
 

Página (Page) 1 

 

 

Series: 

Sermon Series 

 

Title: 

DARAH KEHIDUPAN 

Injil: Bagaimana Kita Membutuhkannya 

Part: 4 

 

Speaker: 

Dr David Platt   

Date:   

04/20/08  

 

Text: 

Jika saudara memiliki sebuah Alkitab dan saya berharap saudara membawanya, biarkan saya 

mengundang saudara untuk membuka dengan sayadari Yohanes fasal 3. Hari ini mungkin 

merupakan hari yang sangat penting, salah satu hari paling penting dalam hidup saudara. Dan saya 

mengatakannya agar tidak menjadi dramatis. Firman ini terlalu baik dan terlalu penting untuk 

menjadi dramatis, namun karena saya mengatakan bahwa karena saya percaya bahwa Firman ini 

memiliki sesuatu kekekalan yang  penting untuk disampaikan kepada  banyak dari kita. Tidak ada 

yang baru atau sebuah novel yang ingin sayaperhadapkan di depan saudara, tetapi pada saat yang 

sama dari permulaan  waktu kita, saya ingin meminta perhatian saudara untuk memberikan  

perhatian khusus terhadap kebenaran yang akan  kita  melihat yang datang dari Johanes 

fasal 3. Minggu lalu kita melihat kepad dasar  Keselamatan dalam Injil. Kita melihat dalam Injilyang 

memberitahu kita bahwa Allah yang adil dan murah-hati dari  alam semesta, memandang kepada  

orang-orang tak berpengharapan  manusia yang berdosa dan mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus,  

Allah yang di dalam Daging untuk menanggung murka-Nya menanggung dosa di kayu salib dan 

untuk menunjukkan kuasa-Nya atas dosa dalam kebangkitan sehingga semua orang yang memiliki 

iman di dalam Dia akan mengalami diperdamaikan dengan Allah selamanya. Ini adalah Injil. Dan itu 
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adalah Injil yang banyak orang tahu. Sebagian besar dari kita saya yakin  mengetahuinya. Tetapi pada 

kenyataannya  yang kita lihat akhir minggu lalu adalah bahwa mengetahui saja dalam dirinya sendiri 

masih tidak merupakan Keselamatan. 

Saudaradapat mengetahui semua hal-hal itu dan masih pada suatu hari berdiri di hadapan Yesus 

dan mendengar Dia mengucapkan kata-kata "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari pada-

Ku engkau pelaku kejahatan. "Pertanyaannya masih tetap ada, baiklah, bagaimana Injil  menjadi 

terjalin dalam hidup kita,  menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Bagaimana Injil ini terwujud 

sebagai kekuatan Allah sebagai Keselamatan di dalam setiap hidup kita? Dan itu merupakan suatu 

pertanyaan kekekalan yang penting. Itulah yang saya ingin kita pelajari benar-benar secara 

mendalam dan saya ingin kita  mendengar jawaban dari Yesus. Kita akan membaca Yohanes fasal 3 

ayat 1 sampai 21. Ini merupakan bagian yang bahkan jikasaudara berada dalam suasana beribadah 

pada hari ini baru untuk pertama kalinya, saudara mungkin akrab dengannya karena di dalamnya 

ada Yohanes 3:16 yang bisa kita lihat di beberapa tempat yang berbeda. Tetapi saya ingin saudara 

mendengarkan ayat-aAyat ini. Mendengarkan Yesus berbicara dengan cara yang lain seperti yang 

saudara belum pernah dengarkan ajaran ini sebelumnya.  

Dengarkanlah  Yohanes fasal 3ayat  1 Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang 

pemimpin agama Yahudi. 2 Ia datang pada malam kepada Yesus i dan berkata, "Rabi kami,  bahwa 

Engkau datang sebagai guru yang diutus  Allah; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan 

tanda-tanda  yang Engkau adakan itu,  jika Allah tidak menyertainya." 3  Yesus menjawab kata-Nya, 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia, tidak dapat  melihat 

Kerajaan Allah." 4 " Kata Nikodemus, kepada-Nya: “Bagaimana mungkin seorang , kalau ia sudah 

tua?" Nikodemus bertanya. "Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan 

lagi?" 5 Jawab  Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhmya jika seoran tidak  dilahirkan  dari air 

dan Roh, ia tidak dapat masuk  ke dalam Kerajaan Allah.  6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah 

daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. 7 Janganlah engkau heran, karena Aku berkata  

karena Aku berkata kepadamu, 'Kamu harus dilahirkan kembali.' 8 Angin bertiup kemana ia mau, 

dan engkau mendengar bunyinya, tetapiengkau  Anda tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana 

iapergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. " 9   Nikodemus menjawab, 

katanya: "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" 10 "Engkau adalah pengauar Israel," kata Yesus, "dan 

engkau tidak mengerti hal-hal itu? 11 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami nerkata-kata 

tentang apa yang  kami ketahui dan kami saksikan tentang apa  kami lihat,  tetapi kamu tidak 

menerima kesaksian kami 12 Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang 

hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau  Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-

hal sorgawi? 13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun 
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dari sorga, yaitu -- Anak Manusia.14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal. 16 ". Karena begitu besar kasih  Allahakan dunia ini, sehingga Ia telah  

mengaruniakan  Anak-Nya yang tunggal,supaya setiap orang  yang  percaya kepadaNya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah  mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan 

untuk menghakimi  dunia, melainkan untuk menyelamatkannya  oleh Dia. 18  Barangsiapa percaya 

kepada-Nya ia tidak akan dihukum, barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, 

sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19 Dan inilah hukuman itu: Terang telah 

datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terangsebab perbuatan-

perbuatan mereka jahat. 20 Sebab barangsiapa berbuat jahat,  membenci terang, dan tidak  datang 

ke pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itutidak tampak. 21 Tetapi 

barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa 

perbuatan-perbuatannya itu dilakukan di dalam Allah”  

 

"Aku berkata kepadamu kebenaran" kata Yesus. "Tidak ada  seorangpun yang  dapat melihat 

Kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali." Ini adalah pernyataan penting dan itu memunculkan 

pertanyaan, apakah saudara telah dilahirkan kembali? Itu tampaknya  sedikit ketinggallan, tapi 

sebenarnya dalam  beberapa kalangan isilah itu merupaka  istilah yang umum. Salah satu contohnya 

adalah di Kelompok Penelitian Barna. Saudara mungkin terbiasa  dengan Kelompok Penelitian 

Barna. Ini adalah organisasi penelitian Kristen dan mereka melakukan banyak penelitian untuk 

melihat berapa banyak orang yang Kristen atau  bagaimana orang Kristen hidup. Bahkan jika 

saudara  akan diteliti oleh Barna, pertanyaan pertama yang diajukan  kapada saudara akan mengacu 

pada apakah atau tidak saudara  dilahirkan kembali Kristen. Dengan cara inilah  Barna akan 

mengetahui apakah saudara seorang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Pertanyaan pertama 

yang akan  ditanyakan kepada saudara adalah, "apakahsaudara pernah membuat komitmen secara 

pribadi kepada Yesus yangpengarunya  masih penting dalam hidup saudara  hari ini? Apakah 

saudara pernah membuat komitmen pribadi kepada Yesus yang masih penting dalam hidup Anda 

hari ini "Saudara menjawab 'ya' untuk pertanyaan itu dan saudara mendapatkan pertanyaan 

berikut?. Pertanyaan berikut adalah "Apakah saudara tahu bahwa saudara akan ke sorga atau apakah 

saudara percaya bahwa saudara akan ke surga?" Dan jika saudara mengatakan 'Saya akan ke sorga 

karena saya telah menerima Yesus maka saudara berada di dalam, saudara dilahirkan kembali. Itu 

semua yang perlu saudar lakukan. Sekarang saudara adalah seorang Kristen yang telah dilahirkan 

kembali menurut Barna.Dan hasilnya adalah hampir setengah dari orang Amerika, menurut hasil 

penelitian Barna, hampir setengah dari peduduk  Amerika adalah orang Kristen yang telahdilahirkan 



 

Página (Page)4 

 

kembali. Hampir setengah dari penduduk negara kita telah dilahirkan kembali. Tapi apa yang 

menarik adalah ketika saudara menggali lebih dalam kedalam penelitian Barna, saudara akan 

menemukan beberapa hal menarik.Saudara mulai menemukan bahwa keyakinan orang Kristen yang 

telah dilahirkan kembali sangat berbeda-beda. Bahkan, ada sejumlah besar orang Kristen yang telah 

dilahirkan kembali yang percaya perbuatan-perbuatanlah yang dapat membawa saudara ke 

sorga.Kemudian saudara mulai masuk ke penilaian  gaya hidup dan saudara akan  menemukan 

alasan orang Kristen dilahirkan kembali, sesuai dengan  kutipan, "kehidupan mereka dalam banyak 

cara hampir tidak bisa dibedakan dari orang yang bukan Kristen." Kata Salah satu pokok bahasan 

berjudul 'Orang Kristen yang lahir baru memiliki  kemungkinan untuk perceraian seperti yang  

bukan Kristen. " Ini terus berbicara tentang sberbagai studi yang berbeda, juga tentang bagaimana 

orang Kristen yang sudah  dilahirkan kembali mendengarkan dan menonton hiburan yang sama 

dengan mereka yang bukan Kristen. Mereka mencintai harta benda duniawi sama seperti yang 

bukan Kristen. Mereka menanggapi ketidak adlian di dunia yang sama sebagai yang bukan Kristen 

lakukan. Dan hasilnya adalah banyak orang yang mengambil apa yang telah menjadi hasil penelitian 

Barna  mengambil kesimpulan bahwa  orang Kristen yang dilahirkan kembali benar-benar tidak 

perlu berbeda atau dalam beberapa cara  tidak perlu sangat berbeda dari orang yang bukan 

Kristen. Dan apa yang saya ingin usulkan kepada saudara menyadari bahwa  bahwa kesimpulan itu 

adalah  salah. Kesimpulan yang benar-benar sah. Saya tidak mengatakan bahwa penelitian Barna 

adalah cacat. Saya yakin mereka secara statistik tepat tujuan.  Apa yang saya ingin katakan adalah 

bahwa saya berpikir penelitian ini tidak menunjukkan bahwa orang Kristen yang dilahirkan kembali  

dan orang yang bukan Kristen mengalami kehidupan dan kepercayaan yang sama. Saya percaya 

bahwa hal itu menunjukkan bahwa ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka telah dilahirkan 

kembali.sebagai  orang-orang Kristen padahal  tidak. Kehidupan  dan keyakinan mereka bersaksi 

bahwa mereka belum dilahirkan kembali. Saudara berpikir tentang hal apa yang.menjadi 

persyaratan yang diperlukan untuk masuk klasifikasi sebagai syarat  lahir kembalidalam iman  

Kristen menurut Barna, bahwa Anda mengatakan bahwa saya membuat komitmen pribadi kepada 

