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
- 19 Oktober 2018
: Team FA SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
- 26 Oktober 2018
: Team FA KI (Bpk. Yusak Suharto)
- 02 November 2018
: Team FA TA-KP-WI (Bpk. Michael Ali Djojo)
- 09 November 2018
: Team FA WK (Bpk. Didiek Budihardjo)
- 16 November 2018
: Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
- 23 November 2018
: Team FA PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :
melalui website : www.bethanygraha.org
====================================================================

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR @Graha Nginden
Setiap Hari SABTU @Pukul 03.00 s/d 05.30 WIB
====================================================================

Dengar & Ikuti Talkshow FA @Radio BFM 92,9 MHz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Ikuti juga Program “Masih Ada Tuhan” Setiap hari@09.00 & 22.00 Wib

LOMBA VOKAL GRUP FA BETHANY SE-KOTA
@Sabtu 24 November 2018 @Graha Nginden
Segera Persiapkan Vokal Grup FA di Wilayah masing-masing

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 38

Tgl : 15 Oktober 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa
KASIH
KASIH ALLAH (2)

Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kasih Allah dinyatakan dengan
mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus
dosa manusia serta memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia.
Tetapi kasih Allah tidak berhenti sampai di situ, sebab ketika Tuhan Yesus
naik ke sorga sekali lagi Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan
Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita.
Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi
kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak
akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia
kepadamu. (Yohanes 16:7).
Jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa
di sorga, Ia harus kembali ke sorga tetapi anak-anak Tuhan tidak ditinggalkan
sendirian, karena pada waktu Tuhan Yesus pergi ke sorga Ia mengutus Roh
Kudus untuk tinggal dalam diri anak-anak Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
Penolong yang lain, 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. (Yohanes 14:16-17).
Allah tidak membiarkan anak-anak Tuhan berjalan sendiri dalam menjalani
hidup ini, karena itu diberikan Roh Kudus supaya hidup anak-anak Tuhan
berkemenangan. Allah tidak menghendaki anak-anak-Nya gagal dalam
menjalani hidup di muka bumi ini, karena itu diberikan seorang Penolong
supaya kita berhasil dalam menjalani hidup ini atau dengan kata lain kelak
hidupnya anak-anak Tuhan berkenan di hadapan-Nya, sehingga layak masuk
dalam kerajaan-Nya yang kekal. Di bawah ini kita akan membahas kelanjutan
dari kasih Allah kepada manusia setelah Tuhan Yesus naik ke sorga:

1.Karena kasih, Roh Kudus mau tinggal dalam diri manusia.

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di
dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri? (1 Korintus 6:19)

Dalam Alkitab bahasa sehari-hari

Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu
tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan Roh itu
kepadamu. Diri Saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah.
 Selain pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Allah memberikan anugerah
yang besar kepada manusia yaitu dengan memberikan Roh Kudus untuk
tinggal dalam diri manusia. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Roh
Kudus mau tinggal dalam diri manusia yang adalah debu di hadapan Tuhan.
Roh Kudus adalah Roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia
ini.
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabinabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh
yang ada di dalam dunia. (1 Yohanes 4:4).
 Roh Kudus adalah pribadi yang bisa mengerti keberadaan kita. Roh Kudus
yang akan menolong kita dalam menjalani hidup ini, supaya kehidupan kita
berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah kita
mendukakan Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar akan
mendukakan Roh Kudus di antaranya fitnah, kepahitan, perzinahan,
penyembahan berhala, dll.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. (Efesus 4:30).
 Marilah kita belajar menghormati Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan
biarlah persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh terjadi dalam hidup
kita.

2. Karena kasih, Roh Kudus memberikan karunia-karunia .

Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang
memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang
dikehendaki-Nya. (1 Korintus 12:11)
 Roh Kudus tidak hanya mau tinggal dalam diri manusia tetapi juga
memberikan karunia-karunia Roh yaitu: karunia untuk berkata-kata dengan
hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia
untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk
bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk
berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh.
Karunia-karunia itu diberikan Roh Kudus untuk kepentingan bersama yaitu
dipakai untuk membangun jemaat.
 Karunia-karunia Roh adalah milik Tuhan jadi jangan pernah kita
menyombongkan karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan pada kita.

Baiklah kita pergunakan karunia-karunia itu untuk menolong jemaat yang lagi
membutuhkan pertolongan.
 Marilah kita menyediakan diri untuk dipakai Allah menjadi saluran kuasa-Nya
sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bila kita dipakai Allah dengan
luarbiasa janganlah kita pakai untuk kepentingan diri sendiri.

3. Karena kasih, Roh Kudus memberikan buah Roh.
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang
menentang hal-hal itu. Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah
menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
(Galatia 5:22-24)
 Setiap anak Tuhan diharapkan menjadi seperti Tuhan Yesus dan itu bisa
terjadi kalau Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang membuat keinginan
daging kita menjadi mati dan Roh Kudus yang memberikan buah Roh yang
akan merubah karakter kita. Contoh: orang yang kurang sabar/ suka marah
dan bila Roh Kudus memberikan buah Roh, ia akan menjadi orang yang sabar
dan punya penguasaan diri.
 Marilah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus supaya
daging kita dimatikan dan supaya karakter Kristus dinyatakan dalam hidup
kita.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
ALLAH ROH KUDUS
PENUHI KAMI
KURINDU KAU SELALU
DALAM HIDUPKU
ALLAH ROH KUDUS
UBAH HATIKU
CELIKKANKU, JAMAHLAH
KURINDU HADIRATMU

REFF:
KUSEMBAH KUDUS, KUDUS
KUDUSLAH TUHAN
DAN KUSANJUNG KAU MULIA,
MULIA
BAGIMU TUHAN

Kesimpulan
Kasih Allah kepada manusia dinyatakan dengan mengutus Tuhan
Yesus menjadi manusia dan mengorbankan diri-Nya di kayu salib
untuk menebus dosa manusia, memperdamaikan hubungan Allah
dengan manusia, memberikan Roh Kudus tinggal dalam diri
manusia serta Roh Kudus memberikan karunia-karunia dan buah
Roh.
Ayat Hafalan
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
(Efesus 4:30).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Ia sendiri telah memikul dosa kita.... telah sembuh. (1 Pet. 2:24)

