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
- 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)
- 16 Juni 2017
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 23 Juni 2017
: Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 30 Juni 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
============================== ==== ===== ===== ===================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com & familyaltarbethany@gmail.com

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

HADIRILAH KKR FA SE-KOTA @GRAHA NGINDEN
SENIN 15 MEI 2017 Pukul 19.00 Wib – Dresscode: BATIK
Ada Bantuan Transport bagi FA yang membutuhkan
Hubungi : Departemen FA (031-5936880)

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

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

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 17

Tgl : 01 Mei 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (2)
Akhir-akhir ini banyak berita mengenai orang yang sakit dan orang yang
meninggal, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan tidak perlu takut mengenai
hal tersebut khususnya mengenai kematian, sebab di dalam nama Tuhan
Yesus ada jaminan kesembuhan dan ada jaminan hidup yang kekal bagi
yang percaya kepadaNya. Jadi kalau kita disembuhkan dari penyakit
berarti Tuhan masih ada rencana mengenai hidup kita di muka bumi ini
dan kalau kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga berarti kita sudah
selesai tugasnya di muka bumi ini dan boleh menikmati janji hidup yang
kekal seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Dalam kitab Filipi 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)
Sering kali orang masih bingung dan bertanya peristiwa apakah yang akan
terjadi setelah kematian? Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus
karena dalam Alkitab dijelaskan mengenai peristiwa yang akan terjadi
setelah kematian, minggu lalu kita sudah belajar mengenai rapture dan
untuk minggu ini kita akan lanjutkan dengan dua peristiwa besar yang
terjadi pada waktu setelah kita menyongsong Tuhan Yesus di angkasa
yaitu :

1. Kursi pengadilan Kristus

Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya
setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang
dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
(2 Korintus 5 : 10)
 Jemaat Tuhan yang menyosong Tuhan di angkasa harus menghadap kursi
pengadilan Kristus. Dalam pengadilan ini tidak dibicarakan mengenai
hukuman melainkan mengenai pemberian upah berdasarkan perbuatan
mereka.
 Dalam kitab 1 Korintus dikatakan : Entahkah orang membangun di atas
dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau
jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena
hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan
bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika
pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika
pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan
diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. (1 Korintus 3: 12-15)
Jadi setiap jemaat Tuhan akan mendapat upah berdasarkan perbuatan atau
pekerjaan mereka selama berada di muka bumi, bila ia selama di muka
bumi ia melakukan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, ia akan
mendapatkan upah yang terbaik.
 Waktu pengadilan Kristus adalah waktu di mana jemaat Tuhan menerima
pemberian mahkota berdasarkan atas kerja mereka.
Ada 5 mahkota yang akan dibagikan kepada jemaat Tuhan yaitu :
 Mahkota Kehidupan yaitu mahkota yang akan diberikan kepada jemaat
Tuhan yang tahan uji dan setia mengikut Tuhan. (Wahyu 2 : 10)
 Mahkota Kebenaran yaitu mahkota yang akan diberikan kepada jemaat
Tuhan yang mencintai dan menantikan kedatangan Kristus kedua
kalinya. ( 2 Timotius 4 : 8)
 Mahkota Abadi yaitu mahkota yang akan diberikan kepada jemaat
Tuhan yang dapat menguasai diri dalam kehidupan sehari hari.
(1 Korintus 9 : 25)
 Mahkota sukacita yaitu mahkota yang akan diberikan kepada jemaat
Tuhan yang bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan.
(1 Tesalonika 2: 19-20 dan Filipi 4 : 1)
 Mahkota kemuliaan yaitu mahkota yang akan diberikan kepada jemaat
Tuhan yang setia memelihara/menggembalakan jemaat Tuhan.
(1 Petrus 5 : 4).
Jadi tidaklah sia-sia kalau kita di FA sekarang berjerih payah untuk
menggembalakan jemaat Tuhan sebab Tuhan akan memberikan
mahkota kemuliaan kepada mereka yang setia menggembalakan
domba-dombaNya. Marilah kita dengan giat melakukannya karena kita
mengasihi Tuhan.

2. Perjamuan kawin Anak Domba

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena
hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap
sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang
berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah perbuatanperbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) Lalu ia berkata kepadaku:
"Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin
Anak Domba." Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar,
perkataan-perkataan dari Allah." (Wahyu 19 : 7 - 9)
 Yang dimaksudkan dengan pengantin Pria (Anak Domba) adalah Tuhan
Yesus Kristus sedangkan yang dimaksudkan dengan pengantin wanita
adalah gereja atau jemaat Allah yang kudus. Hubungan Kristus dengan
jemaat digambarkan seperti pengantin jadi hubungan ini menunjukkan
keintiman antara Kristus dengan jemaatNya. Jemaat Tuhan yang menjadi
pengantin Kristus adalah jemaat yang sudah dewasa rohaninya bukan yang
kanak-kanak.
 Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat jemaat Tuhan tahu apa
yang menjadi kerinduan Tuhan untuk jemaat Tuhan lakukan dalam hidup
ini sehingga jemaat Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :

Ada pertemuan di udara
Pertemuan yang manis
Saya rindu bertemu di sana
Jauh di udara

Nyanyian yang terdengar yang
b'lum pernah didengar
Adalah kegirangan
Dan Anak Allah yang pimpin kita
Pertemuan di udara

Kesimpulan
Apa saja yang sudah dilakukan oleh jemaat Tuhan tidaklah siasia sebab pada waktu mereka menghadap kursi pengadilan
Kristus mereka akan mendapat upahnya dan mereka akan
diundang dalam perjamuan kawin Anak Domba.
Ayat Hafalan
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan
Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut
diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam
hidupnya ini, baik ataupun jahat. (2 Korintus 5 : 10)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sebab pada waktu tanda diberi.........Demikianlah kita akan
selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
(1 Tesalonika 4 : 16-17)

