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Seseorang laki-laki tersembunyi didalam kegelapan secara 

hati-hati mendekati Yesus dari Nazareth. Laki-laki itu 

adalah seseorang penguasa kaum yahudi, dia memiliki suatu 

pertanyaan ditujukan kepada Yesus, tetapi menunggu malam 

tiba karena takut akan ada orang lain yang mendengar 

percakapan mereka. Nama laki-laki ini adalah Nikodemus 

dimana dia selalu mengikuti Yesus dari belakang dan 

menyaksikan keajaiban mukjizat yang selalu dilakukan oleh 

Yesus. Dia tahu bahwa tidak ada seseorang yang dapat 

melakukan keajaiban mukjizat ini tanpa bantuan dari Bapa di 

Surga. Tetapi sekarang dia melihat Yesus tanpa seseorang 

bersamanya, inilah waktu yang tepat bagi dia untuk 

menanyakan pertanyaan ini. 

"Guru," serunya, "Kami tahu bahwa engkau adalah Guru satu-

satunya dari Bapa di Surga, dimana tida seorangpun dapat 

melakukan keajaiban tanpa Bapa di Surga bersamaNya." 

Yesus mengetahui apa yang diinginkan Nikodemus lalu berkata 

"Seseorang tidak akan dapat melihat Kerajaan Surga tanpa 

dilahirkan kembali." 

Nikodemus heran dan bertanya balik, "Apa yang engkau 

maksudkan dengan, 'Lahir kembali'?" 

Ini adalah pertanyaan yang sama dimana seseorang selalu 

mengajukannya dalam waktu berabad-abad, dan mereka selalu 

memenungkan akan perkataan Yesus di kitab Yohanes 3:3. Apa 

arti dari pada dilahirkan kembali? 



Anda sendiri dapat melihat bahwa Bapa di Surga menciptakan 

manusia secara tritunggal yaitu roh, akal budi, dan tubuh. 

Akal budi ini dikontrol oleh roh, dan jika roh ini 

menguasai seluruhnya, seseorang hidup didalam persatuan dan 

perkumpulan dengan Bapa di Surga. Tetapi dibandingkan 

dengan tumbuh-tumbuhan dimana hanya memiliki satu dimensi 

kehidupan. Tumbuh-tumbuhan ini memiliki tubuh jasmani 

dimana mereka hidup dari pada nutrisi/ gizi dari dalam 

tanah dan udara, atau tanaman dimana kehidupannya 

tergantung daripada serangga-serangga yang hidup. Akar-akar 

tumbuhan ini tumbuh kuat didalam tanah untuk menahan 

tanaman tersebut, sementara seluruh reproduksi dilakukan  

melalui kode genetika tertutup yang terjadi didalam bibit/ 

biji. Kehidupan hewan dimana terjadi didalam dua dimensi, 

yaitu tubuh jasmani dan kesadaran atau akal budi. Hewan ini 

memakan tumbuh-tumbuhan atau binatang lainnya dan mereka 

memiliki jangkauan mobilitas/ gerak yang tak terbatas. 

Seperti tumbuh-tumbuhan, mereka memproduksi melalui kode 

genetika yang terjadi didalam bibit/ benih dimana selalu 

dibuahi oleh hewan yang jantan. Tetapi karena mereka 

memiliki kesadaran dan mobilitas/ gerakan yang tak 

terbatas, hewan-hewan ini jauh lebih unggul dibandingkan 

dengan tumbuh-tumbuhan. 

Bapa yang di Surga menciptakan manusia dalam 3 (tiga) 

bagian dimana memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu: roh, 

jasmani, dan akal budi. Dimana roh akan setiap manusia ini 

tidak dapat dibandingkan dengan mahkluk hidup seperti 

hewan, karena melalui roh inilah kita dapat berhubungan 

dengan Bapa di Surga. 

Yesus mengatakan bahwa Bapa di Surga ini adalah roh dan 

dimana setiap manusia harus menyembah Dia didalam roh dan 

kebenaran (Yohanes 4:24). Dimana manusia pertama diciptakan 



(dengan roh, akal budi, dan jasmani) oleh Bapa di Surga 

untuk memiliki persahabatan denganNya. 

Didalam kitab Kejadian 3:8, "Dan mereka mendengar suara 

Tuhan berjalan di taman pada waktu suasana yang sejuk." 

