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  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.

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
- 16 September 2016 : Team Doa FA - SW (Bpk. Bambang Wiyono)
- 23 September 2016 : Team Doa FA - WB (Bpk. Daniel Rikyanto L.)
- 30 September 2016 : Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 07 Oktober 2016
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 14 Oktober 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
- 21 Oktober 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
============================== ==== ===== ===== =================

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

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

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

SUDAH DIMULAI
=======================================================

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	
  

KESELAMATAN
DILAHIRKAN KEMBALI
Pada umumnya seseorang yang mau dibaptis diberikan pengertian
mengenai dilahirkan kembali. Manusia perlu dilahirkan kembali karena
hubungan dengan Allah terputus (rohnya sudah mati karena dosa) serta
manusia dilahirkan dari daging dan darah yang bisa binasa, jadi tidak
mungkin mendapat bagian dalam Kerajaan Allah yang kekal
(1 Korintus 15:50).
Bahkan Tuhan Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.

Manusia bisa masuk Kerajaan Allah bila dilahirkan dari :
1. Air .
Air ini adalah gambaran dari firman Allah sebab di surat Petrus dikatakan
bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi
dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
(1 Petrus 1 : 23)
2. Roh.
Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging dan apa yang dilahirkan
dari Roh, adalah roh. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah
atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lakilaki, melainkan dari Allah. Roh kita yang mati oleh Roh kudus dihidupkan
kembali.
Jadi kelahiran kembali terjadi pada pikiran dan roh kita (Ef. 4 : 21-23).
Kelahiran kembali adalah pekerjaan Allah yang dimulai dari dalam diri
manusia.
Hasil-hasil apa saja yang didapatkan setelah manusia dilahirkan kembali,
akan dijelaskan di bawah ini :

1. Menerima benih ilahi

3. Menjadi anak-anak Allah

Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih
ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia
lahir dari Allah. (1 Yohanes 3 : 9)
! Kalau kita baca ayat di atas sepertinya kita sulit untuk menggenapinya,
karena dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Untuk memperjelas maksud ayat di atas baiklah kita lihat Alkitab
terjemahan bahasa sehari-hari :
Orang yang sudah menjadi Anak Allah, tidak terus-menerus berbuat
dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu
Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa.
! Setelah kita membaca terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, kita akan
menjadi jelas dan bisa menggenapinya. Orang yang lahir dari Allah di
dalam dirinya ada firman dan Allah Roh Kudus yang akan membantunya
untuk hidup kudus. Kita bisa salah tetapi kita tidak tinggal dalam
kesalahan itu terus-menerus, Allah Roh Kudus yang membantu sehingga
ada kerinduan dan kemampuan untuk berubah serta hidup dalam
kekudusan.
! Allah menghendaki manusia hidup kudus, tetapi tidak dibiarkannya
manusia berjalan sendiri, melainkan Ia memberikan benih ilahi yang
memampukan manusia hidup kudus.
! Ajak jemaat FA untuk berdiskusi mengenai 1 Yohanes 3:9.

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 : 15 –16)
! Kerinduan terdalam dari Allah adalah manusia bisa menjadi anak-anak
Allah. Maka itu Allah memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri
manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anakNya.
! Banyak orang bahagia kalau diangkat anak oleh seorang raja di dunia ini.
Seharusnya kita lebih berbahagia karena kita diangkat menjadi anak oleh
Allah pencipta langit dan bumi jauh lebih berkuasa dari raja dunia. Tetapi
dalam kenyataannya tidak semua anak Allah menanggapi hal ini dengan
sukacita yang besar bahkan ada yang merasa biasa-biasa saja.
! Kalau kita merenungkan lebih dalam : sesungguhnya kita ini debu yang
diangkat menjadi anak Allah, ini sebenarnya anugerah yang besar, kita
seharusnya bersyukur atas kebaikan Allah. (Kej. 18:27)
! Karena kita anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris, maksudnya
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan
menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
! Ajak jemaat FA untuk bersyukur karena kita dijadikan anak-anak Allah
dan marilah kita menyembah Allah yang luar biasa kasihNya .................
Tuhan Yesus memberkati.

2. Menjadi ciptaan baru
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
(2 Korintus 5 :17)
! Kita yang sudah dilahirkan Allah harus percaya bahwa kita adalah
ciptaan yang baru. Memang tubuh jasmani kita tetap sama, tidak ada
perubahan pada waktu dilahirkan Allah, tetapi di dalam diri kita, yaitu
roh kita mengalami perubahan yang luar biasa, maka itu dikatakan
ciptaan yang baru.
! Karena itu orang yang lahir dari Allah tidak lagi hidup menurut
keinginan daging, tetapi menurut keinginan Roh. (Roma 8: 4)
! Manusia lama sudah disalibkan bersama Kristus dan kita harus
menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru yang
diciptakan menurut kehendak Allah.
! Mengajak jemaat FA menepuk-nepuk dada sambil berkata: “Saya
ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu” (waktu mengatakan
“berlalu” tangan kanan disibakkan ke sebelah kanan tubuh kita)
lakukan hal di atas 3X .

Kesimpulan
Setiap orang yang mau masuk Kerajaan Allah harus
dilahirkan kembali dari air dan Roh. Dan setiap orang yang
sudah dilahirkan kembali akan mendapatkan benih ilahi,
menjadi ciptaan baru dan menjadi anak-anak Allah.

Ayat Hafalan
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. (2 Korintus 5 :17)

Ayat Hafalan Minggu lalu

Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia,
ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
(2 Tim. 2 : 21)

