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.

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

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 04 November 2016 : Team Doa FA – WN (Bpk. Ronald Najoan)
- 11 November 2016 : Team Doa FA – PI (Bpk. Goe Mudji Basuki)
- 18 November 2016 : Team Doa FA – SL (Bpk. Andreas Gunarso)
- 25 November 2016 : Team Doa FA – GI (Bpk. Daniel Giejanto)
- 02 Desember 2016 : Team Doa FA – TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
- 09 Desember 2016 : Team Doa FA – WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 16 Desember 2016 : Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
============================== ==== ===== ===== =================

Dapatkan Makalah FA - Via Email :
familyaltar.bethany@yahoo.com &
familyaltarbethany@gmail.com
Kritik dan saran dapat disampaikan melalui email ini
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

NEW

EDISI : 13

Tgl : 31 Oktober 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
LAMBANG-LAMBANG ROH KUDUS (2)
Minggu lalu kita sudah belajar mengenai 3 lambang Roh Kudus yaitu
air, hujan dan minyak.
Tetapi kita tidak cukup hanya belajar secara teori saja melainkan kita
harus mohon kemurahan Roh Kudus, supaya diberi pengalaman
pribadi mengenai 3 lambang Roh Kudus tersebut. Sebagai gambaran
dapat kita lihat sebagai berikut :
- Roh Kudus digambarkan dengan lambang air.
Pernahkah kita mengalami, aliran-aliran air hidup mengalir dalam
hati kita sehingga keyakinan akan kehadiran Roh Kudus dalam
hidup kita makin jelas ?
- Roh Kudus digambarkan dengan lambang hujan.
Pernahkah kita mengalami buah Roh : kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri tergenapi dalam hidup kita?
Misalkan kita suka marah, tiba-tiba Roh Kudus menjamah
kehidupan kita sehingga kita bisa sabar, tidak marah-marah lagi.
- Roh Kudus digambarkan dengan lambang minyak.
Pernahkah kita diurapi oleh Roh Kudus sehingga pada waktu kita
mendoakan orang sakit terjadi mujizat kesembuhan ?
Alangkah indahnya kalau kita sudah pernah punya pengalaman
pribadi dengan Roh Kudus mengenai hal-hal tersebut di atas. Di
bawah ini kita akan melanjutkan penjelaskan mengenai 4 lambang
Roh Kudus yang lain :

1. Burung merpati

3. Api

Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga
langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke
atas-Nya, (Matius 3 :16)
! Burung merpati dalam kitab Kidung Agung dipakai sebagai lambang cinta
dan kasih (Kidung Agung 1 : 15). Kalau kita lihat anatomi dari burung
merpati sesungguhnya burung merpati tidak mempunyai empedu
(empedu => rasa pahit).
Jadi kalau kita mengaku di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus, maka di
dalam diri kita harus ada kasih bukan kepahitan, mau mengampuni
kesalahan orang lain, mau berdamai dengan orang lain. Bahkan dunia
memakai merpati dan daun zaitun sebagai lambang perdamaian.
! Burung merpati adalah salah satu binatang yang setia terhadap
pasangannya. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa kita harus tulus
seperti merpati (Matius 10:16). Roh Kudus adalah pribadi yang tulus serta
setia untuk menolong kita.
! Burung merpati jenis pos dipakai untuk mengirim berita. Demikian juga
Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan. (Roma 8: 26-27)
! Ajak jemaat FA untuk mengkoreksi diri apakah selama ini sudah hidup
dalam damai ataukah masih hidup dalam perselisihan (baik itu dengan
keluarga, teman atau antar anggota FA)? Bila Belum ambil keputusan
untuk berdamai, saling mengampuni.

Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh
Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. (Kisah 2 : 3-4)
! Api berfungsi sebagai penerangan. Demikian juga Roh Kudus yang
menerangi hati kita sehingga kita mengerti jalan kebenaran maka itu di
dalam Injil Yohanes dikatakan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh
jalan kebenaran.
! Api berfungsi untuk membakar habis hal-hal yang tidak berguna disamping
itu juga dipakai untuk memurnikan logam, misal: emas, perak.
Api Roh Kudus yang melenyapkam segala dosa dan memproses kehidupan
kita supaya beroleh bagian dalam kekudusan-Nya.
! Api adalah lambang dari kuasa dan tenaga. Demikian juga Roh Kudus yang
memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan supaya menjadi saksi Kristus.
! Ajak jemaat FA untuk mengucap syukur buat setiap proses kehidupan yang
sedang terjadi karena hal itu semata-mata hanya untuk kebaikan kita.

2. Angin
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang
memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; (Kisah 2:2)
! Angin bertiup ke mana ia mau, tidak bisa dikendalikan. Demikian juga
Roh Kudus dengan bebas bergerak maka itu dalam Injil Yohanes
dikatakan angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar
bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia
pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.
! Angin datang bisa dengan keras bisa juga dengan lembut. Demikian juga
Roh Kudus juga bisa hadir dengan pernyataan-pernyataan yang luar
biasa, bisa juga Roh Kudus hadir tanpa tanda-tanda yang nyata. Misal:
kalau kita lagi berdoa dan merasa tangan kita bergetar dan badan kita
merasa panas maka kita menyimpulkan Roh Kudus hadir sedangkan
suatu kali kita berdoa dan tidak merasa apa-apa kita menyimpulkan Roh
Kudus tidak hadir. Janganlah kita melakukan seperti itu, kita harus
percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita dan diam di dalam diri
kita.
! Ajak jemaat FA untuk mengucapkan 3X : Roh Kudus menyertai dan
diam di dalam diri saya (tangan kanan ada di dada).

4. Materai
Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran,
yaitu Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. (Efesus 1 :13)
! Materai menggambarkan siapa pemiliknya karena itu surat atau dokumen
tidak akan sah kalau tidak ada materai. Setiap orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus selalu dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik
Allah.
! Materai memberi wewenang.
Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk mengusir setan dalam nama
Tuhan Yesus, untuk mendoakan orang-orang sakit supaya disembuhkan.
! Ajak jemaat FA praktek wewenang yang diberikan Roh Kudus untuk
mendoakan orang.
Bentuk kelompok untuk saling mendoakan (per kelompok 2-3 orang ).

Kesimpulan
Penjelasan lambang-lambang Roh Kudus : air, hujan, minyak,
burung merpati, angin, api, dan materai untuk membantu kita
supaya lebih memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita.

Ayat Hafalan

Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman
kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu
juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus,
yang dijanjikan-Nya itu. (Efesus 1 : 13)

Ayat Hafalan Minggu lalu
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh
mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang
kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang
mengairi bumi." (Hosea 6 : 3)

