GPPS Tropodo
Ibadah Minggu Paskah
17 April 2022

Memahami
& Mengalami

Kuasa Kebangkitan Kristus
INTRO:
Kristus yang bangkit adalah pesan paling kuat yang harus
DIALAMI oleh setiap orang percaya!
Christos anesti! Alithos anesti!
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RINDU untuk MENGALAMI
FILIPI 3
7 Tetapi apa yang dahulu merupakan
keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi
karena Kristus.
8 Malahan segala sesuatu kuanggap rugi,
karena pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya.
Oleh karena Dialah aku telah melepaskan
semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus,

FILIPI 3:7-11
7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
8 Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena
pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari
pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan
semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku
memperoleh Kristus,
9 dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku
sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan
kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu
kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan
kepercayaan.
10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematianNya,
11 supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara
orang mati.
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RINDU untuk MENGALAMI
FILIPI 3
9 dan berada dalam Dia bukan dengan
kebenaranku sendiri karena mentaati
hukum Taurat, melainkan dengan
kebenaran karena kepercayaan kepada
Kristus, yaitu kebenaran yang Allah
anugerahkan berdasarkan kepercayaan.

FILIPI 3:7-11
7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
8 Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena
pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari
pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan
semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku
memperoleh Kristus,
9 dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku
sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan
kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu
kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan
kepercayaan.
10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematianNya,
11 supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara
orang mati.
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RINDU untuk MENGALAMI
FILIPI 3
10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitan-Nya dan
persekutuan dalam penderitaan-Nya, di
mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematian-Nya,
11 supaya aku akhirnya beroleh
kebangkitan dari antara orang mati.

Sungguh suatu hal yang sangat amat berharga sampai
Paulus rela membuang segala sesuatu!
Sama seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam
perumpamaan tentang mutiara yang berharga.
MATIUS 13:45-46
45 Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama
seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
46 Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
iapun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara
itu."
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KUASA KEBANGKITAN KRISTUS
 Apakah saya benar-benar percaya
akan kebangkitan Kristus?
 Apakah kuasa itu juga diberikan
buat saya?
 Seberapa penting kuasa itu bagi
orang percaya?
 Bagaimana kuasa itu dapat
mengubah hidup saya?
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DEKLARASI IMAN
ROMA 10
9 Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu, bahwa
Allah telah membangkitkan Dia dari
antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan.
10 Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut
orang mengaku dan diselamatkan.

Ada banyak cerita mitos di seputar kebangkitan Kristus!
Tugas gereja mula-mula adalah memberitakan dengan
pasti & tegas bahwa Kristus bangkit! Dan inilah yang
menjadi deklarasi iman orang percaya di sepanjang zaman.
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus BANGKIT! Kristus memang
mati di atas kayu salib & Dia dibangkitkan!
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AWAS HOAX PASKAH!
MATIUS 28
11 Ketika mereka di tengah jalan,
datanglah beberapa orang dari penjaga
itu ke kota dan memberitahukan segala
yang terjadi itu kepada imam-imam
kepala.
12 Dan sesudah berunding dengan tuatua, mereka mengambil keputusan lalu
memberikan sejumlah besar uang
kepada serdadu-serdadu itu

MATIUS 28:11-15
11 Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa
orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala
yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
12 Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka
mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar
uang kepada serdadu-serdadu itu
13 dan berkata: "Kamu harus mengatakan, bahwa muridmurid-Nya datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika
kamu sedang tidur.
14 Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami
akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh
kesulitan apa-apa."
15 Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang
dipesankan kepada mereka. Dan ceritera ini tersiar di
antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
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AWAS HOAX PASKAH!
MATIUS 28
13 dan berkata: "Kamu harus
mengatakan, bahwa murid-murid-Nya
datang malam-malam dan mencuri-Nya
ketika kamu sedang tidur.
14 Dan apabila hal ini kedengaran oleh
wali negeri, kami akan berbicara dengan
dia, sehingga kamu tidak beroleh
kesulitan apa-apa."

MATIUS 28:11-15
11 Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa
orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala
yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
12 Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka
mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar
uang kepada serdadu-serdadu itu
13 dan berkata: "Kamu harus mengatakan, bahwa muridmurid-Nya datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika
kamu sedang tidur.
14 Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami
akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh
kesulitan apa-apa."
15 Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang
dipesankan kepada mereka. Dan ceritera ini tersiar di
antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
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AWAS HOAX PASKAH!
MATIUS 28
15 Mereka menerima uang itu dan
berbuat seperti yang dipesankan
kepada mereka. Dan ceritera ini tersiar
di antara orang Yahudi sampai
sekarang ini.

CHRISTOS ANESTI! “Christ is Risen.”
ALITHOS ANESTI! “Truly, He is Risen.”
Christianity split from Judaism in the 1st century AD, and
the two faiths have differed in their theology since.
According to the Toledot Yeshu, the body of Jesus
was removed in the same night by a gardener named Juda,
after hearing the disciples planned to steal the body of
Jesus.[231][232] However, Toledot Yeshu is not considered
either canonical or normative within rabbinic
literature.[233] Van Voorst states that Toledot Yeshu is a
medieval document set without a fixed form which is
"most unlikely" to have reliable information about
Jesus.[234] The Blackwell Companion to Jesus states that
the Toledot Yeshu has no historical facts as such, and was
perhaps created as a tool for warding off conversions to
Christianity.[235]
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https://en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_Jesus#Judai
sm
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KUASA BAGI KITA!
ROMA 8
11 Dan jika Roh Dia, yang telah
membangkitkan Yesus dari antara orang
mati, diam di dalam kamu, maka Ia,
yang telah membangkitkan Kristus
Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang
fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di
dalam kamu.
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KUASA BAGI KITA!
ROMA 8
12 Jadi, saudara-saudara, kita adalah
orang berhutang, tetapi bukan kepada
daging, supaya hidup menurut daging.
13 Sebab, jika kamu hidup menurut
daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh
Roh kamu mematikan perbuatanperbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
14 Semua orang, yang dipimpin Roh
Allah, adalah anak Allah.

ROMA 8:12-14 – SONSHIP THROUGH THE SPIRIT
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut
daging.
13 Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan
mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatanperbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak
Allah.
12
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MEMAHAMI & MENGALAMI

BIOMEDICAL ENGINEERING
UK man gets new robotic arm that’s precise enough to let
him type, tie shoes and crack eggs. Nov 7, 2012
https://www.nydailynews.com/news/world/uk-manamazing-new-robotic-arm-article-1.1198220
A robotic arm he can operate by twitching the muscles in
his upper forearm.
The arm has been programmed with 14 different grips that
approximate human behaviour, from a one-fingered point
to a flexed fist that allows Ackland to carry heavy objects.
The device, known as the bebionic3 myoelectric hand, is
set to be unveiled officially in London this week. It costs
about USD 40,000 to outfit a patient with it.
~ AUD53,328
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MEMAHAMI & MENGALAMI
ROMA 6
12 Sebab itu hendaklah dosa jangan
berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang
fana, supaya kamu jangan lagi menuruti
keinginannya.
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MEMAHAMI & MENGALAMI
ROMA 6
13 Dan janganlah kamu menyerahkan
anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah
sebagai orang-orang, yang dahulu mati,
tetapi yang sekarang hidup. Dan
serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjatasenjata kebenaran.

MATIUS 5:29-30
29 Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika
satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu
dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau,
penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika
satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu
dengan utuh masuk neraka.
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S’bab Dia hidup, ada hari esok
S'bab Dia hidup, ku tak gentar
Kar’na ku tau Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti s’bab Dia hidup
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