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.
7.

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.
Doakan Bangsa dan Negara Indonesia.

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 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
- 06 Januari 2017
: Team Doa FA – TD (Bpk. Johanes Nanuru)
- 13 Januari 2017
: Team Doa FA – SD (Bpk. Bambang Agus Sf)
- 20 Januari 2017
: Team Doa FA – PC-KR (Bpk. Djoko Pamudji)
- 27 Januari 2017
: Team Doa FA – WA (Bpk. Hanafi Tantono)
============================== ==== ===== ===== =================

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
Dresscode: Batik, Ada Bantuan Transportasi, hub: Departemen FA 031 5964415
===================================================================

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

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW

EDISI : 17

Tgl : 28 Nopember 2016

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

ROH KUDUS
KARUNIA-KARUNIA ROH KUDUS (3)
Kita sudah belajar mengenai kelompok karunia kuasa yaitu karunia iman,
karunia kesembuhan dan karunia mujizat dan sungguh alangkah indahnya bila
kita diberi pengalaman mengenai karunia-karunia tersebut di atas, kita bisa
melihat kedahsyatan dari kuasa Allah Roh Kudus.
Pada jaman sekarang ada banyak penyakit yang sulit disembuhkan bahkan dokter
sudah tidak dapat mengatasinya, banyak manusia menjadi putus asa menghadapi
penyakit yang ganas dan beberapa orang menggunakan kesembuhan alternatif
bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan Alkitab
(menggunakan kuasa gelap) demi mendapatkan kesembuhan.
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya tidak sama dengan orang dunia
yang tidak kenal akan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dikatakan : Tetapi
sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita
yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas
Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan
oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi
kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
(Yesaya 53 :4-5).
Segala penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, jadi kalau kita
percaya kita pasti disembuhkan dari segala penyakit. Sebab tidak ada yang
mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus. Tetapi sering kali kita kurang percaya sehingga tidak banyak anak
Tuhan yang mengalami kuasa kesembuhan.
Dalam kitab Injil Lukas dikatakan: “Ia akan segera membenarkan mereka. Akan
tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?"
(Lukas 18 : 7 - 8). Marilah kita tetap percaya bahwa karunia kesembuhan masih
bekerja sampai sekarang bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di
bawah ini kita akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai kelompok karunia
ucapan sebagai berikut :

1. Karunia bernubuat.

Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat
(1 Korintus 12 :10b).
Alkitab bahasa sehari – hari
Dan kepada yang lain diberikan karunia untuk memberitahukan rencanarencana Allah
! Karunia bernubuat dalam bahasa aslinya: Propheteia (Yunani) yang
mempunyai arti nubuat.
! Karunia bernubuat diberikan Tuhan untuk membangun, menasehati dan
menghibur jemaat.
! Karunia bernubuat tidak bekerja menurut kemauan manusia tetapi karena
dorongan dari Allah Roh Kudus. Nubuat yang dari Allah Roh Kudus selalu
digenapi dan apabila ada nubuat yang tidak digenapi, itu berarti nubuat yang
palsu bukan dari Tuhan melainkan dari pihak yang lain. Dari buahnyalah kita
bisa lihat apakah nubuatan itu dari Tuhan atau bukan.
! Sekarang banyak anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan mencari
nubuat dari hamba-hamba Tuhan yang dianggap sebagai nabi. Sebenarnya
kita tidak perlu mencari nubuat bukankah kita harus percaya bahwa dalam
diri kita ada Allah Roh Kudus yang menjadi penolong kita ? Kita harus lebih
mengandalkan Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita dan biasanya nabi
meneguhkan apa yang sudah kita dapat dari Allah Roh Kudus.
! Mengajak Jemaat FA mengkoreksi diri apakah sudah mengandalkan Allah
Roh Kudus lebih dari segalanya? Apakah kita masih mencari-cari nubuatan
hamba-hamba Tuhan? Bila masih, marilah kita bertobat.

2. Karunia berbahasa roh

Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan
bahasa roh ( 1 Korintus 12 : 10d ).
Alkitab bahasa sehari – hari
Ada yang diberikan kesanggupan untuk berbicara dengan berbagai bahasa
yang ajaib.
! Karunia berbahasa roh dalam bahasa aslinya: Genos Glossa (Yunani) yang
punya arti Genos =jenis, Glossa = lidah.
! Bahasa roh bisa berupa salah satu bahasa di bumi ini, bisa juga bahasa yang
tidak dikenal di bumi ini. Bahasa roh bukan didapat dari pembelajaran
bahkan sering kali tidak dapat dipahami baik oleh penyampai maupun oleh
para pendengar.
! Bahasa roh diberikan untuk membangun diri kita sendiri. Bahasa roh juga
membantu kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya
harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
! Bapa di sorga menghendaki penyembah-penyembah benar yang akan
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. (Yohanes 4 : 23)
! Bahasa roh juga dipakai untuk menyanyi dan memuji dengan roh kita.
! Mengajak jemaat FA untuk menyembah dengan bahasa roh.

3. Karunia menafsirkan bahasa roh

Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh
itu. (1 Korintus 12:10e).
Alkitab bahasa sehari – hari
Dan ada pula yang diberikan kesanggupan untuk menerangkan arti bahasabahasa itu.
! Karunia menafsirkan bahasa roh dalam bahasa aslinya: Hermeneia (Yunani)
yang mempunyai arti menjelaskan dengan kata - kata.
! Orang yang mendapatkan karunia bahasa roh diharapkan untuk berdoa
mohon kemurahan Allah Roh Kudus supaya diberikan karunia menafsirkan
bahasa roh dengan harapan supaya bisa terlibat dalam membangun jemaat.
! Sekarang kita harus waspada karena banyak karunia menafsirkan bahasa roh
yang palsu sehingga tidak membangun jemaat tetapi menyesatkan jemaat.
Biasanya mereka mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi itu bukan dari Allah Roh
Kudus melainkan dari pihak lain.
! Ajak jemaat FA menyanyikan :
S'PERTI RUSA RINDU SUNGAI-MU
JIWAKU RINDU ENGKAU
KAULAH TUHAN HASRAT HATIKU
KURINDU MENYEMBAH-MU
ENGKAU KEKUATAN DAN PERISAIKU
KEPADA-MU ROHKU BERSERAH
KAULAH TUHAN HASRAT HATIKU
KURINDU MENYEMBAH-MU
REFF:
YESUS, YESUS KAU BERARTI BAGIKU.......
YESUS, YESUS KAU SEGALANYA BAGIKU

Kesimpulan
Kita sudah mempelajari 9 karunia Roh Kudus dan biarlah setiap
pengalaman dari karunia – karunia tersebut dipakai untuk
membangun, menasehati dan menghibur jemaat dan di atas segalanya
yaitu bagi kemuliaan Tuhan Yesus.

Ayat Hafalan
Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan
mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk
bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia
memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan
bahasa roh itu. (1 Korintus 12 :10).

Ayat Hafalan Minggu lalu
Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
(1 Korintus 12 :9).

