MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

POKOK – POKOK DOA :

(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 Bangsa dan Negara Indonesia.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 23 Desember 2016 : Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 30 Desember 2016 : LIBUR
- 06 Januari 2017
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 13 Januari 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sf)
- 20 Januari 2017
: Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
- 27 Januari 2017
: Team Doa FA – WA (Bpk. Hanafi Tantono)
============================== ==== ===== ===== =================

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
(Doa Fajar Sabtu, 31 Desember 2016 - LIBUR )
============================== ==== ===== ===== =================

Ibadah NATAL & Tutup Tahun Bethany Graha Nginden:
- Sabtu, 24 Desember 2016 Pukul 19.00 Wib (Candle Light Service)
- Minggu 25 Desember 2016:
1. Pkl 06.30 2. Pkl 10.00 3. Pkl 13.30 4. Pkl 17.00 Wib (Candle Light Service)
- Sabtu 31 Desember 2016 Pukul 22.00 Wib (Tutup Tahun)
- Minggu 01 Januari 2017:
1. Pkl 10.00 Wib 2. Pkl 13.30 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 19

Tgl : 19 Desember 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
BUAH ROH KUDUS (1)
Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai karunia-karunia Roh
Kudus dan sungguh indah kalau Tuhan memberikan pengalaman- pengalaman
pribadi mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi kita jangan berhenti
sampai karunia-karunia Roh Kudus melainkan kita harus belajar mengenai buah
Roh Kudus. Banyak anak Tuhan memberi perhatian lebih kepada karuniakarunia Roh Kudus dibandingkan dengan buah Roh Kudus, padahal dua hal
tersebut tidak dapat dipisahkan, jadi kita harus mengerti mengenai karuniakarunia Roh Kudus dan juga harus mengerti mengenai buah Roh Kudus.
Persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh
Kudus yang akan membentuk karakter kita menjadi seperti karakter Kristus.
Jangan sampai kita mengalami seperti yang dikatakan dalam Injil Matius :
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan,
bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi namaMu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata:
Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian
pembuat kejahatan!" (Matius 7 : 22 – 23).

Jadi karakter kita sangat menentukan keberadaan kita kelak di hadapan
Tuhan, apakah kita berkenan ataukah kita tidak berkenan di hadapanNya.
Banyak orang bertanya bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus
pasti selamat ? Jawabannya adalah benar kita pasti diselamatkan asalkan kita
berjalan di jalanNya Tuhan. Buah Roh Kudus ada sembilan yaitu: kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri. Dikatakan dalam Alkitab: buah Roh
Kudus bukan buah- buah Roh Kudus jadi sebagai gambarannya ada satu buah
tetapi di dalamnya ada 9 rasa.Untuk tahap pertama di bawah ini kita akan
membahas buah Roh Kudus yaitu: kasih, sukacita dan damai sejahtera.

1. Kasih.

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak
menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung
segala sesuatu. (1 Korintus 13:4 - 7)
! Kasih dalam bahasa aslinya agape (Yunani) yang mempunyai arti kasih yang
sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat.
! Ada beberapa orang mengartikan kasih pada buah Roh Kudus adalah kasih
kepada Allah tetapi kalau kita lihat Alkitab bahasa sehari-hari, kasih dari
buah Roh Kudus ditulis mereka saling mengasihi, jadi yang dimaksudkan
kasih di sini adalah kasih kepada sesama.
! Dalam Injil Matius dijelaskan bahwa ketika anak Tuhan lapar dan kita
memberi makan, Tuhan Yesus katakan kamu memberi Aku makan, ketika
anak Tuhan haus dan kita memberi minum, Tuhan Yesus katakan kamu
memberi Aku minum, ketika anak Tuhan telanjang dan kita memberi
pakaian, Tuhan Yesus katakan kamu memberi Aku pakaian, dan Tuhan Yesus
katakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah
seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
untuk Aku. Maka itu mengasihi sesama khususnya anak-anak Tuhan tidak
ada ruginya sebab kalau kita melakukannya berarti kita melakukannya untuk
Tuhan Yesus.
! Marilah kita menjadi pelaku hukum yang terutama yaitu "Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan
hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri.
! Mengajak Jemaat FA untuk berdoa dan merenungkan apakah ada orangorang di sekeliling kita (khususnya anak Tuhan ) yang sudah ditaruh Tuhan
dalam hati untuk kita bantu dan bila ada mari doakan dan minta pimpinan
Roh Kudus apa yang harus kita lakukan.

2. Sukacita

Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. (Roma 14 : 17)
! Sukacita dalam bahasa aslinya chara ( Yunani ) yang mempunyai arti
sukacita, gembira, bahagia.
! Sukacita ini tidak sama dengan sukacita yang terjadi karena nonton lawak
atau karena menang undian, tetapi sukacita ini terjadi ketika kita menjadi
pelaku firman atau ketika kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Contoh:
ketika kita membantu anak Tuhan yang lagi butuh bantuan, dan setelah kita
membantunya tiba-tiba ada sukacita yang meluap dalam hidup kita. Ketika
kita memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus, tiba-tiba
dalam diri kita meluap sukacita yang besar.

! Dalam kondisi penindasan biasanya kita sulit bersukacita tetapi bagi orangorang yang intim dengan Allah Roh Kudus, dalam kondisi penindasan ia
tetap dapat bersukacita. ( 1 Tesalonika 1 : 6-7)
! Maka itu orang-orang yang punya hubungan yang intim dengan Allah Roh
Kudus tetap bisa bersukacita dalam menghadapi tantangan hidup ini
meskipun tantangan itu berat.
! Mengajak jemaat FA untuk berdoa dalam bahasa roh dan mohon kepada
Allah Roh Kudus agar diberikan sukacita.

3. Damai sejahtera.
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. (Yohanes 14 : 27)
! Damai sejahtera dalam bahasa aslinya eirene mempunyai arti damai,
tentram.
! Buah Roh Kudus: damai sejahtera bukanlah hasil usaha kita melainkan
pemberian dari Allah Roh Kudus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Karena itu dalam kitab Filipi dikatakan:
“Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” ( Filipi 4 : 7 )
! Orang mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus tidak akan bingung dalam
menghadapi masalah, melainkan orang itu akan tenang pikirannya dan
hatinya tentram, percaya bahwa Tuhan akan menolongnya.
! Gembala FA mendoakan jemaat FA yang lagi mengalami masalah supaya
diberikan damai sejahtera oleh Allah Roh Kudus sehingga mereka dapat
menghadapi tantangan hidup ini dengan tegar.

Kesimpulan
Bila kita punya hubungan yang intim dengan Allah Roh Kudus maka
pastilah buah Roh Kudus kasih, sukacita dan damai sejahtera
diberikan oleh Allah Roh Kudus sehingga kita bisa bertahan dalam
menghadapi kehidupan ini.

Ayat Hafalan
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. (1 Kor. 13:4 - 7).

Ayat Hafalan Minggu lalu
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan
sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa
suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal
harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya
minyak itu ke atas kepala Yesus. (Markus 14 : 3).

