POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya
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, di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Doakan Program Kegiatan FA tahun 2018.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 20 April 2018
: Team FA TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 27 April 2018
: Team FA KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 04 Mei 2018
: Team FA PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 11 Mei 2018
: Team FA GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 18 Mei 2018
: Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 25 Mei 2018
: Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
=================================================================

Dapatkan Makalah FA :

melalui website : www.bethanygraha.org
=================================================================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR

Setiap Hari SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Tempat Main Hall Graha Nginden
Dengar & Ikuti Talkshow FA Di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Simak juga Program “Masih Ada Tuhan” setiap hari:
Pukul 09.00 dan 22.00 Wib di BFM.

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 15

Tgl : 16 April 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa
DAMPAK KEBANGKITAN TUHAN YESUS
DALAM HIDUP KITA ? (2 )

Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuat kita sadar
bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan karena itu kita tidak boleh
sembarangan dalam menjalani hidup ini. Suatu kali kelak setiap orang akan
menghadap pada pengadilan Allah. Sangat disayangkan kalau ada orangorang yang beranggapan bahwa hidup ini hanya semasa di muka bumi ini
saja setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Biasanya orang-orang seperti ini
hidupnya sembarangan, banyak hal yang dihalalkan asal bisa memuaskan
diri sendiri. Bahkan hukum rimba bisa terjadi yaitu siapa yang berkuasa itu
yang berhak melakukan apa saja. Pada kitab 2 Timotius dikatakan :
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka
akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah,
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih,
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka
menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang
baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih
menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka
menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri
kekuatannya. Jauhilah mereka itu! Sebab di antara mereka terdapat orangorang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuanperempuan lemah yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai
nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat
mengenal kebenaran. (2 Timotius 3: 1-7). Kita sebagai orang-orang yang
percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus baiklah hidup kita berjalan sesuai
dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita dipanggil
pulang kita beroleh bagian yang dijanjikanNya. Di bawah ini kita akan
melanjutkan dampak kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita :

1. Hidup menjadi tidak sia-sia.

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 Korintus 15:17-20)
 Sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak
percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, bahkan murid-murid Tuhan
Yesus yang sudah hidup bersama-sama selama beberapa tahun serta sudah
mendapat penjelasan mengenai kebangkitan orang mati, masih saja belum
bisa menerima bahwa ada kebangkitan orang mati. Sehingga pada waktu
Tuhan Yesus sudah mati mereka menjadi putus asa dan mereka bermaksud
kembali lagi menjadi nelayan. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan
diri kepada mereka dan menyatakan kebangkitanNya dari kematian, muridmurid tidak lagi putus asa melainkan mereka bersemangat kembali. Apa
yang mereka anggap sia-sia mengikut Tuhan menjadi tidak sia-sia lagi,
tetapi mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian.
 Sejak kebangkitan Tuhan Yesus, apa saja yang telah kita lakukan menjadi
tidak sia-sia lagi, seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus : 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)
 Marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati
Tuhan supaya kelak kita diperkenankan ambil bagian dalan kerajaanNya.

2. Ada harapan untuk hidup kekal.

Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka
kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. (1 Tesalonika 4:14)
 Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadaNya
akan beroleh hidup yang kekal. Janji ini menjadi teguh setelah Tuhan Yesus
bangkit dari kematian sebab kuasa maut tidak berkuasa lagi maka itu
dikatakan: Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah
sengatmu?"
 Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya pengharapan untuk
hidup yang kekal di mana tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis,
atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
 Mulai sekarang kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
tidak mendatangkan dukacita melainkan sukacita sebab mereka akan
dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penjahat yang disalibkan
bersama-sama Tuhan Yesus, ketika ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku,

apabila Engkau datang sebagai Raja”, dan Tuhan Yesus menjawab: “Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus." Sungguh alangkah indahnya kalau kita
bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaanNya.
 Marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita
beroleh hidup yang kekal, yang membawa damai sejahtera bagi yang
mengasihiNya.

3. Ada upah bagi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan.

Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab
barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan
bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari
Dia. (Ibrani 11: 6)
 Sejak kebangkitan Tuhan Yesus ada harapan bagi anak-anak Tuhan untuk
mendapatkan upah baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Sebab
setiap anak Tuhan, pada waktu dibangkitkan dari kematian, mereka akan
menghadap takhta pengadilan Kristus di mana setiap anak Tuhan akan
mendapatkan upahnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama
hidup di muka bumi ini.
 Janganlah kita melepaskan kepercayaan kita karena besar upah yang
menantikannya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
ANAK ALLAH YESUS NAMANYA
MENYEMBUHKAN, MENYUCIKAN
BAHKAN MATI, TEBUS DOSAKU
KUBUR KOSONG MEMBUKTIKAN DIA HIDUP

S`BAB DIA HIDUP, ADA HARI ESOK
S`BAB DIA HIDUP, KU TAK GENTAR
KARNA KU TAHU, DIA PEGANG HARI ESOK
HIDUP JADI BERARTI S`BAB DIA HIDUP

Kesimpulan
Dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita
adalah kita mempunyai bukti bahwa Allah sanggup
menggenapkan firmanNya, sehingga kita beroleh keberanian
untuk memberitakan Injil keselamatan serta menyampaikan
kabar adanya kebangkitan orang mati dan hidup kita menjadi
tidak sia-sia lagi, sebab ada harapan untuk hidup yang kekal
serta beroleh upah dari Tuhan.
Ayat Hafalan
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
(Ibrani 11:6)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus.....orang yang telah
meninggal. (1 Korintus 15:20)