Manusia hidup dan bertemu di dalam komuni/ persahabatan 

dengan Tuhan melalui dimensi kerohanian ini. Bagaimanapun 

juga, bila roh ini mati maka kehidupan manusia akan menjadi 

Kehidupan "Hewan". Dimana pikiran utamanya adalah untuk 

kebutuhan jasmani dan nafsu yang sia-sia.  

Sebetulnya roh akan setiap umat manusia itu mati 

dikarenakan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukannya didalam hidup ini. 

Pada mulanya, Bapa di Surga ini menciptakan kehidupan yang 

ideal bagi umat manusia, lingkungan yang murni. Mereka 

memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan sempurnya. Karena 

rohnya hidup dia memiliki persahabatan dan komuni dengan 

Bapa di Surga. Tetapi tiba-tiba dilema muncul. 

Apakah persahabatan manusia dengan Tuhan ini berasal dari 

cinta kasihnya kepada Tuhan? 

Atau persahabatan umat manusia dengan Tuhan timbul karena 

tidak ada jalan lain? 

Untuk mengetahui ketulusan hati manusia ini maka Tuhan 

menempatkan satu pohon yang sangat menarik perhatian 

ditengah-tengah taman firdaus/ taman eden. Pohon dengan 

buahnya yang terlarang, buah yang dapat mengancam akan 

kematian rohani. Manusia ini harus mengambil keputusan, 

apakah dia ingin berlanjut memiliki persahabatan dengan 

Tuhan atau ingin memuaskan keinginan jasmaninya dimana 

dapat mengakibatkan putus hubungan dengan Tuhan? 

Sayangnya, Adam/ manusia pertama ini memilih hidup untuk 

memenuhi keinginan jasmaninya saja dengan jalan memakan 

buah terlarang itu. Perbuatan Adam ini yang mengakibatkan 



rohnya mati. Pada saat itu juga manusia dibagi menjadi 2 

(dua) dimensi yaitu tubuh jasmani dan akal budi. 

Yesus menyarankan kepada Nikodemus untuk dilahirkan kembali 

(Yohanes 3:7) 

Kita harus dilahirkan secara rohani. Kita dilahirkan 

pertama kali melalui tubuh jasmani dan terasingkan oleh 

Tuhan, maka dari itu kita harus dilahirkan kembali secara 

rohani jika kita ingin mengetahui berkah, rahmatNya, dan 

kegembiraan yang tak terbatas melalui persahabatan dengan 

Tuhan ini. Adam (manusia pertama) membunuh rohnya sendiri 

dan tidak dapat menemukan jalan lain untuk menyelamatkan 

rohnya, tidak juga melalui kebajikan, keagamaan, atau 

dengan mematuhi undang-undang yang ditentukan. 

Kita dapat berusaha untuk menjadi baik, tetapi kebaikan ini 

tidak akan cukup. 

Percakapan Yesus dengan Nikodemus berlanjut, "Tanpa 

dilahirkan kembali secara rohani kamu tidak akan pernah 

dapat melihat Kerajaan Surga" (Yohanes 3:3) 

Pada dasarnya manusia itu tidak dapat mengerti akan dimensi 

ini. Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus, "Siapa 

yang dapat mengetahui keadaan manusia jika bukan dari 

rohnya sendiri? Begitu pula dengan Tuhan melalui Roh Tuhan 

itu sendiri. Kita tidak menerima roh duniawi melainkan roh 

dari Tuhan dimana kita dapat mengetahui anugerah Tuhan dan 

dapat berbicara akan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, 

bukan kebijaksanaan dari manusia. Membandingkan hal-hal 

keagamaan/ bathiniah melalui rohani. Manusia pada dasarnya 

tidak dapat menerima dan mengetahui Roh dari Tuhan karena 

kebodohan dan juga tidak ada kepekaan mengenai hal-hal 

rohani ini" 1Korintus 2:11-14 

Paulus mengatakan bahwa seseorang pada dasarnya tidak dapat 

mengetahui atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan 



rohani, bagi mereka tidak berarti sama sekali. Kekuasaan 

roh didalam manusia dan kekuasaan akan hal-hal jasmani 

didalam tubuh manusia inilah yang menjadi jurang pemisah 

komunikasi ini. 

