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SATU KEHIDUPAN  
BARU DIMUNGKINKAN

Kita diciptakan menjadi anak-anak Tuhan, namun 
kita telah memutuskan hubungan dengan 
Bapa kita tatkala kita menolak autoritiNya 

dan membelakangi perkataan-perkataanNya. Kita 
cuba mencari kegembiraan selain di dalam Tuhan, 
namun malangnya hanya menemui kekecewaan dan 
kehampaan. Satu-satunya cara untuk mencari makna 
dan kebahagiaan hidup ialah memperbaiki hubungan 
dengan Tuhan yang telah rosak itu. Hanya dengan adanya 
Tuhan dalam kehidupan kita, barulah kita beroleh 
sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan sekuriti.

 Bapa kita di Syurga dalam rahmatNya yang tak 
terhingga telah berjanji akan menerima kita sewaktu 
kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juruselamat, bertaubat 
dari segala dosa dan bertekad untuk kembali kepada 
Tuhan. Ia telah menawar untuk mengubah kehidupan 
kita di samping memberi pengharapan hidup kekal.

 Namun, untuk memulihkan hubungan ini tanpa 
mengingkari keadilanNya sendiri, Tuhan sendiri 
terpaksa berkorban menebus hutang-hutang dosa kita. 
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Justeru itu, Ia telah datang ke dunia ini dalam rupa 
manusia ~ Yesus Kristus, dan membayarkan tebusan 
untuk dosa-dosa kita dengan memberikan nyawaNya 
sendiri di atas kayu salib.

 Darah Yesus, yang ditumpahkan di atas kayu salib 
telah membatalkan hutang dosa kita, melepaskan  kita 
dari kesudahan hukuman kekal di neraka yang amat 
mengerikan, dan menyatukan kita semula dengan 
Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan semula dan 
menerima kehidupan baru, kita mesti percaya kepada 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan membiarkan 
darahNya menghapuskan dosa-dosa kita.

wwwww

“Percayalah pada Yesus dan  
menjadi anakNya” 

wwwww

 Tuhan telah menawarkan cara pendamaian 
melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Yang perlu 
kita lakukan ialah berbalik kepada Tuhan dengan 
menerima pembersihan oleh darah Yesus. 
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DARAH DAN AIR

Bagaimana darah Yesus membersihkan dosa-dosa 
kita? Bagaimanakah kita menerima pembersihan 
yang diminta oleh Tuhan? Bagaimanakah kita 

sebenarnya dapat dibersihkan oleh darah Kristus hari 
ini? Untuk mencari jawapannya, kita mesti kembali 
ke kayu salib.

 Setelah Yesus mati di atas kayu salib, “seorang dari 
antara prajurit itu menikam lambungNya (Yesus) dengan 
tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air; dan 
orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan 
kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, 
bahawa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga 
percaya” (Yohanes 19: 34, 35).

 Yohanes, seorang murid Yesus, telah menyaksikan 
satu mujizat di bawah kayu salib ~ pengaliran darah dan 
air! Sesungguhnya adalah satu tanda ajaib adanya darah 
dan air yang mengalir keluar dari seorang yang telah 
mati, terlebih lagi ditumpahkan secara berkelimpahan 
sehingga dapat dilihat dengan jelas walaupun dari 
jarak yang jauh. Itulah sebabnya, Yohanes menekankan 
bahawa kesaksiannya adalah benar.
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 Mujizat ini adalah sangat bermakna disebabkan 
Kristus telah menumpahkan darahNya bersama-sama 
dengan  air. Justeru itu, Ia telah membukakan mata air 
pembersihan. Peristiwa bersejarah ini merupakan dasar 
bukti keberkesanan pembersihan oleh baptisan, yang 
melibatkan air. Darah yang mengalir dari kayu salib 
dua ribu tahun lalu tetap membersihkan dosa-dosa 
hari ini sewaktu baptisan.
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AIR, DARAH DAN ROH KUDUS

Yohanes, yang telah menyaksikan mujizat darah 
dan air, telah memberi penjelasan tentang apa 
yang dilihatnya. “Inilah Dia yang telah datang 

dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja 
dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan 
Rohlah yang memberi kesaksian, kerana Roh adalah 
kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian: 
Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu” (I 
Yohanes 5: 6-8)

 Baptisan pada hakikatnya ialah persepaduan 
air dengan darah di bawah Roh Tuhan yang kekal. 
Roh Kudus adalah kesaksian yang membawa kepada 
persepaduan ini dan ianya melampaui ruang dan masa. 
Jadi, sewaktu seorang dosa dibaptis dalam air, ia pada 
hakikatnya dibaptis dalam darah Kristus!

