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.
9. Doakan Bethany Conference 2017 (12 – 14 Juli 2017).
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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 : 18

Tgl : 08 Mei 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (3)
Minggu lalu kita sudah membicarakan peristiwa yang terjadi di angkasa
setelah orang-orang percaya mengalami Rapture yaitu orang-orang percaya
menghadap kursi pengadilan Kristus untuk mendapatkan upah sesuai dengan
pekerjaan mereka dan setelah itu mereka masuk dalam perjamuan kawin
Anak Domba. Sementara peristiwa di angkasa tersebut sedang berlangsung, di
muka bumi ini terjadi peristiwa yang sangat mengerikan yaitu antikristus
menyatakan dirinya. Sebelum masa ini antikristus belum menyatakan dirinya
karena masih ada Roh Kudus yang menahannya. Seperti apa yang tertulis
dalam kitab 2 Tesalonika :
Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan
menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara
rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang
menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu
itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus
akan membunuhnya dengan nafas mulut-Nya dan akan memusnahkannya,
kalau Ia datang kembali. (2 Tesalonika 2 : 6-8)
Orang-orang yang tidak ikut rapture dan yang masih hidup di muka bumi,
akan mengalami masa-masa yang sulit khususnya bagi orang-orang yang
masih percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dipaksa untuk menyangkal
kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dan bila mereka tidak mau maka
mereka akan disiksa sampai mau menyangkal iman percayanya kepada Tuhan
Yesus. Jaman antikristus ini dibagi dalam dua tahapan yaitu 3,5 Tahun
pertama sebagai tahap pertama sedang 3,5 tahun berikutnya sebagai tahap
kedua yang akan dijelaskan di bawah ini :

1. Tahap pertama ( 3,5 tahun pertama)

Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai
rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan
rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena
mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat
menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan
kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta,
supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang
suka kejahatan. (2 Tesalonika 2 : 9 - 12)
 Pada 3,5 tahun pertama antikristus mulai merajalela untuk menguasai
dunia dan juga mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Antikristus
berasal dari orang-orang yang masuk menjadi Kristen tetapi tidak sungguhsungguh seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes : Anak-anakku, waktu
ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus.
Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguhsungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita.
Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka
sungguh-sungguh termasuk pada kita. (1 Yohanes 2 : 18-19)
 Antikristus melakukan rupa-rupa tipu daya, tanda-tanda ajaib serta mujizat
mujizat sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Mereka
melakukan semuanya itu dengan harapan bisa menyesatkan orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus.
 Antikristus akan dibantu oleh mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu
untuk mengadakan tanda-tanda mujizat.
 Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan pernah
terkecohkan dengan tanda-tanda mujizat yang mereka lakukan, kita harus
tetap berpegang pada kebenaran Alkitab di mana hanya ada satu Allah saja
yang patut disembah yaitu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain.
 Pada masa ini juga antikristus mulai menerapkan pemakaian tanda 666
pada tangan kanan atau dahi pada semua pengikutnya. Bahkan tidak ada
seorangpun bisa menjual atau membeli tanpa memakai tanda 666.
Sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau
hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Orangorang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh menerima tanda
itu baik di tangan maupun di dahi sebab semua orang yang menerima
tanda 666 pasti akan dibinasakan oleh Tuhan. Dengan cara ini antikristus
dapat menguasai dunia.
 Pada mulanya antikristus belum menampakkan kebengisannya tetapi
setelah masuk 3,5 tahun yang kedua ia mulai menampakkan
kebengisannya.

2. Tahap kedua (3,5 tahun kedua)

Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut
firman yang disampaikan oleh nabi Daniel--para pembaca hendaklah
memperhatikannya ( Mat 24 : 15 )
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum
pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan
terjadi lagi. (Matius 24: 21)
 Setelah 3,5 tahun pertama antikristus mengingkari perjanjian dengan Israel
dan duduk di Bait Allah serta mau menyatakan diri sebagai Allah.
 Pada waktu itulah antikristus menyatakan dirinya sebagai orang yang
bengis seperti yang dinyatakan pada ayat di atas bahwa akan terjadi siksaan
yang dahsyat di mana hal tersebut belum pernah terjadi sejak dari awal
dunia sampai sekarang. Khususnya orang-orang pilihan dari bangsa Israel
akan diburu oleh antikristus tetapi Tuhan akan melindungi mereka.
 Dan bila sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang
hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang
pilihan waktu itu akan dipersingkat.
 Tuhan Yesus memberikan pesan: “Sesungguhnya angkatan ini tidak akan
berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi
perkataan-Ku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak
seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun
tidak, hanya Bapa sendiri."
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
KALAU ZAMAN INI LALU PADA HARI KIAMAT
KALAU SANGKAKALA ALLAH BERBUNYI
KALAU ORANG YANG SELAMAT
BERKELILING TAKHTA-NYA
KALAU NAMAKU DIPANGGIL KU ADA

KALAU BUNYI SANGKAKALA
KALAU BUNYI SANGKAKALA
KALAU BUNYI SANGKAKALA
KALAU BUNYI SANGKAKALA KU ADA

Kesimpulan
Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
jangan sampai ambil bagian dalam jaman antikristus di mana
terjadi siksaan yang terdahsyat yang belum pernah terjadi sejak
awal dunia, baiklah kita masuk golongan yang mengalami
rapture di mana mengalami kebahagiaan yang luar biasa
bersama Kristus di angkasa.
Ayat Hafalan
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak
akan berlalu. (Matius 24 : 35)
Ayat Hafalan minggu lalu
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan
Kristus,..... baik ataupun jahat. (2 Korintus 5 : 10)

