MAKALAH FAMILY ALTAR
GEREJA	
  BETHANY	
  INDONESIA	
  	
  

POKOK – POKOK DOA :

(Dukunglah Dalam Doa Kita Setiap Harinya)
1. Bapak Gembala Pdt. Aswin Tanuseputra dan keluarga; kiranya

2.

3.
4.
5.
6.

Kuasa, Rahmat dan Urapan Tuhan semakin dinyatakan dalam
segalanya.
Misi dan Visi Gembala Sidang terhadap jemaat Bethany umumnya
dan Family Altar khususnya. Supaya semua mengalami Urapan
Tuhan.
Doakan Pembangunan Rumah Tuhan, baik di : Rungkut/ Pondok
Tjandra Indah dan cabang-cabang lainnya.
Kehidupan Rohani para Pengurus FA dan Jemaat FA.
Gereja & Jemaat Bethany yang mengalami pergumulan.
Doakan Bagi keluarga-keluarga yang turut mendukung Doa dan
Moril bagi Permasalahan Gereja Bethany

Menara Doa : Setiap Hari Jumat – Pukul 19.00 Wib
- 23 September 2016 : Team Doa FA - WB (Bpk. Daniel Rikyanto L.)
- 30 September 2016 : Team Doa FA - PT (Bpk. Iwan Meidiwanto)
- 07 Oktober 2016
: Team Doa FA - TM (Bpk. Benny Rumenta)
- 14 Oktober 2016
: Team Doa FA – RK-GA (Bpk. Ventje Hermanto S.)
- 21 Oktober 2016
: Team Doa FA – CR (Bpk. Budiono Alizar)
- 28 Oktober 2016
: Team Doa FA – KI (Bpk. Yusak Suharto)

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

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

Dengar dan ikuti Talk Show FA di Radio BFM 92,9 Mhz
Setiap Senin@15.00-16.00 Wib
============================== ==== ===== ===== =================

IKUTILAH

PENGARAHAN KOTBAH FA (1 JAM SEBELUM IBADAH DOA MALAM)
DI : YOBEL, VETERAN, SUKO, CITRA, MANYAR, RUNGKUT & JUANDA
=======================================================

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	
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  Jiwa	
  

KESELAMATAN
BAPTISAN AIR
Kita semua mungkin sudah sering mendengar mengenai baptisan air, tetapi dalam
pelaksanaannya banyak orang melakukan baptisan air hanya untuk persyaratan
pernikahan, untuk menyenangkan pasangan, untuk menyenangkan orang tua dan
lain-lain. Mereka tidak paham betul apa makna baptisan air, sehingga ketika
selesai dibaptis air orang itu tidak mengalami apa-apa.
Padahal baptisan air menurut Alkitab adalah peristiwa yang sangat penting,
bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan mengenai baptisan air.
Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Ia memberikan perintah penting
mengenai baptisan :
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. (Mat 28:19-20).
Kata Baptisan berasal dari kata Yunani Bapto yang artinya dimasukkan dalam
cairan sampai basah seluruhnya kemudian diangkat kembali (penjelasan ini
menggambarkan diselamkan). Ada banyak jenis Baptisan air tetapi alangkah
baiknya kalau kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus yaitu baptisan air secara
selam.
Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaklah kita taat
melakukan perintahNya, sebab dikatakan dalam kitab Yohanes jika kita
mengasihi Tuhan Yesus kita akan menuruti perintahNya. Bila orang yang dibaptis
air tahu maknanya pasti hasilnya sangat luar biasa, terjadi perubahan dalam
hidupnya serta ucapan syukur atas kebaikan Tuhan.
Karena itu dibawah ini akan dijelaskan beberapa makna dari baptisan air
diantaranya:

1. Tanda pertobatan

Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang
datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak
layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh
Kudus dan dengan api. (Matius 3 :11)
! Orang yang dibaptis air harus berdasarkan keinginannya sendiri tidak
karena paksaan orang lain.
! Orang yang dibaptis air adalah orang yang menyatakan diri mau bertobat
dari dosa-dosanya kepada Allah dan dunia, serta menyatakan bahwa
dirinya bukan milik dunia lagi tetapi telah menjadi milik Kristus.
! Sebuah negara yang sudah merdeka tetapi belum memproklamasikan
kemerdekaannya, maka kemerdekaan negara ini belum diakui oleh
negara-negara lain. Karena itu sangat penting untuk memproklamasikan
kemerdekaan negara itu. Gambaran di atas hampir sama dengan baptisan
air. Jadi orang yang dibaptis air menyatakan dirinya sudah bertobat dari
dosa-dosanya dan telah menjadi milik Kristus.
! Maka itu baptisan air sangat penting, bukan peristiwa yang biasa-biasa
saja, butuh kesungguhan hati untuk melaksanakannya supaya kita
berkenan di hadapan Allah.
! Ajak jemaat FA merenungkan, apakah sudah bertobat dari dosa dan
berani menyatakan bahwa dirinya milik Kristus bukan milik dunia.

2. Menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan
Kristus

Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam
Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah
dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang
baru (Roma 6 :3-4)
! Pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan kematian Kristus.
Artinya Manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang
kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa,
hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu
menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai
sebagai senjata kelaliman tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
! Jika kita telah menjadi satu dengan kematian Kristus, kita juga akan
menjadi satu dengan kebangkitanNya. Jadi hendaknya kita memandang:
bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup dalam hidup yang baru
bagi Allah dalam Kristus Yesus.

! Mengajak jemaat FA untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dengan
menyanyikan : Bapa kupersembahkan tubuhku S'bagai persembahan
yang hidup Kudus dan yang berkenan padaMu S'bagai ibadah yang sejati
Kusembah Kau... Tuhan (2x) Kuserahkan hidupku kepadaMu Untuk
kemuliaan namaMu.

3. Janji/ komitmen kepada Allah

Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan—
maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan
untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan
Yesus Kristus (1 Petrus 3:21)
Alkitab bahasa sehari hari
Nah, kejadian itu merupakan kiasan dari baptisan yang sekarang ini
menyelamatkan kalian. Baptisan ini bukanlah suatu upacara
membersihkan badan dari semua yang kotor-kotor, melainkan merupakan
janjimu kepada Allah dari hati nurani yang baik. Baptisan itu
menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari
kematian
! Baptisan air adalah Janji / komitmen kita kepada Allah, bahwa kita akan
setia mengikut Tuhan Yesus sampai selamanya.
! Pada waktu pemberkatan pernikahan selalu kedua belah pihak baik calon
suami maupun calon istri membuat janji untuk setia sampai mati
gambaran ini hampir sama ketika dibaptis air, kita berjanji kepada
Tuhan Yesus untuk setia selamanya.
! Ajak jemaat FA untuk berjanji setia kepada Tuhan Yesus dalam keadaan
apapun.

Kesimpulan

Baptisan air berdampak pada seseorang bila orang itu mengerti
bahwa batisan air adalah tanda pertobatan, menjadi satu dengan
kematian dan kebangkitan Kristus serta janji kepada Tuhan Yesus
untuk tetap setia selamanya.

Ayat Hafalan

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan
Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru
(Roma 6:4)

Ayat Hafalan Minggu lalu
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. (2 Korintus 5 :17)