Apakah anda pernah mengalami kesulitan untuk memberikan 

pengertian kepada anak kecil? dapat membuat anda frustasi 

karena mereka tidak akan pernah mengerti. Sesuatu yang kita 

sampaikan kepada mereka adalah sangat jelas, nyata, dan 

masuk akal, tetapi mengapa tidak dapat dipahami juga? 

Didalam hal-hal rohani, manusia ini dapat dibilang seperti 

anak yang masih muda. 

Alkitab mengatakan bahwa manusia ini tidak dapat mengerti 

mengenai hal-hal rohani dikarenakan mereka tidak ada 

pengetahuan didalam rohani. Maka dari itu Yesus mengatakan 

bahwa, "Engkau harus dilahirkan kembali jika ingin melihat 

Kerajaan Tuhan." Dilahirkan secara rohani adalah satu-

satunya jalan untuk dapat melihat dan mengetahui dimensi 

Kerajaan Tuhan ini. Jadi kesimpulannya adalah anda harus 

dilahirkan kembali. 

Lalu Nikodemus bertanya balik, "Bagaimana saya bisa 

dilahirkan kembali? melalui proses/ jalan apakah seseorang 

dapat dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin semua ini bisa 

terjadi?" 

Lalu Yesus menerangkan melalui gambaran/ ilustrasi dimana 

Nikodemus dapat mengerti dengan jelas melalui buku 

perjanjian lama didalam buku bilangan. Orang-orang Israel 

mulai mengeluh kepada Tuhan dan Musa ketika mereka berada 

di padang belantara. Mereka bilang, "Mereka membawa kita 

keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang belantara ini. 

Kita tidak memiliki roti sama sekali dan kita sudah muak 

akan makanan yang berasal dari Surga ini" (Bilangan 21:5) 



Karena mereka mengaduh dan mengeluh kepada Tuhan, maka 

Tuhan mengijinkan ular yang sangat beracun ini untuk masuk 

ke tenda-tenda mereka. Tidak lama kemudian banyak orang 

yang mati karena gigitan ular tersebut. Lalu bangsa Israel 

berlarian menuju Musa untuk meminta maaf dan memohon agar 

Musa berdoa untuk mereka. Musa sebaliknya meminta Tuhan 

untuk dapat menyembuhkan mereka. 

Bagaimanapun juga, Tuhan memberikan mereka pilihan untuk 

menyelamatkan diri mereka sendiri daripada menyembuhkan 

mereka semua. 

Didalam bilangan 21:8 ditulis, "Lalu Tuhan berkata kepada 

Musa agar dia membuat bentuk ular yang berapi-api agar 

diletakkan diatas galah/ tiang, dan bagi mereka yang 

menatap/ melihat akan tetap hidup dari gigitan ular beracun 

itu." 

Lalu, Musa membuat bentuk ular dari logam kuningan dipasang 

diatas galah/ tiang dan diletakkan diantara tenda-tenda 

mereka. Untuk dapat sembuh dari gigitan ular beracun ini 

secara langsung, mereka diperintahkan untuk kapan saja 

menatap ular yang terbuat dari kuningan logam yang 

diletakkan diatas galah tersebut. 

Saya akan menjelaskan arti daripada simbolisme ini. Didalam 

injil, logam kuningan ini melambangkan akan hukuman Tuhan. 

Bangsa Israel meletakkan korban mereka diatas altar yang 

terbuat dari logam kuningan (2raja-raja 16:15). Begitu pula 

didalam injil menyatakan bahwa ular ini adalah melambangkan 

akan dosa (Kejadian 3:13 ular berada didalam taman firdaus/ 

taman eden). Kesimpulannya adalah ular yang diletakan pada 

galah tersebut berhubungan dengan kayu salib dimana Yesus 

disalibkan. Yesus berkata,"Begitu pula Anak dari pada 

Manusia harus ditinggikan" (Yohanes 3:14). Dimana didalam 



kitab Yohanes 12:32 Dia berkata,"Semua manusia akan datang 

kepadaku jika Aku ditinggikan di dunia ini."  

Yesus meramalkan bahwa dirinya akan mati dikayu salib 

Maka dari itu, ular yang terbuat dari logam kuningan dimana 

diletakkan diatas galah ini melambangkan dosa-dosa kita 

telah dihakimi/ diadili oleh Tuhan diatas kayu salib. 

