
 

 

HIDUP BARU DALAM KRISTUS 

(Minggu Pertama) 

 

 

DISKUSI AWAL: 

1. Apa yang terpikirkan ketika mendengar atau ikut kelas hidup baru? 

 Kalau ada hidup baru berarti ada hidup yang lama. 

 Lahir kembali berarti sebelumnya mati. 

2. Apa yang kalian pelajari ketika di kelas 101 minggu ke-4 tentang jaminan keselamatan? 

 

KEADAAN KITA: 

Baca: Roma 3:10-12, Roma 3:23, Roma 6:23 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana keadaan kita menurut ayat-ayat tersebut? 

 Kita semua adalah orang yang telah menyeleweng, tidak berguna 

 Kita semua kehilangan kemuliaan Allah. 

2. Bagaimana kamu sendiri melihat dirimu berdasarkan ayat-ayat tersebut? 

 

Kita butuh penolong kalau sudah mati tidak dapat melakukan apa-apa. Pernah lihat orang mati 

melakukan sesuatu. Kalau  orang mati melakukan sesuatu…kita yang lari. Karena kita sudah 

mati, kita membutuhkan orang lain 

 

LAHIR BARU/LAHIR KEMBALI 

KONSEP: 

Baca Yoh 3:1-10 

Belajar dari hidup Nikodemus 

 

1. Siapakah Nikodemus ?(Yoh 3:1-3,10) 

 Orang Farisi (1)  Pengajar Israel (10) 

 Pemimpin agama Yahudi (1)   



 

 

 

Orang Farisi : suatu golongan dari para rabi & ahli taurat yang sangat berpengaruh. Mereka 

berpegang pada taurat musa dan pada adat istiadat nenek moyang.seluruh hukum dan 

peraturan ditaati secara mutlak. Kegiatan keagamaan orang Farisi, jangan diragukan lagi. 

 

2. Apa yang menjadi fokus percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus ? (Yoh 3:3,5-7) 

Lahir kembali, Yesus meminta kepada Nikodemus untuk lahir kembali. 

 

Nikodemus adalah seorang yang paham dengan hukum taurat karena ia adalah seorang farisi dan 

salah satu pemimpin agama Yahudi. Ketika ia datang kepada Yesus, ia datang pada waktu 

malam karena takut dilihat oleh banyak orang. Nikodemus percaya bahwa Yesus merupakan 

utusan Allah, karena paling tidak ia sudah mendengar tentang mujizat2 yang Yesus lakukan. 

Kemungkinan besar Nikodemus datang untuk belajar dari Yesus dan untuk lebih mengenal 

Yesus lebih dalam.  

Pada waktu itu, Yesus langsung mengutarakan satu pokok pembahasan yang berat, yaitu tentang 

lahir kembali. Pokok pembahasan ini merupakan hal yang sangat asing bagi orang Yahudi pada 

masa itu, bahkan bagi seorang Nikodemus. Dalam penjelasan Yesus tersebut, Yesus menekankan 

bahwa setiap orang yang hendak melihat kerajaan Allah, ia harus mengalami proses “dilahirkan 

kembali”. 

Yesus menggunakan kata pasif “dilahirkan” untuk menekankan bahwa keselamatan merupakan 

kasih karunia Allah, bukan karena tindakan manusia. Hal ini bertentangan dengan pemahaman 

orang Farisi yang terlalu terpaku dalam legalisme Hukum Taurat dan kehilangan spirit Hukum 

Taurat.  

 

Jika lahir kembali (Yoh 3:16,21) ? 

 

 Memperoleh hidup kekal (16)  Datang kepada terang (16) 

 

Karya Allah : 

 



 

 

Apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia ? (Yoh 3:16-17)  Memberikan anaknya 

yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. 

 

Pilihan kita 

 

Bagaimana respon kita ? (Yoh 1:12) 

 

1. Percaya 

Langkah pertama untuk menjadi keluarga Allah adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah 

anak Allah yang mati untuk dosa-sosa kita dan bangkit kembali dari kematian. Kamu harus 

mengaku bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu dari dosa-soasamu dan hanya 

Yesus yang dapat menyelamtkanmu 

Apa arti percaya? Apakah ada percaya 50%? 99,9%? 

Sebuah kata-kata dari buku jangan kamu kuatir: 

Jika kamu dapat mempercayai pilot dan pramuniaga yang tidak kamu kenal? 

Mengapa kamu tidak mempercayai Allah yang begitu kamu kenal? 

2. Receive/menerima 

Tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita dari dosa, kita harus 

mau meninggalkan dosa dan mengkomitmenkan hidup kepada Tuhan. 

 

Kesimpulan : 

Untuk hidup baru diperlukan lahir kembali, karena dulu kita hidup sebagai hamba dosa, maka 

kita harus dilahirkan sebagai anak Allah. Perumpamaan seorang anak harus lahir ke dalam 

sebuah rumah supaya menjadi anak dalam keluarga.Dengan cara yang sama kita harus lahir di 

rumah tangga Allh untuk dapat menjadi anak Allah. 

 

Common Case 

1. Kalau sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa tidak ? Apakah lahir baru sama dengan tidak 

berbuat dosa? 

Ingatkan tentang kisah Nikodemus dan orang yang disebelah kanan Yesus. 



 

 

2. Kalau sudah lahir baru tetapi jatuh kedalam dosa lagi, Allah masih mau mengampuni tidak? I 

Yoh 1 :9 


