BAPTISAN
Pembacaan Alkitab: Mrk. 16:16; Kis. 22:16a
Baptisan adalah satu judul yang sangat besar dalam Alkitab. Dalam hal baptisan ini ada
dua perkara yang perlu kita pahami dengan jelas. Pertama, perkara yang dihasilkan oleh baptisan
bagi kita — ini wajib kita pahami sebelum kita dibaptis. Kedua, makna baptisan — ini wajib kita
tinjau kembali setelah kita dibaptis.
PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH BAPTISAN BAGI SESEORANG
Markus 16:16 — ”Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang
tidak percaya akan dihukum.” Ayat ini mengungkapkan perkara yang diperbuat atau dihasilkan
oleh baptisan bagi seseorang.
1. Menyelamatkan Manusia dari Dunia. ”Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan.” Firman Tuhan cukup tegas dan jelas, ”Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan.” Tidak ada seorang pun yang berhak mengubahnya menjadi ”Siapa yang percaya
dan diselamatkan pasti akan dibaptis”.
2. Baptisan Menghasilkan Pengampunan Dosa. Pada hari Pentakosta, para rasul
berseru kepada orang-orang Yahudi, ”Hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus
Kristus untuk pengampunan dosamu” (Kis. 2:38). Kita wajib memberi diri kita dibaptis dalam
nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Perkataan rasul tadi berfokus pada
keharusan dibaptis, bukan percaya. Perkara ini sungguh ajaib.
3. Baptisan Berfungsi Menyucikan Dosa. Kini kita beralih kepada kasus Paulus. Ketika
Ananias mendatangi Paulus, Ananias berkata, ”Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosadosamu disucikan” (Kis. 22:16). ”Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah
dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan.” Ayat ini jelas membuktikan bahwa baptisan dapat
menyucikan dosa orang.
4. Baptisan Menyelamatkan Orang melalui Air. Prinsip firman Allah selalu sama.
Tertulis dalam 1 Petrus 3:20 — ”Pada waktu Nuh...delapan orang yang diselamatkan oleh air bah
itu.” Perkataan ini juga memperlihatkan kepada kita, bahwa kita telah diselamatkan oleh
baptisan. Firman Tuhan, ”Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.” Pada hari
Pentakosta Petrus berkata bila kalian memberi diri kalian dibaptis, dosa-dosa kalian akan
beroleh pengampunan. Ayat yang tercantum dalam 1 Petrus tadi memperlihatkan bahwa
baptisan pun menyelamatkan kita melalui air — ”Diselamatkan oleh air bah itu.”
5. Baptisan Melepaskan Orang dari Dunia. Begitu aku dibaptis, aku sudah terlepas
dari dunia. Hal ini tidak perlu memakan waktu beberapa tahun. Baptisan adalah perkara pertama
yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang baru percaya. Anda harus menyadari bagaimana
kedudukan dunia di hadapan Allah. Diselamatkan berarti Anda memutuskan hubungan dan
kedudukan Anda yang dahulu itu. Anda wajib menanggalkan dunia ini sampai sebersihbersihnya. Sejak kini Anda berada di luar dunia, dan berada di sebelah yang lain.
MAKNA BAPTISAN
1. Kabar Sukacita Besar — Aku Telah Mati. Hal ini sama dengan ketika Tuhan Yesus
mati di atas salib; Ia membawa kita ke atas salib, sehingga kita pun mati di sana. Ia telah
mengakhiri kita di hadapan Allah.
2. Aku Telah Bangkit dari Kematian. Ketika Tuhan mati tersalib, Anda pun telah mati.
Dan karena Tuhan Yesus telah bangkit, juga menaruh kuasa kebangkitan-Nya ke dalam Anda,
maka Anda beroleh kelahiran kembali karena kuasa tersebut. Anda kini menjadi seorang yang
bangkit, tidak lagi seperti Anda yang dahulu.
3. Aku Berada di dalam Kristus. Allah telah menaruh kita ke dalam Kristus, itulah yang
tertulis dalam 1 Korintus 1:30, ”Tetapi oleh Dia (Allah) kami berada di dalam Kristus.” Sebab
Kristus telah mati, kita semua juga telah mati. Dasar kematian bersama ini berada di dalam
Kristus.

Pertanyaan:
1.
2.
3.
4.

Apakah syarat baptisan menurut Markus 16:16?
Sebutkan beberapa hal yang dilakukan baptisan bagi seseorang.
Apakah makna baptisan?
Apa hubungan antara baptisan dengan terlepas dari dunia?

