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Roh Diutus 

Doktrin Roh Kudus 

Landasannya telah didirikan sebelumnya. Kita mempunyai satu pokok lagi dalam bagian pertama ini. Kita 

telah melihat makna salib. Jelas bahwa itu bukan akhir cerita. Yesus mati di salib, dan Ia bangkit dari 
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kubur. Ia naik ke surga, dan ketika Ia melakukannya, Roh Allah diutus. Hal ini membawa kita ke doktrin 

tentang Roh Kudus. Pada akhir Injil Lukas, yakni Lukas 24:48-53, dan awal kitab Kisah Para Rasul, yakni 

Kisah Para Rasul 1:4-11, kita dapat melihat bagaimana Yesus diangkat ke surga. Lukas 24:48-53 

mengatakan, 

Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, Aku akan mengirim kepadamu apa yang 

dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi 

dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai 

dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang 

memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud 

menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa 

berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah. 

 

Anak naik kepada Bapa di surga. Roh turun kepada orang-orang percaya di bumi. 

Anak naik kepada Bapa di surga, dan kemudian dalam pasal berikutnya, Roh turun kepada orang-orang 

percaya di bumi. 

Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:1-4, "Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu 

tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 

rumah, di mana mereka duduk.” Bayangkan apa yang terjadi saat tu. “Dan tampaklah kepada mereka 

lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka 

semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan 

oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan."  

 

Roh menyadarkan orang berdosa. 

Roh turun, seperti yang dijanjikan Yesus, untuk melakukan persis apa yang Yesus katakan. Roh 

menyadarkan orang berdosa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:8-11, "Kalau Ia datang, Ia akan 

menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap tidak 

percaya kepada-Ku; akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; 

akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikian juga dikatakan dalam Kisah Para 

Rasul 7:51, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh 

Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu."  
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Roh menerapkan keselamatan. 

Roh menyadarkan orang berdosa, dan kemudian Roh menerapkan keselamatan. Teks yang akan kita baca 

ini masih akan dibahas nanti, yakni Titus 3:4-7. Dikatakan dalam teks tersebut, "Tetapi ketika nyata 

kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya 

melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang 

sudah dilimpahkan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang 

yang dibenarkan oleh anugerah-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan 

kita."  

Adalah Roh yang menerapkan keselamatan dengan satu cara yang bermakna ganda. Yang pertama, 

pemberitaan Injil yang diberdayakan oleh Roh. Dalam 1 Petrus 1:12 kita membaca, "Kepada mereka telah 

dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala 

sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang, yang oleh Roh 

Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui 

oleh malaikat-malaikat." Untuk diselamatkan, seseorang harus mendengar Injil. Injil membutuhkan 

orang-orang yang memberitakannya, orang-orang yang mengatakan, "Yesus telah mati di salib. Ia telah 

bangkit dari kubur untuk mendamaikan anda dengan Allah." Lalu dalam Roma 10:13-17. 

Ini adalah berita yang harus disampaikan oleh seseorang yang mengabarkannya, dan dengan kuasa ilahi 

yang menyertainya. Anda dapat melihat hal ini dikisahkan di seluruh kitab Kisah Para Rasul pada saat Injil 

diberitakan. Kita dapat mengambil beberapa contoh. Lihat Kisah Para Rasul 4:8 yang mengatakan, "Lalu 

Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus, menjawab mereka, 'Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua 

...'" Injil ini harus diberitakan. Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan lagi dalam Kisah Para Rasul 

4:31, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua 

dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani."  Kita melihat bahwa 

para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil. Dalam 1 Tesalonika 1:4-5 Paulus 

berbicara tentang bagaimana orang-orang Tesalonika menerima Injil. Dikatakan dalam ayat-ayat 

tersebut, "Dan kami tahu, hai Saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab 

Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan 

kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, bagaimana kami 

bekerja di antara kamu oleh karena kamu." Jadi, Roh mengurapi dan memberdayakan pemberitaan Injil, 

dan yang kedua, respon yang dimungkinkan oleh Roh. 
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Kita akan membicarakan hal ini sesaat lagi, tetapi ketika seseorang diselamatkan, ia dilahirkan dari air dan 

dari Roh. John 3:5-8 mengatakan, 

Demikian juga dikatakan dalam Wahyu 22:17, "Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah!' 

Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah!' Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan 

siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!"  

Semua ini harus terjadi agar seseorang diselamatkan: Bapa dipuaskan, Anak dikurbankan, Roh diutus. 

Agar siapa saja dapat diselamatkan, ia harus mendengar Injil dalam kuasa Roh Kudus, dan segala sesuatu 

yang akan kita bicarakan tentang doktrin keselamatan adalah pekerjaan Roh Allah dalam keselamatan. 

 

         KESELAMATAN 

    Allah Mengungkapkan Kebutuhan Kita 

    Doktrin Kerusakan Akibat Dosa 

 

Kebutuhan kita ... 