Jika Musa dapat meninggikan lambang ular tersebut di 

tengah-tengah padang belantara, maka Anak Manusia juga 

harus dapat ditinggikan. Bagaimana bisa seseorang lahir 

kembali? dia dapat dilahirkan kembali dengan Tuhan melalui 

kematian anakNya. Yesus mengambil alih dosa-dosa kita 

melalui kematianNya untuk kita semua. Jika hanya kita 

mengetahui serta melihat dengan yakin dan percaya akan 

Yesus di kayu salibNya, kita akan menyadari bahwa Dia mati 

untuk dosa-dosa kita semua, Memikul hukuman Tuhan untuk 

kita semua. 

Bayangkan jika anda hidup dengan bangsa Israel 3.800 tahun 

yang lalu ketika ular-ular ini masuk kedalam tenda mereka 

semua. Ketika suatu hari anda sedang asyik-asyiknya 

berbicara dengan teman anda, tahu-tahu ular masuk dan 

menggigit kaki teman anda, dan anda hanya dapat melihat 

kakinya bengkak tanpa dapat menolong lalu beberapa menit 

kemudian dia mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah. 

Lalu anda secara cepat menarik teman anda keluar tenda dang 

menangis dan berkata, "Cepat lihat ular dari logam kuningan 

diatas galah yang Musa pasang ditengah-tengah tenda itu!" 

lalu teman anda menjawab, "Aku tidak mengerti bagaimana itu 

dapat menolongku" 

lalu anda menjawab, "Jangan membantah, cepat lihat!" 

"Aku tidak mengerti bagaimana hanya dengan melihat ular 

diatas galah itu dapat menolong aku? Aku ini akan mati 

beberapa saat lagi." 



"akupun tidak tahu bagaimana cara kerjanya," anda dengan 

sangat takut mencoba menerangkannya lagi. "Yang aku tahu 

bahwa beratus-ratus orang disekitar kita ini akan mati 

seperti kamu, tetapi setelah mereka melihat ular yang 

terbuat dari logam kuningan yang berada diatas galah itu 

sembuh. Cepat lihat!" 

"Itu hanya khayalan belaka dan bohongan," kata teman anda 

dimana pada akhirnya dia bilang, "Tidak, saya tidak akan 

lihat."  

Lalu teman anda mati dan anda tidak dapat mempercayainya. 

Anda hanya meminta dia untuk melihatnya dan dia tidak perlu 

mengerti bagaimana caranya untuk dapat diselamatkan. 

Demikian juga dengan Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa 

kita. Kita tidak perlu memahami bagaimana caranya roh ini 

dilahirkan, kita tidak perlu mengetahui bagaimana kita 

dapat diubah sampai akar-akarnya/ secara radikal. Yang 

perlu kita ketahui adalah semua itu bukan sesuatu yang 

mustahil. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka di gurun 

pasir tidak perlu mengetahui untuk menikmati hasilnya. Kita 

secara sadar dapat hidup didalam komuni dan persahabatan 

dengan Tuhan. Kita dapat merasakan bagaimana indahnya untuk 

memiliki hidup kekal dan dibebaskan dari dosa-dosa ini. 

Yesus menjelaskan bagaimana cara agar dapat dilahirkan 

kembali, "Seperti Musa mengangat tinggi ular dari logam 

kuningan tersebut diatas gurun belantara, begitupula dengan 

Anak Manusia harus diangkat tinggi-tinggi dan barang siapa 

yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal" 

(Yohanes 3:14-15) 

Sebagaimana baiknya untuk dapat dimengerti adalah tanpa 

kelahiran rohani ini engkau hanya dua pertiga (2/3) bagian 

daripada manusia. Pada dasarnya manusia tidak menyadari 

akan adanya kekurangan didalam hidupnya dan selalu mencari 



jalan keluar. Masalahnya adalah mereka selalu mencari 

sesuatu untuk memuaskan kebutuhan jasmani dan emosionil 

saja. Pada akhirnya manusia dengan kesenangan jasmani 

belaka serta emosionil ini masih tidak dapat memuaskan 

sesuatu yang hilang. Dimana tidak ada satupun yang dapat 

memuaskan kebutuhan rohani manusia tanpa dilahirkan kembali 

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika anda 

tidak beribadah melalui Tuhan yang sesungguhnya dan Tuhan 

yang hidup, pasti anda menemukan penggantinya yang lain. 

