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
- 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

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

BETHANY CONFERENCE – 12 s/d 14 Juli 2017
KKR Bethany Conference di Bethany Nginden
Rabu & Kamis, 12 & 13 Juli 2017 – Pukul 19.00 Wib
Pembicara: Ps. Tommy Tenney dan Ps. Marcus Ga Ron Lamb
(Ada Bantuan Transportasi bagi Kelompok FA – Hub. Dep. FA di: 5936880)

Planary & Sidang Tahunan Gereja Bethany di Bethany Manyar
Kamis & Jumat, 13 & 14 Juli 2017 – Pukul 08.00 s/d 12.00 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 : 24

Tgl : 03 Juli 2017

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

2017

SECOND COMING
URUTAN PERISTIWA KEDATANGAN TUHAN YESUS
YANG KEDUA (8)
Makalah ini adalah makalah pembahasan terakhir dari second coming dan
bila bapak/ ibu ingin lebih detail mengenai second coming kami harapkan
bapak/ ibu bisa ikut SOM (Sekolah Orientasi Melayani). Minggu lalu kita
sudah belajar mengenai neraka dan alangkah sedihnya kalau kita tidak
membahas mengenai sorga (langit dan bumi baru) di mana kelak kita akan
menempatinya. Maka itu pada akhir pembahasan second coming ini kita
akan membahas mengenai sorga (langit dan bumi baru). Seringkali orang
lebih memperhatikan kehidupan di muka bumi ini, tetapi kurang
memperhatikan hal-hal yang membuat kita layak untuk hidup kekal dalam
langit dan bumi baru. Seringkali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam
kehidupan kita selama ada di bumi ini membuat kita melanggar firman
Tuhan yang membuat kita tidak layak hidup di langit dan bumi baru. Ada
beberapa orang, karena tantangan hidup ini mereka berani mencuri,
berdusta, berzinah bahkan mereka berani membunuh demi mendapatkan
uang dan seringkali mereka tidak sadar menggiring hidupnya menjauh
dari sorga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita lebih taat kepada
Firman Tuhan dari pada hanya sekedar untuk dapat memenuhi tantangan
hidup ini. Dan percayalah kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada perkara
yang mustahil untuk diselesaikan, pada waktunya Tuhan pasti akan
memberikan kemenangan untuk setiap permasalahan yang ada. Jangan
pernah melepaskan sorga, karena demi kepuasan hidup di dunia ini baik
mengenai tahta, harta dan pasangan, karena hidup di sorga itu kekal
sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara, pada waktunya kita pasti
akan mengalami kematian. Untuk supaya lebih jelas di bawah ini kita akan
membahas mengenai sorga (langit dan bumi baru) :

1. Siapakah yang berhak menjadi penduduk Sorga?
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang
pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga,
dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan
untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu
berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan
diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan
Ia akan menjadi Allah mereka. (Wahyu 21:1-3)
 Orang-orang percaya yang layak masuk sorga adalah orang-orang percaya
yang namanya terdaftar di sorga, karena itu Tuhan Yesus mengatakan :
Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk
kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.
(Lukas 10:20).
 Orang-orang yang hidupnya dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak
mungkin kita layak di hadapan Allah. Sebab Allah yang memanggil kita
adalah Allah yang kudus. (1 Petrus 1:15 dan Wahyu 21:27).
 Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga.
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk
ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapa-Ku yang di sorga. (Matius 7:21).
Untuk bisa mengerti kehendak Bapa, kita harus membaca Alkitab dan
merenungkannya serta mempunyai persekutuan yang indah dengan Roh
Kudus, sebab Roh Kudus yang akan memimpin kita pada seluruh jalan
kebenaran.

2. Keadaan Sorga (langit dan bumi baru) tersebut.

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau
dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." (Wahyu 21 : 4 )
 Di sorga tidak ada lagi perkabungan karena di sorga sudah tidak ada lagi
kematian, semuanya hidup kekal seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus,
barangsiapa percaya kepadaNya tidak akan binasa melainkan beroleh
hidup yang kekal. Di sorga tidak ada lagi kelaparan, kehausan dan
kesakitan, yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus.
 Di sorga ada tempat tinggal untuk setiap orang percaya seperti yang
dikatakan Tuhan Yesus : Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika
tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi
ke situ untuk menyediakan tempat bagimu (Yohanes 14:2).
 Di sorga tidak ada lagi laut dan tidak ada lagi malam karena Tuhan sendiri
yang menerangi orang-orang percaya, jadi tidak membutuhkan lagi cahaya

lampu atau cahaya matahari. (Wahyu 22 : 5).
 Di langit dan bumi baru ada kota Yerusalem baru yang penuh dengan
kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah,
bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi
tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; dan di atas pintu-pintu
gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua
belas suku Israel. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama
dengan lebarnya. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di
sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang
dan di sebelah barat tiga pintu gerbang, kedua belas pintu gerbang itu
adalah dua belas mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara
dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Tidak ada
Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait
Sucinya.
 Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalam kota Yerusalem
baru dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya. Mereka akan
melihat wajah Allah.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu :
Bukan dengan barang fana
Kau membayar dosaku
Dengan darah yang mahal
Tiada noda dan cela
Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku
Oleh segenap kasih
Dan pengorbananMu

Reff :

Ku telah mati dan tinggalkan
Cara hidupku yang lama
Semuanya sia-sia
Dan tak berarti lagi
Hidup ini kuletakkan
Pada mezbahMu ya Tuhan
Jadilah padaku seperti
Yang Kau ingini

Kesimpulan
Karena tujuan akhir hidup kita bukan untuk tinggal di bumi
ini, tetapi untuk tinggal di sorga maka selayaknya kita
memperhatikan hal-hal yang membuat kita layak untuk tinggal
di sorga yaitu hidup kudus dan melakukan kehendak Bapa.
Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu tempat
tinggal di sorga boleh digenapi dalam hidup kita.
Ayat Hafalan
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan!
akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. (Matius 7:21).
Ayat Hafalan minggu lalu
Karena Allah akan ..... ke pengadilan yang berlaku atas
segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu
jahat. (Pengkotbah 12:14)
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