Bilamana anda melihat garis besar yang kita ikuti dalam pelajaran ini, anda melihat bahwa Allah 

mengungkapkan kebutuhan kita, Allah mengubah hati kita, dan Allah memampukan iman kita, dan cara 

yang Allah gunakan untuk melakukan semua hal ini untuk keselamatan kita adalah melalui RohNya. Jadi, 

kita dapat melihat landasan yang telah ditetapkan pada saat ini: apa yang terjadi di salib, kemuliaan Allah, 

pengurbanan Anak, dan pengutusan Roh. Bagaimana Ia menyelamatkan kita? Ini membawa kita kepada 

doktrin keselamatan. Ini akan menjadi semacam rekap, tetapi bagian pertama ini adalah penting. Allah 

mengungkapkan kebutuhan kita. Ini terkait dengan doktrin tentang kerusakan yang kita alami sebagai 

akibat dosa. Agar anda dapat diselamatkan dari sesuatu, anda perlu menyadari tentang hal apa yang dari 

dalamnya anda perlu diselamatkan. 

Francis Schaeffer pernah ditanya demikian, "Apa yang akan anda lakukan jika bertemu seseorang yang 

berkarakter modern di kereta api, dan anda memiliki satu jam untuk berbicara dengannya tentang Injil?" 

Schaeffer menjawab, 

Saya akan menghabiskan 45-50 menit pada hal-hal yang negatif, untuk benar-benar 

menunjukkan kepada orang ini tentang dilema kehidupannya - bahwa ia secara moral telah 

mati. Lalu saya akan menggunakan 10-15 menit yang tersisa untuk memberitakan Injil. Saya 
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percaya bahwa banyak dari pekerjaan penginjilan dan pribadi saat ini tidak jelas hanya 

karena kita terlalu cemas untuk mendapatkan jawaban tanpa memberikan kesempatan 

kepada seseorang untuk menyadari penyebab penyakitnya yang sebenarnya, yaitu rasa 

bersalah dalam hal moral yang benar, (dan bukan semata-mata perasaan bersalah secara 

psikologis ) di hadapan Allah. 

Tidak ada orang yang sedang berenang dengan tenang di satu danau dalam keadaan baik dan kemudian 

ia berseru, "Selamatkan saya." Orang yang sedang tenggelam di tengah danau yang dapat berseru, 

"Selamatkan saya." Karena itu, sebelum kita menyadari tentang hal apa yang darinya kita perlu 

diselamatkan, maka kita tidak akan pernah memahami seluruh keindahan keselamatan. 

Saya berharap bahwa kita telah cukup menekankan hal tersebut untuk setidaknya mendapatkan 

gambaran yang benar, sehingga kita tidak akan mengatakan, "Ya, hidup saya tidak seburuk itu. Saya 

bukanlah seorang berdosa yang mengerikan. Saya tidak layak mendapatkan kematian kekal." Titik awal 

untuk menerima keselamatan ialah menyadari bahwa orang yang mengatakan seperti itu telah 

berbohong. Kita adalah begitu buruk. Kita adalah orang-orang berdosa yang mengerikan, dan Allah akan 

mengirimkan kita ke neraka dalam dosa kita. Itulah titik awal. 

Jadi, sebelum kita sampai ke titik tersebut, kita tidak akan pernah sampai ke seluruh pengertian tentang 

keselamatan.  Allah mengungkapkan kebutuhan kita. Keselamatan dimulai dengan menyadari dosa kita. 

Dalam Kejadian 3:1-7 kita dapat melihat kenyataan tersebut.  

Teks ini menjelaskan tentang masuknya dosa ke dalam dunia. Hanya untuk mengingatkan kita tentang 

apa sebenarnya inti dosa itu: kita telah menolak Firman Allah. Saya ingin agar anda memperhatikan 

bagaimana dosa dimulai di sini. Ayat pertama dalam Kejadian 3 mengatakan, "Adapun ular ialah yang 

paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada 

perempuan itu: 'Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, 

bukan?'" Hawa seharusnya sudah mulai curiga segera setelah ia mendengar kata-kata, "Apakah Allah 

benar-benar mengatakan...," dan ia seharusnya mulai curiga karena ada seekor ular yang berbicara 

kepadanya. Jadi, itulah satu hal yang harus menimbulkan kecurigaan. 

Bahkan lebih dari itu, kita melihat bahwa pertanyaan ini, "Apakah Allah benar-benar mengatakan ..." 

untuk pertama kalinya dibawa masuk ke alam penciptaan. Tindakan yang tersembunyi atau gagasan yang 

licik yang masuk ke dunia ini mengatakan bahwa Firman Allah tunduk pada penghakiman manusia, dan 

sejak saat itu gagasan inilah yang telah menimbulkan kepalsuan. Gagasan ini dapat ditemukan dalam 

buku-buku populer yang mengatakan, "Apakah Allah benar-benar mengatakan itu?" Ini berbahaya. Kita 
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telah menolak Firman Allah. Kita telah menolak otoritas Allah dan menegaskan kemerdekaan kita dari 

Allah. Allah berkata, "Jangan makan dari pohon itu." Tetapi kita berkata, "Kami akan tetap melakukannya. 

Ia bukan Allah atas kami." Dan kita telah menyangkal karakter Allah. 

Ini adalah Hawa dalam dosa, dan Adam dalam dosa, yang mengatakan, "Cara Allah tidak baik bagi kami. 

