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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ..•

Yesus dan Nikodemus
Kelahiran Baru
Pandangan yang Mendatangkan Hidup

Yesus dan Yohanes
Dia yang Datang dari Surga

YESUS DAN NIKODEMUS

Bacalah Yohanes 3:1-21

Kelahiran Baru

Baca ulang Yohanes 3:1-13

Nikodemus adalah guru dan pemimpin agama. Ia ber-
pendidikan tinggi dan hidupnya baik. Ia berpikir bahwa
perbuatan baik yang dibuatnya itu akan berkenan kepada
Allah hingga ia dapat masuk surga. Yesus berkata kepada-
nya, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat kerajaan Allah".
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Yesus menerangkan bahwa ada dua macam hidup: hidup
jasmani yang ada dalam tubuh, dan hidup rohani. Kita
dilahirkan dengan memiliki hidup jasmani, tetapi dari Roh
Allah kita menerima hidup rohani. Kita telah mengetahui
dari Yohanes 1:12 bahwa kita menerima perangai yang baru
ini yaitu dilahirkan kembali, bila kita menerima Yesus Kris-
tus sebagai Juruselamat kita. Allah menjadi Bapa kita. Kita
dilahirkan dari Allah dan menjadi anak Allah.

"Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang." (II Korintus 5:17).
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Yesus berkata bahwa kelahiran baru ini adalah "dari air
dan Roh". Alkitab sering memakai kata-kata kiasan-kata-
kata yang mempunyai arti yang berlainan dari arti kata
yang sebenamya. Di sini "air" berarti pembasuhan dosa.
Inilah suatu bagian dari keselama tan kita.

"Dia telah menyelamatkan kita ... oleh permandian
kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerja-
kan oleh Roh Kudus." (Titus 3:5).

"Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah
Kukatakan kepadamu." (Yohanes 15:3).

Pembasuhan rohani datang dari mendengar dan mentaati
Firman Allah. Ketika Yesus berbicara tentang hal dilahirkan
kembali dari air, kita percaya bahwa yang dimaksudkanNya
ialah bahwa kita dilahirkan kembali oleh mendengar dan
mempercayai Firman Allah.

~

1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diberitahukan Yesus kepada Nikodemus?
a) Perbuatan baik yang dilakukannya itu akan mem-

bawa dia ke surga.
b) Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak

dapat melihat Kerajaan Allah.

2 Kelahiran baru adalah
a) dilahirkan dari Allah dengan jalan percaya pada

Yesus dan menerima Dia sebagai Juruselamat.
b) mati dan lahir kembali ke dunia menjadi orang

lain.
c) dibaptis dalam air.
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Pandangan yang Mendatangkan Hidup

Baca ulang Yohanes 3:14-21

Sekali peristiwa umat Allah berbuat dosa dan sebagai
hukuman mereka dipagut oleh ular. Allah mengasihi mereka
dan menyuruh Musa meninggikan seekor ular tembaga, supa-
ya semua orang dapat melihatnya. Siapapun yang meman-
dang ular tembaga itu akan disembuhkan. Mereka yang
tidak mau melihat akan mati.

Semua orang di dunia tidak mematuhi Allah dan telah
ditentukan harus mati. Tetapi Allah mengasihi kita. Ia
membuktikan kasihNya dengan mengutus AnakNya untuk
mati ganti kita. Yesus. ditinggikan di atas sebuah salib sama
seperti ular tembaga itu. Tiap-tiap orang yang memandang
kepadaNya yaitu percaya padaNya, disembuhkan dari pa-
gutan ular dosa. Mereka yang tidak mau percaya padaNya
harus mati dalam dosa mereka. Tetapi mereka yang meman-
dangNya menerima hidup kekal.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkanlah Yohanes 3:16. Inilah ayat Alkitab yang
paling disukai banyak orang.

