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.

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
- 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)
- 23 Desember 2016 : Team Doa FA – SM (Bpk. Handoyo Siswanto)
============================== ==== ===== ===== =================

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 : 14

Tgl : 07 Nopember 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
BAPTISAN ROH KUDUS
Baptisan Roh Kudus bagi jiwa-jiwa yang baru merupakan hal yang asing
bagi mereka. Tetapi anak Tuhan yang sudah dibaptis air dan rindu
bertumbuh lebih lagi untuk mengenal Allah Roh Kudus, biasanya akan
timbul kerinduan yang dalam untuk dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh
Kudus tidak sama dengan baptisan air, baptisan air bisa kita atur kapan
kita akan melakukan baptisan air, tetapi baptisan Roh Kudus tidak bisa
kita atur menurut keinginan kita sendiri; melainkan harus menanti
kemurahan Tuhan Yesus untuk mau membaptis kita dengan Roh Kudus.
Beberapa orang bertanya Apakah kita perlu untuk dibaptis Roh Kudus?
Jawabannya adalah sangat perlu. Alasan bahwa kita perlu dibaptis Roh
Kudus :
- Perintah Tuhan Yesus.
Karena dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yohanes membaptis
dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus.
(Matius 3:11). Bahkan Tuhan Yesus melarang murid-muridNya untuk
meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yaitu Baptisan
Roh Kudus.
- Baptisan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus.
(Kisah 1:8)
Baptisan Roh Kudus terjadi satu kali dalam seumur hidup yaitu ketika
anak Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus pertama kali. Sedangkan
peristiwa kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang kali dalam hidup
kita. Anak Tuhan yang mengalami Baptisan Roh Kudus biasanya disertai
dengan tanda berbahasa roh. Di bawah ini kita akan menjelaskan
langkah- langkah supaya kita bisa mengalami Baptisan Roh Kudus:

1. Dilahirkan kembali
Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh
Kudus. ( Kisah 2 :38).
! Baptisan Roh Kudus hanya terjadi pada orang-orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus, yang sudah bertobat dari segala dosanya. Atau dengan kata lain
ia sudah dilahirkan kembali.
! Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat
dalam hidupnya, di dalam dirinya sudah ada Allah Roh Kudus tetapi belum
mengalami baptisan Roh Kudus (kepenuhan Roh Kudus pertama kali).
! Maka itu orang orang-yang baru bertobat perlu dibimbing untuk bisa
mengalami baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk menjadi saksi
Kristus.
! Ajak Jemaat FA yang belum dibaptis Roh Kudus untuk mengangkat kedua
tangan dan mohon kemurahan kepada Tuhan Yesus supaya diberi
pengalaman Baptisan Roh Kudus.

2. Beriman

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan
mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam
bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, (Markus 16 : 17 )
! Ada beberapa anak Tuhan yang sudah lahir baru tetapi mereka tidak percaya
mengenai baptisan Roh Kudus sehingga mereka tidak pernah mengalami
baptisan Roh Kudus. Jadi supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus,
kita harus percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan Yesus
membaptis kita dengan Roh Kudus dan orang orang yang sudah dibaptis
dengan Roh Kudus biasanya disertai dengan tanda berbahasa roh.
! Iman kita jangan berdasarkan apa kata orang melainkan harus kita dasarkan
pada apa kata Alkitab. Janganlah kita pernah ragu akan kebenaran firman
Tuhan.
! Kalau kita ingin mengenal pribadi Roh Kudus, kita harus punya pengalaman
dibaptis Roh Kudus .
! Ajak jemaat FA yang belum penuh Roh Kudus untuk mengucapkan: “Saya
Tuhan Yesus pasti membaptis saya dengan Roh kudus (tangan kanan
diangkat keatas)”, diucapkan 3x.

3. Kerinduan
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri
dan berseru: "Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan
minum!. (Yohanes 7:37)
! Kerinduan yang dalam untuk dipenuhi oleh Roh Kudus harus ada pada
setiap anak Tuhan yang ingin dibaptis Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus
menggambarkan sebagai orang yang haus.
! Kerinduan kepada Allah oleh Daud digambarkan seperti rusa
merindukan air.

! Biarlah Kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus bertumbuh terus sampai janji
Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kerinduan yang dalam mendorong kita
untuk menyediakan waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan.
! Ajak jemaat FA untuk menyanyi :

S'perti rusa rindu sungaiMu
Begitulah jiwaku
Ya, Roh Kudus penuhi aku
Dengan urapan baru

4. Menantikan

Reff :Penuhiku, penuhiku
Dengan hadiratMu
Urapi ku, urapiku
dengan minyak kudusMu

Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia
melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka
tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang--demikian kata-Nya--"telah
kamu dengar dari pada-Ku. (Kisah 1 :4)
! Murid-murid sudah mendapatkan janji untuk dipenuhi Roh Kudus tetapi
dikatakan pada ayat di atas untuk menunggu sampai hal itu digenapi.
! Menunggu adalah pekerjaan yang tidak mudah, kadang dalam masa
menunggu itulah kita menjadi putus asa bahkan mengundurkan diri.
! Butuh kesabaran untuk menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita
termasuk janji untuk baptisan Roh Kudus.
! Kita tidak usah bingung bagaimana menggerakkan lidah kita bahkan ada
yang menirukan bahasa roh orang lain, hal itu tidak perlu karena pada waktu
kita dipenuhi Roh Kudus, lidah kita akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk
mengucapkan bahasa roh. Biasanya terjadi pada waktu kita memuji dan
menyembah Tuhan, tiba-tiba mulut kita mengucapkan bahasa-bahasa yang
baru di luar kendali kita.
! Ajak jemaat FA berdoa dan gembala FA mendoakan supaya jemaat FA
dipenuhi oleh Roh kudus.Tuhan Yesus Memberkati.

Kesimpulan

Anak Tuhan yang ingin mengenal lebih dalam pribadi Roh
kudus: selalu beriman , merindukan dan menantikan Baptisan
Roh kudus digenapi dalam hidupnya.

Ayat Hafalan
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya:
mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan
berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum
racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan
sembuh." (Markus 16:17-18)
Ayat Hafalan Minggu lalu
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)

