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lalu kita sudah membicarakan bahwa Successful Bethany Families
Minggu
bisa terjadi bila keluarga itu punya hubungan yang indah dengan Kristus,

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

Talkshow FA@Radio BFM 92,9 MHz@ Senin @15.00 -16.00 Wib
- 14 Januari 2019
- 21 Januari 2019
- 28 Januari 2019
- 04 Februari 2019

:
:
:
:

Team FA TB-KJ (Bpk. Hagai Ongkowijoyo)
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
Team FA Bpk. Henry Wirawan
LIBUR

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

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 18 Januari 2019
- 25 Januari 2019
- 01 Februari 2019
- 08 Februari 2019
- 15 Februari 2019

:
:
:
:
:

Team FA SD (Bpk. Bambang Agus Sufianto)
Team FA SL (Bpk. Andreas Gunarso)
Team FA WN (Bpk. Ronald Najoan)
Team FA SW (Bpk. Bambang Wiyono)
Team FA WA (Bpk. Hanafi Tantono)

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

Hadirilah Ibadah Doa Fajar @Hall Graha Nginden
Setiap hari Sabtu @Pukul 03.00 s/d 05.30 Wib

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

Dapatkan Makalah FA :
melalui website : www.bethanygraha.org

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

tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan agar keluarga bisa sukses
secara utuh, yaitu bila setiap anggota keluarga berfungsi seperti apa yang
dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi seorang ayah atau suami hendaklah
berfungsi seperti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, demikian juga
untuk seorang ibu atau isteri serta anak-anak hendaklah berfungsi seperti
yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab selalu dinyatakan bahwa
kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, demikian juga dalam
keluarga harus punya hubungan yang indah dengan Kristus, tetapi juga punya
hubungan yang indah dengan sesama anggota keluarga. Keluarga yang rukun
akan mendatangkan berkat.
Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila
saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Seperti minyak yang baik di
atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher
jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gununggunung Sion. Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan
untuk selama-lamanya. (Mazmur 133:1-3).
Bila setiap anggota keluarga berfungsi seperti yang dikatakan oleh Alkitab,
maka pasti akan terjadi kerukunan di antara anggota keluarga. Setiap kita
merindukan keluarga yang rukun dan sukses, tetapi untuk mewujudkan itu,
ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Seringkali kita
tidak mau melakukan bagian kita, tetapi kita merindukan kesuksesan dan hal
itu tidak mungkin bisa terjadi. Tuhan merindukan setiap anggota keluarga
bertumbuh rohaninya menjadi dewasa dengan menjadi pelaku firman Tuhan.
Sebab yang menjadi mempelai Kristus adalah anak-anak Tuhan yang sudah
dewasa rohaninya, bukan yang masih kanak-kanak. Karena pentingnya setiap
anggota keluarga berfungsi dalam keluarga, maka di bawah ini kita akan
membahas fungsi dari setiap anggota keluarga :

1. Fungsi seorang ayah atau suami dalam keluarga.

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri:
Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. (Efesus 5 : 28)
Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
(1 Timotius 3:4).
 Seorang ayah atau suami sangat berperan dalam kesuksesan sebuah keluarga,
hal ini terjadi karena seorang ayah atau suami telah ditetapkan Tuhan menjadi
kepala keluarga.
 Sebagai suami haruslah mengasihi isterinya seperti mengasihi dirinya sendiri,
janganlah menggunakan kekerasan kepada isteri untuk memecahkan masalah.
Seorang suami harus berlaku bijaksana kepada isterinya supaya doanya jangan
terhalang. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan
isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan
terhalang. (1 Petrus 3:7).
 Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan
karena itu suami harus bekerja untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga.
Suami tidak boleh malas bekerja, harus giat dalam bekerja. Isteri boleh
membantu, tetapi intinya suami yang harus bekerja untuk membiayai seluruh
kebutuhan keluarga. Ada beberapa suami yang menggantungkan biaya hidup
keluarga pada isterinya sedangkan ia sendiri bermalas-malasan tidak bekerja,
keluarga seperti ini tidak mungkin sukses karena kepala keluarganya tidak
menjadi pelaku firman Tuhan. Suami yang menjadi pelaku firman Tuhan pasti
akan diberkati Tuhan sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi.
 Seorang ayah harus mengasihi anak-anaknya dan jangan membeda-bedakan
kasih anak yang satu dengan yang lain, hendaklah mencurahkan kasih yang
sama kepada setiap anaknya. Seorang ayah jangan menyakiti hati anakanaknya, tetapi segera selesaikan dengan damai bila ada perselisihan. Libatkan
Tuhan dalam mendidik anak-anak.
 Marilah kita sebagai suami atau ayah membawa keluarga kita untuk menjadi
pelaku-pelaku firman, sehingga keluarga kita menjadi rukun dan diberkati
Tuhan

