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Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, 
seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada 
waktu malam kepada Yesus dan berkata: “Rabi, 
kami tahu, 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.” Yesus menjawab, 
kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat 
melihat Kerajaan Allah.” Kata Nikodemus kepada-
Nya: “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, 
kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke 
dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?” Jawab 
Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 
seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak 
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang 
dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang 
dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau 
heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus 
dilahirkan kembali. 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.” Nikodemus menjawab, 
katanya: “Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?” 
Jawab Yesus: “Engkau adalah pengajar Israel, dan 
engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata 



kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata 
tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi 
tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak 
menerima kesaksian kami. 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? Tidak ada seorangpun yang telah naik 
ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun 
dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti 
Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian 
juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya 
setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh 
hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus 
Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 
dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh 
Dia. 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. Dan 
inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam 
dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan 
dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan 



mereka jahat. Sebab barangsiapa berbuat jahat, 
membenci terang dan tidak datang kepada terang 
itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu 
tidak nampak; tetapi barangsiapa melakukan yang 
benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi 
nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan 
dalam Allah.” (Yohanes 3:1-21)

“Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau 
mengingatkan kamu kepada Injil yang aku 
beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan 
yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh 
Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh 
berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan 
kepadamu--kecuali kalau kamu telah sia-sia saja 
menjadi percaya. Sebab yang sangat penting 
telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang 
telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah 
mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab 
Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia 
telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai 
dengan Kitab Suci; ” (1 Korintus 15:1-4)

“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)



MENGAPAKAH AKU PERLU
DILAHIRKAN KEMBALI?

SEMUA TELAH BERDOSA

“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah,” (Roma 3:23)

PEMISAHAN DAN PENGHAKIMAN

“Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati…” 
(Yehezkiel 18:20)

PENGORBANAN YESUS KRISTUS

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.” (Yohanes 3:16) 

KESELAMATAN OLEH IMAN SAHAJA

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa 
Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa 
Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang 
mati, maka kamu akan diselamatkan,” (Roma 10:9)

JAMINAN KESELAMATAN
DI DALAM KRISTUS

“Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, 
supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak 
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh 
hidup dalam nama-Nya.” (Yohanes  20:31)



Jika anda ingin menerima Yesus Kristus sebagi 
Tuhan dan Juru Selamat anda, panjatkanlah doa ini 
dari hati anda: 

Ya Allah, aku mengakui bahwa aku adalah 
seorang berdosa. Aku percaya bahwa 
Yesus Kristus telah mati karena semua 
dosaku sesuai dengan Kitab Suci, bahwa 
Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah 
dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai 
dengan Kitab Suci. Aku bertobat atas 
dosa-dosaku dan menerima Yesus Kristus 
sebagi Tuhan dan Juru Selamatku hari 
ini. Mohon bantu aku untuk menjalani 
kehidupan baru yang menyenangkan-
Mu. Terima Kasih Allah. Dalam 
nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
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