4 Apakah bukti yang terbesar bahwa Allah mengasihi
kita?
a) Ia memberi AnakNya untuk menyelamatkan kita.
b) Ia memberi hidup kepada kita.
c) Ia menjawab doa kita.
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YESUS DAN YOHANES

Bacalah Yohanes 3: 22-30

Jl:

Orang banyak yang dahulu pergi untuk mendengar
Yohanes Pembaptis, kini pergi untuk mendengar Yesus.
Banyak murid Yohanes telah meninggalkan dia dan mengikut
Yesus. Tetapi Yohanes tidak bersusah hati akan hal ini.
Allah telah mengutus dia untuk memberi kesaksian tentang
Yesus. Karena itu ia senang bahwa mereka meninggalkan
dia untuk mengikut Yesus.

Sikap dan perkataan Yohanes menunjukkan bahwa ia
seorang yang baik budi dan tidak mementingkan diri. Per-
kataannya itu merupakan semboyan yang baik bagi kita.
Bukan Yohanes melainkan Yesuslah yang sungguh-sungguh
penting dalam hidup Yohanes.

Ia harus makin besar; tetaoi aku harus makin kecil.
Yohanes 3: 30.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Hafalkanlah Yohanes 3:30.

6 Berdoalah agar setiap hari Yesus boleh menjadi sema-
kin penting dalam hidup saudara.
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DIA YANG DATANG DARI SURGA

Bacalah Yohanes 3:31-36

Yohanes, penulis Kabar Baik itu, memberitahukan kepa-
da kita dalam ayat-ayat ini bahwa Yesus adalah Dia yang
datang dari surga. Ia lebih mulia dari siapapun di bumi ini
atau dari semua orang yang ada di bumi. Ia penuh dengan
Roh Allah. Allah mencintai Dia dan telah memberi kepada-
Nya kuasa di atas segala sesuatu.

"Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup
yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia
tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap
ada di atasnya." (Yohanes 3:36).

Banyak ayat dalam pasal ini berbicara tentang hidup
kekal. Hidup kekal tidak berarti hidup terus-menerus di
dunia ini. Hidup kekal adalah hidup Allah yang tak kunjung
berakhir, hidup yang ada pada Yesus. Walaupun Yesus mati
di salib, hidupNya tidak berakhir. Ia bangkit dari kubur dan
Ia hidup selama-lamanya.

Jikalau kita percaya pada Yesus, kita mempunyai hidup
kekal. Tubuh kita boleh mati, tetapi bila tubuh kita mati,
roh kita akan pergi kepada Allah dan akan tinggal beserta
Dia selama-lamanya. Justru sebagaimana tubuh Yesus di-
bangkitkan dari antara orang mati, sedemikian pula tubuh
orang-orang yang percaya padaNya sekali kelak akan dibang-
kitkan dari antara orang mati untuk menikmati hidup yang
kekal.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Apa yang akan terjadi, jikalau kita tidak menerima
keselamatan di dalam Yesus yang ditawarkan oleh
Allah kepada kita?
a) Kita akan diselamatkan dengan jalan dibaptis dalam

air.
b) Kita akan diselamatkan sesudah kita mati.
c) Kita tidak akan diselamatkan.

8 Apa yang akan terjadi jikalau kita menerima keselamat-
an di dalam Yesus yang telah disediakan oleh Allah?
a) Tubuh kita tidak akan mati.
b) Mungkin tubuh kita mati, tetapi kita akan pergi

untuk hidup beserta Allah selama-lamanya.
c) Tubuh kita tidak akan dibangkitkan dari antara

orang mati.

9 Doakanlah setiap sahabat saudara yang tidak percaya
Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehingga saudara tidak akan meli-
hat jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah
nomor yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

4 a) Ia memberi AnakNya untuk menyelamatkan kita.

1 b) Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat Kerajaan Allah.

7 c) Kita tidak akan diselamatkan.

2 a) Dilahirkan dari Allah dengan jalan percaya pada Ye-
sus dan menerima Dia sebagai Juruselamat.

8 b) Mungkin tubuh kita mati, tetapi kita akan pergi un-
tuk hidup beserta Allah selama-lamanya.


