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
- 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)
- 21 Juli 2017
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 28 Juli 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
============================== ==== ===== ===== ==================

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 : 23

Tgl : 19 Juni 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (7)
Sekarang kita sudah berada di penghujung dari urutan peristiwa
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yaitu tinggal 2 hal yang akan kita
bicarakan pertama mengenai neraka dan yang kedua mengenai Sorga
(langit dan bumi baru). Masih banyak orang yang tidak percaya bahwa ada
sorga dan neraka, dan kebanyakan orang mulai sadar adanya sorga dan
neraka pada saat menjelang kematiannya, ada orang yang masih diberi
kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat (dihidupkan kembali) tetapi tidak
sedikit juga yang tidak beroleh kesempatan itu. Tetapi sangat disayangkan
kalau kita sadar adanya sorga dan neraka, ketika kita sudah tidak ada lagi
kesempatan untuk memperbaikinya sehingga bisa layak masuk ke sorga
atau dengan kata lain menyesalpun sudah tidak ada artinya lagi, karena
waktunya telah habis. Janganlah kita ambil bagian dalam hal ini
melainkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya adanya sorga dan
neraka seperti yang dikatakan Alkitab. Marilah kita pergunakan waktu
yang ada sebaik mungkin sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil
pulang oleh Bapa di sorga, bisa satu jam lagi, bisa satu hari lagi, bisa satu
minggu lagi kita tidak tahu, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus
siap kapanpun dipanggil Tuhan untuk pulang, supaya kita kelak layak di
hadapanNya. Kalau orang sadar bahwa ada neraka, maka mereka tidak
sembarangan dalam hidupnya dan kalau orang itu sadar bahwa hanya ada
satu jalan saja untuk bisa masuk ke sorga yaitu hanya melalui Tuhan
Yesus, maka mereka akan bertobat. Di bawah ini kita akan menjelaskan
beberapa hal yang berkenaan dengan neraka :

1. Keadaan neraka
Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya:
Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke
dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikatmalaikatnya. (Matius 25:41)
 Terdapat lautan api yang menyala-nyala oleh belerang dan apinya kekal, di
mana tempat iblis dan malaikat-malaikatnya dibuang.
 Terdapat ratapan dan kertakan gigi (Matius 13:42).
 Terdapat ulat-ulat bangkai yang tidak mati dan apinya tidak padam
(Markus 9:48).
 Siang malam tidak henti-hentinya disiksa (Wahyu 14:11).
 Di dalam neraka tidak ada enaknya sama sekali, yang ada hanya
penderitaan yang luar biasa. maka itu jangan pernah kita ambil bagian
dalam neraka ini.
 Neraka adalah tempat penghukuman bagi orang-orang yang berdosa,
tempat penghukuman bagi antikristus dan nabi-nabi palsu, tempat
penghukuman iblis dan malaikat- malaikatnya.
 Tempat kematian kedua (Wahyu 21:8).

2. Di neraka tidak ada lagi pengampunan atau keringanan
hukuman

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan
sesudah itu dihakimi. (Ibrani 9 : 27)
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang
berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu
jahat. (Pengkotbah 12:14)
 Kalau kita membaca ayat di atas berarti setiap orang yang telah mati akan
dihakimi berdasarkan perbuatan yang sudah dilakukannya selama mereka
ada di muka bumi ini. Jadi kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi
pengampunan, karena pengadilannya berdasarkan perbuatan yang sudah
dilakukan orang itu selama ia masih hidup di muka bumi ini. Alangkah
indahnya kalau kita sudah setiap hari mengkoreksi diri dan mohon
pengampunan kepada Tuhan bila ada kesalahan, sehingga pada waktu kita
dipanggil pulang oleh Tuhan kita sudah siap.
 Allah itu adil jadi tidak ada istilah keringanan hukuman seperti yang
terjadi di pengadilan dunia. Bahkan dengan uang, pengadilan dunia bisa
membebaskan orang yang bersalah dan memenjarakan orang yang tidak
bersalah. Tetapi pengadilan Allah akan memberikan hukuman kepada
setiap orang yang berdosa secara adil dan setiap orang akan menerima
hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tidak bisa tawar-menawar
mengenai hukumannya.

3. Di neraka tidak ada lagi permohonan yang dijawab

Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan
menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima
segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang
buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
(Lukas 16 :24 -25)
 Kita harus bersyukur kepada Tuhan selama kita masih diberi
kesempatan untuk mohon pertolongan dan mendapatkan jawaban dari
Tuhan. Orang-orang yang ada di alam maut sudah tidak ada lagi
kesempatan untuk hal itu.
 Di neraka teriakan mohon pertolongan sudah tidak berlaku lagi
melainkan setiap orang harus menanggung hukuman sesuai dengan
perbuatan mereka.
 Marilah kita pergunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan
Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendakNya digenapi dalam hidup
ini.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN
HIDUP INI UNTUK MELAYANI TUHAN
JANGAN SIA-SIAKAN,
HIDUP YANG TUHAN BERI
HIDUP INI HANYA SEMENTARA

OH TUHAN, PAKAILAH HIDUPKU
SELAGI AKU MASIH KUAT
BILA SAATNYA NANTI,
KU TAK BERDAYA LAGI
HIDUP INI SUDAH JADI BERKAT

Kesimpulan
Marilah kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik –
baiknya, supaya kita tidak mendapat bagian dalam hukuman
neraka karena di neraka penuh penderitaan tidak ada lagi
pengampunan serta jawaban atas permohonan kita.
Ayat Hafalan
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke
pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang
tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
(Pengkotbah 12:14)
Ayat Hafalan minggu lalu
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)
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