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BAPTISAN SELAM DALAM AMANAT AGUNG 
 

 

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28:19 

 

Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya pergi untuk menjadikan semua 

bangsa menjadi murid-Nya dan untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus. Perintah ini adalah bagian dari Amanat Agung Tuhan 

Yesus.  

 

Kata “baptis” menurut bahasa aslinya adalah “baptizo”  yang berarti 

mencelupkan, membenamkan, meliputi seluruhnya dengan cairan. Jadi arti 

dibaptis yang sesuai dengan makna Alkitab yang sebenarnya  adalah : 

diselamkan, ditenggelamkan sampai seluruhnya basah. 

 

Ada 2 hal penting tentang baptisan yang terkait dengan penyelesaian Amanat Agung: 

 

1. Mereka yang percaya dengan pemberitaan Injil LANGSUNG memberi diri dibaptis. 
 

 Tanpa Penundaan! Jika kita melihat keseluruhan Kitab Kisah Para Rasul, kita akan mendapati 

bagaimana jiwa baru yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat langsung memberi diri 

dibaptis! (Kis 2:41; 8:12; 16:33; 18:8; 19:5). 

Anda yang bersaksi dan membawa jiwa mengalami kelahiran baru, segera tuntun, arahkan dan motivasi 

mereka untuk langsung dibaptis. Jangan menunda.  

 

2. Membaptis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penginjilan dan pemuridan. 

 

"Baptislah mereka..." adalah perintah yang tidak terpisahkan dalam Amanat Agung. Baptisan adalah 

bukti ketaatan yang pertama setelah kita lahir baru. Orang yang lahir baru harus "memberi diri dibaptis", 

artinya lahir dari kesadaran sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Sukar bagi orang yang lahir baru 

untuk dapat mentaati dengan penuh perintah Tuhan yang lainnya, jika tidak taat dalam perintah yang 

pertama ini. Dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia (GBI), baptisan harus dilakukan oleh seorang 

pejabat GBI (pdp/pdm/pdt). Karenanya, jika kita bersaksi dan memenangkan jiwa, segera hubungi 

Gembala Cabang/Ranting atau Sekretariat tempat Anda beribadah, agar mereka yang lahir baru segera 

dibaptis. 

 

 

ACTION: 
 

• Mendorong anggota COOL yang belum dibaptis agar dibaptis selam. 

• Mendirong anggota COOL untuk.memenangkan jiwa dan membawa jiwa yang lahir baru untuk dibaptis. 