Cara kami lebih baik. Allah tidak baik bagi saya. Saya lebih baik." Lihatlah esensi dosa di sini. Hawa dan 

Adam percaya akan kata-kata Setan dan bukannya kata-kata Allah. Setiap kali saya berdosa, pada saat itu 

saya berkata kepada Allah, "CaraMu bukanlah yang terbaik. Saya mmpunyai cara yang lebih baik. Saya 

tidak percaya padaMu." Lihatlah kengerian itu. Ini adalah dosa kita. 

 

Status kita ... 

Kita telah menyangkal karakter Allah, dan bagaimana dengan status kita? Dalam Kejadian 2:16-17 kita 

membaca, "Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini 

boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, 

janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Saya telah 

mengutip ayat-ayat ini sebelumnya, yaitu Roma 5:12, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke 

dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar 

kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa."  

Itulah doktrin kerusakan akibat dosa. Saudara-saudara, kita telah mati dalam dosa kita dan tidak mampu 

menyelamatkan diri kita sendiri. Akibat-akibat dosa telah memasuki seluruh kehidupan kita. Mari kita 

lihat hal-hal tersebut. Pikiran kita dibutakan. Kita menjadi sia-sia dalam pikiran kita. Kita mengklaim diri 

kita bijaksana, namun kita bodoh. Kita bodoh. Paulus mengatakan dalam Roma 1:21-23, "Sebab sekalipun 

mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. 

Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat 

seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan 

Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-

binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang melata." Selanjutnya Roma 1:28-32 mengatakan,  

Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan 

mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak 

pantas: penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh 

dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah 

pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam 
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kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak 

mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum 

Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, 

mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang 

yang melakukannya. 

Dikatakan juga dalam 2 Korintus 4:4, "... yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah 

dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang 

adalah gambaran Allah.' Demikian juga 1 Korintus 2:14 mengatakan, "Tetapi manusia duniawi tidak 

menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak 

dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Emosi kita menjadi kacau. Kita 

melihat hal ini dalam Roma 1:26-27. 

Kita memiliki nafsu yang rendah, nafsu daging. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:11, "Saudara-saudaraku yang 

terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari 

keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Tubuh kita tercemar. Roma 1:24-25 

mengatakan, "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati 

mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan 

kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya 

yang harus dipuji selama-lamanya. Amin." Lalu dalam Roma 3:13-18 dikatakan, "Kerongkongan mereka 

seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka 

penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan 

kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal; rasa takut kepada 

Allah tidak ada pada mereka." 

Kehendak kita dibelokkan. Dikatakan dalam Roma 3:10-12, "… seperti ada tertulis: ‘Tidak ada yang benar, 

seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 

Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang 

pun tidak.’" Tidak ada seorang pun dari kita yang benar. Kita semua telah berpaling dari Allah. Kehendak 

kita tidak takluk kepada hukum Allah. Kita tidak dapat takluk kepada hukum Allah. Selanjutnya dikatakan 

dalam Roma 8:7, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak 

takluk kepada hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya."  

Hubungan kita menjadi rusak. Hubungan kita dengan Allah terputus. Dalam Kejadian 3:8-10, setelah 

kejatuhan manusia, kita melihat bagaimana hubungan yang pernah ditandai dengan kasih dan sukacita 
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dan damai dan persekutuan tanpa hambatan sekarang ditandai oleh rasa bersalah, rasa malu, dan 

ketakutan.  

Yakobus 4:4 juga mengatakan, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu bahwa 

persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi 

sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah."  

Rasa bersalah, rasa malu, dan ketakutan, adalah hal-hal yang kita semua kenal dengan baik. Dan kita juga 

memiliki hubungan yang rusak di antara satu dengan yang lain. Awal pasal berikutnya, yakni Kejadian 4, 

menceritakan pembunuhan yang pertama. Kejadian 4:8 mengatakan, "Kata Kain kepada Habel, adiknya: 

"Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, 

lalu membunuh dia." Yakobus 4:1 dan Titus 3:3 mengatakan kepada kita semua bahwa segala 

pertengkaran dan perkelahian di antara kita pada akhirnya adalah karena dosa yang ada di dalam hidup 

kita. Yakobus 4:1 mengatakan, "Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? 

Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Titus 3:3 mengatakan, 

"Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu 

dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci." Pikiran kita dibutakan, 

emosi kita menjadi kacau, tubuh kita tercemar, dan kehendak kita dibelokkan. Semua ini memberikan 

satu gambaran tentang siapa kita. Hubungan kita dengan Allah dan dengan orang lain telah rusak. 

Kita adalah hamba-hamba dosa. Dikatakan dalam Yohanes 8:34, "Kata Yesus kepada mereka, 

'Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.'" Roma 

6:16-20. 

Kita didominasi oleh Setan. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 2:26 "... dan dengan demikian mereka 

menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya." 

Dikatakan lagi dalam 1 Yohanes 5:19,  "Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada 

di bawah kuasa si jahat." Kita adalah pecinta-pecinta kegelapan. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 

3:20, "Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya 

perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak." Hal terakhir yang kita inginkan di hadapan Allah 

dan sesama kita adalah penyingkapan dosa kita, dan karena itu kita melarikan ke dalam kegelapan. Kita 

lari dari terang.  

