
Baptisan

Cerita (Matius 3:11, 13-17; 28:18-20)

Sebelum Yesus mulai mengajar dan menyembuhkan orang, Dia pergi ke sungai Yordan untuk 
dibaptis. Seorang nabi bernama Yohanes berseru kepada orang-orang untuk berbalik dari dosa-
dosa mereka karena Juruselamat akan segera datang. Yesus adalah Juruselamat yang telah 
mereka tunggu!

Yesus tidak punya dosa untuk ditobati, tetapi Dia ingin dibaptis oleh Yohanes untuk memberikan 
contoh untuk kita ikuti dan untuk menunjukkan bahwa Dia setuju dengan pesan Yohanes. Awalnya
Yohanes tidak ingin untuk membaptis Yesus. John mengatakan kepada-Nya, "Aku perlu dibaptis 
oleh Anda!" Yohanes tahu bahwa Yesus adalah lebih besar dan bahwa ia bahkan tidak layak untuk
membawa sandal-Nya. Namun, setelah Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa itu adalah hal 
yang benar untuk dilakukan, Yohanes setuju untuk membaptis dia.

Yohanes membaptis Yesus. Keseluruhan tubuh Yesus masuk ke dalam air. Ketika Dia keluar dari 
air, suara Allah dari surga berkata, “Ini adalah anak saya yang saya cintai; dengan dia Aku 
berkenan.”

Menjelang akhir pelayanan-Nya di bumi, Yesus memerintahkan para pengikut-Nya untuk pergi dan
jadikanlah semua bangsa di dunia murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus. Mereka juga harus mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Yesus 
telah perintahkan kepada mereka. Murid-murid Yesus melakukan seperti yang diperintahkan, dan 
di mana-mana mereka pergi, mereka membaptis kepada siapa yang memutuskan untuk menjadi 
pengikut Yesus.

Latihan meceritakan ulang cerita tersebut!

Pertanyaan
1. Apa yang anda pelajari tentang baptisan dari cerita ini?

2. Apa yang harus Anda patuhi?

Signifikansi dan arti Baptisan
Kata "baptis" artinya adalah "untuk membenamkan, menyelam" sebagai pembersihan atau 
pencucian Sama seperti Yesus yang dibaptis, setiap orang yang percaya kepada-Nya harus 
dibaptis juga. Yesus memerintahkan pengikut-Nya pada akhir Injil Matius : " ... Baptislah mereka 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. " (Matius 28:19)
Arti dari ayat ini menjadi jelas dalam Kisah Para Rasul 2:38 (ayat hafalan) :

Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu 
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 
karunia Roh Kudus.”



Pembersihan dalam nama Bapa...

Pengakuan dosa dan pertobatan

Kita mengakui dosa kita dan berpaling dari nya. Kita tidak menyapu kesalahan kita di bawah 
karpet , tapi kami menyebutkan dan mengakuinya (1Yohanes 1:9). Kita serukan di mana kita telah 
hidup melawan kehendak Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk pengampunan dan kemudian 
berhenti melakukan hal-hal ini. Dengan bantuan Allah kami mengubah pemikiran dan perilaku kita 
dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.

Pembersihan dalam nama Anak...

Baptisan air dalam nama Yesus Kristus

Baptisan air juga disebut sebagai "cucian kelahiran kembali" (Titus 3:5). Roma 6:1-11 menjelaskan
makna ini:
Dengan cara yang sama bahwa Yesus dikuburkan dan kemudian bangkit kembali untuk hidup, kita
pergi di bawah air dalam baptisan dan keluar dari air dengan kehidupan baru. Sifat tua kita 
meninggal dan kita tidak lagi "budak daripada dosa". Itu berarti kita tidak lagi harus berbuat dosa. 
Kita sekarang adalah "ciptaan baru" (2Korintus 5:17). Dalam baptisan, kita mengubur hidup lama 
kita dan kehidupan baru dimulai, gaya hidup yang baru dipandu oleh teladan Yesus.

Pembersihan dalam nama Roh Kudus...

Menerima Roh Allah

Tuhan ingin memberi kita Roh-Nya. Roh Kudus adalah seperti "kuasa Allah" bagi kita : Ia 
membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dan melawan iblis. Dia menyebabkan buah yang 
baik untuk tumbuh dalam diri kita seperti kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran     
(Galatia 5:22).
Ketika kita menerima Roh Allah, sesuatu terjadi dalam diri kita dan ini menjadi jelas di luar juga 
(contoh: Kisah Para Rasul 19:6). Kita menerima karunia supranatural (1Korintus 12:1-11            
dan 14:1-25). Ini adalah dukungan bagi kita dan kita menggunakannya sehingga orang lain dapat 
mengalami kuasa Tuhan juga dan kita bisa memuridkan mereka.

Mempersiapkan baptisan anda

Anda dapat merayakan iman Anda saat pembaptisan Anda!
• Kapan harus kita lakukan baptisan?

• Siapa yang harus kami undang?

• Pada saat baptisan Anda, Anda dapat mempersiapkan cerita Anda dengan Tuhan dan 
beritahukan ke semua orang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dan mengubah Anda.

Atur waktu untuk dibaptis secepatnya. Baca pertanyaan baptisan dan jawab pertanyaan-
pertanyaan anda.

Baptisan pertanyaan

1. Apakah Anda mengakui dosa Anda kepada Tuhan?
2. Apakah Anda tahu bahwa Allah telah mengampuni segala dosa Anda melalui pengorbanan 

Yesus?
3. Apakah Anda siap untuk mengubur hidup lama Anda dan memulai hidup baru dengan 

Allah?
4. Apakah anda memutuskan untuk mengikuti Yesus selamanya?
5. Akankah Anda terus mengikuti Yesus bahkan ketika anda diejek, dipukul, diusir oleh 

keluarga Anda ataupun kesulitan lainnya?
6. Apakah Anda ingin menerima Roh Kudus?
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