Yesus dan saya percaya saya akan pergi ke sorga.saudar percaya pada Yesus dan saudara yakin 

saudara akan ke sorga. Tak satu pun dari hal-hal itu, baik hal-hal di dalam dan dari diri mereka 

sendiri membentuk sesuai dengan apa yang Kitab Suci mengajarkan tentang  artinya dilahirkan 

kembali.  Saudara percaya kepada Yesus. Siapakah yang tidak percaya? Setiap orang yang dalam 

keadaan mabuk yang saya  temui di jalan mengatakan percaya pada Yesus. Pasangan laki-laki dan 

wanita yang belum menikah, tidur bersama juga  percaya kepada Yesus. Pria dan wanita yang 

melalaikan tugas untuk menyembah selama 40 tahun percaya kepada Yesus. Banyak orang yang 

mencintai keduniawian, gereja yang  suam-suam kuku percaya kepada Yesus. Banyak orang dalam 
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jemaat gereja sekarang ini percaya dalam Yesus tetapi tidak pernah mengalami dilahirkan 

kembali. Apa yang saya ingin kita mengerti adalah bahwa saya ingin agar kita mempelajari tentang 

apa artinya dilahirkan kembali. Dan saya ingin kita belajar lebih luas dan bahkan melihat khusus 

keisi dari Yohanes 3. Mari kita melihatlah dengan dari Yohanes  2 ayat  23.Dengarkan apa yang 

dikatakannya itu. Aku ingin saudara melihat bagaimana hal ini mungkin untuk percaya kepada Yesus 

tapi tidak mengerti ketika datang ke apa artinya dilahirkan kembali.Dengarkan Yohanes 2:23 Dan 

sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalan nama-Nya, 

karena mereka telah melihat tanda-tanda  yang diadakan-Nya. Itulah ungkapannya, mereka 

percaya. Dengarkan ayat 24 Tetapi Yesus sendiri tidak  mempercayakan diri-Nya kepada  

mereka, karena Ia mengenal mereka  semua. Betapa ungkapan itu menarik.Ada  banyak orang 

yang percaya kepada Yesus tetapi Yesus tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka. Sebuah 

ilustrasi yang kita miliki itu adalah Nikodemus. Dia datang pada ke tempat pertremuan dan saudara 

bisa melihatnya dalam ayat 2, ia mengetahui, ia percaya bahwa Yesus datang dari Allah, tetapi dia 

tidak memiliki pengertian mengenai apa artinya dilahirkan kembali. Dan jika Yesus mengatakan 

bahwa tidak ada yang dapat melihat Kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali, maka saya 

berpendapat bahwa pertanyaan  penting dengan nilai kekekalan untuk ditanyakan adalah  " apakah 

saudara sudah dilahirkan kembali?" Dalam rangka untuk mengajukan pertanyaan itu, kita harus 

mengerti apa artinya dilahirkan kembali dan itu merupakan hal yang saya ingin kita lakukan. Saya 

ingin kita menyelidiki di dalam Firman Tuhan apa  yang  Alkitab ajarkan, apa yang Allah ajarkan 

tentang  yang terjadi dalam kelahiran baru, apa yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali karena ini 

memiliki nilai kekekalan yang penting dan pasti jelas melampaui keyakinan intelektual. Dan hal ini 

sangat besar karena kita begitu terbiasa untuk duduk di sebuah ruangan seperti ini dan mendengar 

seseorang mengatakan hal-hal dan kemudian menanggapi dalam hati kita atau pikiran kita dan 

berkata 'ya, saya percayanya'. Tapi apa kita harus sadari adalah bahwa saudara dapat duduk di 

ruangan seperti ini setiap Minggu dan seluruh hidupsaudara sejak saudara masih kecil dan masih 

belum memiliki Injil  dalam hidup saudara untuk Keselamatan, masih belum dilahirkan kembali. 

 Jadi apakah yang termasuk di dalam dilahirkan kembali? Jadi apa yang saya ingin kita mengerti 

tentang apa  saudara dapat mengerti  bila kita akan melihat apa yang Allah lakukan di dalam hati kita 

ketika kita dilahirkan kembali. Semua hal yang akan kita berbicara adalah tentang apa yang Allah 

lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak memiliki bagian yang aktif untuk dilakukan dalam 

hal ini. Kita akan menemukan itu, tapi apa yang saya ingin kita lihat dengan jelas adalah bahwa Allah 

adalah Aktor terpenting dalam Keselamatan dan Anugerah Allah menguasai seluruh gambaran 

tentang apa artinya dilahirkan kembali. Bahkan Iman pada dasarnya adalah pemberian dari 

Anugerah dan saya ingin kita melihat bahwa hal itu begitu penting karena, baik  saudara telah 
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mendengar saya beberapa minggu terakhir ini juga menekankannya di   dalam beberapa cara dan 

saudara  mungkin akan mendengar beberapa kali mendoakan sebuah doa , menandatangani kartu 

atau berjalan melalui gang. Dan saya ingin mengingatkan saudara bahwa iman saudara tidak 

digantung  kepada doa dan iman saudara tidak didasarkan pada kartu atau percakapan. Iman 

saudara bahkan tidak didasarkan pada keputusan, iman saudara didasarkan pada Allah yang telah 

benar-benar telah menguasai  saudara dengan anugerah-Nya, yang  mengubah hidup saudara. Kita 

akan melihat bahwa dubukakan. Jadi apakah yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali? Saya ingin 

saudara berpikir tentang hal ini berdasarkan pada Yohanes 3 dalam empat cara yang berbeda.Saya 

tidak mengatakan bahwa hal ini  selalu berurutan, 1, 2, 3, dan 4. Mari kita keluar dari pemikiran 

bahwa seluruh gambaran adalah mengecek kotak-kotak. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada kita 

ketika kita dilahirkan kembali.  

Nomor 1: Ketika kita dilahirkan kembali, Allah mengungkapkan kebutuhan kita. Allah 

mengungkapkan kebutuhan kita. Saudara  harus mengetahui sekarang bahwa Nikodemus adalah 

orang Farisi, ia sebagai anggota dewan pimpinan  Yahudi yang memerintah seperti sudah dikatakan 

pada awal bagian ini. Ini adalah orang yang sangat dihormati.  Dia adalah pria yang beribadah untuk 

sedikitnya. Ia telah menggunakan  seluruh hidupnya untuk belajar bagaimana caranyauntuk masuk 

ke dalam  Kerajaan Allah. Justeru  bagian hidupnya  yang telah ia habiskan dalam seluruh hidupnya 

untuk mengajar orang lain untuk mematuhi perintah , tindakan-tindakan  yang harus diperbuat 

untuk memasuki Kerajaan Allah. Ini adalah hal yang telah Ia gunakan untuk menghabiskan hidupnya 

yang justeru benar-benar membawanya kepada kondisi yang rendahsepertisebenarnya.Untuk pria  

yang beribadah secara  radikal yang dikhususkan untuk Allah dalam karyanya harus mendengar 

Yesus berkata, "Saudara tidak memiliki kehidupan rohani dalam hidup   saudara 

bagaimanapun". Dan ini merupakan suatu pernyataan dalam ayat 3, Ia memotong seluruh niali-nilai 

kehidupan dari fondasi pribadi Nikodemus, apa yang telah dilakukan Nikodemus dengan 

hidupnya. Dia mengatakan "semua isi agama saudara sebenarnya pada akhirnya tidak mempunyai 

arti". Hal ini hanya merupakan sebuat tutupan yang menutup-nutupi pemisahan saudara dari 

Allah. Apakah ada mungkin bahwa pada hari ini agama kita hanya merupakan penutup-up untuk 

menutupi keterpisahan i kita dari Allah? Agama dapat menjadi sarana bagi kita yang dapat 

menggelitik telinga kita minggu lepas  minggu lepas minggu, tetapi kepalsuan fakta ialah bahwa kita 

sebenarnya terpisah dari Allah dan bagaim,anapun kerasnya usaha kita, kita tidak bisa mendapatkan 

dia. Itulah yang Yesus ajarkan di sini. Dia mengungkapkan kebutuhan Nikodemus. Dan saya 

berpendapat bahwa Dia melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Saya ingin saudara melihat 

apa yang Dia bicarakan ketika ia memperkenalkan gagasan kelahiran baru. Apa yang Dia katanya?  

Yang  terutama dari semuanya ialah bahwa  Yesus kelahiran baru diperlukan untuk mengenal 
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Allah. Saudara  tidak dapat mengenal Allah selain dari kelahiran baru, selain dari  dilahirkan 

kembali. Dan itulah yang Dia katakan. Tidak ada seorangpun yang  bisa melihat Kerajaan Allah 

kecuali ia dilahirkan kembali. Saudara mendapatkan hal itu dalam pertengahan ayat ke 7di dalamnya 

Yesus berkata bahwa ‘saudara harus dilahirkan kembali'. Sekarang Dia tidak hanya menyudutkan 

Nikodemus dan mengatakan  ini berbeda dari orang lain tetapi saudara dalam rangka untuk 

memasuki Kerajaan Allah, SAUDARA harus dilahirkan kembali. Dia mengatakan kepada setiap 

pribadi dari kita di dalam  ruangan ini.Saudara-saudara dan saudari-saudari untuk siapapun dalam 

ruangan ini yang mau hidup dalam kekekalan bersama Allah, kita harus dilahirkan kembali. Ini 

bukanlah suatu pilihan. Ini adalah JALAN. Saudara harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru 

diperlukan untuk dapat mengenal Allah.  

Kedua, kelahiran kembali mustahil   tanpa Allah. Itu adalah mustahil tanpa Allah. Segera setelah 

Yesus mengatakan hal itu, Nikodemus menjadi  hampir sedikit tercengang olehnya. Dan dia 

menjawab "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia 

masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?” Dan kita mengert dengan  jelas 

bahwa bukan itu yang Yesus maksudkan. Dia tidak berbicara  secara unsure jasmaniuntuk masuk  ke 

dalam rahim ibunya.  Jelas keadaan itu tidak mungkin. Tetapi Nikodemus mulai sedikit 

mengertitentang apa yang Yesus sedang coba untuk dikomunikasikan, merupakan kenyataan bahwa 

saudara tidak dapat melakukannya. Hal itu tidak mungkin.  Adalah tidak mungkin bagi Anda untuk 

melahirkan diri saudara sendiri, untuk dilahirkan kembali oleh dirisaudarasendir.  Hal ini tidak 

mungkin bagi saudara untuk melakukannya. Maksud saya siapakah yang  sebenarnya menjadi 

penyebab  untuk dilahirkan kembali?  Setiap pribadi di antara saudara duduk untuk  berpikiri, 

saudara tahu, saudara tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, saya berpendapat 

bahwa  saya ingin untuk masuk ke dalam bumi saja bumi sekarang. Memutuskan untuk masuk ke 

dalam.  Tidak ada yangmemutuskan demikian. Saudara juga  tidak memutuskan untuk dilahirkan. 

Dan ini merupakan gambaran yang diberikan oleh  Yesus.  Dia menunjukkan sesuatu kepada 

Nikodemus yang  mustahil bagi saudara untuk melakukannya. Ini merupakan suatu ide, ungkapan 

lahir kembali secara harfiah berarti dilahirkan  dari atas.  Dan ia mulai berbicara tentang Roh yang 

kita akan peroleh dengan segera. Tetapi Dia mulai berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi 

kepada saudara  yang datangnya dari atas.Saudara tidak dapat mengusahakan terjadinya hal ini. Ini 

adalah mustahil tanpa Allah dari atas, melalui Roh-Nya memberikan kehidupan kepada saudara.  Ini 

merupakan gambaran  yang kita miliki tentang Keselamatan di dalam seluruh Perjanjian Baru. 