Kita membenci terang dan lari ke dalam kegelapan. Efesus 4:18 mengatakan, "... dan pengertiannya yang 

gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena 

kekerasan hati mereka." Kita menjadi gelap dalam pemahaman kita. Dikatakan lagi dalam Efesus 5:8, "... 
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Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu 

hiduplah sebagai anak-anak terang," Kita memiliki hati yang keras. Kita adalah anak-anak yang dimurkai. 

Kita melihat hal ini dinyatakan dalam Efesus 2:3, "... Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di 

antara mereka, ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran 

kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang 

lain."  

Kita binasa. Hal ini jelas dalam ketiga teks yang berikut ini. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 2:9-10, 

"Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-

tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus 

binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan 

mereka." Lalu dikatakan lagi dalam 1 Korintus 1:18, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah 

kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah 

kekuatan Allah." Demikian juga dalam 2 Korintus 4:3-4 dikatakan, "Jika Injil yang kami beritakan masih 

tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak 

percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil 

tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah."  

Kita dihukum di hadapan Allah. Dalam Yohanes 3:18, dua ayat setelah Yohanes 3:16, ayat terkenal 

tentang kasih Allah, Yesus mengatakan, "Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; 

siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama 

Anak Tunggal Allah." Lalu Paulus mengatakan dalam Roma 5:18, "Jadi, sama seperti melalui satu 

pelanggaran banyak orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, 

banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup." Kita dihukum di hadapan Allah. Kita terhilang tanpa 

Allah. Itu sebabnya Yesus datang, sebagaimana dikatakan dalam Lukas 19:10, "Sebab Anak Manusia 

datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."  

Kita terhilang tanpa Dia. Kita terpisah dari Allah, terbuang dari hadapanNya. Kolose 1:21 mengatakan 

bahwa ini adalah masalah kita, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuh-Nya 

dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat." Masalah kita bukanlah bahwa 

hidup kita tidak berjalan benar. Masalah kita bukanlah bahwa kita sudah kacau dan telah membuat 

beberapa keputusan yang buruk. Masalah kita adalah bahwa kita terpisah dari Allah. Setiap orang dari 

kita terpisah dari Allah. Paulus mengatakan dalam Efesus 2:12, "Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak 

termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, 

tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia."  
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Kejadian 8:21 mengatakan, "Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN 

dalam hati-Nya: 'Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya 

adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 

Kulakukan.'" Kita secara moral adalah jahat sejak lahir. Ada alasan mengapa anak saya yang manis dan 

lucu yang berumur tiga tahun dan yang dikasihi bisa begitu berdosa: karena ia terlahir dengan itu. Yesus 

berkata dalam Lukas 11:13, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-

anakmu, apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta 

kepada-Nya."  

Kita sakit karena dosa. Dikatakan dalam Matius 9:12, "Yesus mendengarnya dan berkata, 'Bukan orang 

sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.'" Kita mati secara rohani. Demikian yang dkatakan 

dalam Efesus 2:1, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Lalu 

dikatakan lagi dalam Roma 6:23, "Karena upah dosa adalah maut ..." Kita sudah mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa-dosa. Perkataan dalam bahasa asli yang digunakan dalam Efesus 2:1 ini berarti 

"mati." Tidak dikatakan bahwa hanya sebagian besar mati. 

Kita sudah mati, dan kita ditentukan untuk masuk neraka. Saya tahu bahwa ini bukanlah satu doktrin 

yang populer, namun ini dinyatakan di seluruh Kitab Suci, dan dinyatakan dalam seluruh pengajaran 

Yesus Kristus sendiri. James Denney, seorang profesor dari Skotlandia, menulis, "Jika memang terdapat 

kebenaran dalam Kitab Suci, maka ini adalah benar: bahwa mereka yang keras kepala dalam menolak 

untuk tunduk kepada Injil dan untuk mengasihi dan menaati Yesus Kristus akan mengalami, pada waktu 

kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kerugian yang tidak terbatas dan yang tidak dapat diperbaiki. 

Mereka masuk ke dalam malam yang tidak akan pernah diikuti dengan fajar di pagi hari." 

Neraka adalah satu tempat penghukuman. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Markus 9:43-48. 

Alkitab mengajarkan bahwa neraka adalah tempat penderitaan dengan nyala api. Dikatakan dalam 

Wahyu 20:15, "Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia 

dilemparkan ke dalam lautan api itu." Demikian juga dalam Wahyu 21:8 dikatakan, "Tetapi orang-orang 

penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, 

tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat 

bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang; inilah kematian yang 

kedua." Beberapa orang mengatakan, "Apakah menurut anda itu adalah api dan belerang secara harfiah? 

Bukankah itu hanyalah simbol-simbol?" Mungkin saja, namun jika itu hanyalah simbol-simbol, maka apa 

yang dilambangkannya Salju? Liburan? Perburuan yang bahagia? Tidak, jika simbol-simbol itu mempunyai 

arti, itu berarti bahwa neraka adalah kenyataan yang paling mengerikan yang dapat kita bayangkan. 
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Ini adalah satu tempat siksaan yang dialami secara sadar. Dalam Lukas 16:22-24 kita membaca, 

"Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang 

kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, 

dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, 

kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan 

lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini adalah satu tempat kegelapan yang total. 

