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 Bangsa dan Negara Indonesia.
7. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 07 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 14 April 2017
: LIBUR (JUMAT AGUNG)
- 21 April 2017
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 28 April 2017
: Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 05 Mei 2017
: Team Doa FA - GB (Bpk. Peter Junias Louistanto)
- 12 Mei 2017
: Team Doa FA - MR (Bpk. Aristianto)
- 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)
============================== ==== ===== ===== ===================

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 @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== ===================

Dengar & Ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== ===================

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 13

Tgl : 03 April 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
PENDAHULUAN TENTANG SECOND COMING
Banyak orang yang sudah tertipu oleh iblis sehingga mereka berkata setelah
kehidupan ini, sudah tidak ada lagi kehidupan selanjutnya sehingga mereka
hanya memikirkan kehidupan di muka bumi ini saja tidak memikirkan
kehidupan akan datang. Mereka makan minum dan melakukan perbuatan dosa
sepuas-puasnya sebab baginya setelah manusia mati habis perkara. Padahal
menurut Alkitab ada kehidupan setelah kematian dan ada penghakiman atas
seluruh perbuatan yang dilakukan selama di bumi. Orang-orang yang selama
hidupnya banyak melakukan dosa akan masuk ke dalam neraka. Tetapi setiap
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh :
- Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus.
- Jaminan dibangkitkan dari antara orang mati.
- Menjadi warga kerajaan sorga.
Karena masih ada kehidupan setelah kematian maka itu kita perlu belajar
mengenai second coming (kedatangan Tuhan Yesus yang kedua) supaya kita tahu
apa yang direncanakan Bapa di sorga mengenai kehidupan setelah kematian dan
apa yang akan terjadi di muka bumi ini pada masa kedatangan Tuhan Yesus
kedua. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan :

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." (Kis. 1 : 10 - 11)

Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua pasti akan terjadi tetapi tidak ada seorang
pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Maka itu kita diharapkan untuk selalu siap
sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua sehingga pada waktu
peristiwa itu terjadi kita tidak tertinggal tetapi berkenan di hadapanNya. Di

bawah ini akan dijelaskan beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari
second coming :

1. Supaya kita tidak ditipu iblis

Kata mereka: "Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? Sebab
sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti
semula, pada waktu dunia diciptakan." (2 Petrus 3 : 4)
Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan
supaya semua orang berbalik dan bertobat. (2 Petrus 3 : 9)
 Sebagai anak Tuhan jangan pernah mau ditipu iblis dengan mendorong
kita untuk lebih memperhatikan kebutuhan hidup di muka bumi ini
tetapi sangat kurang memperhatikan perkara-perkara yang membawa
pada kehidupan yang kekal. Dan banyak anak Tuhan yang mulai kurang
percaya akan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua seperti
yang dikatakan pada ayat di atas dengan mengatakan saya sudah
pernah dengar mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sejak
kecil hingga sekarang sudah jadi kakek tetapi kenyataannya Tuhan
Yesus tidak datang-datang juga, apa gunanya semua itu ? Tetapi ayat di
atas juga memberikan jawaban bahwa Tuhan Yesus sabar menanti
supaya semua orang berbalik dan bertobat.
 Banyak orang ditipu iblis untuk tidak percaya akan kedatanganNya
tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus
pasti datang yang kedua, memang kita tidak tahu kapan hal itu terjadi
tetapi kita harus percaya supaya kelak kita beroleh bagian di dalamnya
sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua bersama-sama
dengan orang-orang kudus dan kita adalah salah satu di antara orangorang kudus itu. Sehingga kita mendapat anugerah untuk memerintah
bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun damai.
 Jadi tidak ada masalah kapan Tuhan Yesus datang yang kedua tetapi
yang penting kita harus sudah siap dengan hidup menurut pimpinan
Roh Kudus dan punya iman percaya akan kedatanganNya yang kedua.

2. Supaya kita tahu rencana kedatangan Tuhan Yesus

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita,
sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang
dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan
kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai
Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
(Efesus 1 : 9 - 10)
 Kita sebagai anak harus tahu rencana Bapa di sorga supaya kita bisa
menyenangkan hatiNya. Karena itu kita harus banyak baca Alkitab
sebab di dalamnya terkandung banyak rencana-rencana Bapa di sorga
yang akan digenapi pada masa akan datang.

 Salah satu rencana Bapa di sorga yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus
yang kedua, yang harus kita perhatikan supaya kita tidak tertinggal pada
waktu kedatanganNya.

3. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua

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)
 Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan diri
ketika kedatangan mempelai pria sehingga mereka tidak beroleh bagian
dalam pesta itu. Dan dikatakan : “sesungguhnya aku tidak mengenal
kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya."
 Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya kerinduan yang dalam untuk
menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebab Tuhan Yesus akan
memberikan upah mahkota kebenaran kepada orang yang merindukan
kedatanganNya yang kedua.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
OH YERUSALEM KOTA MULIA
HATIKU RINDU KE SANA
OH YERUSALEM KOTA MULIA
HATIKU RINDU KE SANA

TAK LAMA LAGI TUHANKU
DATANGLAH
BAWA SAYA MASUK SANA
TAK LAMA LAGI TUHANKU
DATANGLAH
BAWA SAYA MASUK SANA

Kesimpulan
REFF :
Kita perlu belajar second comingKUsupaya
kita tidak
ditipu
MAU S’PERTI-MU
YESUS
DISEMPURNAKAN
S’LALU
iblis dan supaya kita sebagai anak,
tahu apa yang
menjadi
DALAM SEG’NAP
JALANKU
rencana Bapa serta selalu merindukan
kedatangan
Tuhan
MEMULIAKAN NAMA-MU
Yesus yang kedua.
Ayat Hafalan
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 kedatanganNya. (2 Timotius 4 : 8)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari
yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu
menyelesaikan segala sesuatu. (Efesus 6 :13)