2. Fungsi seorang ibu atau isteri dalam keluarga.

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika
ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa
perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, jika mereka melihat,
bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu (1 Petrus 3: 1-2).
 Isteri yang benar harus tunduk kepada suaminya. Memang untuk tunduk
adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi kalau itu tidak sesuai dengan
keinginan hati isteri. Tetapi kalau isteri itu mau menjadi pelaku firman Tuhan,
ia akan melakukannya karena kasihnya kepada Kristus. Hai isteri, tunduklah
kepada suamimu seperti kepada Tuhan (Efesus 5:22). Isteri yang tunduk
kepada suami akan menjadi teladan bagi orang lain.

 Isteri yang benar perhiasannya tidak hanya secara lahiriah saja, tetapi
perhiasannya ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang
tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang
sangat berharga di mata Allah.
 Seorang ibu harus mengasihi anak-anaknya dengan benar dan bila ada
perselisihan dengan anak harap segera diselesaikan. Seorang ibu yang benar
akan mengurus keluarganya dengan baik dan memberikan teladan kepada
anak-anaknya, khususnya mengenai ketergantungan hidup kepada Tuhan.
 Marilah para isteri atau ibu untuk membawa keluarga kita agar berkenan
kepada Tuhan.

3. Fungsi seorang anak dalam keluarga.

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah
demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu perintah yang
penting, seperti yang nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang
umurmu di bumi. (Efesus 6:1-3).
 Seorang anak harus belajar menghormati orang tua meskipun mungkin
kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi anak yang takut akan
Tuhan pasti akan menghormati orang tua dalam kondisi apapun. Misal
mengenai pasangan hidup, mungkin saja orang tua tidak setuju, tetapi kalau
kita yakin bahwa itu jodoh dari Tuhan, berdoalah sampai Tuhan membuat
orang tua setuju, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong.
 Biarlah mulai detik ini kita mengambil keputusan untuk belajar menghormati
orang tua, sebab Tuhan menjanjikan hidup bahagia dan umur panjang bagi
orang yang menghormati orang tua.
 Mengajak jemaat FA menyanyikan lagu di bawah ini:
AKU DAN SEISI RUMAHKU
AKAN SELALU MENYEMBAH-MU
TUHAN DAN RAJAKU
DI DALAM KASIH KARUNIA-MU
YANG HIDUP SALING MELAYANI,
DAN MELAYANI-MU

BILA TUHAN MENJADI
KEPALA RUMAH INI
MAKA BERKAT KEHIDUPAN
TERCURAH SELALU
DATANGLAH K’RAJAAN-MU,
JADILAH KEHENDAK-MU
KUALAMI SETIAP WAKTU,
KELUARGAKU ADALAH SORGAKU

Kesimpulan
Visi gereja Bethany Indonesia adalah Successful Bethany Families.
Keluarga bisa sukses bila keluarga tersebut punya hubungan yang
indah dengan Tuhan dan setiap anggota keluarga (ayah atau suami,
ibu atau isteri serta anak anak) berfungsi seperti apa yang dikatakan
Alkitab.
Ayat Hafalan
Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh
anak-anaknya. (1 Timotius 3:4).
Ayat Hafalan Minggu lalu
Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada.......meluruskan jalanmu. (Amsal 3:5-6).