Dikatakan dalam Matius 22:13, "Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan tangannya 

dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratapan dan 

kertak gigi." Demikian juga ini adalah satu tempat kehancuran tanpa Allah, sebagaimana yang dikatakan 

adalam 2 Tesalonika 1:9-10, "Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan 

dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di 

antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian 

yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai."  

Ini adalah satu tempat di mana hukuman berlangsung secara kekal.  Wahyu 14:11 mengatakan, "Asap api 

yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-

hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan siapa saja yang telah 

menerima tanda namanya." 

Thomas Watson, seorang pengkhotbah dari aliran Puritan, mengatakan, "Demikian yang terjadi di neraka, 

mereka ingin mati, tetapi mereka tidak bisa. Yang jahat harus selalu mati, tetapi tidak pernah mati. Asap 

dari tungku perapian naik sampai selama-lamanya. Oh! Siapa yang dapat bertahan dalam penyiksaan 

yang terus-menerus? Perkataan ‘terus-menerus’ menghancurkan hati kita.” 

 

Solusi kita ... 

Itulah dosa kita dan status kita. Kita telah memberontak melawan Allah. Kita telah dibutakan, telah rusak, 

anak-anak yang dimurkai, terpisah dari Allah, mati secara rohani, dan ditentukan untuk masuk ke neraka. 

Jadi, apa yang menjadi solusi kita? Apa yang dapat menyelamatkan kita dari situasi ini? Psikoterapi? 

Psikologi? Hanya dengan cara  memikirkan hal-hal yang lebih baik tentang diri anda? Pendidikan? 

Budaya? Apakah dengan belajar lebih banyak karena karena kita menganggap bahwa pengetahuan dapat 

menyelamatkan? Apakah anda akan berusaha lebih keras? Menjalani kehidupan yang lebih baik? Apakah 

dengan berusaha menjadi lebih baik pada kesempatan yang lain? Apakah dengan mengangkat tangan 

anda, mengucapkan kata-kata tertentu, menandatangani kartu, atau berjalan menuju altar? Tidak ada 
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satu pun dari hal-hal ini yang dapat menyelamatkan anda dari dosa anda. Apa yang tidak kita butuhkan 

adalah kehidupan beragama yang dangkal. Saudara-saudara, sepanjang sejarah banyak orang telah 

mencoba untuk menutupi dosa mereka di hadapan Allah yang kudus melalui kehidupan beragama yang 

melaluinya anda mempersembahkan kurban, menyanyikan lagu, melakukan perbuatan, dan menghadiri 

gereja. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang berhasil. 

Allah mengatakan dalam Yesaya 1:11-16. 

Demikian juga dikatakan dalam Yeremia 7:21-26. 

Kita tidak perlu berusaha lebih keras. Masalahnya adalah jauh lebih dalam dari itu. Yeremia 17:1 

mengatakan, "Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh 

hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka." Kita tidak memerlukan kehidupan beragama yang 

dangkal. 

Kita memerlukan regenerasi atau pembaruan supranatural. Kita telah mati dalam dosa, dan kita perlu 

dilahirkan kembali. Yohanes 3:3 mengatakan, "Yesus menjawab, 'Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 

jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.'" Kita memerlukan hati 

yang baru. Yeremia 17:9 mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya 

sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?" Demikian jiga dikatakan dalam Yehezkiel 36:26-

27, "Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 

menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. 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."  

Inilah pertanyaannya. Ikuti dengan saksama maksud saya, karena jika anda menyimpang di sini maka 

anda akan kehilangan segala sesuatu yang lain setelah ini. Pikirkan tentang apa yang baru saja kita 

bicarakan. Bagaimana mungkin orang-orang yang secara moral adalah jahat pada inti keberadaan mereka 

dapat memilih yang baik? Bagaimana mungkin orang yang sakit dapat membuat diri mereka sembuh 

dengan baik? Bagaimana mungkin seorang budak dapat membebaskan dirinya? Bagaimana mungkin 

orang yang buta dapat memilih untuk menerima penglihatan? Bagaimana mungkin pecinta kegelapan 

dapat memasuki terang ketika mereka membenci terang? Bagaimana mungkin satu objek kemurkaan 

dapat menyingkirkan murka tersebut? Bagaimana mungkin orang-orang yang mati, mati dalam dosa, 

dapat memilih untuk hidup? Berapa banyak dari antara anda yang sudah mati yang pada suatu hari 

berpikir, "Saya pikir saya ingin hidup sekarang," lalu anda lahir? Tidak, agar hal-hal ini terjadi, harus ada 

tindakan yang berasal dari luar diri anda. Tidak ada kotak dalam satu daftar yang harus dicek pada titik ini 
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agar anda dapat diselamatkan. Anda sudah mati. Anda tidak dapat mencek apa-apa. Anda tidak dapat 

menyelamatkan diri, anda membutuhkan Allah untuk melakukan hal ini untuk anda. 

