
 AGM 8 SAKRAMEN BAPTIS 

PENGANTAR 

 Baptis berasal dari kata “baptizein (bhs. Yunani)” berarti menenggelamkan diri. 

 Dari sini muncul cara pembaptisan yaitu: diperciki air atau ditenggelamkan di kolam 

 Baptis menjadi sakramen inisiasi1 pertama.  

 Sebelum dibaptis seseorang mengalami beberapa tahap, yaitu: 

1. Simpatisan (pra katekumenat): calon baptis dimurnikan motivasinya untuk menjadi 

seorang katolik. Disini calon diajak untuk melakukan pertobatan dan menguatkan 

imannya. 

2. Katekumenat : masa pembinaan dan pengajaran iman bagi calon baptis. Umumnya 

dijalani selama ± 1-2 tahun. 

3. Calon Baptis: persiapan akhir sebelum menerima pembaptisan. 

4. Mistagogi: pembinaan iman setelah seseorang menerima baptisan. 

MATERI DAN FORMA 

1. Materi S. Baptis adalah air 
2. Formanya adalah “(nama baptis orang tersebut), Aku membaptis engkau dalam 

nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin”2 

 

MAKNA BAPTISAN 

Bagi seorang yang dibaptis, baptisan yang diterimanya membawa rahmat sebagai berikut: 

1. Penghapusan Dosa: baik itu dosa asal (dosa Adam dan Hawa) maupun dosa-dosanya 

sendiri. Setelah dibaptis seseorangmenjadi suci. 

2. Menjadi ciptaan baru yang bersih dari dosa dan dilantik menjadi anak Allah.3 

3. Memperoleh rahmat pengudusan  mampu mencintai Allah dengan sepenuh hati dan 

mengusahakan kebajikan dalam  hidupnya. 

4. Menjadi anggota Gereja Katolik secara resmi.4 

5. Dimeterai/terikat secara kekal dengan Kristus.5 

MACAM-MACAM BAPTISAN 

1. Baptisan Bayi/anak : diberikan pada saat bayi/anak6 

                                                
1 Inisiasi adalah tahap masuknya seseorang ke dalam sebuah kelompok atau organisasi. Inisiasi katolik berarti 
penerimaan seseorang dalam Gereja Katolik. 

2 Forma ini diucapkan oleh pelayan sakramen sambil menuangkan air di dahi sebanyak tiga kali. 

3 Predikat sebagai “anak Allah” ini telah hilang akibat manusia jatuh dalam dosa. Dengan dibaptis, manusia diangkat 
kembali menjadi “anak Allah”. 

4 Oleh karena itu setelah menerima sakramen baptis, orang tersebut boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. 

5 Bagaimana dengan mereka yang berpindah agama setelah dibaptis? Meterai sebagai “milik Kristus” tetap ada dalm 
dirinya dan tak terhapuskan. Meterai ini juga punya konsekuensi dosa berat bagi yang melanggarnya. 
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2. Baptisan Dewasa : diberikan saat orang menginjak remaja atau dewasa7 

3. Baptisan Darah : diberikan pada seorang katekumen yang meninggal sebelum  

  dibaptis demi mempertahankan imannya. 

4. Baptisan Rindu : diberikan pada seorang katekumen yang meninggal sebelum  

  dibaptis (meninggal secara wajar, bukan karena   

  mempertahankan iman) 

 

BAPTISAN YESUS DAN BAPTISAN KITA 

 Baptisan yang kita terima adalah tanda pertobatan atau pemulihan kembali hubungan 

manusia dengan Allah yang telah rusak oleh dosa. 

 Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus bukanlah tanda tobat karena 

Dia tak berdosa, melainkan sebagai tanda solidaritas. Solidaritas artinya Yesus ingin 

merasakan pengalaman sebagai manusia. Dengan dibaptis Yesus memberi contoh 

kerinduan untuk dekat dengan Allah. 

 

BAPTIS DAN PERISTIWA PASKAH 

Dua peristiwa ini mempunyai kesamaan sebagai berikut: 

Peristiwa Kematian Kebangkitan 

PASKAH 
Yesus wafat disalib demi dosa 

manusia 

Yesus bangkit dari kematian 

untuk mengalahkan maut dan 

dosa 

BAPTIS 
Manusia mati dari dosa asal 

dan meninggalkan cara hidup 

lama yang penuh dosa. 

Manusia bangkit menjadi 

manusia baru yang 

mengusahakan kebaikan. 

 

PELAYAN SAKRAMEN BAPTIS 

Sakramen Pelayan Biasa Pelayan Luar Biasa 

Pembaptisan 

uskup, imam atau diakon; tetapi biasanya 
dikhususkan bagi imam paroki setempat 

umat awam yang didelegasikan oleh uskup, atau 
siapapun dalam keadaan darurat 

 

Catatan khusus: 

                                                                                                                                                       
6 Baptisan ini diberikan atas keputusan orangtua anak tersebut. Artinya perkembangan iman si anak menjadi 
tanggungjawab orangtua. 

7 Orang tersebut dinilai sudah bisa menentukan pilihan imannya dan bisa mempertanggungjawabkannya. 
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 Dalam keadaan darurat, pembaptisan dapat dilakukan oleh semua orang Katolik yang 

sudah dibaptis. 

 Keadaan darurat yang dimaksud apabila: 

a. Orang yang ingin dibaptis tersebut dalam keadaan sakrat maut atau dalam bahaya 

maut 

b. Pelayan biasa tidak ada atau terhalang 

 Syarat: 

a. Syarat keabsahan sakramen harus dipenuhi terutama Materi dan Forma 

pembaptisan. 

b. Pembaptisan darurat dianggap SAH dan tidak perlu diulang kembali, baik apabila 

yang bersangkutan ternyata lolos dari bahaya maut/sembuh. 

 Berikut kutipan dari Kitab Hukum Kanonik: 

850   Baptis hendaknya diterimakan menurut tata-perayaan dalam buku-buku liturgi yang disetujui, kecuali 
dalam keadaan darurat, dimana harus ditepati hanya hal-hal yang dituntut untuk sahnya sakramen. 

857 § 1 Diluar keadaan darurat, tempat yang biasa untuk baptis adalah gereja atau ruang doa. 

860 § 1 Diluar keadaan darurat, baptis jangan diberikan di rumah pribadi, kecuali bila Ordinaris wilayah atas 
alasan yang berat mengizinkannya. 

  § 2 Kecuali Uskup diosesan menentukan lain, baptis jangan diberikan di rumah sakit diluar 
keadaan darurat atau atas alasan pastoral lain yang mendesak. 

861 § 2 Bilamana pelayan biasa tidak ada atau terhalang, baptis dilaksanakan secara licit oleh katekis atau 
orang lain yang oleh Ordinaris wilayah ditugaskan untuk fungsi itu, bahkan dalam 
keadaan darurat oleh siapapun yang mempunyai maksud yang semestinya; hendaknya para gembala 
jiwa-jiwa, terutama pastor paroki, memperhatikan agar umat beriman kristiani diberitahu tentang cara 
membaptis yang betul. 

862   Diluar keadaan darurat, tak seorang pun boleh melayani baptis di wilayah lain tanpa izin yang 
semestinya, bahkan juga kepada orang-orang bawahannya sendiri. 

 