 Kehadiran darah Kristus dalam baptisan disahkan 
oleh begitu banyak penglihatan dan mujizat yang 
berlaku sewaktu baptisan dijalankan.



06 |  Pembaptisan - Pembersihan Dosa-dosa

 Tuhan selalu membuka mata sesetengah orang, 
termasuk orang-orang yang hanya berlalu di situ ataupun 
orang-orang yang sedang perhatikan pembaptisan, 
sehingga mereka melihat penglihatan darah di dalam 
air. Sesetengah orang melihat Tuhan Yesus di atas kayu 
salib di mana darahNya mengalir ke bawah sampai 
ke lingkungan kawasan baptisan. Sesetengah orang 
pula serta-merta disembuhkan daripada penyakit 
sewaktu mereka dibaptis. Kesemua mujizat tersebut 
mengesahkan bahawa baptisan sesungguhnya adalah 
perbuatan penyelamatan Tuhan.



07Kehidupan Baru Di Dalam Kristus   | 

PEMBERSIHAN SEMPURNA 

Pembaptisan bukan direka-ciptakan manusia. 
Ianya merupakan perbuatan Tuhan yang Ia 
sendiri perintahkan agar kita terimakan. Yesus 

berjanji bahwa, “Setiap yang percaya dan dibaptis akan 
diselamatkan” (Markus 16: 16). Sesungguhnya ada khasiat 
keselamatan di dalam kuasa pembersihan oleh baptisan.

 Perbuatan luaran pembaptisan yang telah ditunjukkan 
oleh Yesus dan murid-muridNya, termasuk perbuatan 
pergi ke aliran air naturel, tundukkan kepala dan 
penyelaman total di dalam air. Baptisan mesti juga 
dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

 Kesan dalaman pembaptisan ialah pembersihan 
roh oleh darah Kristus. Baptisan merupakan saat 
terpenting dalam pertaubatan di mana pada saat itu, 
darah Yesus menjadi berkhasiat di dalam dirimu dan 
memulih-damaikan hubunganmu dengan Tuhan dan 
menjadikan dirimu anakNya semula.
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 Tiada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. 
Tuhan begitu rela mengampuni setiap orang yang 
berbalik kepadaNya dan mencari pembersihan. Namun, 
haruslah kamu pertama-tamanya menerima Yesus 
Kristus dan Injil KeselamatanNya, akui dosa-dosamu 
di hadirat Tuhan dan bertekad untuk hidup menuruti 
firmanNya. Sewaktu baptisanlah kamu menghadap 
hadirat Juruselamat dengan bebanan berat dosamu. 
Sewaktu diselamkan ke dalam air di dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus, maka darahNya yang ditumpahkan di 
atas kayu salib akan menutupkan segala dosamu. Pada 
waktu tersebut, atas pengorbanan Yesus, Tuhan akan 
mengampuni setiap dosa yang pernah kamu lakukan 
selama itu.

 Jadi, baptisan disertai iman dan pertaubatan adalah 
perlu untuk pengampunan dosa-dosa. Atas sebab inilah 
Petrus, salah seorang murid Yesus telah memberi 
perintah untuk membaptiskan kesemua pemercaya. 
“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Kristus 
untuk pengampunan dosamu” (Kisah Para Rasul 2: 38).
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 Langkah-langkah baptisan

1. Tundukkan kepala
2. Di dalam nama Tuhan Yesus membaptis  
 untuk pengampunan dosamu
3. Seluruh tubuh diselamkan
4. Bangun dari air
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SATU KEHIDUPAN BARU BERMULA

Alkitab menggelarkan baptisan sebagai “baptisan 
kelahiran kembali”. Ini disebabkan ianya adalah 
kelahiran kembali rohaniah dan permulaan 

satu kehidupan baru (Titus 3:5 dan Yohanes 3:5). 
Kehidupan baru yang dimaksudkan adalah mungkin 
disebabkan Kristus telah mengalahkan kuasa maut 
melalui kebangkitanNya.

wwwww

“Pada waktu Dia telah menyelamatkan 
 kita, bukan kerana perbuatan baik 

 yang telah kita lakukan, tetapi kerana rahmatNya 
oleh permandian kembali 

dan oleh pembaharuan yang 
dikerjakan oleh Roh Kudus” 

(Titus 3:5)

wwwww

 Sewaktu dosa-dosamu, diampuni dalam baptisan, 
satu transformasi rohani berlaku ~ kematian dan 
penguburan insan berdosa, lantas kelahiran kembali 
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kehidupan yang rohani dan kekal. Darah Tuhan Yesus 
menghidupkan kembali insan rohani.
 