Kemudian ada tekanan yang berbeda, Matius fasal 19 ayat 26 dan 27, Yesus berbicara kepada murid-

murid-Nya dan mereka melihat kepada Dia sementarai Penghulu  Muda yang Kaya meninggalkan 

mereka lalu mereka bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” Yesus 
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memandang mereka dan berkata, “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala 

sesuatu mungkin.” Dengan Allah. Itu  tidak mungkin tanpa Allah. Hal ini dimungkinkan dengan Allah. 

Pada kenyataannya, apa yang ingin saya lakukan saya hanya ingin memberikan kepada saudara 

hanya potret nyata ringkas dari apa yang Perjanjian Baru memberitahukan kepada  kita, apa yang 

Alkitab memberitahukan kepada  kita, tentang kita sebelum kita dilahirkan kembali, sebelum kita 

memiliki iman di dalam Kristus, sebelum kita menerima Keselamatan, sebelum Injil itu menjadi 

bagian dari kehidupan kita, bagaimana Alkitab menilai diri  kita. Dan saya akan memberikan 

berbagai ayat baik ke kiri dan ke kanan Jika saudara mempunyai waktu pikirkanlah, ini adalah jenis 

persiapan pelayanan Gereja. Jika saudara mempunyai waktu untuk menulisnya itu adalah baik,  

tetapi saya hanya ingin saudara  mendengar gambaran  Alkitab tentang  hidupsaudara, hidup Anda 

sebelum dilahirkan kembali, sebelum   karya Kristus bekerja dalam hidupsaudara. Berikut adalah 

ajaran Firman Tuhan yang diajarkan.  

Nomor satu: Secara moral kita  jahat. Kita secara moral adalah jahat. Sekarang saya tahu bahwa 

segera setelah saya menyuguhkan  kata tersebut, semacam itu mengganggu  kita sedikit karena jika 

saya mengatakan "Yah, kita memang berdosa."Baiklah. Jika saya mengatakan "Kita telah membuat 

keputusan yang salah."Baiklah, saya  melakukan itu, tetapi apakah karena moralyang  jahat? Sikap itu 

berarti  mengambil hal-hal terlalu jauh. "Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa  Alkitablah yang 

menilainya sedemikian. . Kejadian fasal 8 ayat 21. Kejadian 8:21 ... yang ditimbulkan hatinya 

adalah jahat dari sejak kecilnya. Kejadian 8:21 ... yang ditimbulkan hati saudara adalah jahat  

dari sejak kecil. Itu sangat  jelas sekali. Kemudian saudara pergi ke Perjanjian Baru.Lukas fasal 

11. Yesus berbicara kepada murid-murid-Nya dalam ayat 11 sampai 13 tentang doa. Dan Dia 

mengatakan dalam ayat 13 Jadi jika kamu yang Bagaimana?...jahat ….Meskipun saudara  adalah 

jahat. Hal ini tidak asing bagi kita, jelas saudara-saudara adalah  jahat. Yesus hanya menyimpulkan 

bahwa kita menyadari bahwa kita secara moral adalah jahat juga  di  dalam bagian Firman Tuhan 

ini.Marilah kita melihat Yohanes fasal 3 ayat  19 dan mendengarkan apa yang Alkitab catat tentang 

ucapan  Yesus. 19 Dan inilah hukuman itu:Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia 

lebih menyukai kegelapan dari pada terangsebab perbuatan-perbuatannya mereka Mengapa? 

Jahat. 

Kedua: Kita sakit secara rohani. Matius fasal 9 ayat 12. Kita sakit secara rohani dan kita 

membutuhkan seorang.  Pada pusat hidup kita tentang siapa diri kita, ada penyakit yang kronis, 

penyakit ganas yang jauh lebih dalam dan jauh lebih berat daripada penyakit fisik yang kita pernah 

alami. Kita secara rohani sakit pada pusat hidup kita.  

Ketiga: Kita adalah budak dosa. Budak-budak dosa. Yohanes fasal 8 ayat 34. Setiap orang yang 

berbuat dosa, Yesus berkata, adalah hamba dosa.  Apakah saudara berbuat dosa? Maka saudara 
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adalah budak dosa. Roma fasal 6 ayat 6 dan 20 berbicara tentang bagaimana kita menjadi budak 

dari sifat berdosa, memuaskan keinginan sifat berdosa. 2 Timotius fasal 2 ayat 26 mengatakan 

bahwa kita adalah tawanan  iblis sendiri. 2 Timotius 2:26. Kita ditawan oleh iblis sendiri. Kita 

adalah budak-budak  dosa.  

Berikutnya: Kita dibutakan terhadap kebenaran. Kita dibutakan terhadap kebenaran. 1 Korintus fasal 

2 ayat 14 mengatakan bahwa kita tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal 

itu baginya adalah suatu kebodohan Hal yang sama 2 Korintus fasal 4 ayat 4 mengatakan ilah 

dunia ini, allah kecil di dunia ini, berbicara tentang iblis, musuh, dibutakan pleh oleh ilah zaman 

ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Efesus fasal 4 ayat 18 mengatakan bahwa 

pengertian kita gelap. Itu terus berbicara tentang bagaimana kita memiliki hati degil. Kita tidak 

mampu menerima kebenaran. Kita dibutakan terhadapnya. Matius fasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa 

kita tidak dapat melihat Allah. (Berkata bahwa: diberkati orang yang suci hatinya, karena mereka 

akan melihat Allah.) Kita tidak dapat melihat Allah.  

Berikutnya: Kita adalah pecinta kegelapan. Pecinta kegelapan. Efesus fasal 5 ayat 8. Efesus 5:8 

mengatakan bahwa saudara dahulu  adalah kegelapan. Bahkan dalam bagian ini  kita hanya 

membaca, Yohanes fasal 3 ayat 20, Barangsiapa berbuat jahat , membenci terang  dan tidak 

datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kita 

mencintai kegelapan. Kita lari dari terang. Kita mencintai kegelapan.  Saudara pernah berada dalam 

kegelapan kata Efesus kepada kita.  

Berikutnya: Kita anak-anak yang  dimurkai. Yakobus fasal 4 ayat 4 dan Roma fasal 5 ayat 10 

keduanya memberitahu kepada kita bahwa kita adalah musuh Allah, musuh Allah.  Ada orang yang 

mengatakan,  "Baiklah, saya sudah  mengasihi Allah seumur hidup saya". Tidak, sudara belum 

mengasihi Allah. Saudara mungkin telah mengasihi Allah yang saudara buat dalam pikiransaudara, 

tetapi Allah di  dalam Alkitab, saudara benci. Musuh-musuh Allah. Efesus fasal 2 ayat 1 sampai 3 

mengatakan secara harfiah bahwa kita adalah sasaran dari murka Allah. Ini bukan sebuah daftar 

yang baik.  

Secara moral jahat, rohani sakit, hamba dosa, kita dibutakan dengan kebenaran, pecinta kegelapan, 

anak-anak  yang dimurkai semua berpuncak pada yang terakhir ini. Kita adalah mati secara 

rohani. Mati secara rohani. Kami berada di bawah hukuman kematian fisik, Roma fasal 5 ayat 

12. kematian rohani Efesus fasal 5 ayat 14 dan kematian kekal, Roma fasal 6 ayat 23. kematian fisik - 

Roma 5:12; kematian rohani - Efesus 5:14; dan kematian Kekal - Roma 6:23. Efesus fasal 2 ayat 1 

secara harfiah mengatakan saudara sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi, ini adalah 

gambaran kita sebelum kita dilahirkan kembali, sebelum kita beriman kepada Kristus. Sekarang saya 

ingin saudara berpikir tentang daftar ini dengan saya dan kita hanya mengajukan satu pertanyaan 
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yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin kalau secara moral jahat serta memiliki  kecenderungan 

kejahatan hati saudara sejak kecil, bagaimana mungkin bagi saudara untuk memilih yang 

baik? Bagaimana mungkin bagi saudara menjadi baik jika saudara secara moral jahat? Bagaimana 

mungkin bagi saudara, yang secara rohani sakit, bagaimana mungkin untuk membuat diri saudara 

baik ketika saudara sakit? Bagaimana mungkin untuk menjadi budak dosa dan membebaskan diri 

sendiri dari perbudakan?  Bagaimana mungkin jika saudara buta terhadap kebenaran dan membuat 

diri saudara sendiri dapat melihat sekarang? Bagaimana saudara bisa melakukan itu? Bagaimana 

saudara  pecinta kegelapan sehingga ketika saudara melihat terang saudara lari dari terang karena 

saudara mencintai kegelapan, bagaimana hal itu mungkin untuk berpaling dari kegelapan dan 

datang kepada terang atau berlari ke pada terang? Bagaimana mungkin bagi saudara untuk 

melakukan hal itu ketika saudara membenci terang?  

Anak-anak yang dimurkai, sasaran yang dimurkai, bagaimana mungkin bagisaudara untuk 

meredakan murka Allah? Dari kematian rohani, bagaimana mungkin  seorang yang dalam keadaan 

mati sanggup memberikan hidup kepada dirinya sendiri? Persamaan yang mungkin adalah sama 

seperti Lazarus yang ada di dalam kuburnya memutuskan bahwa saya ingin mulai bernapas lagi dan 

dan saya akan pergi dari sini. Ini merupakan isi pengajaran yang Yesus tunjukkan kepada kita dalam 

gambaran  pengalaman  dilahirkan kembali. Ini bukan sesuatu yang kita dapat wujudkan 

sendirii. Hal ini harus terjadi dari atas. Roh Allah harus melakukan hal ini dalam hidup-hidup kita 

dan tanpa karya dari  Allah,hal  ini adalah mustahil. Ia berbicara tentang ketidakmampuan kita untuk 

memasuki Kerajaan Allah. Dan saya tahu bahwa ini sangat sulit bagi selera kita  dalam arti karena 

kami rakyat Amerika yang bermoral, yang mengambil nilai pemahaman umum kita tentang 

moralitas Amerika, memberikan penilaian kehadiran di gereja sebagai ketaatan kepada ajaran  

Alkitab dan memastikan untuk menghindari beberapa hal dari pola hidup dunia ini, kita 

menempatkan itu semua bersama-sama dan kami menyimpulkan hal ini tentunya tidak seburuk 

seperti ini terdengar. Dansaudara menempatkan di atas itu, kami adalah orang yang mampu 

melakukannya sendiri, kami melihat ini hampir seperti Nikodemus dalam Yohanes 3 dan kami 

mengatakan "Pasti ada sesuatu yang mampu saya perbuat. Pasti ada beberapa kotak yang saya dapat 

periksa untuk mengurusnya,beberapa aturan yang dapat  saya mengikuti untuk membuat hal itu 

terjadi. Dan Yesus mengatakan". Tidak ada yang bisa saudara buat ". Dan saya tahu bahwa ini 

menyebabkan beberapa dari kita hampir frustrasi mencapai tujuan. Baiklah, Dave, mengapa saudara 

terus mengatakan kami tentang hal ini? Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menemui ke 

Alla.  Bermoral jahat, budak-budak dari dosa, pecinta-pencinta kegelapan, kita mati secara rohani ... 

saya memperolehnya.Tidak ada sesuatu yang dapat saya lakukan dan bahkan dalam upaya saya 

untuk melakukannya yang hanyalah  menipu dan merekajuga hanya menutup-nutupi keterpisahan 
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saya dari Allah.  Saudara hampir bisa melempar tangan saudara ke udara dan berkata "Nah, apakah 

yang  saya diharapkan melakukan?" Dan jikalau itu yang menjadi masalah, maka saya ingin 

memberanikan saudara bahwa saudara telah menemukan hati dari  apa artinya dilahirkan 

kembali.Jikakalau hal  ini membuat saudara frustrasi, membawa saudara ke titik keputus asaan dan 

tanpaharapan dan ketidakberdayaan rohani, maka itu adalah sumbernya.  Itu adalah hal yang 

baik. Jikalau saudara tidak merasa bergumul dengan hal itu, jikalau saudara tidak merasakan 

berbebandengan itu, jikalau  saudara tidak merasa berbeban dalam keputusasaan itu, maka saudara 

patut kuatir. Jadilah kuatirlah karena saudara telah dibawa ke apa Nikodemus telah dibawa 

kepadanya  dan itu adalah jalan kepuasan diri jalan kepada Allah dan tidak mungkin terjadi tanpa 

Dia.  

