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
- 01 Juni 2018
: LIBUR
- 08 Juni 2018
: Team FA MR (Bpk. Aristianto)
- 15 Juni 2018
: LIBUR
- 22 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

EDISI : 21

Tgl : 28 MEI 2018

Motto FA :
Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama & Memenangkan Jiwa
PERANAN ROH KUDUS DALAM HIDUP KITA (3)

2018

Rasa takut atau kuatir seringkali menghampiri hidup manusia bahkan hal
itu juga terjadi pada anak-anak Tuhan. Tetapi dalam Alkitab dikatakan
agar kita jangan kuatir :
Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat
menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? (Matius 6:27)
Alkitab dalam bahasa sehari hari :
Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat
memperpanjang umurnya biarpun sedikit?
Jadi kekuatiran tidak bisa menyelesaikan masalah kita karena itu jangan
membiarkan kekuatiran menguasai hidup kita. Biarlah kita menyerahkan
kekuatiran kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur
Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara
engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu
goyah. (Mazmur 55:23)
Dalam dunia ini banyak tantangan yang harus dihadapi karena itu Tuhan
Yesus memberikan seorang Penolong yaitu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus
yang Allah berikan kepada kita, bukanlah Roh yang membuat kita menjadi
penakut. Sebaliknya Roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh
dengan kasih dan dapat menahan diri. Kalau kita benar-benar mengakui
keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak perlu lagi takut
atau kuatir dalam menjalani hidup ini, percayalah bahwa Roh Kudus yang
akan menolong kita sehingga hidup kita menjadi baik adanya. Roh Kudus
punya kuasa untuk membebaskan kita dari setiap bahaya yang akan
mencelakakan kehidupan kita. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup
kita yang terjadi secara kebetulan tetapi kita harus percaya bahwa segala
sesuatu sudah dalam rencana Tuhan. Karena itu, Minggu ini akan dibahas
lebih lanjut peranan Roh Kudus dalam hidup ini supaya kita lebih
memahami pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam diri kita:

1. Roh Kudus sebagai Penolong dan Penghibur.

Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam
nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
(Yohanes 14:26).
 Roh Kudus adalah satu-satunya Penolong dan Penghibur yang diberikan
Allah kepada anak-anak Tuhan. Marilah kita tempatkan hal tersebut dalam
hidup kita. Jadi kalau kita ada masalah dan kita membutuhkan pertolongan
baiklah kita mohon kepada Allah Roh Kudus supaya kita ditolong dan bila
kita lagi kesusahan dan kita rindu akan penghiburan biarlah kita mohon
kepada Roh Kudus supaya kita dihiburkan. Percayalah bahwa Roh Kudus
sanggup untuk menolong dan menghibur setiap orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus.
 Pernahkah kita pada waktu mengalami kesesakan yang luar biasa dan ketika
kita mohon pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, tiba-tiba beban
itu terangkat dan ada damai sejahtera yang luar biasa yang menimbulkan
ketenangan dalam hidup kita. Banyak orang dunia yang mengalami beban
yang berat dan tidak sanggup menghadapi kenyataannya, sehingga mereka
mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi kita sebagai anak-anak
Tuhan harus bersyukur sebab ada Roh Kudus yang akan menolong dan
menghibur kita, sehingga kita dapat bertahan dalam menghadapi kenyataan
hidup ini bahkan kita akan keluar sebagai pemenang.
 Marilah kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita dibuatNya
berhasil dalam segala bidang.

2. Roh Kudus memberikan karunia-karunia Roh.

Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk
kepentingan bersama. (1 Korintus 12:7)
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang
memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang
dikehendaki-Nya. (1 Korintus 12:11)
 Karunia-karunia Roh yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia
berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk
menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk
bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia
untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan
bahasa roh, semua karunia ini diberikan untuk kepentingan bersama, jadi
harus dipakai untuk membangun jemaat.
 Tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan
karunia-karunia Roh seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, jadi bukan
menurut kemauan kita tetapi Roh Kudus yang menentukan karunia apakah
yang akan diberikan kepada kita untuk dinyatakan kepada jemaat. Bisa hari
ini kita dipakai untuk bernubuat, lain waktu kita dipakai untuk mengadakan
tanda-tanda mujizat. Jadi kita tidak selalu harus bernubuat tetapi kita

melakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan. Bahkan dalam satu
acara, Roh Kudus bisa memberikan beberapa karunia untuk dinyatakan
kepada jemaat. Intinya bahwa karunia itu bekerja sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh Roh Kudus.
 Marilah kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk
melayani jemaat yang ada khususnya di FA yang dipercayakan kepada kita.

3. Roh Kudus memberikan buah Roh.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak
ada hukum yang menentang hal-hal itu. (Galatia 5:22-23)
 Bila kita bersekutu dengan Roh Kudus maka karakter kita diubahkan
menjadi seperti Tuhan Yesus yaitu buah Roh dinyatakan oleh Roh kudus
dalam hidup kita. Contoh: dulunya kita seorang yang suka marah, dan bila
kita bergaul dengan Roh Kudus maka buah Roh kesabaran akan
memampukan kita untuk tidak marah. Roh Kudus akan mematikan
perbuatan-perbuatan daging kita.
 Biarlah buah Roh dinyatakan dalam hidup kita supaya apa yang menjadi
keinginan Bapa di sorga yaitu menjadi seperti Tuhan Yesus digenapi dalam
hidup kita.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
ROH KUDUS DATANGLAH
JAMAHLAH TIAP HATI JAMAHLAH
SEGARKANLAH YANG LELAH
KUATKANLAH YANG LEMAH
ROH KUDUS, ROH KUDUS KUATKANLAH

ROH KUDUS HIBURLAH
TIAP HATI YANG GENTAR HIBURLAH
LEWAT LEMBAH YANG CURAM
JALAN YANG LICIN DAN TERJAL
ROH KUDUS, ROH KUDUS BIMBINGLAH

Kesimpulan
Peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menginsafkan
dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, Roh Kudus
melahirkan kita kembali dan memimpin kita pada seluruh jalan
kebenaran, Roh Kudus memberikan pengalaman kepenuhan
Roh, membantu untuk berdoa, memuji dan menyembah kepada
Allah dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus, Roh
Kudus menjadi Penolong dan Penghibur, memberikan karuniakarunia Roh serta memberikan buah Roh.
Ayat Hafalan
Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh
Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala
sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah Kukatakan kepadamu. (Yohanes 14:26).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Demikian juga Roh membantu kita........kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (Roma 8:26)

