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HIDUP BARU DAN PERTOBATAN 

 

 

                             

 

Ice Breaker : ???????? 

 

 

1.  Apa kemiripan di antara dua pertobatan berikut ini? 

 

 @  Lukas 19:8-9 : Zakheus 

 

 

 @  Kis 16:14-15 : Lidia 

 

Dua orang ini, Zakeus dan Lidia, setelah mereka bertobat mereka menunjukkan 

perubahan dalam perbuatan mereka. Artinya mereka juga bertobat dalam perbuatan 

mereka. Zakeus dan Lidia menjadi terbuka terhadap orang lain, mereka ingin 

menerima dan melayani orang lain. Apakah kalian sudah bertobat? Kalau sudah, 

apakah kalian masih melakukan perbuatan yang dulu sering kalian lakukan sebelum 

bertobat (Ef 2:1-3)? Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sudah bertobat, 

tapi mereka tidak meninggalkan perbuatan mereka yang penuh dosa. Kita perlu 

bertobat dalam hati dan juga dalam perbuatan kita. 

 

2.  Mengapa Feliks tidak bertobat? 

 

Karena dia mempunyai motivasi yang lain, dia mengharapkan uang dari Paulus, 

bukan cerita tentang Yesus. Ini juga sering kali terjadi pada orang Kristen, 

mereka datang kepada Allah dengan motivasi yang salah, berharap Allah akan 

memberi berkat, uang, kekayaan, pasangan hidup, dan sebagainya. Allah bukan 

dukun atau jin Aladin. Kita datang kepada Allah karena mengharapkan 

keselamatan dari Dia, dan karena kasih kita kepada Allah. 
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3.  Apa hak istimewa bagi orang yang bertobat? 

 

 @  Yoh 5:24 : beroleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sudah 

pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 

Garis bawahi kata sudah, Jika kita menerima Tuhan sebagai Juruselamat kita, kita 

sudah pindah dari dalam maut ke dalam maut pada detik itu juga, tidak sedang atau 

akan pindah. 

 

 @  Roma 3:24 : Dibenarkan dengan Cuma-Cuma (sama dengan minggu III) 

 

 @  Yoh 1:12 : Diberi kuasa menjadi Anak-anak Allah 

 Kuasa menjadi Anak Allah adalah pemberian dari Allah, kita tidak bisa 

memaksa Dia untuk memberikan kuasa tersebut, kita tidak bisa membujuk, 

menyogok, dan atau membeli kuasa tersebut. Hanya melalui Yesus kita bisa 

mendapat kuasa tersebut. 

 

 @  Wahyu 3:20 : Makan bersama dengan Yesus 

 Dalam budaya orang Yahudi, rumah mereka terdiri dari beberapa bagian, 

ruang depan untuk tamu yang belum dikenal, ruang tamu untuk tamu yang agak 

dekat, ruang dalam untuk tamu yang sudah akrab, dan hanya dengan tamu yang 

benar-benar dekat biasanya tuan rumah akan makan bersama-sama dengan tamu 

tersebut. Jadi jika Yesus mengatakan bahwa Dia ingin makan bersama dengan kita, 

maka itu adalah suatu penghargaan yang begitu luar biasa bagi kita. 

 

 @  I Kor 3:16 : Kita menjadi Bait Allah 

 Bait Allah yang didirikan oleh Salomo adalah Bait Allah yang merupakan 

keajaiban dunia, begitu indah dan begitu megah, dengan berton-ton emas, perak, dan 

perhiasan. Bandingkan dengan tubuh kita, ada yang kurus, gemuk, ada yang mandi 

satu kali sehari, dua kali, atau malah seminggu sekali (Temi). Tapi Allah berkenan 

untuk tinggal dalam diri kita, menjadikan kita sebagai BaitNya. 

 

4.  Apa artinya “berbalik”? 

Berputar 180 derajat. Bisa minta peserta untuk memperagakan bagaimana itu 

berbalik. 
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5.  Apa yang harus saya lakukan untuk bertobat sekarang? 

 

 #  Kis 3:19 : Menyadari dosa kita dan bertobat SEKARANG! 

 

 #  Roma 10:9-10 : Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. 

 Pertobatan kita itu harus nyata, bukan hanya mengaku dengan mulut tapi 

sebenarnya dalam hati belum bertobat. Atau sebaliknya dalam hati kita sudah 

percaya, tapi kita perlu mengakui itu secara terbuka di hadapan teman-teman, 

keluarga, gereja, persekutuan dan sebagainya, sebagai pengakuan pertobatan kita dan 

juga agar mereka bisa ikut mendukung kita dalam iman kita. 