Mobil anda misalnya atau rumah anda bisa juga perahu anda, 

daftar ini bisa menjadi panjang tanpa habisnya. Beribadah 

adalah bagian dasar daripada keberadaan manusia.  

Anda mungkin memiliki pikiran bahwa ini semua sangat 

sederhana. Mungkin juga anda tidak mengerti bagaimana kita 

bisa dilahirkan kembali hanya dengan percaya akan Yesus 

Kristus. Tuhan membuat ini sangat sederhana sekali meskipun 

anak kecilpun dapat dilahirkan kembali. 

Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Tuhan sangat 

mencintai seluruh yang ada di dunia ini, dunia yang hancur 

oleh dosa-dosa manusia dimana barang siapa yang percaya 

akan Dia tidak akan musnah, melainkan memiliki hidup yang 

kekal (Yohanes 3:16) 

Saya berpikir akan bangsa Israel dimana mereka mengembara 

di gurun pasir, menyalahkan Tuhan akan masalah mereka, 

mengeluh serta menyalahkan Tuhan akan kesengsaraan mereka, 

dimana kenyataannya mereka yang seharusnya disalahkan. Ciri 

khas setiap kehidupan manusia. Berpaling dari Tuhan dan 

hidup didalam dosa. Lalu mulai merasakan kesengsaraan hidup 

didalam dosa diantaranya: kekosongan, frustrasi, serta 

dampak negatif lainnya. Hidup didalam dosa adalah kematian. 

Seperti gigitan ular beracun dimana akan menghabiskan dan 

menewaskan diri anda. 



Kesulitan serta panjangnya waktu bagi bangsa Israel di 

gurun belantara ini bukan tujuan dan rencana Tuhan yang 

sebenarnya. Tuhan menginginkan mereka untuk menempati Tanah 

Perjanjian agar mereka dapat menikmati kesuburan dan 

berkah-berkah di Tanah Perjanjian ini, dimana Tuhan 

janjikan kepada pemimpin mereka yaitu Abraham. Melainkan 

mereka menolak akan kesaksian daripada Kaleb dan Yosua 

dengan berkata, "Kita tidak dapat memasuki wilayah dan 

mengambil alih karena musuh kita ini cukup kuat." malahan 

mereka berputar haluan menuju ke padang belantara. Setelah 

beberapa lama di padang belantara, mereka mulai menyalahkan 

Tuhan akan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. 

Jika anda sekarang tinggal di padang belantara bukan 

berarti Tuhan menginginkan anda untuk tinggal disana. Tuhan 

tidak menginginkan anda untuk hidup didalam dosa. Tuhan 

menginginkan anda untuk hidup penuh didalam kerohanian dan 

menikmati hasil dan berkah-berkah daripada persahabatan 

kita dengan Dia. 

Bangsa Israel salah mengartikan tujuan akan Tuhan, mengapa 

Tuhan mengirim ular-ular beracun kepada mereka. Tuhan 

menginginkan mereka untuk kembali kepadaNya. Anda dapat 

melihat bagaimana Tuhan seringkali mengijinkan kesukaran 

untuk datang bila kita mengembara didalam jalur yang salah. 

Dia tahu bahwa pengalaman pahit ini dapat membangunkan kita 

agar kita kembali kepadaNya. Bukan berarti ini adalah 

hukuman Tuhan melainkan Dia berkata, "Berbaliklah kepadaKu, 

kamu tidak akan bisa hidup tanpa Aku. Engkau akan binasa. 

Inilah contoh daripada kerusakan itu jika engkau berusaha 

hidup tanpa Aku." 

Semua itu ditujukan agar kita berbalik kepadaNya, agar anda 

dapat dilahirkan melalui kerohanian ini dan hidup indah 

didalam persahabatan kita dengan Tuhan. 



Tanpa bantuan dari Tuhan, bangsa Israel sudah meninggal 

didalam padang belantara. Mereka dapat mengakhiri dalam 

waktu dua minggu dibandingkan dengan hampir empat puluh 

tahun. Tuhan begitu pula menopang anda jika sekarang anda 

berada didalam kesusahan atau kesukaran. Tanpa bantuan 

tangan Tuhan anda tidak akan bisa bertahan selama 5 detik.  

