POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
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, di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
4. Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
5. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2018.
6. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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)
- 01 Juni 2018
: LIBUR

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :

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

DOA PUASA RAYA 30 HARI
Mulai 16 Mei s/d 14 Juni 2018
Buku Panduan di: www.bethany.or.id

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

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR
Tempat Main Hall Graha Nginden
Setiap Hari SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
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.

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 18

Tgl : 07 MEI 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

DAMPAK KENAIKAN TUHAN YESUS
KE SORGA DALAM HIDUP KITA
Apa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu pada waktu ia naik ke sorga, ia
menampakkan diri pada banyak orang, supaya orang-orang tahu bahwa
ada sorga, tempat tujuan akhir dari orang-orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul :
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 orang-orang 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."
(Kisah Para Rasul 1:9-11)
Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat kehidupan anak-anak
Tuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia, sebab ada tujuan akhir yaitu
diperkenankan masuk ke sorga. Jadi kita tidak boleh sembarangan
menjalankan hidup ini, tetapi kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan
dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan
hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada baiknya kita mengkoreksi diri
apakah selama hidup ini, kita sudah mengarahkan hidup ini agar kelak
layak masuk ke sorga ? Bila ada hal-hal yang menghalangi kita bisa masuk
ke sorga baiklah kita bertobat, misal kita masih punya kebencian, baiklah
kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan
Yesus yang mau mengampuni kesalahan kita, bila kita sudah korupsi
baiklah kita bertobat dan mengembalikan uang yang kita ambil, dll.
Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat penting, karena itu kita
akan bahas di bawah ini dampak kenaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita:

1. Kita menjadi lebih percaya akan kenyataan adanya sorga.

Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia
mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang
memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.
Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem
dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah
dan memuliakan Allah. (Lukas 24:50-53).
 Kalau kita ragu-ragu adanya sorga maka kita tidak akan sungguh-sungguh
menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa
sorga itu ada seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita akan
bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini agar sesuai dengan
kehendakNya. Bahkan kalau kita sadar bahwa kewargaan kita adalah
kewargaan sorga maka kita akan menjaga diri agar kita bertindak sesuai
dengan kehendak Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan
Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga
kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat. (Filipi 3:20).
 Baiklah kita mempergunakan waktu yang ada selama hidup di muka bumi
ini, untuk hal-hal yang membawa kita layak untuk beroleh bagian dalam
kerajaanNya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana
kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab
itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan. (Efesus 5:15–17)
 Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu dengan pasti bahwa adanya
sorga, bailah kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran supaya
kita tidak menyesal dikemudian hari.

2. Kita menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang
kembali.

Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan
kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya
kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan
kedatangan-Nya. (2 Timotius 4:8)
 Seperti perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, di
mana 5 gadis yang bijaksana mengadakan persiapan sebelum mempelai
laki-laki itu datang sedangkan 5 gadis yang bodoh kurang mengadakan
persiapan sehingga pada waktu mempelai laki-laki datang, mereka tidak
siap sehingga mereka tidak layak menjadi mempelai Kristus, sedangkan 5
gadis yang bijaksana karena mereka sudah mengadakan persiapan, mereka
layak menjadi mempelai Kristus. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan
Yesus, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri
sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kita sudah siap menyongsongNya.
 Kita tidak tahu sampai kapan umur kita di muka bumi ini, karena dalam
kenyataannya ada yang masih muda sekali sudah meninggal dan ada yang

sudah sangat tua tetapi tidak mati-mati. Tetapi alangkah baiknya kalau kita
sudah mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan pulang, kita
diperkenankan masuk dalam kerajaanNya.
 Marilah kita siap sedia untuk menyongsong Tuhan bila waktu kita di muka
bumi ini sudah habis.

3. Janji pemberian Roh Kudus dapat tergenapi dalam
hidup kita.

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)
 Sejak Tuhan Yesus terangkat ke sorga, sejak saat itu janji pemberian Roh
Kudus mulai dapat digenapi. Apalagi sekarang ini, jaman di mana
pencurahan Roh Kudus terjadi dengan luar biasa. Karena itu kita sebagai
anak-anak Tuhan harus percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus.
Sebab kita adalah bait Roh Kudus. Dan kalau kita sadar betul bahwa dalam
diri kita ada Roh Kudus baiklah kita hidup dalam kekudusan yang
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
 Marilah kita belajar menghormati Roh Kudus yang ditempatkan dalam
hidup kita supaya kehidupan kita dibuatnya menjadi baik adanya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
SUDAHKAH KITA SIAP SEDIA
MENGHADAPI DATANGNYA YESUS KELAK KEMBALI
UNTUK MENGANGKAT KITA SEMUA
YANG SUNGGUH-SUNGGUH BERHARAP PADA-NYA
REFF: MARI KITA SEMBAH YESUS DIA RAJA
DI HADAPAN TAHTA KEMULIAAN YANG KUDUS
SELAMA WAKTU INI MASIH ADA
KITA BERNAFAS DI DALAM DUNIA

Kesimpulan
Kenaikan Tuhan Yesus membuat kita percaya adanya sorga dan
sesuai dengan janjiNya Ia akan memberikan Roh Kudus serta Ia
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Ia naik ke
sorga.
Ayat Hafalan
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu
hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. (Efesus 5:15–17)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. (Yoh. 16:13a)