Itulah sebabnya saya pernah menyampaikan sebelumnya tentang seorang profesor dalam ilmu 

berkhotbah pada satu seminari yang biasa membawa mahasiswanya ke kuburan, dan di sana ia akan 

memberitahu para mahasiswa, satu demi satu, untuk memyampaikan berita kepada kuburan dan berseru 

kepada orang-orang yang telah mati itu untuk bangkit dari kubur mereka dan berjalan keluar. Kemudian 

satu demi satu, setiap mahsiswa, dengan canggung maju dan berseru kepada kuburan, dan tidak ada 

orang yang bangkit. Profesor ini memandang mereka dan berkata, "Hal yang sama seperti ini akan terjadi 

ketika anda memberitakan Injil. Anda berbicara kepada orang-orang yang sudah mati, dan tanpa Dia 

sebagai Pemberi hidup, tidak ada sesuatu pun yang terjadi." 

 

      Allah Mengubah Hati Kita 

           Doktrin Regenerasi 

Keselamatan bukanlah tentang bagaimana seorang yang jahat dapat menjadi orang yang baik. 

Keselamatan adalah tentang berpindah dari kematian ke dalam kehidupan. Itulah kuncinya. Hanya Allah, 

oleh RohNya, yang dapat melakukannya. Jadi, bagaimana Ia melakukannya? Ini membawa kita kepada hal 

yang kedua. Allah menyingkapkan kebutuhan kita, membuka mata kita untuk melihat dosa kita dan 

status kita di hadapanNya, dan kemudian Ia mengubah hati kita. Inilah doktrin regenerasi. Dengarkan apa 

yang dikatakan dalam Titus 3:3-7 yang telah kita singgung sebelumnya. 

Perhatkan juga Yohanes 2:23-25 yang mengatakan, "Sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, 

banyak orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang 

diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal 

semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu 

apa yang ada di dalam hati manusia." Inilah yang sedang kita bicarakan. Dan teks utama dalam Injil 

Yohanes tentang regenerasi adalah Yohanes 3:1-10, ketika Yesus memberitahu Nikodemus, seorang yang 

taat beragama, bahwa ia harus dilahirkan kembali. 

Pada akhir bagian itu, Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Regenerasi pada dasarnya adalah 

satu perkataan yang berarti "dilahirkan kembali." 
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Pertanyaan teologis: Apa yang dimaksudkan dengan regenerasi? 

Inilah pertanyaan teologisnya: apa yang dimaksudkan dengan regenerasi? Berikut adalah definisi yang 

akan kita dalami: Regenerasi adalah tindakan Allah yang seketika, tanpa diulang, dan misterius, yang 

melaluinya Ia mengubah hati orang berdosa yang terhilang. Biarkan saya menjabarkannya. "Seketika" 

berarti bahwa regenerasi terjadi pada satu titik dalam waktu. Itu yang terjadi dengan Lydia dalam Kisah 

Para Rasul 16:14. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Salah seorang dari perempuan-perempuan itu 

yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu 

yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan 

oleh Paulus." Allah membuka hatinya. Sama seperti seseorang lahir pada waktu tertentu, demikian juga 

seseorang dilahirkan kembali pada waktu tertentu. 

Ini adalah kunci untuk memahami pokok ini, karena sewaktu-waktu, dan sesuai dengan keadaan, 

regenerasi ini terlihat secara berbeda dalam kehidupan orang yang berbeda. Beberapa orang dapat 

mengingat saat yang tepat ketika mereka dilahirkan kembali. Sering kali orang-orang yang diselamatkan 

atau yang beriman kepada Kristus, mungkin orang-orang dewasa yang mengalaminya, memiliki lebih dari 

satu pengalaman pertobatan yang bersifat dramatis. Mereka dapat mengingat saat tersebut dan berkata, 

"Itu adalah saatnya." Ada orang-orang lain yang mungkin telah dibesarkan dalam keluarga Kristen, dan 

ada saat di mana anda diselamatkan, tetapi anda benar-benar tidak bisa mengidentifikasi atau mengingat 

saatnya ketika regenerasi itu terjadi. Kuncinya adalah bahwa kita melihat kedua jenis pengalaman ini 

dalam Alkitab.  

Kita melihat Paulus yang jelas memiliki saat pertobatan yang dramatis. Kita juga melihat Timotius yang 

dibesarkan dalam situasi di mana ia bertumbuh dalam proses menuju iman, dan ia mungkin lebih sulit 

untuk menentukan saat pertobatannya. Kita tidak tahu dengan pasti, namun apa yang kita perlu sadari 

adalah bahwa apakah kita dapat mengingat saat yang tepat ataukah tidak, kita dilahirkan kembali pada 

saat tertentu. Tidak ada yang masuk perlahan-lahan atau secara bertahap ke dalam Kerajaan. Anda 

dilahirkan kembali. Pada satu titik anda mati, dan pada titik berikutnya anda hidup. Ada perbedaan besar 

di sini, dan itu bukanlah satu proses yang berkembang secara bertahap. Itu terjadi. Anda dilahirkan 

kembali. Itulah yang kita maksudkan dengan "seketika." 

