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
: DOA PUASA
- 09 Juni 2017
: DOA PUASA
REVISI
- 16 Juni 2017
: DOA PUASA
- 23 Juni 2017
: DOA PUASA
- 30 Juni 2017
: LIBUR (IDUL FITRI)

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

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
Buku Panduan bisa di download di: www.bethany.or.id
Ibadah Doa Puasa bisa diikuti di:
Bethany Manyar – Pukul 10.00 Wib - MPC Nginden – Pukul 19.00 Wib
============================== ==== ===== ===== ===================

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 : 21

Tgl : 05 Juni 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (5)
Pada kedatangan Tuhan Yesus kedua terjadi perang Harmagedon,
antikristus dan nabi palsu serta pengikutnya melawan Kristus beserta
malaikat dan orang-orang kudus. Dalam peperangan itu antikristus dan
nabi palsu dikalahkan, mereka ditangkap dilemparkan hidup-hidup ke
dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, merekalah orang yang
pertama kali masuk ke dalam api neraka. Iblis/ setan ditangkap dan diikat
dilemparkan ke jurang maut selama seribu tahun supaya ia jangan lagi
menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu.
Sedangkan semua pengikut antikristus dan nabi palsu yang ikut dalam
peperangan itu dibinasakan. Setelah perang Harmagedon, Tuhan Yesus
mendirikan kerajaan seribu tahun damai di mana Tuhan Yesus menjadi
Rajanya. Kerajaan seribu tahun damai ini terjadi di bumi bukan di
angkasa. Tuhan Yesus melakukan hal ini untuk menggenapkan firmanNya
yang terdapat di kitab Zakharia yang berbunyi: Maka TUHAN akan
menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satusatunya dan nama-Nya satu-satunya. (Zakaria 14 : 9) dan juga di dalam
Yeremia yang berbunyi: Sesungguhnya, waktunya akan datang,
demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil
bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan
melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. (Yeremia 23:5).
Apa yang sudah direncanakan Allah pasti akan digenapi seperti halnya
kerajaan seribu tahun damai ini. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa
hal yang terjadi dalam kerajaan seribu tahun damai:

1. Setiap Bangsa Pergi ke BaitNya untuk Menyembah Tuhan.
Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang
Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada
Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem
untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada
mereka tidak akan turun hujan. (Zakaria 14:16-17)
 Pada saat sekarang masih banyak orang yang menghina dan menolak
Tuhan Yesus tetapi nanti pada jaman kerajaan seribu tahun damai,
siapapun orangnya harus menyembah kepada Tuhan Yesus sehingga apa
yang dinyatakan Alkitab: Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya
dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada
di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku:
"Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2 : 9-11)
dapat tergenapi.
 Bangsa-bangsa harus datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah
kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari raya
Pondok Daun. Tetapi bila mereka tidak datang ke Yerusalem untuk sujud
menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada mereka
tidak akan turun hujan. Bahkan akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN
kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya
Pondok Daun (Zakaria 14:16-19).
 Penyembahan hanya berpusat kepada Tuhan Yesus saja tidak ada yang lain.
Marilah kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus tidak jemu-jemu
memberikan penyembahan dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan Yesus.
Sebab kelak penyembahan hanya boleh diberikan kepada Tuhan Yesus saja.

2. Pemerintahan dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai.

Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan
pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi
mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan
memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
(Wahyu 20:6)

 Kepala pemerintahan dalam kerajaan seribu tahun damai adalah Tuhan

Yesus sendiri.
 Yang ikut memerintah dalam kerajaan seribu tahun damai adalah semua
orang yang ikut dalam kebangkitan pertama (yang ikut rapture), juga
termasuk orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang
Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah antikristus dan
yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka
semuanya mengenakan tubuh sorgawi. Mereka akan duduk ditahta sebagai
raja bersama-sama dengan Kristus.

 Yang diperintah adalah orang-orang yang berhasil melewati jaman
antikristus tetapi tidak binasa, mereka memakai tubuh duniawi.

3. Kehidupan di Kerajaan Seribu Tahun Damai.

Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN
akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas
bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku
bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke
rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan
supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar
pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem." Ia akan menjadi hakim
antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa;
maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan
tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi
mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar
perang. (Yesaya 2: 2-4)
 Pada masa itu hukum dan keadilan ditegakkan oleh Tuhan Yesus, yang
tertindas diberi keadilan dan yang miskin ditolong.
 Damai sejahtera dan kemakmuran terjadi pada saat itu dan tidak ada lagi
penderitaan.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
S'BAB ENGKAULAH TUHAN YANG MAHA TINGGI
KAU DIMULIAKAN ATAS S'GALA ALLAH
S'BAB ENGKAULAH TUHAN YANG MAHA TINGGI
KAU DIMULIAKAN ATAS S'GALA ALLAH

KAU KUSEMBAH, KAU KUSEMBAH
KAU KUSEMBAH, OH TUHAN
KAU KUSEMBAH, KAU KUSEMBAH
KAU KUSEMBAH, OH TUHAN

Kesimpulan
Dalam kerajaan seribu tahun damai penyembahan hanya
berpusat kepada Tuhan Yesus saja dan kepala pemerintahan
dipegang oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang
kudus yang membawa keadilan dan damai sejahtera di seluruh
kerajaan seribu tahun damai.
Ayat Hafalan
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di
langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah
bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah
Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2 : 9-11)
Ayat Hafalan minggu lalu
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)