Hal ini yang membawa kepada  kebenaran yang ketiga tentang Kelahiran Baru. Kelahiran baru 

diperlukan untuk mengenal Allah, hal itu tidak mungkin tanpa Allah dan kelahiran baru tergantung 

pada Allah. Saudara-saudara dan saudari-saudari, saudara tidak bisa dilahirkan kembali tanpa  

keputusasaan terhadap Allah di dalam dosa saudara, suatu kenyataan dari  kebutuhan 

saudara. Nikodemus bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Ini adalah kata-katanya yang terakhir 

yang kita dengar dari dia bahkan dalam ayat 9. "Bagaimana itu  bisa terjadi?"  Nikodemus 

bertanya. Dan seluruh pengajaran Yohanes 3:1-10 mempunyai inti yang berfokus pada, kata  tidak, 

saudara tidak melihat itu di dalam bagian pertama dari berita ini…. "Nah, Nikodemus, inilah caranya  

bagaimana saudara bisa dilahirkan kembali. Lakukan ini "Sebaliknya dalam jawaban-Nya Yesus 

membuat fokus pada apa yang dilakukan KEPADA  SAUDARA.. Apa yang saudara perlukan terjadi 

dari atas, Nikodemus mengatakan dan ini adalah bagian dari, jangan melalaikannya,  ini merupakan 

bagian dari Injil, itu adalah bagian dari Kabar Baik karena kenyataannya adalah Injil adalah 

gambarandari  Allah yang datang kepada saudara tepat di mana saudara  berada. Bukan Allah duduk 

kembali dan mengatakan mari kita bertemu ditengah-tengah jalan di pertengahan. Dia datang tepat 

ke tempat di mana kita berada dalam kegelapan kita dan Dia bersinar dalam terang ini. Dia datang 

kepada kita dalam kematian kita dan dia memberikan kepada kita kehidupan. Dialah yang  

melakukan hal ini. Dan ini adalah yang sebenar-benarnya Kabar Baik.  Allah dalam kemurahan hati-

Nya dananugerah-Nya akan datang dan bertemu kita di mana kita berada untuk memberikan kepada  

kita kelahiran ketika kita benar-benar tidak bisa berbuat sesuatu. Dan ketika saudara berpikir 

tentang bagaimana kebenaran ini, ini adalah sepasang garis singgung, tetapi itu sangat berharga 

walaupun hanya berpikir tentang hal itu selama beberapa saat. Saudara berpikir tentang bagaimana 

kebenaran ini mempengaruhi ibadah kita secara radikal. Kita menyadari bahwa kita berkumpul 

bersama di ruangan seperti ini, kita menyadari bahwa satu-satunya alasan mengapa setiap pribadi 

kita ada di tempat ini dimana kita ada sekarang, menyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan, adalah 
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karena anugerah dan kemurahan-hati  dari Allah Yang Mahakuasa. Dan jika bukan karena Dia 

menemukan kita tepat di mana kita berada, kita semua menuju kepada  kematian secara rohani yang 

berakhir dalam  kegelapan abadi. Itu memberikan kepada  kita dorongan kuat untuk 

beribadah.  Allah telah menolong  kita untuk menyadari hal itu.Saudara berpikir tentang bagaimana 

hal ini mempengaruhi gerak misidan penginjil.Saudara berpikir tentang bagian yang paling 

bermasalah di kantor tempat saudara bekerja. Orang yang begitu bertentangan dengan pikiran-

pikiran  Allah atau bertentangan pembicaraan tentang Allah. Saudara  berpikir tentang orang itu dan 

menyadari bahwa kuasa Roh Allah dapat mengambil hati yang paling keras, menemukannya mana ia 

berada dan secara radikal mengubah itu untuk kemuliaan-Nya. Tidak ada satu orangpun di 

Birmingham yang berada di luar batas-batas jangkauan kuasa Roh Allah. Tidak satupun orang dari 

bangsa-bangsa, Birmingham, Brook Hills, ini adalah alasannya mengapa kita pergi kepada orang-

orang Badui, orang-orang yang hidup dalam kelompok, yang sebagian besar belum pernah 

mendengar nama Yesus. Mengapa kita bisa pergi kepada mereka. Kita bisa pergi kepada  sebuah 

suku di antara orang Badui meskipun kehidupan mereka benar-benar bertentangan dengan 

Injil. Pada saat kita membagikan Injil kepada  mereka, itu adalah kekuatan Allah bagi 

Keselamatan. Roh Kudus akan membawa Injil itu, saudara mengabarkan Injil  kepada orang-orang 

Badui dan saudara mengetahui bahwa ada orang yang  oleh Allah  akan dibukakan  mata mereka dan 

membawa mereka keluar dari kehidupanyang lama. Ha ini memberikan keyakinan yang kokoh 

kepada kita. Ini merupakan sebuah gambaran. Dilahirkan kembali terjadi ketika Allah menunjukkan 

kebutuhan kita. Apakah Allah telah menyatakan kebutuhan saudara akan Dia? Apakah Dia telah 

membawa saudara kepada keadaan keputus asaan  yang mutlak? Saya telah menyebutkan pada 

minggu yang lalu bahwa saya telah mengulangi membaca buku biografi David Brainerd, sebuah 

biografi yang luar biasa. Dan dia berbicara tentang bagaimana selama berbulan-bulan dan berbulan-

bulan dan berbulan-bulan  ia berjuang, bergumul dengan  Allah dalam doa selama berjam-jam pada 

suatu waktu datanglah saat di mana ia menyadari kebutuhannya. Allah menunjukkan kepada 

saudara kebutuhan saudara akan Dia, membawa saudara kepada keadaan  putus asa, tidak berdaya 

secara rohani dan tanpa harapan bila  tanpa Dia. Ini adalah hal  yang terlibat, apa yang terjadi ketika 

kita dilahirkan kembali, kita menyadari bahwa kita tidak bisa mewujudkan ini senidiri.  

Kedua: Allah mengungkapkan kebutuhan kita dan yang kedua adalah Allah mengubah hati 

kita. Dialah yang  mengubah hati kita. Sekarang Nikodemus bingung tentang bagaimana hal ini 

terjadi.Dan Yesus,  nampaknya  seperti Dia sedang mengklarifikasi beberapa hal tapi Nikodemus 

masih saja bingung dalam ayat 9.Tetapi ini adalah apa yang Yesus katakan untuk berusaha memberi  

klarifikasi.Saya ingin saudara mendengarkan firman-Nya dalam ayat 5.  
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Yesus berkata "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air 

dan Roh, ia tidak dapat  masuk Kerajaan Allah Dia menggunakan ungkapan itu lagi. Kecuali 

Sekarang ia menguraikannya di  sini, kecuali ia lahir dari air dan Roh.. 6 Apa yang dilahirkan 

dari daging adalah daging,dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Dan apa Yesus katakan 

kepada Nikodemus di sini  akan kita bicarakan  tentang gambaran air dan roh di dalam seluruh 

Perjanjian Lama, yang jelas-jelas Yesus katakan kepada Nikodemus ketika saudara membaca ayat 10 

dan ayat-ayat berikut. Inipun  seharusnya saudara kenali.  Kita akan melihat apa arti gambaran   air 

dan roh, tetapi sudah cukup untuk mengatakan pada uraian ini, Yesus mengatakan kepada 

Nikodemus "Nikodemus, saudara telah mengusahakan dalam  seluruh hidup saudara berusaha 

untuk mereformasi hidup saudara dan  karakter saudara dan kepercayaan saudara dari luar ke 

dalam, berusaha untuk melakukan semua dengan benar, bisa melakukannya dengan 

benar.Realitasnya  adalah bahwa saudara perlu sesuatu untuk terjadi dalam diri saudara yang  dari 

dalam ke luar. Saudara perlu mengalami perubahan hati.. "Sekarang dari awal pembahasan harus 

mengerti r tentang hal ini sebelum kita mendalami  ke dalam Perjanjian Lama, saya ingin saudara 

berpikir tentang bagaimana besarnya pembahasan ini sebab  cara itulah yang kita memiliki dalam 

menggambarkan Keselamatan dan Kekristen pada masa kini. Ketika kita berbicara tentang menjadi 

seorang Kristen, masuk kepada iman di dalam Kristus, kita berbicara tentang datang ke 

permasalahan di mana saudara melakukan ritual keagamaan, apakah itu berdoa suatu doa atau 

membuat suatu keputusan, ini atau itu, dan apa yang kita jelaskan tentang Keselamatan sebagai, 

pada penjelasan apa yang saudara lakukan adalah saudara melepaskan hal-hal dunia yang saudara  

cintai dan saudara peroleh  hal-hal yang dari Allah bahwa jika saudara benar-benar  tampak jujur 

untuk saudara berlelah dan tidak melihatnya bahwa istimewa. Tentu saja tidak seistimewa seperti 

hal-hal yang dunia lakukan, tetapi saudara  tahu bahwa saudara harus melakukan hal-hal itu dalam 

rangka untuk menyelamatkan diri sendiri lagi, sehingga saudara memperoleh hal-hal ini.Saudara 

mendoakan  doa ini. Saudara  membuat keputusan ini.. Dan sekarang saudara sudah mendapat 

masalah.  Saudara benar-benar masih menginginkan  semua hal ini tetapi saudara diharapkan untuk 

hidup sesuai dan dengan  demikian sekarang saudara memulai proses kehidupan Kristen  yang 

seharusnya  di mana saudara mencoba dan saudara mencoba dan saudara mencoba untuk menyukai 

hal-hal yang dari Allah.  Saudara berusaha dan saudara berusaha untuk mencintai mereka, tetapi 

saudara menemukan diri saudara sendiri dan  tidak menemukan sukacita di  dalam diri-Nya. 

Saudara  menemukan diri sendiri kembali ke hal-hal di sini Dan pada akhirnya saudara berpikir 

bahwa saya hidup dalam kehidupan Kristen yang kalah tapi setidaknya saya telah berusaha untuk 

melakukannya dengan benar..  
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Saudara-saudara dan saudari-saudari, ini bukan kekristenan yang Alkitabiah. Apa yang terjadi 

dalam kelahiran baru adalah Allah mengubah hatisaudara.  Saudara tidak perlu memperbaiki  sifat 

lama hidup saudara. Itu bukan Keselamatan. Itu bukan apa yang Injil ajarkan ... tidak memperbaiki 

sifat lama. Kelahiran baru memberikankepada saudara sebuah ciptaan yang baru menyeluruh. 

Jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia menempatkan hati yang baru 

dalam diri saudara.. Dia mengubah hati saudara sehingga saudara mulai mencintai hal-hal dari Allah. 

Dan dia memberikan kepada saudara keinginan yang baru dan kerinduan yang baru, kasih yang 

baru, kepedulian yang baru. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal  ini terjadi tiba-tiba sekaligus 

danbahwa saudara tidak lagi memiliki keinginan sama sekali untuk hal-hal dari dunia lagi.  Ini 

bukanlah pertanyaan, sebuah  proses dan tentang itu akan kita berbicara lebih banyak pada minggu 

depan.. Tapi cukup untuk mengatakan keadaan ini, keadaan bahwa kita telah dilahirkan kembali, 

Allah memberikan hati yang baru. Ini bukanlah gambaran dimana kita harus dengan iri hati 

melakukan hal-hal itu.  Ini adalah karena kita merindukan Allah dan semakin kita merindukan Allah, 

semakin kita melihat keindahan Allah karena kita bertumbuh dalam hal ini, semakin kita menyadari 

betapa hal-hal dari dunia ini tidak berarti dibandingkan dengan hal-hal dari Allah.  Saya 

menunjukkan ini kepada saudara dalam Kitab Yehezkiel.  Marilah kita melihat ke dalam Perjanjian 

Lama di dalam Yehezkiel fasal 36.   Yehezkiel 36.  Ada banyak tempat didalam  Alkitab yang berbicara 

tentang gambaran dari air dan Roh. Ini adalah salah satu tempat di mana mereka kembali 

dibicarakan. Sebuah gambar sempurna tentang  apa yang Yohanes berbicarakan dalam fasal  3. 

Sekarang sementara saudara membalik ke Yehezkiel 36, itu dapat menyebabkan saudara perlu 1 

menit untuk menemukannya, kita harus menyadari bahwa didalam Perjanjian Lama, air adalah 

sebuah gambaran,  merupakan  simbol dari penyucian di dalam Perjanjian Lama.  Ini adalah simbol 

yang menyucikan semua yang mencemarkan saudara. Dan cukup untuk mengatakan kita tidak punya 

waktu untuk menyelidiki  secara mendalam ke dalam hal ini, tetapi Yohanes fasal 3 tidak berbicara 

tentang baptisan. Tidak dibicarakan tentang baptisan air. Ini tidak ada di mana dalam konteks. Ini 

bukanlah gambaran dari apa yang terjadi di dalam Yohanes fasal 3. Ttidak dibicarakan tentang 

baptisan. Saya ingin saudara  untuk melihat gambaran air dalam Perjanjian Lama.  Lihatlah fungsi  

air dalam roh.  Ini adalah ayat yang sama yang saudara dengar dikutip beberapa waktu yang lalu. 

Titus 3: 3-8 yang merupakan firman yang  luar biasa. Saya ingin mendorong Anda untuk menyimpan 

perikop ini dalam hati saudara. Titus 3:3-8 ayat 5, ini  berbicara tentang hal yang tepat sama dengan 

yang  Yohanes gambarkan. Dan apa yang Titus 3.: 5 berbicarakan ialah  tentang  bagaimana kita 

diselamatkan bukan 'karena perbuatan kita yang benar, tetapi karena anugerah  Allah yang 

menyucikan kita dan memperbaharui kita oleh Roh Kudus, itu adalah hal yang sama yang terjadi di 

sini ... air dan roh. Mari kita melihat  di Yehezkiel fasal 36.  
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Lihatlah ayat 24. Ini adalah  Allah yang berbicara kepada umat-Nya. Dengarkanlah apa yang Dia 

katakan, “ Aku akan menjemput kamu dari  antara bangsa-bangsa;  dan mengumpulkan kamu 

dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu.  Dengarkan ayat 25,  Aku akan 

mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu;  dari segala kenajisanmu 

dan dari semua berhala-berhalamu. Apakah saudara mengerti gambaran ini? Aku akan 

mengambil air, memerciki i air bersih kepada kamu, dan membersihkan dari semua kenajisan 

saudara, dari semua berhala-berhalamu. Ini adalah gambaran tentang apa yang Allah perbuat  ketika 

Dia mengubah hati kita. Dilahirkan oleh air dan roh. Apakah artinya itu? Yang terutama ialah itu 

berarti bahwaIa menyucikan kita. Ini adalah gambaran dari air. Dia membasuh kita. Titus fasal 3 

ayat 5 berkata:  Dia membasuh kita. Dia menguduskan kita dari segala kecemaran kita, dari segala 

dosa kita. Ini adalah apa yang terjadi ketika Dia memberikan kepada  kita hati yang baru. Dia 

membersihkan kita dari kotoran. Dan itu sangat agung. Adalahi sangat penting untuk agar dosa kita 

dibasuh bersih, untuk mengalami pengampunan dosa kita. Telah dibasuh bersi. Itu adalah 

gambarnya. Dia menyucikan kita. Ketika Dia memberi kita hati yang baru, dia membasuh kita, tetapi  

hal itu tidak berhenti di situ. Ingatlah akan  air dan roh. Ingatlah apa yang terjadi sesudah ini Ayat 

26. Dan Allah berfirman 26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru,  dan   Apakah? roh yang baru di 

dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan  dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan hati yang 

taat.  Ayat 27  Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup 

menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 

Betapa luar biasanya gambaran ini.  

Ketika Tuhan mengubah hati kita, Dia pertama-tama membasuh kita bersih dan yang keduanya ialah 

Dia berdiam di dalam kita. Dia berkata Aku telah memberikan Roh-Ku di dalam kamu. Aku 

memberiKepadamu hati yang baru, roh yang baru. Bukan lagi hati keras lagi, tetapi hati dari daging 

yang bersikap lembut terhadap-Ku. Dan saudara menemukan dalam bagian yang tertinggal dalam 

fasal ini maka Yehezkiel 37 yang saudara  sudah peroleh  gambaran yang luar biasa dari Roh 

menghembuskan kehidupan dan itu adalah gambaran tentang  Allah yang disini member kepada kita 

di sini, sebuah perjanjian baru. Itu merupakan peristiwa yang terjadi.  Itulah isi dari nilai-

nilaiKeselamatan.  Dia membasuh kita bersih dan kemudian Dia berdiam dalam kita. Inilah yang 

terjadi  ketika Allah mengubah hati kita. Tetapi hal inilah  yang saya ingin saudara berpikir  dengan 

saya untuk sejenak. Saya ingin agar saudara berpikir tentang mengapa kita  begitu mengkondisikan 

diri kita untuk mengerti Keselamatan sebagai bagian pertama  tetapi bukan sebagai bagian 

kedua. Dan ini  merupakan apa yang saya maksud dengan itu.  
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Kita telah begitu mengkondisikan diri kita untuk memahami Keselamatan sebagai pengampunan 

dosa-dosa kita bahwa kita nyaris menggunakan suatu periode untuknya. Dan kita mengatakan 

"baiklah, sekali diampuni, sekarang kita dapat melanjutkan dengan hidup kita." Dan itu merupakan 

hal yang baik untuk mengalami kebebasan, tapi kita memutuskan hubungan dengan gambaran 

tentang  air dan roh. Kita memutuskan  gambaran  tentang pembasuhan dan didiami. Dan sebagai 

akibatnya, kita kehilangan dasar Keselamatan yang  Alkitabiah. Keselamatan yang sesuai Kitab 

Suci. Dan jika kita memfokuskan  Keselamatan hanya pada bagian pertama,yang berarti hanya 

pengampunan dosa-dosa, dan apa yang kita lakukan adalah kita menciptakan ide bahwa  datang 

kepada iman dalam Kristus adalah untuk mendoakan doa ini atau melakukan kesepakatan ini atau 

membuat keputusan ini sehingga Anda dapat diampuni dan kemudian kita membiarkan ide ini 

menyelinap masuk dan sekarang saudara  dapat menjalani hidup saudara sesuai dengan yang 

saudara inginkan setelah itu. Dan apa yang kita temukan  adalah sekelompok orang yang berdoa 

untuk mendapatkan pengampunan dosa tapi kemudian kehidupan mereka secara moral terus  jahat 

dan teru hidup dalam kematan  secara rohani. Kita membuat pernyataan-pernyataan  aneh di dalam 

gereja seperti "orang Kristen tidak sempurna, mereka  hanyalah telah  diampuni". Itulah berita  kita 

kepada dunia. Orang-orang Kristen tidak sempurna, hanyalah diampuni.  Saya tidak mengatakan 

bahwa bahwa kita sudah sempurna. Bahwa setiap orang  di ruangan ini adalah sempurna. Tetapi 

apakah kita perlu meminta maaf kepada dunia karena  kita tidak membiarkan kuasa Kristus secara 

radikal mengubah hidup kita? Mengapa kita tidak hanya berkata "Orang Kristen tidak 

bermoral. Kami hanya diampuni. Kekristen tidak menarik, hanyalah diampuni "  Sebaliknya kita 

menciptakan pemikiran bahwa Keselamatan adalah tentang melakukan persetujuan ini, membuat 

keputusan ini, dan mendoakan  doa ini, apa saja yang bisa saudara ingin sebut.. Dan kemudian 

sesudah itu saudara  bisa hidup, kita memiliki pemikiran yang Anda dapat alami, menjadi seorang 

Kristen, sama seperti kehidupan yang lain di seluruh dunia.  