Anda berhutang hidup anda kepadaNya. Dia menopang anda agar 

anda datang untuk merasakan cinta kasihNya yang besar, 

perhatianNya, serta kepedulianNya untuk anda agar anda 

dapat dilahirkan kembali melalui rohani dan mengetahui 

dimensi dimana Tuhan ciptakan untuk kita semua. 

Sekarang ini banyak diantara kalian yang mengambil 

keputusan pintas dimana kemusnahan berada. Anda harus 

berbalik kepada Tuhan sebelum anda ditelan kemusnahan. 

Janji akan Tuhan itu indah jika anda hanya percaya kepada 

anakNya, anda tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. 

Hidup kekal ini bukan hanya kuantitas melainkan kualitas. 

Anda dapat membayangkan kuantitas tanpa kualitas adalah 

neraka. Tetapi hidup didalam kerohanian ini jauh lebih 

berkualitas daripada hewan-hewan yang hidup, jauh daripada 

apa yang kita bayangkan. 

Kehidupan rohani inilah yang Tuhan inginkan dari anda 

dimana persahabatan terjalin antara kita dengan Tuhan. Di 

dalam Alkitab mengatakan bahwa pikiran dalam kerohanian ini 

berdampak kehidupan damai dan sejahtera sebaliknya pikiran 

duniawi ini berdampak kematian. Tuhan menginginkan sekali 

agar anda memiliki kehidupan yang kekal, damai, dan 

sejahtera melalui jalinan baik dengan Tuhan. Yang perlu 

anda ketahui adalah Tuhan bersama kita, memandu kita dimana 

saja kita berada dan Dia berkuasa. 

Manusia dilahirkan kembali melalui kepercayaannya bahwa 

Tuhan menyediakan pengampunan akan dosa-dosa kita dimana 



disediakan melalui Yesus. Maka dari itu Ketika anda 

menerima Yesus sebagai penyelamat dan percaya bahwa dia 

mati untuk dosa-dosa kita, anda akan mengalami sesuatu yang 

mengagumkan dan misterius yang akan terjadi didalam diri 

anda sendiri, dimana roh ini lahir. Tiba-tiba anda 

merasakan kehidupan yang penuh dengan dimensi kerohanian 

yang tak pernah terbayangkan dan terpikirkan. Sesuatu yang 

sangat indah dan menakjubkan melebihi sesuatu yang pernah 

anda alami sebelumnya, dan sulit untuk dilukiskan. Paulus 

berkata bahwa sesuatu yang dia rasakan didalam kerohanian 

ini sangat menakjubkan dan sulit untuk diungkapkan melalui 

kata-kata (2Korintus 12:4). Sulit untuk diungkapkan dengan 

kata-kata apapun  

Yesus berkata, "Jika anda ingin melihat Kerajaan Surga dan 

memahaminya, anda harus dilahirkan kembali." 

Untuk memasuki Kerajaan Tuhan, anda harus dilahirkan 

kembali. Lihat Yesus Kristus yang mati dikayu salib untuk 

menebus dosa-dosa kita, percaya akan Dia dan cintaNya untuk 

anda, lalu perubahan/ transformasi tersebut akan anda 

alami. Pertanyaan ini untuk anda, "Apakah anda pernah 

dilahirkan kembali dengan Roh Tuhan? bila jawaban anda 

belum maka satu-satunya jalan adalah secara sederhana 

Hari ini anda adalah satu diantara dua pilihan tersebut, 

pilihan ini tergantung daripada hubungan anda dengan Yesus 

Kristus. Anda dapat percaya dan melihat Yesus yang mati 

dikayu salib dengan penuh keyakinan atau anda dapat 

berlanjut hidup seperti apa yang anda miliki sekarang ini. 

Anda tidak perlu berbuat apa-apa untuk menuju jalan yang 

sesat, hidup seperti apa yang anda lakukan setiap harinya 

akat secara otomatis memimpin anda kejalan yang buntu. 



Tetapi jika anda melihat ke atas kayu salib dan percaya 

akan Dia yang mati untuk dosa-dosa kita ini, maka pemberian 

Tuhan yang tanpa batas ini menjadi milik anda... 