 “Kerana dengan Dia kamu dikuburkan dalam 
baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan 
juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan, 
yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kau 
juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu 
dan oleh kerana tidak disunat secara lahiriah, telah 
dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia, sesudah 
Ia mengampuni segala pelanggaran kita” (Kolose 2: 12, 
13).

Pada saat kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia 
ciptaan baru yang kini sudah luput dan bebas dari 
hukuman dosa bahkan beroleh pengharapan hidup kekal.

wwwww

Jawab Yesus: 
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya  

jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia 
tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Tuhan”  

(Yoh 3: 5)

wwwww
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Kehidupan Baru Dalam Kristus

Sewaktu baptisan, kita menukar-gantikan manusia 
dosa kita dengan kehidupan Kristus. Lantas, 
setiap pemercaya yang telah dibaptis kini hidup 

di dalam Kristus. Alkitab menyatakan tukar-ganti 
sedemikian sebagai “mengenakan Kristus”. Tuhan Yesus 
menanggalkan pakaian kotor kita lalu mengenakan 
pada diri kita jubah kebenaran, yakni suatu kebenaran 
hasil daripada kehidupanNya sendiri yang sempurna 
dan tak bernoda.

 Jubah ini menutupi segala keaiban dosa kita dan 
melindungi kita dari murka kebenaran Tuhan. Setiap 
kali kita memohon pengampunan Tuhan tatkala gagal 
memegangi perintahNya, Tuhan akan mengampuni 
kita atas pengorbanan Yesus. Alangkah besarnya kasih 
Kristus sehingga darahNya terus-menerus membersihkan 
dosa-dosa sehinggalah kita sampai ke sorga!

 Beserta dengan kehidupan baru di dalam Kristus 
ialah berkat-berkat Tuhan dan janji-janjiNya yang 
penuh kemurahan, kasih dan pimpinanNya yang 
menuntun kita pada setiap hari walaupun melalui 



13Kehidupan Baru Di Dalam Kristus   | 

kesedihan yang tak terhingga. Damai sejahtera dan 
sukacitaNya memenuhi hati kita senantiasa walaupun 
kita menderita kesakitan dan kepiluan di  hati.

 Kehidupan menjadi bermakna kerana kita mempunyai 
jaminan kerajaan surga dan kehidupan kita mempunyai 
tujuan yang sedemian jelas. Kita boleh memandang 
melangkaui kuburan ke arah rumah kita yang kekal 
nan bahagia.
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Kehidupan Baru Dalam Gereja

Bukan saja darah Kristus membawa kita kepada Tuhan. 
Ianya juga menyatu-padukan kesemua pemercaya. 
Sewaktu kita dibaptis, kita menjadi anggota rumah 
Tuhan yang terdiri daripada kesemua anak-anak 
Tuhan. Alkitab menggelarkan rumah itu sebagai tubuh 
Kristus, atau jemaat.

 “Kerana sama seperti tubuh itu satu dan anggota-
anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun 
banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. 
Sebab dalam satu Roh kita semua … telah dibaptis 
menjadi satu tubuh …” (I Korintus 12: 12, 13).

 Kita harus hidup memancarkan kehidupan baru di 
dalam keluarga Tuhan. Kita sepatutnya berkongsikan 
kesemua kesukaan dan kedukaan, kebahagiaan dan 
penderitaan dengan ahli-ahli keluarga ini. Tuhan 
menghendaki kita hidup di dalam komuniti rohani 
ini demi pelajari bagaimana melayani dan memberi.

 Sewaktu kita himpun bersama-sama untuk 
beribadah kepada Tuhan dan saling mendorong, kita 
sedang membenarkan hidup Kristus mengalir melalui 
komuniti ini ke dalam dunia.
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Mati Bagi Dosa,  
Hidup Bagi Kristus

Perubahan identiti yang berlaku sewaktu baptisan 
sepatutnya membawa juga ke arah perubahan 
sikap dan corak kehidupan. Paulus, seorang rasul 

Yesus, mengingatkan kita bahwa kasih karunia yang 
cuma-cuma dari Tuhan bukanlah dijadikan satu lesen 
untuk kekal di dalam dosa.