Perbedaan antara saudara dan mereka yang bukan Kristen meskipun kalau saudara hidup sama 

seperti mereka, saudara bersyukur karena telah memiliki kartu terbebas  dari neraka gratis di saku 

saudara. Ini bukanlah Injil. Hal ini sama sekali bukan Injil. Apa yang terjadi dalam kelahiran baru 

adalah bahwa Allah mengubah hati kita, benar, Dia membersihkan kita, tetapi Dia juga mengisi 

hikdup  kita. Dia menempatkan secara khusus Roh-Nya ke dalam setiap diri kita dan Dia mulai 

mengubah keadaan hidup  kita,  Dia mengubah keinginan-keinginan  kita sehingga hidup kita akan 

terlihat berbeda. Inilah sebabnya mengapa jika  kembali ke dalam Yohanes 3 dan Yesus mulai 

berbicara tentang, jenis membandingkan roh, kerja roh dibandingkan dengan angin, saudara  tidak 

melihat angin. Saudara melihat akibat kerja dari angin. Saudara melihat akibat kerja dari Roh. Dan 

saya heran jika kita baru saja mengurangi arti  gambaran tentang Keselamatan dari kuasa Roh Allah 
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dan apa yang Dia lakukan untuk mengubah hati kita pada saat itu ketika Dia membuka mata kita, 

ketika dia berubah keinginan-keinginan  kita, ketika dia membawa kita dari kematian 

kepada kehidupan dan menetapkan kita pada esensi yang sama sekali baru karena kita memiliki hati 

yang baru. Ini adalah salah satu alasan mengapa, mengapa saudara mendengar saya berbicara 

tentang mendoakan  doa  yang berbeda tekanannya. Sekali lagi saya mengingatkan saudara bahwa 

saya tidak mengatakan bahwa mendoakan doa Keselamatan adalah buruk. Saya tidak mengatakan 

bahwa jika saudara melakukan itu maka keselamatan saudara   adalah tidak sah dan kosong. Hal ini 

bukan yang saya maksudkan,  ide ini adalah dalam rangka untuk datang berimankepada Kristus, 

saudara  membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk memimpin  saudara  dalam doa, saudara 

membutuhkan seseorang untuk membantu menyelesaikan permasalahan di dalam hati saudara.  Hal 

itu tidak benar. Ketika Roh Allah turun atas saudara dan mengubah hati saudara, membukakan 

kebutuhan saudara kepada saudara, mengubah hati dan membasuh hatisaudara dan menempatkan 

Roh-Nya di dalam saudara, hal terakhir yang saudara butuhkan pada saat itu adalah seseorang yang 

memberitahu saudara apa yang harus lakukan selanjutnya. Roh Kudus yang  dari Allah adalah 

melebihi dari kebutuhan saudara pada saat  tersebut untuk menyebabkan hati saudara, bahkan jika 

saudara tidak pernah berdoa sebelumnya dalam hidup saudara untuk mulai berseru kepada Tuhan 

dalam doa untuk  Keselamatan, mengalir keluar dari saudara ketika Roh Allah bekerja di dalam 

saudara. Dan Allah melarang bahwa kita akan mengganggu pekerjaan Roh Allah dan mencoba untuk 

mendapatkan pertolongan  dar seorang untuk melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan dalam 

rangka untuk memastikan bahwa  mencapai nomor maju terus. Ini adalah pekerjaan Roh Allah dan 

marilah kita melihat kepada  Roh, apa yang dilakukan olehRoh Kudus. Mari kita bersukacita karena  

Roh menunjukkan Diri-Nya kuat. Bagaimana Roh  menempati hati seseorang, menempatkan 

kehidupan-Nya. Perhatikanlah tentang apa, Dia melakukan hal ini, menurut ayat-ayat dalam 

Yehezkiel 36. Dengarkan penekanan salah satu kata ganti orang pertama. Dengarkan apa yang Tuhan 

katakan "Ini adalah apa yang terjadi". Aku akan membawa Anda keluar dari bangsa-bangsa. Aku 

akan mengumpulkan kamu dari semua negara. Aku akan memercikkan air jernih kepada 

saudara. Aku akan mentahirkan kamu.  Aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan menghapus 

dari saudara hati saudara yang keras. Aku akan menaruh Roh-Ku di dalam kamu. Aku akan 

melakukan semua hal ini. Dan hasilnya adalah kamu akan mengikuti Aku. Kamu akan mematuhi 

ketetapan-Ku. Berhati-hati untuk melakukan hukum-hukum-Ku karena Aku akan melakukan hal ini 

kepada kamu dan Aku dapat mengubah hatimu.  Apakah Allah mengubah hati saudara? Apakah Dia 

mengubah hati saudara? Dan aku tidak ingin mencampur pengertian antara bagaimana  Keselamatan 

ini, kehidupan dengan Kristus, terwujud  dalam bentuk karya Keselamatan. Kita akan berbicara 

tentang bagaimana hal itu terwujud. Saya tidak mengatakan bahwa pada dasar Keselamatan ketika 
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saudara dilahirkan kembali, segala sesuatu jadi sempurna dan saudara tidak pernah akan  

mengalami perjuangan dengan dosa lagi. Tetapi inilah yang saya katakan " Firman TUhan  

mengajarkan bahwa ketika saudara dilahirkan dari air dan roh yang hati saudara disucikan dan hati 

saudara diperbarui." Saudara  memiliki hati yang baru dalam diri saudara. Saudara adalah ciptaan 

baru dan pengaruhnya daripadanya akan mulai nampak. Pekerjaan Roh akan saudara lihat.  Apakah 

Tuhan sudah memberikan kepada  saudara hati yang baru? Jika saudara telah dilahirkan kembali, 

maka  Allah mengungkapkan kebutuhan kita dan Dia mengubah hati kita.  

Ketiga: Allah memungkinkan kita percaya. Allah memungkinkan kita untuk percaya. Ayat 10 atau 11  

yang telah kita bicarakan di dalam Yohanes 3 telah berbicara tentang apa yang Allah lakukan dalam 

memberikan kita kehidupan dan membawa kita untuk dilahirkan kembali. Apa yang saudara lihat 

dalam ayat 10-11 adalah pergeseran kepada bagian berikutnya dan  kita hanya membacanya dengan  

satu kata kunci. Kata itu adalah Percaya. Kata  ini disebutkan  tujuh kali menurut saya. Ini adalah kata 

yang sama, yang sama dengan yang kita bicarakan minggu lalu, Injil adalah apa yang Allah kerjakan 

agar semua yang memiliki iman di dalam Kristus akan diperdamaikan dengan Allah untuk 

selamanya, itu hanya iman saja. Pada kenyataannya Roma fasal 3, pada akhir dari Roma fasal 3 

saudara akan masuk ke Roma fasal 4, dua puluh kali  berbeda, lebih dari 20 kali, saudara  melihat 

iman dan percaya disebutkan. Firman Allah sangat jelas menyatakan bahwa ini adalah sarana yang 

dialokasikan Injil di dalam kita.Tapi kita kembali kepadaendapat  bahwa kita telah mengokohkan 

meskipun Kepercayaan lebih dari pengakuan intelektual di dalam beberapa  kebenaran tertentu. Dan 

itulah tempatnya di mana saya ingin kita melihat kepercayaan ini, memiliki iman, saya ingin kita lihat 

dalam konteks seluruh gambaran tentang apa artinya dilahirkan kembali.  Allah, pada saat kita 

dilahirkan kembali,Dia membukakan akan  kebutuhan kita untuk dia. Sesuatu yang hanya dia bisa 

lakukan untuk membuka mata kita dan moral kita yang jahat, kematian secara rohani, Dia membuka 

mata kita. Dan dia mengubah hati kita. Sesuatu yang hanya Dia bisa lakukan, membasuh kita, 

membersihkan kita dan mendiami kita. Dan sarana yang Dia pakai untuk melakukan hal ini, sarana 

yang ini dialokasikan Kepercayan dalam Injil, iman di dalam Kristus.Dengan demikian di sinilah di 

mana kita melihat tindakan kita dalam Keselamatan, kita percaya dalam konteks tindakan Allah bagi 

Keselamatan. Dan mereka bertemu bersama-sama. Jangan lewatkan kebenaran ini, karena mereka 

ditemukani bersama-sama di seluruh Alkitab. Dan orang-orang, para teolog, banyak orang suka 

memperdebatkan seberapa banyak yang Allah kerjakan dan berapa banyak yang manusia kerjakan 

dalam Keselamatan. Dan kita harus jujur, kita akan memasukimasalah  ini sedikit bahkan sedikit di  

Rahasia Gereja, di sini ada rahasia. Bukan sebuah pertentangan, tetapi sebuah rahasia di sini, untuk 

menyadari bahwa Imantidak perlu  dipertanyakan  adalah tindakan kita. Kita percaya dan kita 

bertanggung jawab untuk apakah kita percaya atau tidak kita percaya. Semua dari kita yang ada di 
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ruangan ini,  nasib kekekalan kita bergantung pada apakah kita percaya atau tidak kita percaya. Kita 

bertanggung jawab penuh untuk itu. Tak seorang pun dapat percaya untuk kita. Kita percaya atau 

tidak percaya. Iman adalah tindakan kita tetapi tindakan yang itu terjadi dalam konteks tindakan 

Allah. Konteks Anugerah  Allah  dan kemurahan-hati  Allah dan mereka bertindak  bersama-sama. " 

Baik saudara katakan" pendeta, "Bagaimana mereka bertindaki bersama-sama?" Apa yang terjadi 

pada Keselamatan adalah Allah dalam kedaulatan-Nya yang besar melakukan keajaiban di dalam 

hidup kita dimana Roh Kudus mengubah kita dan cara tanpa mengatakan "Yah, saya akan 

melakukan ini dan saudara akan melakukan ini. " Ini adalah gambar Allah dalam kemurahan-hati-

Nya yang besar, dalam kebijaksanaan-Nya yang besar, mewujudkan Keselamatan dalam cara yang 

menunjukkan kemuliaan-Nya. Dan apa yang saya inginsaudara lihat adalah semua tulisan 

berakhir. Yohanes fasal  6 ayat 44. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, juga kepada kerumunan  

orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik 

oleh Bapa ... menarik Dia kepada Aku…..." Tidak seorang pun dapat datang kepada Aku 

kecuali Bapa ... menarik dia untuk Aku ... Kemudian saudara  masuk ke Kitab Kisah Para Rasul dan 

saudara melihat bagaimana Injil berkembang.  Dengarkan dari Kisah Para Rasul fasal 16 ayat  14. Di 

sini dibicarakan  tentang Lidia. Kisah Para Rasul 16:14 dan bahwa Allah disana dikatakan 

membuka hati Lidia untuk berita Injil. Ungkapan yang luar biasa. Dia mendengar berita Injil dan 

Tuhan membuka hatinya untuk itu. Dia memberi jawaban terhadap Injil. Ya. Tuhan membuka hatinya 

untuk Injil. Ya. Kisah Para Rasul fasal 11 ayat 18 mengatakan bahwa Allah memberikan pertobatan 

kepada bangsa-bangsa untuk Keselamatan. Allah memberi mereka bertobat. Pertobatan di dalam 

dan keluari dirinya sendiri adalah anugerah dari Allah.  Kisah Para Rasul Bab 14 Ayat 27. Allah 

membuka pintu Iman kepada bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul Bab 15 ayat 9. Allah menyucikan 

hati mereka. Allah  melakukan-Nya dengan Iman. Jadi gambaran Iman adalah sarana yang ini sesuai, 

dalam konteks semua gambaran ini dilahirkan kembali, dalam konteks anugerah dan kemurahan-

hati Allah.  

Jadi apa yang terjadi dalam iman? Sangat sederhana, di dalam Iman, semua adalah berdasarkan pada 

ikatan Anugerah-Nya.  

Oleh Anugerah-Nya dalam Iman, nomor 1: Kita berbalik dari dosa. Kita berbalik dari dosa. Apa 

yang terjadi dengan Iman yang  menyelamatkan  dan percaya? Kita berbalik dari dosa. Ini merupakan 

gambaran keseluruhan. Ini adalah  sesederhana seperti Yohanes 3  yang memberikan kepada  kita di 

sini ini gambaran terang dan gelap. Kita mencintai kegelapan tapi ketika mata kita dibukakan, kita 

melihat terang. Allah menunjukkan kepada kita  keindahan-Nya dan kemurahan-hati-Nya dan 

Anugerah-Nya melalui Kristus, kemudian  kita akan berbalik dari kegelapan. Kita tidak menetap  di 
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dalam  kegelapan. Saudara berbalik dari kegelapan. Dan apa  yang saudara biasa benci sekarang 

cintai. Kita berbalik dari dosa. Ini merupakan undangan Injil yang menyeluruh terutama pada awal 

Kisah Para Rasul, tetapi di seluruh Kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul fasal 2 ayat 38 orang-

orang mengatakan setelah Petrus mengkhotbahkan khotbah Kristen pertama "Apakah yang harus 

kita lakukan?" Dan dia melihat mereka dan ia mengatakan "Bertobatlah dan berilah dirimu 

dibaptis ...." Kisah Para Rasul fasal 3 ayat 19 Bertobat dan berbalik kepada Allah ... Berpaling dari 

dosa.  