Pemberian akan hidup kekal 

 

 

 

 

 

Doa untuk orang-orang yang berdosa 

Jika anda menginginkan hubungan personal dengan Tuhan dan 

jaminan bahwa dosa-dosa anda dihapuskan, maka doa inilah 

yang saya sarankan untuk diucapkan... 

Bapa, Saya datang kepadamu, mengakui dosa-dosa saya dan 

meminta pengampunan dari Tuhan. Terima Kasih Tuhan karena 

Engkau menjanjikan saya apabila saya mengakui dosa-dosa 

saya, Engkau setia akan mengampuni dan menghapuskan saya 

dari seluruh perbuatan yang tidak sepantasnya saya perbuat. 

Saya tidak ingin berdosa lagi dan ingin hidup didalam 

kemauan Tuhan. Saya mohon bantuan Tuhan dan kekuatan Roh 

Kudus yang Tuhan berikan kepada saya untuk hidup dengan 

benar. 

Saya berterima kasih kepada Yesus Kristus yang mati diatas 

Kayu Salib untuk menebus dosa-dosa saya Dan bangkit kembali 

dari kematian. Saya menerima Dia sebagai Juru Selamat, 

Tuhanku, dan Temanku. 

Saya juga berterima kasih karena barang siapa yang datang 

kepadaMu akan diterima secara bijaksana. Terima kasih akan 

hidup baru didalam Kristus. Saya menyerahkan diri saya 

kepadaMu. Gunakan saya sebagaimana Tuhan menghendaki saya, 

didalam nama Yesus, amen 

 



 

 

Apa langkah selanjutnya? 

 

Setelah anda menentukan untuk menerima Yesus Kristus 

sebagai penyelamat anda, maka sekarang anda telah 

dilahirkan kembali. Hal-hal dibawah ini akan menolong anda 

untuk bertumbuh sebagai seorang Kristen... 

1. Berdoa - doa adalah semacam hubungan telepon dimana 

dihubungkan langsung kepada Tuhan. Sangat penting sekali 

untuk berbicara kepadaNya setiap hari, ada baiknya jika 

dilakukan setiap hari (Filipi 4:6) 

2. Membaca Alkitab - Alkitab adalah surat cinta Tuhan 

kepada kita. Lebih banyak anda membaca, lebih banyak anda 

jatuh cinta kepadaNya (1Petrus 2:2) 

3. Menjalin hubungan - anda harus memiliki teman yang 

memiliki keyakinan yang sama dimana dapat memberi semangat 

satu dengan yang lain. Inilah pentingnya mengapa kita harus 

mencari gereja dimana kita dapat bertemu dengan sesama 

orang Kristen. (Ibrani 10:24-25) 

4. Menjadi saksi kepada yang lain - berbagi keyakinan akan 

Yesus Kristus satu dengan yang lainnya. Berdoa agar Tuhan 

memberi petunjuk bagaimana dan kapan anda dapat menjadi 

saksi Tuhan (Markus 16:15) 

 

 

 

Jika anda menginginkan bantuan untuk mencarikan gereja 

diwilayah anda, anda dapat menelpon kita di Calvary Chapel 

Costa Mesa, California. Staf kami dapat membantu anda 

mencari tempat berkumpul dengan sesama orang Kristen. Nomer 



telpon kami 1-714-979-4422 antara pukul 09:00 pagi sampai 

pukul 17:00 malam, waktu pasifik 

 

atau alamat website kami dapat menolong anda 

 

www.calvarychapel.com/gospel 

 

www.calvarychapel.com/costamesa/ 

newbelievers/study/index.htm 

 

www.twft.com 

 

www.calvarychapel.com 

 

Tuhan memberkati anda dan kami berdoa agar anda terus 

bertumbuh secara dekat dengan Tuhan setiap Hari 

 

 

Chuck Smit, Pendeta di Kalvari Kapel 

Costa Mesa, California, USA. Pengajar Alkitab  

Selama lebih dari 50 tahun. Pengajaran Alkitab ini dapat  

didengar setiap hari diseluruh wilayah program radio 

The Word for Today. Buku lainnya adalah "Air Kehidupan" 

"Kenapa pengampunan dapat mengubah segalanya," 

dan "Kehidupan Doa yang efektif" 

 

 

The Word For Today 

P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628, USA 

1-800- 272-9673 

www.twft.com

 


