutan mereka. Banyak
perempuan-perempuan yang menangis melihat Tuhan Yesus disalibkan dan
murid-murid Tuhan Yesus menjadi putus asa karena Yesus Kristus yang mereka
banggakan harus mati di kayu salib. Kebenaran sepertinya terkalahkan oleh
kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai pada kematian melainkan
pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kematian dan inilah yang membuktikan
bahwa kebenaran itu memerdekakan. Murid-murid Tuhan Yesus yang putus asa
menjadi bersukacita kembali setelah tahu bahwa Tuhan Yesus yang mereka
banggakan bangkit dari kematian. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan
diri berulangkali kepada murid-muridNya. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke
sorga. Kita sudah belajar mengenai makna kematian dan kebangkitan Tuhan
Yesus dan di bawah ini kita akan belajar mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus:

1. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa sorga itu ada.

Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka,
dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang
menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang
berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka: "Hai orangorang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang
terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara
yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." (Kis. 1 : 9 - 11)
 Seringkali orang berdebat mengenai sorga itu ada atau tidak ada. Tetapi
bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus dengan yakin
mengatakan bahwa sorga itu ada. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa
sorga itu ada dan membuktikannya dengan kenaikan diriNya ke sorga.
 Banyak orang yang beranggapan bahwa tidak ada sorga atau dengan kata
lain mereka hidup hanya sampai batas di muka bumi ini saja setelah itu
tidak ada kehidupan selanjutnya dan seringkali mereka berbuat menurut
kebenarannya sendiri dan kebanyakan mereka menggunakan hukum
rimba yaitu siapa yang kuat/ berkuasa itu yang menang. Tetapi mereka
tidak bisa memungkiri bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi
serta yang mengatur segalanya.
 Banyak orang takut pada waktu menghadapi kematian, tetapi bagi orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah perlu takut sebab ada sorga
yang menantikan kehadiran kita, di sorga sudah tidak ada lagi penderitaan
tetapi yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera bersama Kristus.

2. Kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita.

Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga
kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa
kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun
berada. (Yohanes 14 : 1 - 3)
 Tempat tinggal kita di bumi sekarang ini hanyalah tempat tinggal
sementara, suatu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Setelah
meninggalkan dunia ini kemanakah kita akan pergi? Bagi orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke sorga tetapi bagi orangorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke neraka.
 Bila ada orang yang sangat dikasihi mau tinggal di rumah kita maka kita
akan menyediakan tempat yang terbaik dahulu sebelum orang itu datang
dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus yaitu menyediakan tempat bagi
orang yang dikasihiNya sebelum tiba di sorga. Sebab Tuhan Yesus sangat
merindukan persekutuan yang indah dengan orang yang dikasihiNya

3. Kenaikan Tuhan Yesus membuat janji pengutusan Roh
Kudus digenapi.

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna
bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu
tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan
mengutus Dia kepadamu. (Yohanes 16:7)
 Jaman sekarang adalah jaman yang luar biasa sebab jaman ini adalah
jaman di mana Allah mengutus pribadiNya yaitu Allah Roh Kudus
untuk tinggal dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mengucap
syukur karena hal itu sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup
menghadapi tantangan hidup ini dengan baik dan berkemenangan.
Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tantangan apa saja, bisa
kita jalani dengan sukacita dan berkemenangan.
 Allah Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya untuk
menolong, menghibur dan memimpin pada seluruh jalan kebenaran.
Jadi kalau kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus kita pasti akan
ditolongNya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
YESUS TUHAN DITINGGIKAN
ATAS S'GALA ALLAH
DIMULIAKAN NAIK KE SURGA
B'RIKAN ROH KUDUS-NYA

REFF:

DATANGLAH S'KARANG,
PENUHI KAMI
DENGAN KUASA-MU
URAPI KAMI S'KARANG INI
DENGAN API ROH-MU
ROH KUDUS INI HAMBA-MU
ROH KUDUS P'NUHI HAMBA-MU

Kesimpulan
Kalau kita mengerti makna kenaikan Tuhan Yesus yaitu untuk
menyatakan bahwa sorga itu ada, menyediakan tempat bagi kita serta
penggenapan janji Roh Kudus maka kita akan memahami betapa
besar kasih Kristus kepada orang-orang yang dikasihiNya.
Ayat Hafalan
Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak
tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi
ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan
datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya
di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.
(Yohanes 14 : 1 - 3)
Ayat Hafalan minggu lalu
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak
akan berlalu. (Matius 24 : 35)