Kedua: Oleh Anugerah-Nya, dengan Anugera-Nya, kita percaya kepada Kristus. Kita berpaling dari 

dosa dan kita percaya kepada Kristus. Sama seperti di dalam Perjanjian Lama, ini kembali ke Ayat 14 

dan 15 dalam Yohanes 3, sama seperti orang-orang yang meninggal karena gigitan ular, melihat ular 

di atas tiang. Dan dengan melihat ular yang di atas tiang yang Allah tentukan  membawa 

Keselamatan. Mereka percaya dalam ketentuan-Nya. Hal yang sama, saudara melihat kepada Kristus 

sebagai satu-satunya yang dapat mendamaikan saudara Anda dengan Allah, satu-satunya yang dapat 

membasuh dosa  saudara, satu-satunya yang dapat memungkinkan bagisaudara untuk memiliki hati 

yang baru. Semuanya berkisar sekitar Injil.Saudara berbalik dari dosa dan saudara percaya kepada 

Kristus. Ini adalah hatinya. Di dalam Kisah Rasul 16:31. Paulus berkata kepada kepala penjara Filipi 

Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat ... Kepercayaan dalam 

Kristus dan mereka keduanya datang bersama-sama di dalam gambaran ini Allah memungkinkan  

kita percaya. Kita percaya bahwa di dalam Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Dan itu 

menimbulkan pertanyaan "Apakah kepercayaan ini, apakah iman ini di dalam konteks Anugerah 

Allah sudah menjadi suatu kenyataan dalam hidup saudara? Sebuah perpalingan  dari dosa dan  

percaya kepada Kristus saja cukup untuk menyelamatkan saudara " Ini adalah bagian dari apa yang 

terjadi di dalam kelahiran baru. Allah membukakan kebutuhan kita, Dia mengubah hati kita dan 

Allah memungkinkan kita untuk percaya. Semua itu mengarah ke bagian terakhir dari kelahiran 

baru. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara dan saya ingin saudara untuk mengikuti  saya 

dengan sangat, sangat dekat. Di dalam kelahiran baru, Allah membukan kebutuhan kita. Di dalam 

kelahiran baru, Dia mengubah hati kita. Dalam kelahiran baru, Dia memungkinkan  kita untuk 

percaya.  

Keempat: Dalam kelahiran baru, Allah mengubah hidup kita. Dia mengubah kehidupan kita. 

Sekarang saya ingin berhati-hati di sini karena kita akan membicarakannya minggu depan tentang  

apa yang terjadi pada saat kelahiran baru yang memulai suatu proses transformasi baru. Saya tidak 

mengatakan segera setelah  kelahiran baru  segala sesuatu jadi benar. Kita berbicara tentang itu. Ini 

benar-benar mengulangi beberapa hal yang kita telah bicarakan tentang dengan Roh Allah di dalam 

diri kita. Tapi saya ingin menunjukkan pada akhir Yohanes fasal  3.  
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Dengarkan ini. 21 ... tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, 

supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. "Ayat yang 

sangat besar. Barang siapa  melakukan yang benar datang kepada.. Kita telah berbicara tentang 

percaya. Barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, 

bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekarang saya ingin menunjukkan dua 

kebenaran di sini dan kemudian saya ingin saudara untuk mempertajamnya dalam pada 

beberapa hal.  

Nomor 1: Dia mengubah kita untuk kebaikan kekal kita. Dia mengubah kita untuk kebaikan kekal 

kita. Sekarang kita telah berbicara tentang ini beberapa kali tetapi ini adalah gambaran dari 

kegelapan dan terang.  Semua melalui  terutama seluruh Kitab Yohanes  saudara melihat kontras 

antara gelap dan terang. Dan kegelapan yang mewakili kejahatan dan terang merupakan yang 

baik.Dan apa yang terjadi adalah, saudara biasa untuk mencintai kejahatan dan saudara biasa 

mencintai kegelapan, tetapi apa yang terjadi ketika saudara  dilahirkan kembali sekarang saudara 

mulai mencintai yang baik.Saudara mulai mampu melihat yang baik. Saudara mulai mengalami apa 

yang baik. Ini merupakan keindahan itu. Ketika saudara berpikir tentang hal ini sebelum saudara 

datang kepada Kristus, sebelum saudara percaya pada Kristus, sebelum saudara dilahirkan kembali, 

saudara menyukai makanan dan persekutuan dan TV dan olahraga dan semua hal yang dari dunia ini 

yang ditawarkan dan Allahada  di sini dan Dia adalah bahan pikiran. Dia sekedar sebuah ide. Tetapi 

tidak lebih dari itu. Mungkin sebuah topik untuk diskusikan. Apa yang terjadi adalah ketika Allah 

mengubah hatisaudara, Dia mengubah kehidupan saudara sehingga sekarang saudara mulai melihat 

bahwa Dia adalah baik, bahwa Dia member kepuasan dan Dia adalah mulia, Dia layak dan dia adalah 

semua yang baik untuk saudara. Dan dibandingkan dengan Dia, bahkan hal terbaik sekalipun yang 

dunia ini bisa tawarkan, bahkan hal terbaik mulai bernilai rendah dalam perbandingan ini. Ini adalah 

gambaran tentang bagaimana Allah mengubah hidup kita untuk kebaikan kekal kita untuk 

mengalami terang, mengalamai Dia yang baik. Kepuasan kita, kita temukan di dalam Dia.Sekarang ini 

adalah proses yang akan kita  berbicara pada minggu depan di mana kita bertumbuh ke dalamnya, 

tapi ini adalah hal yang terjadi. Perubahan terjadi pada saat ketika kita dilahirkan kembali, ketika 

kita mulai menyadari hal ini. Yang mengarahkan kita  ke bagian kedua ini.Yohanes 3:21 Allah 

mengubah hidup kita untuk kebaikan kekal kita.  

Dan kedua: Allah mengubah kita untuk Kemuliaan Abadi-Nya, untuk Kemuliaan Abadi-Nya.  Apakah 

saudara sudah menangkap apa yang fasal 3 ayat 21 katakan? Ini merupakan ungkapan yang besar 

dibagian  akhir. 21 Tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya   

Inilah alasannya.    Supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam  

Siapa? Allah. "Apa yang Allah lakukan dalam kelahiran baru?  Dia menunjukkan kekuasaan-Nya.? 
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Allah menunjukkan kemuliaan-Nya dalam kelahiran baru. Dialah yang membuatnya menjadi  jelas 

bahwa hanya Dia saja yang bisa melakukan ini. Ini adalah mengapa kelahiran baru adalah 

gambar yang kita miliki dalam Yohanes 3. Ini adalah gambar yang sama yang kita gunakan untuk 

mengakhiri pada minggu lalu..Kristus dan salib. Kristus telah mati untuk Allahuntuk keperluan dari 

Allah untuk menunjukkan kemuliaan Allah sehingga Dia nyata dalam keadaan benarl dan 

membenarkan orang-orang yang telah beriman kepada  Yesus. Kristus telah mati demi keperluan 

Allah  lebih dari daripada Kristus mati demi demi keperluan saudara.  Keindahan daripadanya 

adalah pemikiran bahwa  kedua hal ini tidak bertentangan meskipun satu dengan  sama 

lain.Kebaikan kita yang kekal  menunjukkan kemuliaan-Nya yang kekal. Semakin kita puas di dalam 

Dia , semakin  lebih kita melihat dan mengalami kebaikan-Nya.  Semakin dia menunjukkan bahwa hal 

ini hanya terjadi karena Dia.. Kebaikan kekal kita, kemuliaan kekal-Nya ada dalam  kebersamaan. Ini 

adalah apa yang sesuai  dalam Yehezkiel fasal 36, ayat yang mengagumkan dalam Perjanjian 

Lama, Ayat 22 dan 23 tepat sebelumnya kita telah membacanya  hanya sejenak yang lalu, sebelum 

Allah memberikan kepada mereka janji-janji. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, 

sebelum hal itu terjadi, Allah melihat kepada mereka,  kepada umat-Nya, dan Dia 

mengatakanBukan karena kamu Aku bertindak,hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang 

kudus. Yang saya maksudkan tentang  hal itu. Tepat sebelum Allah memberikan janji yang luar biasa 

ini Dia berkata apayang perlu saudara ketahui  dari sejak awal , hal ini bukan untuk kebutuhan 

saudara. Ini demi Aku. Dia berkata Aku akan menunjukkan kesucian nama besar-Ku. Aku akan 

menunjukkan kesucian nama besar -Ku di antara bangsa-bangsa Dan bangsa-bangsa. akan 

mengetahui bahwa Akulah TUHAN demikianlah firman  ALLAH yang berdaulat, bila  Aku 

memperlihatkan diriku kudus melalui kamu di depan mata mereka. Ini adalah keindahan. 

Ketika Allah membawa perubahan, perubahan di dalam hati kita, ketika Allah menyatakan 

kebutuhan kita, memungkinkan kepercayaan kita, apa yang terjadi adalah bahwa Allah 

mendapat Kemuliaan besar karena Dia mengambil seseorang yang mati secara rohani dan membuat 

mereka hidup. Dia mengambil seseorang yang secara moral jahat dan sekarang mereka mencintai 

yang baik.  Allah akan mendapat Kemuliaan besar dalam seluruh proses ini. Ini adalah cara yang 

direncanakan. Dia mengubah kita untuk kebaikan kita,  yakni kemuliaan-Nya.  

 Sekarang saya ingin saudara untuk membawa serta  kedua kebenaran untuk dipegangpada 

perjalanan untuk memperoleh Keselamatan. Merupakan apa yang kita bahas di dalam seluruh seri 

ini. Orang-orang bertanya "Saudara sudah membicarakannya sebelumnya, saudara mengatakan 

bahwa Keselamatan  Alkitabiah tidaklah mendoakan  sebuah  doa dan kemudian akan hidup dengan 

cara sepertisaudara yang  tidak memiliki perubahan dalam hidup saudara, tidak ada perubahan 

hidup di dalam hidup saudara." Dan orang-orang bertanya "Jikalau ada  seseorang mendoakan  
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sebuah doa Keselamatan dan kemudiansaudara melihat pola hidup mereka setelah itu dan ternyata 

tidak pernah ada perubaha apapun, maka apakah orang  itu benar-benar diselamatkan "Saudara 

mungkin berpikir tentang hal ini  di dalam kehidupan saudara sendiri?, orang-orang disekitar  

saudara, keluarga / teman-teman . Apakah orang itu benar-benar selamat?  Dan sama sekali tidak 

ada gambaran tentang perubahan hidup yang Nampak mulai ada. Dan saya ingin mengatakan hal ini 

dengan kepekaan perasaan sebanyak mungkin karena saya sama sekali tidak mennyatakan bahwa 

saya adalah hakim Keselamatan dari siapa pun. Allah adalah hakim yang kekal. Saya percaya bahwa 

kita pasti memiliki kebenaran yang meyakinkan di dalam Kitab Suci yang memberitahu kepada kita 

apa yang tercakup di dalam Keselamatan. Itulah yang merupakan apa yang sedang kita cari di sini.  