 

6.  Setelah Saudara bertobat, lima macam olah raga rohani ini diperlukan agar 

Saudara bertumbuh dalam iman. 

 

 #  I Pet 2:2 : Rindu / membaca akan Firman Tuhan 

 Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita, yang akan membantu kita 

bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang semakin dekat dengan Allah. Jika kita 

membaca Alkitab dari Kejadian-Wahyu, sesuai penelitian yang pernah dilakukan, 

dibutuhkan waktu rata-rata 80 jam. Jika kita membaca Alkitab sehari 15 menit, kita 

bisa menyelesaikan membaca Alkitab dari awal-akhir kira-kira satu tahun. Dan kalau 

kita membaca 30 menit sehari berarti hanya butuh waktu setengah tahun 

 

 #  I Tes 5:17 : Berdoa 

 Doa adalah napas rohani kita. Kita sebagai orang Kristen jika tidak pernah 

berdoa, maka iman kita tidak akan pernah hidup.  

 

 #  Kis 1:8 : Bersaksi 

 Kita perlu belajar bersaksi, menceritakan iman kita kepada orang lain. Kita 

bisa merasakan pertumbuhan dari diri kita sendiri ketika kita bersaksi di hadapan 

orang lain. Banyak orang bisa berbicara topik apa saja secara bebas di tempat umum, 

tetapi ketika ingin menceritakan tentang Yesus, kita biasanya mengalami kesulitan, 

tapi kita perlu mencobanya. 

 

 #  I Yoh 1:9 : Mengaku dosa 

 Tanpa ada pengakuan dosa yang terus menerus dari kita, maka kesaksian 

kita menjadi kehilangan kuasanya. Karena ketika kita bersaksi dengan menyimpan 
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dosa yang belum diakui, maka dalam hati kita akan selalu muncul tuduhan yang 

mengatakan bahwa kita munafik. Juga apalagi kalau ada orang yang tahu tentang 

kehidupan kita, maka mereka malah akan menjadi sinis terhadap kesaksian kita. 

 

 #  Ibr 10:25 : Bersekutu dengan saudara seiman 

 Seorang Kristen butuh saudara seiman yang lain untuk mendukung 

pertumbuhannya. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Jika kita dijauhkan dari saudara 

seiman kita yang lain, maka lama kelamaan iman kita akan melemah dan akhirnya 

menjadi mati. 

Ilustrasi: Ada seorang pemuda yang datang ke rumah pendetanya dan mengatakan 

bahwa dia tidak perlu lagi datang ke gereja, ikut persekutuan, atau ikut Cell Group, 

karena dia merasa sudah bisa berdoa sendiri, membaca Alkitab, dan sebagainya. 

Pendeta tersebut tidak berbicara apapun, dia hanya menjepit sepotong batu bara yang 

sedang menyala dari dalam perapiannya. Kemudian dia meletakkan batu bara yang 

menyala kemerahan tersebut di atas lantai. Perlahan-lahan nyala batubara tersebut 

mulai padam, dan tidak lama kemudian batubara tersebut hanya tinggal seonggok 

batu hitam yang dingin. 

Begitu juga dengan iman kita, jika kita dikeluarkan dari komunitas kita, pada 

awalnya kita masih bisa ‘panas’ dan menyala-nyala. Tapi tidak lama kemudian kita 

akan menjadi dingin dan mati. 

 

Pada saat terakhir ini, pengajar bisa meminta komitmen dari anggota untuk 

mempraktekkan 5 latihan rohani tersebut di atas. Di dalam JOY mereka bisa 

melakukan semua latihan rohani tersebut. Mereka bisa ikut CG untuk latihan 

membaca dan menafsirkan Alkitab. Mereka bisa ikut doa pagi di tiap kantor atau ikut 

doa sore setiap Jumat. Mereka bisa belajar memberi kesaksian di Tuesday Meeting, 

di CG, di doa puasa. Mereka juga bisa mengaku dosa di dalam CG, atau dengan staf 

dan CG leader. Mereka bisa bersekutu di FM, Tuesday Meeting, CG, dsb. 

 

Mintalah komitmen peserta untuk membaca Alkitab setiap hari 15-30 menit. Juga 

minta mereka berdoa 5-15 menit setiap hari. Minta mereka memberi kesaksian di 

acara wisuda. Minta mereka untuk terus ikut CG, FM, dan Training. 