"Tanpa diulang" berarti bahwa regenerasi tidak terjadi pada berbagai waktu. Sekali anda lahir berarti 

anda sudah lahir. Jadi, regenerasi tidak diulang. Anda sudah hidup. Kelahiran anda tidak perlu diulangi 

karena anda masih hidup. Dikatakan dalam Kolose 2:13-14, "Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh 

karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-

sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang 



 

Página (Page) 
1
5 

 

yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya 

dengan memakukannya pada kayu salib:" Regenerasi terjadi dalam seketika, tanpa diulang, dan 

misterius. Regenerasi itu misterius karena bersifat spiritual. Dengarkan bagaimana Yesus 

menggambarkan kelahiran baru ini dalam Yohanes 3:8, "Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau 

mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah 

halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Ini adalah kelahiran rohani, dan karena itu, dalam arti 

tertentu adalah misterius. 

Regenerasi merupakan satu "tindakan Allah." Kita telah membicarakan hal ini, yaitu bahwa kita tidak bisa 

memilih untuk hidup. Seseorang harus bertindak untuk kita agar hal itu terjadi. Kitab Suci tidak pernah 

mengatakan, "Lahirlah kembali." Kitab Suci tidak pernah mengatakan seperti itu. Kitab Suci tidak pernah 

mengatakan, "Lahirlah kembali, maka anda akan diselamatkan." Kelahiran baru adalah sesuatu yang 

terjadi pada kita. Allah sendiri yang melakukan hal ini. Allah yang memberikan kelahiran rohani. Anda 

"dilahirkan, bukan dari darah atau dari kehendak daging maupun dari kehendak manusia, melainkan dari 

Allah," sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1:13. Regenerasi berasal dari Bapa. Yesus berkata 

dalam Yohanes 6:44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh 

Bapa yang mengutus Aku." Paulus juga mengatakan dalam Efesus 2:4-5, "Tetapi Allah yang kaya dengan 

rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita 

bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita -- oleh anugerah 

kamu diselamatkan --." Kemudian Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1:17-18, "Setiap pemberian yang 

baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-

Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah 

menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di 

antara semua ciptaan-Nya."  

Jadi, regenerasi berasal dari Bapa melalui Anak. Dikatakan dalam 1 Petrus 1:3, "Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui 

kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan." Dari Bapa, 

melalui Anak, oleh Roh. Kita sudah membicarakan hal ini dalam pokok tentang pemberitaan Injil yang 

didorong oleh Roh, dan respon terhadap Injil yang dimungkinkan oleh Roh. Kisah Para Rasul 10:44 

mengatakan, "Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang 

mendengarkan pemberitaan itu." Dari Bapa, melalui Anak, oleh Roh, dan di dalam Firman. Ini yang 

dikatakan dalam 1 Petrus 1:23-25, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, 

tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab: 'Semua yang 
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hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan 

bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.' Firman inilah Injil yang diberitakan 

kepada kamu."  

Kita perlu berhenti sejenak. Ini mempunyai makna yang sangat besar. Dalam usaha kita untuk memimpin 

orang-orang kepada Kristus, kita telah lari melewati realitas yang besar dan mulia: bahwa hanya Allah 

yang dapat memberikan kelahiran rohani. Dalam banyak penginjilan kontemporer, kita mencoba untuk 

menambah sesuatu pada berita Injil, untuk menyesuaikan Injil, untuk membuatnya lebih cocok bagi 

orang-orang yang berdosa, dan ketika kita melakukan itu, kita telah menyimpang dari makna 

keselamatan yang sebenarnya. Kenyataannya adalah bahwa karena Allah yang bekerja dalam regenerasi, 

karena saya percaya pada regenerasi, karena saya tahu bahwa ini benar berdasarkan Firman Allah, maka 

saya bisa berdiri di depan sekelompok orang yang memiliki hati yang dingin, berdosa, yang mati secra 

rohani, orang-orang yang paling tidak diharapkan oleh dunia dan gereja untuk merespon secara positif 

terhadap Injil, dan saya tidak perlu membujuk mereka untuk mencoba menyadarkan mereka untuk 

menanggapi Injil.  

Saya hanya berbicara tentang Injil, dan saya mempunyai keyakinan dalam Roh Allah bahwa ada sesuatu 

yang akan terjadi, sesuatu yang supranatural. Seseorang akan datang dan percaya kepada Kristus, karena 

Roh Allah yang akan melakukan hal tersebut. Saya tidak harus memproduksi sesuatu dengan tujuan agar 

mereka memberi respon. Saya harus menyampaikan Injil kepada mereka, dan saya harus bijak dalam cara 

menyampaikan Injil kepada mereka, dan percaya bahwa Roh Allah yang akan membawa regenerasi. Saya 

tidak perlu datang dengan kelicikan dan tipuan. Allah yang menyelamatkan, dan Ia melakukannya melalui 

RohNya. Ia yang menciptakan kelahiran rohani. Allah yang melakukan hal ini. 

Jadi, regenerasi adalah tindakan Allah yang terjadi seketika, tidak diulang, dan misterius, yang melaluinya 

Ia mengubah hati orang berdosa yang terhilang. Itu adalah kalimat kunci. Di sinilah saya ingin agar kita 

memahami bahwa perubahan yang kita bicarakan ini adalah satu perubahan yang berasal dari dalam ke 

luar, bukan yang masuk dari luar. Kita berbicara tentang perubahan dari hati. Hal ini telah dijanjikan 

dalam Perjanjian Lama. Allah mengatakan Yehezkiel 36:22-32. 

