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
- 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 KAMIS 05 MEI 2016
(HANYA SATU KALI (1X) IBADAH) : PUKUL 18.00 WIB
IBADAH DOA PUASA PK. 10.00 WIB:
NGINDEN & MANYAR BERJALAN SEPERTI BIASA
IBADAH DOA MALAM MANYAR :
PK. 19.00, 22.00 & 01.30 WIB - DITIADAKAN

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

TANGGUNGJAWAB KELUARGA
KOLOSE 3:23 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia.
Banyak orang tidak menyadari masingAyat Sebelumnya :
masing memiliki tanggungjawab baik
(diucapkan kembali)
terhadap dirinya maupun pada
lingkungannya.
1 KORINTUS 15:33
Janganlah kamu
Tidak sadar ia bertanggungjawab
sesat: Pergaulan
terhadap waktu yang digunakannya;
yang buruk
kadangkala menggunakan waktu
merusakkan
semaunya sendiri. Misalkan: Jika anda
kebiasaan yang baik.
bekerja sebagai pegawai di sebuah
kantor dengan jam kerja Pk. 08.00 –
17.00. Apakah yang sering kita lakukan ? Kita sering terlambat
hadir, atau datang tepat waktu 08.00 tet; atau masih benah-benah
di meja belum siap bekerja.
Padahal maksud dari jam kerja 08.00 – 17.00 tersebut adalah
benar-benar sebagai jam kerja, bukan alasan lain untuk
menghindarinya. Dan masih banyak lagi contoh yang terjadi dalam
kehidupan kita.
Tuhan meminta kepada kita supaya bertanggungjawab terhadap
semua apa yang kita lakukan; perkataan, perbuatan dan lain-lain.
Bertanggungjawab seperti kepada Tuhan, ada hati takut, sopan,

hormat, menghargai dan tanggungjawab seolah-olah Tuhan ada di
depan kita.
Apakah tanggungjawab tersebut ?

A. TANGGUNGJAWAB SEHARI-HARI
KOLOSE 3:17 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama
Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
Apapun kehidupan yang kita lakukan semuanya dalam nama Tuhan
Yesus. Mengapa ? Supaya kita tidak menjadi sembarangan. Tidak bicara
sembarangan, tidak berbuat asal-asalan/ semaunya sendiri; tidak malas;
tidak mengomel terus menerus, dan lain sebagainya.
Melainkan harus :
- Dengan sungguh-sungguh setia seperti pada Tuhan (Efesus 6 : 5).
- Setia dan taat akan menerima upahnya (Lukas 19 : 17).
- Penuh mengucap syukur. Tidak menggerutu tapi dengan hati yang
gembira (Yudas 1 : 16; Amsal 15 : 13).

B. TANGGUNGJAWAB KELUARGA
KOLOSE 3:18 - 21 Hai isteri-isteri ... , Hai suami-suami ... , Hai anakanak ...., Hai bapa-bapa .... , (intinya berbuat yang baik dan benar
seperti kepada Tuhan)
KELUARGA menjadi terang dalam bertanggungjawab ! KELUARGA menjadi
Gereja yang terlihat oleh dunia ... KELUARGA menjadi diberkati karena
untuk Tuhan.
- ISTRI yang menghargai, bangga dan menghormati akan suaminya;
seperti kepada Tuhan. Seolah-olah suami selalu ada disampingnya walau
ia sedang bekerja atau di tempat lain. Kasihnya tidak pernah pudar
( Amsal 31; 1 Korintus 13 ).
- SUAMI, tidak boleh dan jangan pernah berlaku KASAR pada istrinya.
Sopan berkata, menghargai apapun yang istri kerjakan, seperti kepada
Tuhan ! Contoh: Yusuf yang memperlakukan Maria dengan baik dan
menghargainya. Ketulusan hati Yusuf tidak pura-pura, melainkan seperti
kepada Tuhan.
- ANAK-ANAK, hal yang terindah dalam hidup seorang anak adalah
TAAT pada orangtua, sama seperti Taat Pada Tuhan. Menyenangkan
selalu akan hati orangtuanya.
- BAPA kepada ANAKNYA, jangan marah tanpa ada alasan, tapi
memberi nasihat yang baik dan penuh kasih, karena pasti anak-anak
akan mendengarkannya.

HUBUNGAN KELUARGA YANG BAIK INI akan menjadi Hubungan kita
yang Manis dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus akan memberkati seluruh
isi keluarga kita.

C. TANGGUNGJAWAB BEKERJA !
KOLOSE 3:22 Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini
dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk
menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan
Tuhan.
Majikan membutuhkan hambanya demikian juga sebaliknya. Ada alasan
seseorang berkata demikian:“ga enak kerja di sini, bosnya selalu marahmarah ... “Kadangkala itu tidak kita sadari, kita tidak koreksi diri. Mengapa
Bos marah ? Adakah kita bermalas-malasan saat kerja? Adakah kita ceroboh ?
Atau konsep “menasihati, ditegor” oleh Majikan (Bos) lalu kita anggap
“kemarahan” ?
- Kita bekerja benar-benar belajar seperti kepada semut (Amsal 6:1-6).
Bertanggungjawab terhadap tugasnya tanpa mengeluh.
- Seperti matahari, bulan dan bintang yang siang dan malam bertugas
memberikan cahaya-cahayanya untuk alam semesta.
- Seperti prajurit taat bertugas di pos-posnya sekalipun komandannya
tidak ada di tempat. Siaga berjaga karena tidak tahu kapan saat musuh
akan menyerang.

D. APA HASIL TANGGUNGJAWAB ?
KOLOSE 3:24 Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan
menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus
adalah tuan dan kamu hamba-Nya.
MENERIMA UPAH YANG BAIK !
- Melakukan tanggungjawab sehari-hari akan menerima upah yang Tuhan
perhitungkan.
- Melakukan tanggungjawab dalam keluarga, kebaikan dan kebahagiaan
akan kita nikmati.
- Melakukan tanggungjawab bekerja, upah dan prestasi akan kita dapatkan.
Mahkota kemenangan dan lain sebagainya.
- Dan jika kita didapati salah, kurang benar, lalai maka kita juga tidak akan
luput alami teguran dan nasihat. (Kolose 3:25 Barangsiapa berbuat
kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak
memandang orang). Jangan kita menolak akan teguran dan nasihat
(Amsal 15:5).

MAJU TERUS UNTUK KEMULIAAN TUHAN. LAKUKAN YANG
TERBAIK SEPERTI KEPADA TUHAN.

2 TIMOTIUS 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.