Dan saya tidak mengatakan dengan cara apapun bahwa sekali kita mendoakan sebuah  doa yang 

menyebabkan sekarang kita sudah mendapat sebuah pekerjaan yang harus dilakukan untuk bekerja 

agar menguji apakah  hal adalah benar. Untuk bekerja untuk mencoba untuk menperoleh 

Keselamatan untuk membuktikan bahwa  itu telah dimeteraikan. Itu bukan gambarannya  di sini, 

tetapi pada saat yang bersamaan  saya pikir bahwa kita dapat mengatakan bahwa dengan keyakinan 

yang berdasarkan Kitab Suci bahwa jika seseorang mendoakansebuah  doa dan tidak ada perubahan 

hidupi yang dimulai pada saat itu, tidak ada gambaran perubahan hidup dalam kehidupan mereka 

sejak itu, ternyata bahwa orang itu belum mengalami kelahiran baru, bahwa orang itu tidak 

diselamatkan. Dan di sini saya  menyakini bahwa  kita  mengatakan hal tersebut adalah  berdasarkan 

kitab suci. Dua hal.  

Nomor 1: Tidak ada tempat dalam Kitab Suci, tidak ada di dalam Firman Tuhan, kita melihat 

Keselamatan digambarkan sebagai sekedar hasil keputusan manusia biasa yang dengan mana 

seseorang memutuskan untuk keluar dari garis perjalanan ke neraka dan kemudian berubah 

melompat ke garis yang menuju ke sorga. Firman Tuhan  tidak menggambarkan bagaimana 

Keselamatan dengan cara melompat keluar dari satu garis ke yang  lain sehingga saudara dapat 

memperoleh keselamatan. Firman Tuhan menggambarkan Keselamatan sebagai proses perubahan 

hidup dalam hati kita dan dalam hidup kita di mana Allah mengangkat saudara membangkitkan 

saudara keluar dari maut ke pada hidup dan menunjukkan Kemuliaan  agung-Nya di dalam 

Keselamatan saudara, dalam perubahan hidup saudara.  

Yang mengarahkan kita  kepada  hal yang  kedua: Ketika kita menciptakan sebuah pendapat  bahwa 

Keselamatan adalah terputus dari perubahan hidup, ketika kita menciptakan pendapat bahwa 

kehidupan Kristen yang dilahirkan kembali terlihat seperti kehidupan orang bukan-Kristen, apa yang 

kita katakan adalah, apa yang kita lakukan adalah kita  menghujat Allah dan apa yang kita lakukan 

itu dengan mengatakan bahwa Allah mampu mengeluarkan seseorang dari neraka, tetapi Dia tidak 



 

Página (Page)24 

 

mampu menyelamatkan mereka dari dosa di dalam kehidupan sehari-hari mereka di bumi. "Kita 

mengatakan bahwa Allah mampu membayar yang harga paling tinggi, menangani pengaruh terkuat 

dari dosa tetapi Dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemenangan atas dosa dari hari 

ke hari ke hari ke hari. Saudara-saudara dan saudari-saudari hal itu tidak benar. Allahyang 

menyelamatkan kita dari hukuman kekal, Allah yang membangkitkan Anak tunggal-Nya  dari kubur,  

Allah itu memiliki kekuatan yang lebih untuk mampu  memberikan  kemenangan dari hari ke harike 

hari untk mengatasi dosa.Dia lebih daripada yang baik untuk melakukannya dan apa yang telah kita 

lakukan adalah kita merampok  Kemuliaan Allah yang Dia layak peroleh di dalam Keselamatan 

dengan mengatakan Dia dapat melakukan hal ini "Keluarkan saya dari neraka, tetapi Dia tidak bisa 

mengubah hidup saya sehari-hari "  Dan gereja Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan 

membiarkan kita merampok Kemuliaan-Nya dalam Keselamatan dengan memisahkan Keselamatan 

dari perubahan hidup.  Ini adalah gambarannya. Ini adalah proses yang dimulai tetapi merupakan 

perubahan hidup yang dimulai ketika kita dilahirkan kembali. Apakah Allah sudah mengubah 

hidupsaudara? Apakah Dia mengubah hidup saudara? Apakah kehidupan saudara merupakan  

gambaran  kemuliaan Tuhan dan pekerjaan, hidup saudara dalam terang sehingga menjadi jelas 

bahwa apa yang dilakukan telah dilakukan melalui Allah?Apakah kehidupan saudara telah 

diubahkan? Belum cukupkah  saudara bekerja  untuk membuktikan bahwa saudarasudah 

berubah? Apakah saudara cukup berusaha untuk memastikan bahwa saudara telah memiliki 

meterai? Tidak, apakah kehidupan saudara merupakan suatu  demonstrasi kuasa Allah 

danperubahan hidup yang terjadi pada hatisaudara ketika Dia membuka mata saudara untuk 

kebutuhan saudara, ketika Dia mengambil hati saudara dan menyucikannya  dari dosa saudara dan 

memberikan Roh-Nya di dalam saudara, ketika Dia memungkinkan keyakinan saudara untuk 

berbalik dari dosa dan percaya kepada Kristus dan Dia mengubah hidup saudara, apakah itu  yang 

telah terjadi di dalam saudara? Tidak seorangpun yang bisa masuk ke dalam Kerajaan Allah, melihat 

Kerajaan Allah kecuali ia telah dilahirkan kembali. Apakah saudara sudah  dilahirkan 

kembali? Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Ini merupakan pertanyaan terutama. Apakah 

Anda sudah dilahirkan kembali? Saya bertanya kepada  setiap orang di dalam ruangan ini, setiap 

siswa, anak, setiap pria dan wanita, setiap pengunjung gereja dan anggota gereja, sudahkah saudara 

dilahirkan kembali?  Apakah Injil telah menjadi kenyataan dalam hidup saudara? Dan saya 

mengajukan pertanyaan tersebut, saya menyadari bahwa ada banyak orang yang mendengar 

pertanyaan itu dan bertanya-tanya, apakah inisudah  menjadi kenyataan dalam diri saya? Dan saya 

berharap, saya berharap bahwa pertanyaan itu merupakan garis depan hati saudara karena itu 

mengarah ke salah satu dari dua hal. Jangan lewatkan hal ini. Jangan menjauh dari pertanyaan 

itu.Jangan mencoba untuk menghindari diri dari                        pertanyaan itu. Hal ini terlalu penting 
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dalam kekekalan untuk menghindari karena membawa saudara ke salah satu dari dua jalur. Salah 

satu jalan yang mungkin menyebabkan saudara dan saya berharap hal ini terjadi di dalam ruangan 

ini dalam Firman sementara kita berbicara tentang hal ini. Saya berbicara dengan orang-orang hari 

ini sambil  menangis karena Firman telah mengingatkan, mengingatkan kita dalam Yohanes 3 

tentang  apa yang terjadi dalam kelahiran baru dalam kehidupan kita. Ini membantu untuk 

menyadari,bila  kita kembali dan melihat hal ini, kita menyadaritentang apa yang terjadi. Saya 

melihat di mana saya berada.Allah membuka mata saya untuk melihat kebutuhan saya, Allah telah  

mengubah dengan hati saya, dan ia menyucikan saya dan Dia menaruh Roh-Nya dalam diri saya dan 

mulai mengubah hidup saya. Dia memungkinkan saya untuk berbalik dari dosa dan percaya kepada 

Kristus dan saya berharap bahwa bagian ini merupakan besar bagi saudara, apa yang terjadi dalam 

kelahiran baru saudara bagi banyak dari saudara. Tetapi jika ada pergumulan mengenai apakah itu 

benar-benar atau tidak terjadi, maka itu layak untuk digumuli. Perlu saudara bersekutu sendiri 

dengan Roh Allah dan Firman Allah  pada malam demi malam, jam demi jam, menghabiskan waktu 

dan meyakini  bahwa  Roh adalah baik. Roh yang baik. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita 

adalah anak-anak Allah. Jadi, tanyakan pertanyaan ini. Bergumullah dengan pertanyaan ini sehingga 

saudara tidak akan turun ke jalan penipuan rohani, terjadi di dalam rutinitas keagamaan seperti 

Nikodemus tanpa kehidupan rohani di dalam saudara. Jadi  mungkin sekaranglah saatnya, mungkin 

sekarang, mungkin minggu ini selagi saudara berjalan bersama Allah, seperti sauadara bergumul 

dengan Allah pada saat  pertama kalinya, dimana Dia menunjukkan kebutuhan  saudara akan 

Dia. Untuk pertama kalinya Dia mengatakan "Aku akan memberikan kepada saudara hati yang 

baru. Aku akan membasuh kamu dari semua kenajisanmu " Terpujilah Alllah. Ini adalah apa yang Dia 

lakukan dan Dia memberi kita hati yang baru dan roh dalam diri kita dan dia mengubah hidup kita 

dan kita berbalik dari dosa, kita percaya kepada Kristus. Ini adalah  arti dilahirkan kembali dan jika 

itu belum terjadi dalam hidup saudara, saya mendorong saudara, saya mendorong saudara, untuk 

pergi menghadap Allah, minta Dia untuk menyelidiki hati saudara, dan melakukan hal-hal ini di 

dalam saudara. Dan bahkan dalam melakukan itu, saudara menunjukkan bahwa Allah adalah yang 

utama di mata saudara. Dialah yang melakukan pekerjaan ini.  

Pada kenyataannya, itulah yang saya ingin kita lakukan. Apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya 

ingin memberikan kepada saudara suatu  kesempatan untuk dengan bersama Roh Allah dan Firman 

Allah. Sebentar lagi saya akan berdoa untuk kita.  Dan apa yang saya ingin mengundang untuk 

saudara lakukan ialah tidak melewati ini. Saya akan mengundang saudara untuk menggunakan 

waktu untuk menggumuli pertanyaan ini, menggumuli pertanyaan-pertanyaan ini, menghadapi 

dengan langsung dengan kebenarankebenaran ini yang telah kita lihat di dalam Yohanes 3. Apakah 

saudara sudah dilahirkan kembali? Dan daya mengundang saudara untuk berdoa dengan pengertian 
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tersebut. Bertanyalah kepada Allah apakah Ia sudah melakukan-Nya di dalam hidup saudara. 

Mintalah Diamenunjukkan  apakah itu sudah terjadi atau belum. Dan jika itu sudah terjadi , dan 

biarkanlah Dia menunjukkan kepada baguan dari kehidupan saudara yang mesih membutuhkan 

proses perubahan oleh-Nya. Biarkanlah Dia membukakan bagian dari kehidupan saudara dimana 

Dia ingin menunjukkan kemuliaan-Nya dan kuasa-Nya dan kemenangan-Nya atas dosa di dalam diri 

saudara. Biarlah keadaan ini membawa saudara ketempat yang lebih dalam  dalam perubahan hidup. 

Saya ingin mengundang saudara untuk menggunakan waktu bersama Firman Allah dan Roh Allah. 

Sesudah saudara selesai melakukannya saudara sudah selesai dalam acara ini. Setiap pribadi di 

antara kita, “ Sudahkan saudara dilahirkan kembali?” Sudahkah saudara lahir kembali?   

 

 

 

 

 

 

 

 