Bagian ini berada tepat di tengah-tengah, dan itu menarik. Anda bisa membuat catatan kecil. Anda dapat 

memperhatikan Yehezkiel 36:22-32, dan memberi lingkaran setiap kali anda melihat perkataan "Aku" 

dalam bagian ini. Sebanyak tujuh belas kali dalam sebelas ayat ini kita melihat bahwa Allah berkata, "Aku 

yang melakukan ini,"  "Aku yang memberi kelahiran rohani," "Aku yang melakukan ini." Itu adalah janji 

bahwa Allah akan melakukan hal tersebut. Allah akan mengampuni umatNya dari dosa mereka. Inilah 

yang dinanti-nantikan dalam masa Perjanjian Lama. 
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Allah akan mengampuni umatNya dari dosa-dosa mereka. Yeremia 31:34 mengatakan, "Dan tidak usah 

lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan 

mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Allah akan memenuhi umatNya 

dengan RohNya. Lalu Yehezkiel 37:14 mengatakan, "Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga 

kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui 

bahwa Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman TUHAN." Kemudian 

dikatakan dalam Yoel 2:28-29, ""Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-

Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu 

yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas 

hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu."  

Sebagaimana Ia melakukannya, Allah akan mengubah keinginan mereka. Ini adalah yang dirindukan dan 

dibutuhkan oleh orang-orang pada masa Perjanjian Lama. Mereka memiliki hati batu, hati yang keras 

terhadap Allah, tidak responsif kepada Allah, tidak mau berserah kepada Allah, dan Allah berkata dalam 

Yeremia 31:34, "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan 

mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah 

firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." 

Allah akan memberikan kepada mereka hati yang baru yang mengenal Allah dan yang merindukan Allah. 

Ia akan mengubah keinginan mereka, dan Ia akan memampukan kehendak mereka, dan memberikan 

kepada mereka hati yang taat. Allah akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Ini yang dikatakan 

dalam Yehezkiel 11:19-20,  "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam 

batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka 

hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku dengan 

setia; maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka." Mereka akan memiliki 

hati yang baru yang memberdayakan mereka untuk berjalan bersama Allah. 

Semua janji-janji dalam Perjanjian Lama ini kemudian digenapi dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus masuk 

ke dalam percakapan dengan Nikodemus dan Ia berkata dalam Yohanes 3:5, "Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan 

Allah," kita menyadari dengan segera bahasa dari Perjanjian Lama. Itulah yang Yehezkiel katakan dalam 

Yehezkiel 36:25, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari segala 

kenajisanmu." Allah yang menyucikan kita. Inilah yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Kita 
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dilahirkan dari air, kita dibersihkan. Hati kita dibersihkan. Penulis surat Ibrani, pada akhir bagian ini dalam 

Ibrani 10:15-22. 

Demikan juga Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6:11, "Beberapa orang di antara kamu memang 

demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah 

dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita."  

Jadi, Allah tidak hanya menyucikan kita, tetapi juga Ia berdiam di dalam kita. Regenerasi: Allah  

membersihkan hati kita dan berdiam di dalam hati kita. Dikatakan dalam Roma 8:9, "Tetapi kamu tidak 

hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika 

orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Lihat apa yang terjadi di sini. Jangan lewatkan 

ini. Dalam regenerasi, Allah bukannya memperbaiki natur kita yang lama. Itulah resep yang ditawarkan 

oleh setiap agama yang lain di dunia. Mereka mengatakan, "Lakukan ini, ikuti aturan ini, buat langkah-

langkah ini, lakukan perjalanan ini, sembahlah dewa ini, lakukan ini," dan jika kita tidak berhati-hati, kita 

akan jatuh di tengah jalan dan harus melakukan hal yang sama. "Katakanlah hal-hal ini, datanglah ke 

gereja, lakukan ini atau lakukan itu." 

Ini sudah menyimpang dari makna yang sebenarnya. Dalam regenerasi Allah bukannya memperbaiki 

natur kita yang lama, melainkan Ia menanamkan di dalam kita natur yang baru. Anda adalah ciptaan yang 

baru. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5:17, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan 

baru: Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Perhatikan apa yang dikatakan 

dalam 2 Petrus 1:3-4, "Kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna 

untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang 

mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan 

sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa 

nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Pada akhir bagian ini Petrus mengatakan, "... supaya olehnya 

(janji-janjiNya) kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi." Ini adalah satu pernyataan yang 

berani: anda dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Keselamatan berarti bahwa kita menjadi 

ciptaan yang baru. Ini berarti bahwa segala sesuatunya berubah. Kita memiliki pikiran yang baru. Allah 

mengubah hati anda. Anda mulai memiliki transformasi dari dalam ke luar, pikiran yang baru, pikiran 

dengan kemampuan untuk mengenal Allah. 1 Korintus 2:12-16. 

Kolose 3:9-10 mengatakan, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan 

manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui 

untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Penciptanya." Satu pikiran yang baru. 
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Kedua, Allah memberikan keinginan yang baru. Betapa indahnya ini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 

6:25-35. 

 

"Anda telah mendengarkan Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David 

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 


