POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bagi keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany.
Doakan Sidang Tahunan Sinode Gereja Bethany Indonesia
25-26 Oktober 2016 di Bethany Manyar.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 21 Oktober 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 28 Oktober 2016
: Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 04 November 2016 : Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 11 November 2016 : Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 18 November 2016 : Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 25 November 2016 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
============================== ==== ===== ===== =================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com &
familyaltarbethany@gmail.com
Atau melalui website : www.bethanygraha.org
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH DOA FAJAR
SETIAP HARI SABTU @ PK. 03.00 – 05.30 WIB
Tidak ada Bantuan Transportasi untuk FA !!
============================== ==== ===== ===== =================

Dengar dan ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

IKUTILAH

PENGARAHAN KOTBAH FA (1 JAM SEBELUM IBADAH DOA MALAM)
DI : YOBEL, VETERAN, SUKO, CITRA, MANYAR, RUNGKUT & JUANDA
=======================================================

Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  

ROH KUDUS
PENGENALAN ROH KUDUS
Bila kita ingin mengenal seseorang alangkah baiknya bila kita sudah
punya data-data mengenai orang tersebut, sehingga kita tahu bagaimana
harus berbuat sehingga memudahkan kita menjalin hubungan dengan
orang tersebut. Contoh: seorang raja dengan pakaian yang sederhana
masuk ke perkampungan penduduk, karena banyak penduduk yang tidak
tahu bahwa orang itu raja mereka memperlakukan raja itu seperti orang
pada umumnya bahkan ada yang menghina serta memperlakukan raja ini
dengan tidak sopan karena dianggap penduduk asing.
Tetapi tiba-tiba ada pejabat daerah yang lewat di situ dan tahu bahwa itu
raja maka segera pejabat daerah itu memarahi penduduk itu dan
memberitahukan bahwa orang ini adalah raja negeri ini, segera penduduk
di tempat itu menyembah kepada raja dan mohon pengampunan karena
perbuatannya. Bila penduduk setempat tahu bahwa orang itu raja, maka
pada waktu ia datang penduduk tersebut menyambut dengan baik
sehinggga hubungan mereka jadi indah.
Demikian juga bila kita ingin mengenal Roh Kudus kita harus tahu
siapakah Roh Kudus? Karena ada beberapa orang tidak tahu Roh Kudus
sehingga mereka mendustai Roh Kudus dan berakibat pada kematian
seperti yang terjadi pada Ananias dan Safira, ada juga yang berani
menghujat Roh Kudus sehinggga dosa mereka tidak terampuni baik di
dunia sekarang maupun di dunia akan datang, dan ada juga yang
mendukakan dan menentang Roh Kudus sehingga mereka binasa.
Supaya kita tidak mengalami hal-hal tersebut di atas kita harus tahu
siapakah Roh Kudus, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya
menempatkan diri di hadapanNya. Di bawah ini akan dijelaskan
mengenai Roh Kudus :

1. Roh Kudus adalah Allah
Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang
berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak
ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh
Roh Kudus. (1 Korintus 12: 3).
! Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada Roh
Kudus. Dan setiap anak Tuhan harus benar-benar menyadari bahwa Roh
Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam dirinya.
! Karena banyak anak Tuhan kurang menyadari bahwa di dalam dirinya
ada Allah Roh Kudus, sehingga mereka melakukan perbuatan- perbuatan
dosa yang bertentangan dengan Allah Roh Kudus.
! Bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah :
- Roh Kudus punya nama-nama ilahi :
•	
   Roh	
  Allah	
  
	
   	
  
•	
   Roh	
  kebenaran	
  
	
   	
  
•	
   Roh	
  Kristus	
  
•	
   Roh	
  kemuliaan	
  	
  
	
   	
  
•	
   Roh	
  yang	
  kekal	
  
•	
   Roh	
  kekudusan	
  

- Roh Kudus mempunyai sifat-sifat ilahi :
•	
   Roh	
  Kudus	
  maha	
  tahu	
  
•	
   Roh	
  Kudus	
  memberi	
  hidup	
  
•	
   Roh	
  Kudus	
  maha	
  hadir	
  	
  	
  
