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
- 25 Mei 2018
: Team FA MB (Bpk. Hanny Bernard)
- 01 Juni 2018
: LIBUR
- 08 Juni 2018
: Team FA MR (Bpk. Aristianto)
- 15 Juni 2018
: LIBUR

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

1.

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

Dapatkan Makalah FA :

melalui website : www.bethanygraha.org

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

DOA PUASA RAYA 30 HARI
Mulai 16 Mei s/d 14 Juni 2018
Buku Panduan di: www.bethany.or.id

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

Hadirilah IBADAH DOA FAJAR
Tempat Main Hall Graha Nginden
Setiap Hari SABTU @Pukul 03.00 – 05.30 WIB
Dengar & Ikuti Talkshow FA Di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap hari Senin @15.00 s/d 16.00 Wib
Simak juga Program “Masih Ada Tuhan” setiap hari
Pukul 09.00 dan 22.00 Wib di BFM.

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra

NEW
2018

EDISI : 20

Tgl : 21 MEI 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa

PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA(2)
Tuhan Yesus sangat memahami kondisi manusia yaitu bahwa manusia
tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik tanpa pertolongan dari
Tuhan. Karena itu ketika Ia mau naik ke sorga, ia menjanjikan seorang
Penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak membiarkan
manusia yang percaya kepadaNya untuk berjalan seorang diri dalam
menjalani hidup ini. Tuhan Yesus rindu agar kita berjalan bersama-sama
dengan Roh Kudus dan karena itu Roh Kudus diberikan untuk tinggal
dalam diri manusia yang percaya kepadaNya. Roh Kudus satu-satunya
penolong yang diberikan kepada manusia supaya manusia dapat hidup
berkenan di hadapan 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. (Yoh. 14:16-17).
Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting dalam hidup kita, karena itu
kita harus belajar untuk menghormati keberadaanNya dalam hidup kita.
Baiklah kita tidak mendukakan Roh Kudus atau membatasi kuasaNya
untuk bekerja dalam hidup kita.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. (Efesus 4:30).
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah serta segala
kejahatan dapat mendukakan Roh Kudus. Baiklah kita menghindari hal-hal
tersebut di atas supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan.
Jadi Allah menempatkan Roh Kudus dalam hidup manusia yang percaya
kepadaNya dengan maksud supaya kelak setiap anak Tuhan yang percaya
kepadaNya diperkenankan masuk dalam kerajaanNya. Di bawah ini kita
akan melanjutkan mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup kita:

1. Roh Kudus memberikan pengalaman kepenuhan Roh
Kudus.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang
memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada
mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada
mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
(Kisah Para Rasul 2:1-4).
 Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang membawa anak-anak Tuhan
untuk mengalami kepenuhan Roh dan pada umumnya tanda orang yang
dipenuhi Roh akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru yaitu
bahasa roh. Bahasa roh bukanlah bahasa yang kita hafalkan atau bahasa
yang kita buat, tetapi seperti yang dikatakan pada ayat di atas Roh Kudus
memberikan kepada para murid untuk mengatakannya. Bahkan seringkali
kita tidak tahu arti dari bahasa roh yang kita katakan, tetapi kita hanya
mengatakan apa yang telah Roh Kudus berikan untuk mengatakannya.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada
manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti
bahasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. (1 Kor. 14:2).
 Orang yang berkata-kata dengan Bahasa roh membangun dirinya sendiri.
Dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan orang yang berkata-kata
dengan bahasa roh menguatkan dirinya sendiri. Seringkali pada waktu kita
menghadapi masalah yang berat kita menjadi tak berdaya, kita tidak tahu
apa yang harus kita perbuat tetapi pada saat kita mengambil keputusan
untuk berbahasa roh, ada kekuatan dari Roh Kudus sehingga sanggup untuk
menghadapi tantangan hidup ini dan tidak jarang Roh Kudus memberikan
hikmat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
 Marilah kita mengucap syukur atas pengalaman-pengalaman yang
diberikan oleh Roh Kudus.

2. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa, memuji dan
menyembah dalam roh.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak
tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk
kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah
yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia,
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.
(Roma 8:26-27)
 Dalam banyak hal seringkali kita bingung bagaimana harus berdoa
khususnya pada saat kita terhimpit oleh masalah yang berat, di sinilah

peran Roh Kudus untuk membantu orang-orang percaya untuk berdoa
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah.
 Roh Kudus juga membantu anak-anak Tuhan untuk memuji dan
menyembah dalam roh. Bapa di sorga mencari penyembah-penyembah
dalam roh dan kebenaran seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes :
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahpenyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran;
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. (Yoh. 4:23).
 Karunia bahasa roh sudah dipercayakan kepada kita, baiklah kita memakai
bahasa roh sebanyak mungkin supaya kita bisa menyenangkan hati Bapa di
sorga.

3. Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadi saksi.

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8)
 Roh Kudus yang memampukan anak-anak Tuhan untuk melakukan tandatanda mujizat. Dan sering kali orang bertobat setelah melihat mujizat yang
Tuhan telah lakukan melalui pelayanan anak-anak Tuhan. Kita bisa
menyaksikan kepada orang dunia bahwa Allah yang disembah dalam nama
Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup.
 Baiklah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus,
supaya kuasa untuk menjadi saksi Kristus makin dinyatakan.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
S'PERTI RUSA RINDU SUNGAIMU
BEGITULAH JIWAKU
YA, ROH KUDUS PENUHI AKU
DENGAN URAPAN BARU

REFF: PENUHIKU, PENUHIKU
DENGAN HADIRATMU
URAPI KU, URAPIKU
DENGAN MINYAK KUDUSMU

Kesimpulan
Peranan Roh Kudus dalam hidup kita antara lain: memberikan
pengalaman kepenuhan Roh, membantu untuk berdoa, memuji
dan menyembah kepada Allah serta memberikan kuasa untuk
menjadi saksi Kristus.
Ayat Hafalan
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita;
sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa;
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (Roma 8:26)
Ayat Hafalan Minggu lalu
Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran dan penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap
tidak percaya kepada-Ku. (Yohanes 16:8-9)

