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
- 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)
- 30 Desember 2016 : LIBUR
============================== ==== ===== ===== =================

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

Pujian & Lilin Natal
Bisa diambil di Kantor FA Graha Nginden mulai 28 November 2016
============================== ==== ===== ===== =================

Ibadah NATAL FA Tahun 2016:
- Natal Kelompok FA : Senin 05 Desember 2016 di Kelompok FA masing-masing
- Natal FA sekota
: Senin 12 Desember 2016 pukul 19.00 Wib – Graha Nginden
Ada Bantuan Transportasi, hubungi Departemen FA: 031 5936880
===================================================================

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 15

Tgl : 14 Nopember 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
KARUNIA KARUNIA ROH KUDUS (1)
Minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai baptisan Roh Kudus
sedangkan untuk minggu ini kita akan membicarakan mengenai karuniakarunia Roh Kudus yang dinyatakan oleh rasul Paulus yaitu yang terdapat
pada 1 Korintus 12 : 8 - 11. Karunia-karunia Roh Kudus ini dapat
dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :
1. Kelompok karunia pengetahuan rohani atau pewahyuan.
1. Karunia perkataan hikmat.
2. Karunia berkata kata dengan pengetahuan
3. Karunia membedakan bermacam-macam roh.
2. Kelompok karunia kuasa.
1. Karunia iman.
2. Karunia kesembuhan.
3. Karunia mujizat.
3. Kelompok karunia ucapan .
1. Karunia nubuat.
2. Karunia berbahasa roh.
3. Karunia menafsirkan bahasa roh.
Karunia-karunia Roh Kudus ini bekerjanya menurut kehendak Roh Kudus
bukan menurut kehendak kita. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan untuk
kepentingan bersama. Bila kita sudah dipakai oleh Allah Roh Kudus, jangan
pernah kita menjadi sombong dan merasa punya kuasa yang bisa kita atur
menurut kemauan sendiri dan tidak lagi bergantung pada Allah Roh Kudus.
Supaya apa yang dikatakan Injil Matius : “Aku tidak pernah mengenal kamu!
Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan” tidak terjadi
dalam hidup kita. (Matius 7 :21-23). Untuk minggu ini kita akan menjelaskan

3 karunia Roh Kudus dari kelompok karunia pengetahuan rohani atau
pewahyuan :
1. Karunia perkataan hikmat
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkatakata dengan hikmat (1 Korintus 12 :8a).
Alkitab bahasa sehari – hari
Kepada yang seorang, Roh itu memberikan kesanggupan untuk
berbicara dengan wibawa
! Karunia berkata-kata dengan hikmat dalam bahasa aslinya: Logos Sophia
(Yunani) yang mempunyai arti perkataan bijak.
! Karunia berkata hikmat untuk menyatakan hikmat dari Allah dan bukan
hikmat dari dunia.
! Allah memberikan karunia perkataan hikmat untuk memberikan
petunjuk mengenai apa yang harus dikatakan, dilakukan atau bagaimana
harus bertindak terhadap situasi yang sedang terjadi.
! Pada waktu raja Salomo harus menentukan siapakah dari antara kedua
wanita itu yang benar-benar adalah ibu dari seorang bayi yang sedang
diperebutkan, raja Salomo mengunakan perkataan hikmat untuk
memecahkan masalah tersebut. Maka itu dalam kitab Raja-raja dikatakan
hikmat dari pada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
(1 Raja-raja 3:28)
! Ajak jemaat FA, khususnya yang saat ini lagi menghadapi masalah baik
dalam keluarga, dalam tempat kerja maupun dalam pelayanan untuk
mohon kemurahan kepada Allah Roh Kudus agar diberikan karunia
perkataan hikmat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

! Ajak jemaat FA berdoa agar diberi pengalaman untuk karunia berkatakata dengan pengetahuan.

2. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan.

Kesimpulan

Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkatakata dengan pengetahuan.( 1 Korintus 12 : 8b ).
Alkitab bahasa sehari – hari
Kepada yang lain Roh yang sama itu memberikan kesanggupan untuk
menjelaskan tentang Allah.
! Karunia berkata-kata dengan pengetahuan dalam bahasa aslinya: Logos
Gnoseos (Yunani) yang punya arti perkataan pengetahuan.
! Karunia berkata-kata dengan pengetahuan diberikan Allah untuk
menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan atau kebenaran
Alkitab sehingga membawa jemaat mengenal Kristus lebih dalam.
! Biasanya pengkotbah yang punya hubungan yang indah dengan Allah Roh
Kudus akan mendapatkan karunia berkata-kata dengan pengetahuan
sehingga jemaat yang mendengarkan kotbahnya akan bertumbuh dalam
pengenalan akan Kristus lebih dalam.
! Dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Rasul Petrus
mengetahui Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus.

3. Karunia membedakan bermacam macam roh.
Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan
bermacam-macam roh (1 Korintus 12:10c).
Alkitab bahasa sehari – hari
Kepada yang lain lagi Roh itu memberi kesanggupan untuk membedabedakan mana karunia yang dari Roh Allah dan mana yang bukan.
! Karunia membedakan bermacam-macam roh dalam bahasa aslinya:
Diakriseis Pneumaton (Yunani) yang mempunyai arti pembedaan rohroh.
! Karunia membedakan bermacam-macam roh diberikan Allah untuk
membedakan mana karunia dari Roh Kudus dan mana yang bukan dari
Roh Kudus.
! Karunia membedakan bermacam-macam roh sangat dibutuhkan apalagi
pada akhir jaman ini banyak bermunculan ajaran sesat, banyak nubuatan
palsu yang menyesatkan anak-anak Tuhan.
Bahkan dalam kitab Korintus dikatakan “Sebab orang-orang itu adalah
rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai
rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun
menyamar sebagai malaikat Terang.” (2 Korintus 11:13-14).
Pengajaran mereka sepertinya baik tetapi sesungguhnya menyesatkan.
! Ajak jemaat FA berdoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin maupun
hamba-hamba Tuhan di Indonesia supaya tidak jatuh dalam perangkap
iblis dan berdoa bagi kebangunan rohani di Indonesia.
Tiga karunia pengetahuan rohani atau pewahyuan yaitu karunia
perkataan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan
serta karunia membedakan bermacam-macam roh sangat
dibutuhkan untuk kepentingan bersama yang membawa
kemuliaan bagi Tuhan Yesus.

Ayat Hafalan
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk
berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang
sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
(1 Korintus 12 :8).

Ayat Hafalan Minggu lalu
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).

