POKOK – POKOK DOA :

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. 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, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
4. Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
5. Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
6. Doakan Bagi Keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany
Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 22 April 2016
: Team Doa FA – GB (Bpk. Peter Junias L.)
- 29 April 2016
: Team Doa FA – MB (Bpk. Ruben Anggasta Lie)
- 06 Mei 2016
: LIBUR (ISRA MI’RAJ)
- 13 Mei 2016
: Team Doa FA – SI (Bpk. Isai Hendra Wibisono)
- 20 Mei 2016
: Team Doa FA – WB (Bpk. Daniel Rickyanto)
- 27 Mei 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto)
============================== ==== ===== ===== =================

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 !!
============================== ==== ===== ===== =================

HADIRILAH IBADAH KENAIKAN SEKOTA BETHANY GRAHA
NGINDEN PADA TGL 5 MEI 2016 , HARI KAMIS , PK 06.30 / 10.00 /
17.00 WIB .

MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  
Jl. Nginden Intan Timur I/29 Surabaya Telpon 031–593 6880

Gembala Jemaat : Pdt. Aswin Tanuseputra
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Motto FA :
Kesatuan	
  Hati,	
  Tumbuh	
  Bersama	
  &	
  Memenangkan	
  Jiwa	
  
=========================================================================================================

KONSEP TUHAN TENTANG KELUARGA
1 TIMOTIUS 3:13 Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh
kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus
mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Untuk menjadi keluarga yang baik dan
Ayat Sebelumnya :
harmonis ataupun bahagia, banyak orang
(diucapkan kembali)
meniru-niru gaya hidup keluarga orang
lain.
AYUB 5:17
Ingin bergaya hidup seperti keluarga artisSesungguhnya,
artis terkenal; mencontoh “cara” menata
berbahagialah
keluarga orang lain karena dianggap
manusia yang ditegur
mereka “kok bisa bahagia”; dan banyak hal
Allah; sebab itu
lainnya.
janganlah engkau
Dan inipun tak luput juga dilakukan oleh
menolak didikan
keluarga-keluarga Kristen. Mengapa kita
Yang Mahakuasa.
harus mencontoh keluarga lain? ; keluarga
artis? Dan lain sebagainya ....
Mengapa kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintah dalam
kebenaran firmanNya ?
- Keluarga yang bagaimanakah disebut Bahagia?
- Keluarga yang bagaimanakah yang disebut sukses, dll ?
Kita pasti mengharapkan apa yang menjadi impian dari
kata : KELUARGA
Tidak ada yang menginginkan keluarganya berantakan,
pecah perang, selalu ada keributan tanpa penyelesaian;
bahkan terjadi perceraian (broken home) sehingga
banyak hati yang menjadi terluka.

Keluarga yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan pada hidup kita ?

A. UNTUK SUAMI DAN ISTRI YANG DIBERKATI
1 TIMOTIUS 3:2 (12) Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang
tak bercacat, SUAMI DARI SATU ISTRI, dapat menahan diri, bijaksana,
sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang,
Dasar yang pertama dari kehidupan keluarga ialah mereka adalah Keluarga
yang terdiri dari 1 suami dan 1 istri. Pernikahan yang benar dan diberkati
oleh Tuhan.
Bukan sebagai kehidupan keluarga yang memberikan kesempatan untuk
pihak ketiga ada di tengah keluarga. Sebab apa yang telah ditetapkan Tuhan
adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun (Matius 19:6).
Suami :
- Tak bercacat artinya memiliki nilai-nilai pemikiran, kematangan hidup
dan pembelajaran diri untuk mengarungi keluarga dengan orang lain
(istri dan anak-anak serta keluarga lain (=mertua)).
- Dapat menahan diri, artinya penguasaan diri dengan kedewasaan rohani
yang sangat baik, tidak gampang ambil keputusan, tapi merupakan
keputusan bersama dengan doa sepakat keluarga (Matius 18:19-20).
- Sopan, baik hati, cakap mengajar ; adalah karakter-karakter dari buah
Roh (Galatia 5:22,23) yang ditaburkan kepada orang lain sehingga kita
menjadi pelita dan garam dunia (Matius 5:13-16).

Istri :
1Tim 3:11 Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan
pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam
segala hal.
- Menjadi terhormat bagi dirinya sendiri maupun kebanggaan bagi
suaminya (Amsal 31); mampu membawa diri atas nama keluarganya,
karena ia adalah penolong bagi suaminya.

B. KONSEP IMAN YANG BAIK BAGI KELUARGA
1 TIMOTIUS 3:4-5 seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan
dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai
keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah?
Dapat memiliki kehormatan rohani yang
diteladani oleh anak-anaknya. Bagaimana kalau
orangtua tidak suka beribadah, apakah anakanaknya akan suka beribadah juga ? Kalau
orangtuanya tidak mampu menjadi teladan ?
Siapakah yang akan menjadi teladan bagi diri
mereka ?

Konsep iman Keluarga yang diberkati adalah : Memiliki FAMILY ALTAR
dalam hidupnya. Ayah menjadi IMAM yang memimpin kerohanian istri dan
anak-anaknya. Bisa bertanggungjawab terhadap isi keluarga, waktu dan
kehidupan jasmani maupun rohani. Jangan memperhatikan kebutuhan
jasmani saja, tetapi tidak membekali perkara rohani dengan baik
(Ingat : 1 Korintus 15:33).
- Orangtua yang memimpin rohani dengan baik bagi anak-anaknya akan
dihormati selalu oleh anak-anaknya.

-

Beribadah dengan seisi keluarga bersama-sama, sebisa mungkin
berangkat bersama-sama. Jangan yang satu ke gereja, yang lain ke Mall,
yang lain lagi entah ke mana ? Belajarlah membawa persembahan hidup
yang berkenan kepada Tuhan (Roma 12:1-2).

C. KELUARGAKU IALAH GEREJA TUHAN
ULANGAN 28:6 Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan
diberkatilah engkau pada waktu keluar.
HOME SWEET HOME – Betah di rumah, akan menjadi CHURCH SWEET
CHURCH – Betah beribadah. Ke manapun ketika kita keluar dari rumah
tinggal ataupun akan saat masuk ke rumah tinggal; kita akan selalu penuh
dengan berkat Tuhan. Mengapa ? Karena keluarga yang menjaga iman,
pengharapan dan kasihnya dalam Tuhan Yesus Kristus akan menikmati
berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Doa akan menjadi sumber
pengharapan kita (= Matius 6 – Doa Bapa kami).
RUTH ( Ruth 1: 16, 17), kesetiaan seorang anggota keluarga yang mengerti
akan artinya HOME dan CHURH (Keluarga dan Ibadah) kepada Tuhan yang
benar. Adalah suatu contoh untuk kita belajar kepada konsep keluarga yang
benar.
ANAK BUNGSU (Lukas 15), LOT (Kejadian 13:10), Yakub, Simson, dll, adalah
contoh-contoh anggota keluarga yang tidak cinta dengan HOME and
CHURCH – mencari kebenaran sendiri dan jati diri pada orang lain, bukan
pada keluarga dan Tuhan.
Marilah kita menata keluarga sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan
kehendaki. Kita percaya akan ada dalam berkat-berkat dan perlindungan
yang luar biasa. Keluarga Obed-Edom keluaga yang memiliki HOME and
Church yang manis bersama Tuhan.
1 TAWARIKH 13:14 Tiga bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada
keluarga Obed-Edom di rumahnya dan TUHAN memberkati keluarga ObedEdom dan segala yang dipunyainya.

