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
- 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 – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 23 Juni 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
- 30 Juni 2017
: LIBUR (IDUL ITRI)

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

Dapatkan Makalah FA - Via Email :

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

Atau melalui website : www.bethanygraha.org

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

DOA PUASA
GEREJA BETHANY
26 Mei s/d 24 Juni 2017
============================== ==== ===== ===== ===================

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 : 20

Tgl : 29 Mei 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (4)
Beberapa Minggu lalu kita sudah membahas mengenai jaman antikristus di
mana manusia mengalami penderitaan yang luar biasa khususnya orangorang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Antikristus akan berbuat apa
saja agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus meninggalkan iman
percayanya. Setiap orang yang menjadi pengikutnya akan diberikan tanda 666
pada dahinya atau pada tangan kanannya. Setelah jaman antikristus genap 7
tahun maka Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus serta malaikatmalaikatNya turun dari angkasa ke bumi. Antikristus telah mengumpulkan
semua pengikutnya yaitu raja–raja di bumi, nabi-nabi palsu beserta
pengikutnya untuk mengadakan perlawanan kepada Allah di Harmagedon,
maka itu peperangan ini disebut perang Harmagedon. Sebelum perang
Harmagedon bangsa Israel sudah berbalik kepada Allah lagi dan bangsa Israel
yang percaya kepada Tuhan Yesus diburu dengan kejam oleh antikristus.
Salah satu tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menginjakkan
kakiNya di bukit Zaitun adalah untuk membebaskan bangsa Israel yang sudah
percaya kepada Tuhan Yesus dari penindasan antikristus. Kondisi Kedatangan
Tuhan Yesus kedua kalinya berbeda dengan kondisi kedatanganNya yang
pertama kali, pada kedatanganNya yang pertama Tuhan Yesus datang sebagai
hamba, sebagai anak manusia dan sebagai raja yang ditolak oleh bangsa
Israel. Pada kedatangan yang pertama Tuhan Yesus mengendarai keledai,
diberi mahkota duri dan tubuhnya berlumuran darah. Tetapi pada
kedatangan Tuhan Yesus kedua, Ia datang sebagai Hakim, sebagai Raja dan
sebagai Firman yang akan kita bahas di bawah ini:

1. Tuhan Yesus datang sebagai Hakim.
Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan
Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia
menghakimi dan berperang dengan adil. (Wahyu 19:11)
 Hakim yang ada di dunia ini kadang tidak dapat dijamin keadilannya.
Bahkan ada beberapa peristiwa di mana orang yang salah bisa jadi yang
benar dan orang yang benar bisa jadi salah ditangan hakim. Dan tidak
sedikit hakim yang bisa disuap untuk membelokkan kebenaran. Pada masa
itu antikristus berkuasa penuh jadi keadilan sudah tidak ada lagi. Dan
Tuhan Yesus hadir sebagai hakim yang adil di mana kebenaran ditegakkan.
 Antikristus dan nabi palsu yang menyesatkan banyak orang ditangkap dan
dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
 Tuhan Yesus memberikan hukuman dengan adil kepada setiap orang yang
bersalah. Tuhan Yesus tidak bisa disuap seperti hakim di dunia ini. Marilah
kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap adil sebab orang yang tidak
adil tidak akan masuk kerajaan Allah. (1 Korintus 6 : 9)
 Marilah kita menyediakan waktu dan melibatkan Roh Kudus untuk
mengkoreksi diri apakah kita sudah bersikap adil kepada suami, istri, anakanak kita atau kepada bawahan kita? Seringkali karena ketidakadilan
membuat keluarga berantakan dan seringkali ketidakadilan membuat
usaha kita berantakan.

2. Tuhan Yesus datang sebagai Raja segala raja.

Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak
mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui
seorangpun, kecuali Ia sendiri. (Wahyu 19:12)
Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "Raja segala
raja dan Tuan di atas segala tuan."(Wahyu 19:16)

 Tuhan Yesus pada waktu datang ke bumi, ia lahir di palungan di tempat
yang hina, pada waktu dielu-elukan jadi raja banyak bangsa Israel yang
menolakNya bahkan mereka menghendaki Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan
Yesus sebagai raja yang ditolak oleh bangsa pilihan yaitu bangsa Israel.
Tetapi pada kedatanganNya yang kedua Ia menyatakan diri sebagai Raja
segala raja yang penuh kemuliaan.
 Kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus karena Ia adalah Raja
segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Karena itu patutlah kita
memberikan pujian dan penyembahan kepadaNya.
 Kita harus belajar menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuan
dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak sadar menjadikan Tuhan Yesus
sebagai pesuruh-pesuruh kita, bukan sebagai Raja dan Tuan dalam hidup
kita. Kita juga seringkali memaksakan kehendak kita agar Tuhan Yesus
mau menuruti permintaan kita bahkan ada yang mengancam Tuhan

dengan mengatakan kalau Tuhan tidak menuruti keinginan saya, saya akan
meninggalkan Tuhan dan mengikut kepercayaan lain.

3.Tuhan Yesus datang sebagai Firman Allah.

Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya
ialah: "Firman Allah." Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia;
mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih
bersih. (Wahyu 19:13-14)
 Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan: Pada mulanya adalah Firman; Firman
itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi kalau
Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Firman Alah berarti Dia menyatakan
diri sebagai Allah yang berkuasa.
 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang
telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan
hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam
kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. (Yohanes 1:3-5)
Maka itu perlunya kita membaca Firman Tuhan dan merenungkannya
supaya kehidupan kita menjadi baik adanya.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
MULIA SEMBAH RAJA MULIA
BAGI YESUS…PUJI, HORMAT DAN KUASA
MULIA, AGUNG K’RAJAAN-NYA
DARI SORGA DATANG UNTUK
S’GNAP UMAT-NYA

DIPUJI, DITINGGIKAN NAMA-NYA YESUS
HORMATLAH, MULIAKANLAH YESUS RAJA
OH, MULIA, SEMBAH RAJA MULIA
DIA T’LAH MATI, DIBANGKITKAN,
JADI RAJA

Kesimpulan
Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama Ia menyatakan diri
sebagai hamba, sebagai anak manusia dan sebagai raja yang
ditolak bangsa Israel tetapi pada kedatanganNya yang kedua Ia
menyatakan diri sebagai Hakim, sebagai Raja segala raja dan
sebagai Firman Allah yang berkuasa.
Ayat Hafalan
Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor
kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang
Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan
adil. (Wahyu 19:11)
Ayat Hafalan minggu lalu
Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak
tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke
situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang
kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat
di mana Aku berada. (Yohanes 14:1- 3)