•	
   Roh	
  Kudus	
  sumber	
  hikmat	
  
•	
   Roh	
  Kudus	
  maha	
  kuasa	
  
•	
   Roh	
  kekal	
  
- Roh Kudus mengerjakan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh
Allah :
• Roh Kudus bekerja dalam penciptaan alam semesta,
• Roh Kudus meyakinkan orang orang percaya,
• Roh Kudus terlibat dalam kelahiran kembali,
• Roh Kudus memberi penghiburan,
• Roh Kudus terlibat dalam proses pengudusan.
• Roh Kudus memimpin dalam seluruh jalan kebenaran.
• Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang.
! Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menempatkan Roh Kudus sebagai
Allah dalam kehidupan kita dan marilah kita mohon pimpinanNya supaya
kehidupan kita dibuatNya berkemenangan.
! Ajak jemaat FA untuk merenungkan apakah sudah menempatkan Roh
Kudus sebagai Allah dalam hidupnya ? Bila belum ajak berubah.

2. Roh kudus adalah pribadi
Jikalau kamu mengasihi Aku............................. supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
(Yoh 14 : 15-17)

! Beberapa tanda bahwa Roh Kudus adalah pribadi yaitu Roh Kudus
mempunyai kehendak, Roh Kudus mempunyai perasaan, Roh Kudus bisa
mengajar, Roh Kudus bisa memimpin, Roh Kudus bisa berkata-kata.
! Kadang beberapa anak Tuhan kurang menyadari bahwa Roh Kudus
adalah pribadi sehingga mereka melakukan hal ini:
• Mendukakan Roh Kudus (Efesus 4:30)
Roh Kudus berduka cita kalau anak-anak Tuhan terus-menerus hidup
dalam dosa, misal: kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
fitnah , dll. Karena setiap anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali
oleh Roh Kudus mempunyai habitat dalam kekudusan.Tanpa
kekudusan, rohani anak-anak Tuhan akan mati.
• Memadamkan Roh Kudus ( 1 Tesalonika 5: 19)
Janganlah menghalangi Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita,
supaya kita tidak memadamkan Roh Kudus. Contoh: bila kita
mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk bersaksi kepada seseorang
baiklah kita memberanikan diri untuk bersaksi kepada orang tersebut,
bila kita mendapat dorongan untuk mendoakan seseorang baiklah kita
mendoakan orang tersebut. Rasul Paulus memberi nasihat kepada
Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya.
(2 Timotius 1 : 6).
! Kalau kita benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus adalah Pribadi
maka kita pasti punya kerinduan untuk menjalin hubungan dengan Roh
Kudus. Kita rindu terjadi komunikasi yang indah dengan Roh Kudus dan
rindu akan pimpinanNya.
! Mengajak jemaat FA untuk menyanyikan lagu :
S'PERTI RUSA
MERINDUKAN AIR
BEGITULAH JIWAKU
MERINDUKAN ENGKAU
KU BERHARAP HANYA KEPADA-MU
KU SEMBAH KAU ALLAHKU
TUHAN DAN
RAJAKU

REFF:
KAULAH SUNGAI KEHIDUPANKU
YANG MENGALIR SEGARKAN JIWAKU
ENGKAU YESUS PENGHARAPANKU
KU SEMBAH KAU DENGAN SEG'NAP
HATIKU

Kesimpulan
Orang yang mengenal Roh kudus adalah orang yang
menempatkan Roh Kudus sebagai Allah dalam hidupnya dan
mempunyai hubungan yang indah dengan pribadi Roh kudus.

Ayat Hafalan
Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada
seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat
berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak ada seorangpun,
yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh
Roh Kudus. (1 Korintus 12: 3).

Ayat Hafalan Minggu lalu
Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar
dari mulut Allah." (Matius 4 :4)

