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
- 16 Juni 2017
: DOA PUASA
- 23 Juni 2017
: DOA PUASA
- 30 Juni 2017
: LIBUR (IDUL FITRI)
- 07 Juli 2017
: Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
- 14 Juli 2017
: Team Doa FA – WK (Bpk. Didiek Budihardjo)

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

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 : 22

Tgl : 12 Juni 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (6)
Dalam kerajaan seribu tahun damai semua berjalan dengan sangat baik,
hukum dan keadilan ditegakkan, hidup yang melimpah, penuh sukacita
dan damai sejahtera. Tetapi setelah kerajaan seribu tahun damai berakhir
yaitu genap seribu tahun, maka iblis dilepaskan dari penjaranya. Iblis
menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi dan mengadakan
perlawanan kepada Tuhan Yesus dan mereka mengepung perkemahan
umat Allah dan kota yang dikasihi Allah. Jumlah bangsa-bangsa yang
disesatkan iblis sangat banyak yaitu sebanyak pasir di lautan. Pada hari itu
terjadi perang yang disebut perang Gog Magog. Pada waktu perang terjadi
api turun dari langit dan memusnahkan mereka. Pada perang Gog Magog
inilah bisa diketahui siapa yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan
siapa yang tidak setia, yang akhirnya menjadi pemberontak. Iblis yang
menipu bangsa-bangsa untuk memberontak kepada Tuhan Yesus
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang di mana tempat itu adalah
tempat pembuangan antikristus dan nabi palsu yang telah lebih dahulu
dibuang ke sana, mereka akan disiksa siang malam untuk selamalamanya. Setelah itu langit dan bumi lenyap tepat seperti yang tertulis
dalam kitab Wahyu: Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan
Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan
langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. (Wahyu 20:11).
Setelah itu terjadi penghakiman tahta putih dan ini adalah penghakiman
terakhir. Di bawah ini akan dijelaskan hal-hal yang bersangkutan dengan
penghakiman tahta putih :

1. Yang menjadi hakim dalam pengadilan tahta putih.
Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan
bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas orangorang hidup dan orang-orang mati. (Kisah 10:42)
 Tuhan Yesus menjadi hakim baik pada penghakiman tahta Kristus
maupun pada pengadilan tahta putih. Hanya saja terjadi perbedaan
antara penghakiman tahta Kristus dengan penghakiman tahta putih
kalau di pengadilan tahta Kristus, Tuhan Yesus menghakimi orangorang percaya untuk memberikan upah sesuai dengan perbuatan
mereka, tetapi di pengadilan tahta putih Tuhan Yesus menghakimi
untuk memberikan hukuman yang adil kepada setiap orang berdasarkan
perbuatan mereka.
 Jadi berbahagialah orang yang ambil bagian dalam kursi pengadilan
Kristus karena mereka mendapat upah: mahkota kehidupan, mahkota
abadi, mahkota kebenaran, mahkota sukacita dan mahkota kemuliaan,
sesuai perbuatan mereka dan mereka tidak ikut lagi dalam pengadilan
tahta putih.
 Maka itu tidaklah sia-sia kalau kita melayani Tuhan dengan sungguhsungguh di FA dan janganlah banyak mengeluh melainkan lakukan
pelayanan dengan sukacita sebab pada waktunya yaitu di tahta
pengadilan Kristus kita akan mendapat upah sesuai dengan perbuatan
kita. (Kolose 3:23).

2. Siapa saja yang dihakimi di pengadilan tahta putih.

Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan
takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain,
yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut
perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitabkitab itu. (Wahyu 20:12)
 Orang-orang yang dihakimi pada penghakiman tahta putih adalah
orang-orang yang tidak ikut ambil bagian dalam kebangkitan pertama,
tetapi mereka adalah orang-orang yang ambil bagian dalam
kebangkitan kedua.
 Pada waktu orang meninggal, kalau orang itu percaya kepada Tuhan
Yesus dan mempunyai karakter yang baik mereka akan dibawa ke
Firdaus dan bila orang yang meninggal adalah orang yang tidak percaya
kepada Tuhan Yesus mereka akan ditampung di alam maut (Hades).
Pada waktu kebangkitan yang kedua, orang-orang yang ada di alam
maut inilah yang dibangkitkan untuk diadili di pengadilan tahta putih.
 Marilah kita pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh
untuk melayani Tuhan supaya kelak kita tidak menyesal.

3.Berdasarkan apakah mereka diadili.

Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab
kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. (Wahyu 20 :15)
 Dalam pengadilan tahta putih akan dibuka kitab-kitab yang mencatat
perbuatan mereka satu per satu jadi tidak ada yang dapat mereka
sembunyikan. Perbuatan mereka yang tersembunyi di mana orang lain
tidak tahu akan disingkapkan semuanya.
 Selain kitab-kitab itu ada juga satu kitab lagi yang dibuka yaitu kitab
kehidupan dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di
dalam kitab itu akan dilemparkan ke dalam lautan api.
 Berbahagialah setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab
kehidupan atau dengan kata lain namanya terdaftar di sorga seperti
yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridNya ( Lukas 10:20).
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
KU TAK MEMBAWA APAPUN JUGA
SAAT KU DATANG KE DUNIA
KU TINGGAL SEMUA PADA AKHIRNYA
SAAT KU KEMBALI KE SURGA
INILAH YANG KU PUNYA
HATI S'BAGAI HAMBA
YANG MAU TAAT DAN SETIA
PADA-MU BAPA

KEMANAPUN KU BAWA
HATI YANG MENYEMBAH
DALAM ROH DAN KEBENARAN
SAMPAI S'LAMANYA

Kesimpulan
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dihakimi di
pengadilan tahta Kristus untuk mendapatkan upah tetapi
orang-orang yang tidak percaya dihakimi di tahta putih
untuk menerima hukuman.
Ayat Hafalan
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil,
berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan
dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan
orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka,
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab
itu. (Wahyu 20:12)
Ayat Hafalan minggu lalu
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)
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