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. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2017.
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
- 28 April 2017
: Team Doa FA - KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 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)
- 09 Juni 2017
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rikyanto Limarno)

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 16

Tgl : 24 April 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (1)
Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua mempunyai urut- urutan peristiwa yang
perlu untuk diketahui oleh anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan
memiliki pengetahuan yang benar mengenai pengajaran akhir jaman. Kita
sebagai anggota tubuh Kristus harus memiliki pengharapan dan percaya
bahwa kita akan ikut terangkat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang
kedua.

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

HADIRILAH & DUKUNG :

Lomba Vokal Grup FA @Sabtu 29 April 2017 pk. 10.00 - selesai
Di MPC Graha Nginden

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

HADIRILAH KKR FA SE-KOTA
SENIN 15 MEI 2017 Pukul 19.00 Wib @GRAHA NGINDEN

Ada Bantuan Transport bagi FA yang membutuhkan, hub: Dep. FA.
============================== ==== ===== ===== ===================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB

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

Dengar & Ikuti Talkshow FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00 s/d 16.00 Wib

Untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai Rapture
(pengangkatan) di mana ada 3 peristiwa yang terjadi pada saat rapture
yaitu :

1. Orang – orang yang sudah mati dalam Kristus
dibangkitkan

Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat
berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari
sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit
(1 Tesalonika 4 : 16)
 Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, orang-orang yang mati di
dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu dan mengenakan tubuh
sorgawi seperti Tuhan Yesus.
 Tubuh sorgawi adalah tubuh yang kekal, yang tidak dapat binasa dan tidak
ada lagi penderitaan.
 Jadi kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah suatu
keuntungan serta mendapat prioritas untuk mengenakan tubuh sorgawi.
Maka itu Rasul Paulus mengatakan: Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu
berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku
tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: aku ingin pergi dan diam
bersama-sama dengan Kristus--itu memang jauh lebih baik; tetapi lebih
perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. (Filipi 1: 21-24)
 Marilah kita menggunakan dengan sungguh-sungguh waktu yang tersedia
sehingga pada waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan kita layak beroleh
bagian dalam kerajaanNya.
 Jangan sampai kita terlambat untuk bertobat selama kita masih ada di
muka bumi ini sebab bila waktunya sudah habis (meninggal dunia), kita
menyesalpun tidak ada gunanya lagi.

2. Orang-orang yang masih hidup dalam Kristus diubah
dalam tubuh kemuliaan

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan
mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata,
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan
orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat
binasa dan kita semua akan diubah. (1 Korintus 15 : 51 - 52)
 Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ada anak-anak Tuhan
yang masih hidup di muka bumi ini (belum meninggal) dan orang-orang ini
akan mengalami perubahan tubuh sekejap mata yaitu tubuh duniawi
menjadi tubuh sorgawi dan mereka akan terangkat menyongsong Tuhan
Yesus.
 Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus akan
tertinggal di muka bumi ini, tidak mengalami perubahan tubuh duniawi
menjadi tubuh sorgawi. Dan mereka akan mengalami jaman antikristus di
mana akan terjadi penderitaan yang luar biasa bagi orang-orang yang tetap
percaya kepada Tuhan Yesus.

 Alangkah indahnya kalau kita tidak masuk dalam jaman antikristus
melainkan kita diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa.

3. Mereka yang telah dibangkitkan dan yang telah

diubahkan diangkat dalam awan-awan menyongsong
Tuhan Yesus di angkasa

sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat
bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di
angkasa. (1 Tesalonika 4 : 17)
 Anak-anak Tuhan yang telah dibangkitkan dari kematian dan
mengenakan tubuh sorgawi serta anak-anak Tuhan yang diubahkan
tubuhnya dari tubuh duniawi menjadi tubuh sorgawi bersama-sama
menyongsong Tuhan Yesus di angkasa.
 Itulah hari sukacita yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan karena
mereka berjumpa Tuhan Yesus di angkasa.
 Biarlah hati kita selalu merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang
kedua karena orang-orang yang merindukan kedatanganNya yang
kedua akan mendapatkan upahnya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
Sudahkah kita siap sedia REF: Mari kita sembah Yesus Dia Raja
F:
Menghadapi datangNya
Di hadapan tahta kemuliaan yang Kudus
Yesus kelak kembali
Selama waktu ini masih ada
Untuk mengangkat kita semua Kita bernafas di dalam dunia
Yang sungguh-sungguh
Ending:
berharap padaNya
Sembahlah Yesus selama-lamanya
Kesimpulan
Anak – anak Tuhan yang hidupnya benar pasti akan
mengalami rapture, kalau ia sudah meninggal ia akan
dibangkitkan dan mengenakan tubuh sorgawi, kalau ia masih
hidup maka tubuhnya dalam sekejap mata diubah menjadi
tubuh sorgawi untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa.
Ayat Hafalan
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu
malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka
Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita
yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersamasama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di
angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersamasama dengan Tuhan. (1 Tesalonika 4 : 16-17)
Ayat Hafalan minggu lalu
Karena itu, .... Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan
dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. (1 Kor. 15 : 58)

