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Pertanyaan: “Saya ingin tahu apakah Anda perlu di baptis untuk bisa masuk sorga.
Saya mengasihi Allah dan telah di baptis waktu saya masih berumur tujuh tahun.
Sekarang saya berumur delapan belas tahun, dan seseorang dari gereja yang tidak
berdenominasi memberitahu saya bahwa tidak mungkin seseorang yang dulu masih semuda itu dapat di selamatkan dan di baptis. Orang lain juga berkata bahwa Anda harus
dibaptis untuk bisa masuk sorga, namun gerejaku berkata bahwa itu tidak perlu. Saya
hanya ingin masuk sorga. Saya ingin selalu hidup untuk Tuhan dengan segala
kemampuanku, tapi saya perlu tahu apakah saya perlu dibaptis lagi melihat umur saya
sekarang sudah dianggap layak untuk dibaptis. Tolong jawab segera. Terima kasih dan
Tuhan memberkati.”
Jawaban: Keselamatan dan pengampunan dosa merupakan karunia (pemberian gratis)
yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10:43 berkata:
“Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia
akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya." Keselamatan datang
melalui iman; yaitu dengan percaya dan bergantung kepada Yesus dan darah-Nya yang
telah dicurahkan untuk membuat Anda benar dihadapan Allah. Di Kisah Para Rasul
10:44-48, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya (meng-konfirmasi
keselamatan mereka) sebelum mereka dibaptis.
Walaupun itu benar, namun dalam beberapa kesempatan, pengampunan dosa kelihatan
lebih nyata pada saat baptisan (Kis 2:38). Itu disebabkan karena baptisan merupakan
satu ekspresi, atau tindakan iman yang dilakukan pada saat seseorang berpaling kepada
Yesus dalam pertobatan dan iman (Markus 16:16 berkata, “Siapa yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.”) Jadi itu
merupakan sebuah ungkapan kepada Allah memohon hati nurani yang bersih (Kis
22:16 dan 1 Pet 3:21).
Bila Anda sungguh-sungguh dari dalam hati sudah berpaling kepada Yesus sejak umur
tujuh, lalu dibaptis, maka Allah menerima imanmu yang seperti anak kecil itu.
Baptisan tidak memerlukan banyak persyaratan. Hanya ada satu persyaratan yaitu
pertobatan. Apakah Anda mengalami perubahan sikap hati dan pikiran yang membuat
Anda berpaling dari dosa kepada Yesus dan pengampunan-Nya (Kis 2:38, 20:21, dan
17:30)? Apakah Anda memperagakan imanmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamatmu (Markus 16:16, Yoh 3:16; dan Roma 10:9-10)? Bila tidak, berpalinglah
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kepada Dia sekarang, bertobatlah dari dosa-dosamu, berpalinglah kepada anugerah-Nya
yang mengampunimu, dan meteraikan keputusan-mu untuk mengikuti Dia dengan
melakukan baptisan air.
Baptisan adalah satu tindakan yang meng-ekspresikan iman seseorang kepada Yesus.
Tanpa iman tersebut, tindakan itu tidak ada artinya. Orang-orang yang berpaling
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka bersedia untuk meng-ekspresikan
iman mereka dan mengakui Yesus secara terbuka dengan melakukan baptisan. Orangorang yang berkata “Tidak” kepada perintah Yesus tersebut sampai batas tertentu
sedang menunjukkan iman yang mati. Iman menjadi mati bila orang tidak bersedia
memperagakannya (Yak 2:18-19). Hanya iman yang menyelamatkan; namun iman
yang menyelamatkan tidak bekerja sendiri, ia selalu bersedia untuk di ekspresikan.
Baptisan merupakan cara untuk meng-ekspresikan iman itu. Bukan baptisan yang
menyelamatkan, tapi Yesus. Air tidak bisa menghapus dosa manusia; hanya
darah Yesus yang bisa. Tapi iman memberlakukan darah-Nya pada diri Anda, dan
kadang iman itu ter-ekspresikan pada saat seseorang dibaptis (Kis 22:16).
Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah bertobat? Apakah Anda percaya pada Dia
(Yesus)? Bila Ya, mengapa Anda menunda – bangkit dan beri dirimu dibaptis!
Pertanyaan-Pertanyaan
1. Pertanyaan apakah yang sedang ditanya orang tersebut?
2. Menurut Kis 10:43, bagaimana kita menerima keselamatan?
3. Baptisan merupakan sebuah ekpresi dari iman yang pada umumnya terjadi pada saat
diselamatkan. Bagaimana ayat di Kis 2:38 mengungkapkan kebenaran ini?
4. Bagaimana ayat di Markus 16:16 mengungkapkan kebenaran ini?
5. Baptisan merupakan satu cara berseru kepada Allah. Bagaimana ayat di Kis 22:16
mengungkapkan kebenaran ini?
6. Baptisan merupakan sebuah ungkapan kepada Allah memohon hati nurani yang
bersih. Apakah ayat di 1 Pet 3:21 meng-konfirmasi kebenaran tersebut?
7. Menurut Kis 2:38, apa-apa saja persyaratan untuk baptisan?
8. Menurut Markus 16:16, apa-apa saja persyaratan untuk baptisan?
9. Bisakah seorang bayi bertobat?
10. Bisakah seorang bayi percaya?
11. Baca Kis 10:43-48. Setelah ber-iman kepada Kristus, apa langkah selanjutnya yang
harus diambil oleh seorang percaya?
Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
Kis 10:43 – “Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya
kepada- Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama- Nya.”
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Kej 2:38 – “Jawab Petrus kepada mereka:"Bertobatlah dan hendaklah kamu masingmasing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”
Markus 16:16 – “Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum.”
Kis 22:16 – “Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah
dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!”
1 Pet 3:21 – “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”
Kis 10:44-48 – “Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas
semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari
golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang- cengang, karena melihat,
bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa- bangsa lain juga, sebab mereka
mendengar orang- orang itu berkata- kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Lalu kata Petrus: "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang- orang ini
dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia
menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta
Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama- sama dengan mereka.”
Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas
1. Pertanyaan apakah yang sedang ditanyakan orang tersebut? – Apa dia perlu di
baptis agar bisa masuk sorga.
2. Menurut Kis 10:43, bagaimana kita menerima keselamatan? - Secara gratis,
sebagai karunia melalui iman kepada Yesus Kristus.
3. Baptisan merupakan sebuah ekpresi dari iman yang pada umumnya terjadi pada saat
diselamatkan. Bagaimana ayat di Kis 2:38 mengungkapkan kebenaran ini? –
Petrus berkata “bertobat dan beri dirimu di baptis”
4. Bagaimana ayat di Markus 16:16 mengungkapkan kebenaran ini? – Yesus berkata,
“Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan”, yang berarti hal itu
dapat terjadi pada waktu yang bersamaan.
5. Baptisan merupakan satu cara berseru kepada Allah. Bagaimana ayat di Kis 22:16
mengungkapkan kebenaran ini? – Ayat ini berkata bila seseorang berseru
kepada nama Tuhan, maka dosa-dosa mereka akan dihapus. Di sini nampak
bahwa berseru kepada nama Tuhan dapat berarti dengan suara yang dapat di
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dengar (Lukas 18:13) atau lewat tindakan baptisan, seperti yang dimaksud
oleh ayat ini.
6. Baptisan merupakan sebuah ungkapan kepada Allah memohon hati nurani yang
bersih. Apakah ayat di 1 Pet 3:21 meng-konfirmasi kebenaran tersebut? - Ya
7. Menurut Kis 2:38, apa-apa saja persyaratan untuk baptisan? – Bertobat.
8. Menurut Markus 16:16, apa-apa saja persyaratan untuk baptisan? – Orang tersebut
harus percaya.
9. Bisakah seorang bayi bertobat? - Tidak
10. Bisakah seorang bayi percaya? - Tidak
11. Baca Kis 10:43-48. Setelah ber-iman kepada Kristus, apa langkah selanjutnya yang
harus diambil oleh seorang percaya? – Baptisan air.
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