POKOK – POKOK DOA :

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA BETHANY INDONESIA

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
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, di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
4. Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
5. Doakan Program Kegiatan FA tahun 2018.
6. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
7. Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Doakan Rencana untuk Bukit Doa Bethany.
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 18 Mei 2018
: Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 25 Mei 2018
: Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
- 01 Juni 2018
: LIBUR
- 08 Juni 2018
:

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :

melalui website : www.bethanygraha.org

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

DOA PUASA RAYA 30 HARI
Mulai 16 Mei s/d 14 Juni 2018
Buku Panduan di: www.bethany.or.id

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

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR
Tempat Main Hall Graha Nginden
Setiap Hari SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Dengar & Ikuti Talkshow FA Di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Simak juga Program “Masih Ada Tuhan” setiap hari
Pukul 09.00 dan 22.00 Wib di BFM.

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 19

Tgl : 14 MEI 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA(1)
Sebentar lagi kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang
pada umumnya disebut hari Pentakosta. Selama 40 hari Tuhan Yesus
menampakkan diri pada murid-muridNya, untuk menunjukkan bahwa Ia
telah bangkit dari kematian. Setelah 40 hari Tuhan Yesus terangkat ke
sorga dan memberikan janji pencurahan Roh Kudus dan pencurahan Roh
Kudus terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke Sorga atau dengan
kata lain pencurahan Roh Kudus terjadi 50 hari setelah hari paskah maka
itu sering disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari anugerah
yang luar biasa bagi manusia khususnya bagi orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus sebab pada hari itu Roh Kudus diberikan kepada manusia
untuk tinggal dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Dalam kitab 1 Korintus dikatakan :
Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh
Allah diam di dalam kamu? ( 1 Korintus 3:16).
Kalau kita benar-benar menyadari akan anugerah Allah yang besar ini, kita
akan belajar untuk menghormati Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita
ini. Kita tidak lagi menggunakan hidup ini untuk melakukan hal yang siasia, tetapi kita akan menggunakan hidup ini untuk melakukan kehendak
Bapa yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh
Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu
tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh
Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Roh itu bersaksi bersama-sama
dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. (Roma 8:13-16).
Menyadari begitu pentingnya Roh Kudus dalam hidup ini, karena itu di
bawah ini kita akan membahas peranan Roh Kudus dalam hidup kita:

1. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran
dan penghakiman.

Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan
penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku;
akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku
lagi; akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
(Yohanes 16:8–11).
Dalam Kitab bahasa sehari – hari :
Kalau Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari
dosa, dari apa yang benar, dan dari hukuman Allah. Ia akan menyatakan
bahwa tidak percaya kepada-Ku adalah dosa; bahwa Aku benar, karena Aku
pergi kepada Bapa dan kalian tak akan melihat Aku lagi; dan bahwa Allah
sudah mulai menghukum, sebab penguasa dunia ini sudah dihukum.
 Kalau kita baca ayat di atas, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa
karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain siapapun
orangnya kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka
sesungguhnya adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan karena itu
orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti binasa.
Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan :
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." (Kis. 4:12).
Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada keselamatan diluar Tuhan Yesus.
 Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teman sekerja Roh Kudus
untuk memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan
Yesus sebab diluar itu tidak ada keselamatan melainkan kebinasaan.

2. Roh Kudus melahirkan kita kembali.

Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan
dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata
kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. ( Yohanes 3 : 6-7).
Dalam Alkitab bahasa sehari hari :
Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani
dilahirkan oleh Roh Allah. Jangan heran kalau Aku mengatakan: kamu
semua harus dilahirkan kembali.
 Setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, harus dilahirkan
kembali oleh Roh Kudus sebab tanpa dilahirkan kembali , orang itu masih
dalam kondisi mati rohnya sehingga hubungan Allah dan manusia masih
terputus. Bila kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus maka kita
menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.( 2Kor 5:17).
 Kalau kita menjadi ciptaan yang baru maka cara hidup kita juga harus
berubah, tidak lagi hidup untuk diri sendiri melainkan hidup untuk

menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dibutuhkan pimpinan Roh Kudus
dalam menjalani hidup ini, sebab hanya Roh Kudus yang tahu apa yang
menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita sehingga kita dapat
menyenangkanNya.
 Marilah kita yang sudah dilahirkan kembali mengucap syukur atas kebaikan
Tuhan dan menyediakan diri untuk dipakai bagi kemuliaanNya.

3. Roh Kudus memimpin pada seluruh jalan kebenaran.

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke
dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya
sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan
dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang. (Yohanes 16:13)
 Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita diperhadapan pada pilihan dan
seringkali kita bingung mana yang harus kita pilih. Selain kita harus
membaca Alkitab dan merenungkannya, kita juga harus mohon pimpinan
Roh Kudus supaya pada waktu kita mengalami kebingungan dalam
menentukan pilihan, Allah Roh Kudus akan berkarya untuk memimpin kita
pada jalan yang benar. Percayalah bahwa Roh Kudus pasti memimpin kita
baik itu melalui hikmat, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui suara,
dan lain lain.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
SUDAHKAH KITA SIAP SEDIA
MENGHADAPI DATANGNYA YESUS KELAK KEMBALI
UNTUK MENGANGKAT KITA SEMUA
YANG SUNGGUH-SUNGGUH BERHARAP PADA-NYA
REFF:

MARI KITA SEMBAH YESUS DIA RAJA
DI HADAPAN TAHTA KEMULIAAN YANG KUDUS
SELAMA WAKTU INI MASIH ADA
KITA BERNAFAS DI DALAM DUNIA

Kesimpulan
Peranan Roh Kudus dalam hidup kita antara lain menginsafkan
dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, Roh Kudus
melahirkan kita kembali serta memimpin kita pada seluruh
jalan kebenaran.
Ayat Hafalan
Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran dan penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap
tidak percaya kepada-Ku. (Yohanes 16 : 8-9)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu
hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. (Efesus 5:15–17)

