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
- 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 !!
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YESUS DI ANTARA MURID
Hari ini kita belajar bersama sejarah singkat Tuhan Yesus, bagaimana saat
DIA ada di antara kita semua, kebersamaan Yesus sampai Dia BANGKIT
dari kematianNya.
-‐ Ketika Yesus lahir di antara manusia di Betlehem, Banyak yang datang
menyembah Dia dengan segala persembahan untuk diberikan kepada
Yesus.
-‐ Ketika Yesus melayani di antara manusia, buaaanyaakk yang datang
meminta mujizat kesembuhan dan berbagai kebutuhan lain, sampai
pun mereka hendak menjadikan Raja bukan karena Dia Tuhan;
melainkan karena sudah dikenyangkan – Yohanes 6 : 26.
Ayat Sebelumnya :
(diucapkan kembali)

MATIUS 28:6

Ia tidak ada di sini,
sebab Ia telah
bangkit, sama seperti
yang telah dikatakanNya. Mari, lihatlah
tempat Ia berbaring.

-‐ Yesus di taman Getsemani masih saja ada
yang membela supaya Dia tidak
ditangkap – Matius 26 : 51 – 52.
-‐ Tetapiiii ... saat menjelang akan
disalibkan mulailah satu persatu
meninggalkan DIA dan bahkan berani
mengaku (Menyangkal) : tidak mengenal
DIA. Yohanes 18 : 17, 26, 27.
-‐ Dan ketika Dia akan dikuburkan bukan
para murid yang menguburkan tetapi
orang lain (Yusuf Arimatea). Mereka
kabur dan menjadi ketakutan.

Bagaimana setelah Yesus BANGKIT ? Apakah DIA membalas dendam
akan ketidaksetiaan para muridNya yang meninggalkanNya ? Apakah
Yesus mencari murid lain yang lebih percaya padaNya ? TIDAK !!!

DIA YANG HIDUP – DIA TIDAK ADA DI SINI !

RENUNGAN :

LUKAS 24:5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala,
tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu
mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?

-‐

Para Malaikat menjadi saksi pertama akan kebangkitan Tuhan. Malaikat
menggulingkan batu untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah tidak ada dalam
kubur. Dia tidak lagi mati. Kematian tidak dapat membelenggu kebangkitanNya.
Kubur tertutup tidak bisa membatasi ruang kebangkitanNya.

-‐

-‐
-‐

Mengapa mereka masih tidak percaya akan kebangkitanNYA ?

1. Berita OMONG KOSONG !
LUKAS 24:11 Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakanakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuanperempuan itu.
-‐

-‐
-‐

Ketidak percayaan pada firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan
akan mengakibatkan hati dan pikiran kita terhadap firman Tuhan selalu
menjadi “berita omong kosong”.
Sama seperti Tomas, menganggap omong kosong berita kebangkitanNya
apabila belum ada bukti.
Murid-murid “lupa” dengan firman yang telah disampaikan Tuhan
sebelumnya bahwa dalam 3 hari Dia akan bangkit. (Yohanes 2 : 20-21)

RENUNGAN :
-‐

-‐

Jika kita sering mengabaikan berita, kotbah, renungan firman Tuhan; maka
jika kita alami masalah dan dikuatkan/ dinasihati oleh orang lain akan sering
tidak menjadi faedah.
Mazmur 1 : 1 – 3; Yosua 1 : 8 ! diperintahkan untuk kita merenungkan
firman Tuhan pagi, siang dan malam. Supaya firman Tuhan membuat kita
menjadi percaya! Dan yang percaya mendengarkan firman Tuhan akan
mengalami Sukacita dan Damai Sejahtera.

2. PENGHARAPAN YANG PUPUS !
LUKAS 24:21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang
datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat
tiga hari, sejak semuanya itu terjadi.
-‐

-‐

Mengapa pengharapan mereka pupus ? Karena mereka berharap pada Yesus
hanya untuk kebutuhan jasmani saja (sakit disembuhkan, berkat, mujizat,
dll); bukan kepada kebutuhan rohani.
Pengharapan mereka kepada “manusia Yesus” yang mati - - dan dianggap
mati juga pengharapan mereka. Bukan kepada kebangkitan Tuhan. Sama
halnya kalau kita mengandalkan manusia yang bisa mati dan bukan kepada
Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan hidup selamanya. (Roma 15:13)

Saat Tuhan Yesus mengingatkan kembali akan firman Tuhan kepada
mereka (ayat 27); mereka kembali disegarkan iman dan pengharapannya.
Mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh akan membangkitkan
pengharapan yang baru.
Terima benih firman Tuhan dengan baik jangan sampai diambil oleh si
jahat (Matius 13 perumpamaan si penabur).
Orang yang mendengar firman Tuhan, pengharapan yang pupus akan
menjadi MELEK ! (ayat 32).

3. TAKUT DAN RAGU-RAGU
LUKAS 24:38 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa
kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati
kamu?
KERAGU-RAGUAN akan menjadi penghambat orang menjadi sukses. Ragu
untuk bertumbuh, ragu untuk berhasil dll; sama halnya seperti para murid - ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan ! Yesus itu TUHAN ataukah HANTU ?
-‐

Orang ragu-ragu tidak akan bisa memberikan keputusan yang tepat.

-‐

Orang ragu-ragu sering curiga dan menduga-duga hal yang tidak pasti.

-‐

YESUS membuktikan keadaan diriNya - Lukas 24:39 Lihatlah tanganKu dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, karena
hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada
pada-Ku."

-‐

YESUS MENJADIKAN BUKTI BAHWA DIRINYA ADALAH BENARBENAR TUHAN !

-‐

Masihkah kita ragu bahwa Dia adalah Tuhan ? Masihkah kita tidak
percaya bahwa Yesus sanggup menolong masalah kita ? Masihkah kita
tinggal dalam kesedihan padahal Dia adalah sumber kehidupan ?

RENUNGAN :
Berubahlah seperti Tomas, keraguannya akan Tuhan menjadi
penyembahan kepada Tuhan.
YOHANES 20:28
Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!"
Sembah dan Syukur kita berikan pada Yesus yang telah mati,
bangkit dan hidup untuk kita semua.