 “Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? 
Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin 
bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! Bukankah 
kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih 
dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu 
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus 
telah dibaptis dalam kematianNya? 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: 1-4).
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 Baptisan mengajar kita untuk berkata ‘tidak’ kepada 
dosa, dan disebaliknya berkata ‘ya’ kepada kehendak 
Tuhan. Dulu, kita merupakan anak-anak pemberontak 
yang mengikut jalan-jalan sendiri. Namun, kehidupan 
kita selepas baptisan  bukan lagi milik kita sendiri 
melainkan adalah milik Kristus. Lantas, haruslah 
kita hidup sebagai anak-anak yang taat dan bertekad 
menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga  
adalah sempurna.

 Walaupun demikian, pada hakekatnya hidup 
memancari sifat kesempurnaan Tuhan bukanlah atas 
usaha sendiri. Dengan adanya anugerah Tuhan di dalam 
kehidupan kita, maka kita beroleh kuasa menangani 
segala kelemahan diri. Keselamatan Tuhan Yesus Kristus 
adalah satu pemberian sepanjang hayat. Asal saja kita 
sendiri bertekad untuk taat kepada Tuhan, maka Dia 
akan terus-menerus mengubah-baiki kehidupan kita. 
Seandainya kita membangun serta mempertahankan 
satu hubungan mempercayai Tuhan Yesus Kristus selepas 
dibaptis, maka kita turut menyaksikan bagaimana 
Tuhan sendiri terus-menerus mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan heran di dalam kehidupan kita.
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MENGAPA MEMBIARKAN 
JURUSELAMATMU MENUNGGU ?

Biarpun sebagaimana Tuhan mengasihimu dan 
sedemikian herannya keselamatan Kristus, namun 
kasih dan keselamatan ini hanya melimpahimu 

kalau kamu merelakan diri untuk bertaubat dari dosa-
dosa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat serta memberi diri dibaptis dalam Kristus.

 Apabila tiba saatnya untuk kamu meninggalkan 
dunia ini dan menghadap penghakiman Tuhan, 
kesemuanya adalah tertakluk kepada samada dosa 
kita telah atau belum ditebus.

 Memandangkan kita tidak mengetahui akan masa 
bilakah semua itu akan terjadi, maka haruslah kita 
menyahut panggilan penting: “Carilah Tuhan selama Ia 
berkenan ditemui, berserulah kepadaNya selama Ia dekat! 
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang 
jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali 
kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan 
kepada Tuhan kita, sebab Ia memberi pengampunan 
dengan limpahanNya” (Yesaya 55: 6-7).
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 Keimanan sejati bermakna bertindak atas apa 
yang kita percayai setelah memahami firman Tuhan. 
“Terselindung dalam ketidakmampuan membuat keputusan 
ialah ketidakpercayaan” [Indecision is just unbelief 
in disguise] Kristus telah melakukan segala-galanya. 
Kamu tidaklah perlu menunggu sehingga diri sendiri 
menjadi sempurna untuk Tuhan, memandangkan tak 
seorangpun buat selama-lamanya akan menjadi sebaik-
baiknya bagi Tuhan seandainya tanpa pertolongan 
Kristus.

 Tuhan sudah siap sedia menerima dirimu sebagaimana 
keadaanmu sekarang ~ dengan segala kehampaan, 
kepiluan dan kesengsaran. Yang anda perlu buat, 
hanyalah membuat pilihan untuk menerima Dia dan 
karunia hidup kekal yang cuma-cuma itu.

 Bapa Sorga yang Maha Pengasih sedang menunggu 
dengan penuh sabar untuk kamu kembali kepadaNya. 
Mengapa masih bertahan di dalam kenikmatan-
kenikmatan yang cepat berlalu dan yang mendatangkan 
maut, padahal Bapa Maha Penyayang sedang menunggu 
dengan tangan terbuka untuk menyambut kamu ke dalam 
kemerdekaan dan kebahagiaan di dalam rumahNya ? 
Janganlah menolakNya lagi, kembalilah kepada Tuhan 
dan mulakan satu kehidupan baru denganNya hari 
ini juga.
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 “Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu ? 
Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu 
disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!” (Kisah 
Para Rasul 22: 16).


