
 

Página (Page) 1 

 

 

Series: 

Sermon Series 

 

Title: 

DARAH KEHIDUPAN 

Mengapa Injil Itu Penting 

Part: 

1 

 

Speaker: 

Dr. David Platt 

 

Date:   

03/03/08 

 

Text: 

Yesus adalah Alfa dan Omega, Yang Permulaan dan Yang Terakhir, Yang pertama dan 

Yang Terakhir. Dia adalah Amin yang Sempurna. Ia adalah Roti Kehidupan. Ia adalah 

Kepala Batupenjuru, Kristus Pencipta kita. Ia Pembebas kita. Ia adalah Bapa kita yang 

Kekal. Ia adalah Allah. Ia adalah Gembala Yang Baik, Gembala Yan g Agung, Imam 

Maha Agung, Ia Yang Maha Kudus, dan Ialah Pengharapan Kemuliaan. Ia adalah Aku 

Adalah Yang Agung. Ia adalah wujud Nampak dari Allah yang tak Nampak, Ia adalah 

Hakim semua yang hidup dan yang mati. Ialah Raja segala raj dan Tuhan segala tuan. 

Ia mulia dan berkuasa dan tak ada yang sederajat dibandingkan dengan Dia. Ia Anak 

Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ia adalah wujud kuasa Allah. Ia 

adalah kebangkitan dan hidup. Ia adalah korban yang terunggul, Ia adalah Jalan, Ia 

adalah Kebenaran dan Kehidupan, Ia adalah wujud Firman Allah yang mernjadi 

manusia. Yesus adalah semua yang sudah dinyatakan. Kita telah menurunkan derajat-
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Nya menjadi miskin, Juruselamat yang kecil dan lemah yang hanya meminta kepadamu 

untuk menerima-Nya. Sama seperti Yesus yang hanya perlu kamu terima. Yesus tidak 

membutuhkan penerimaanmu.  Yesus di dalam kekekalan layak untuk menerima segala 

kemuliaan di seluruh alam ciptaan. Pada saat ini ada sejumlah besar dari mahluk-

mahluk mengelilingi Dia, Ia yang berada dalam keindahan, bila itu terjadi dalam ruangan 

ini akan mengagumkan kita semua dan semuanya hanya akan menyatakan dan 

menyanyikan pujian-pujian bagi-Nya. Yesus tidak membutuhkan nyanyianmu. Ia tidak 

membutuhkan doa-doamu, juga kehadiranmu di gereja dan pemahaman Alkitabmu. Ia 

sama sekali tidak membutuhkan kamu sama sekali. Kamulah yang membutuhkan 

Yesus! Kamu berada dalam kebutuhan yang sangat akan Dia. Kamu membutuhkan Dia 

dalam setiap hirupan nafasmu. Setiap orang di dalam ruangan ini, satu-satunya sebab 

mengapa hatimu masih berdetak pada saat ini adalah karena Yesus, Ia Sendiri, yang 

memberimu ritmenya. Dari manakah kita mendapatkan pendapat bahwa Yesus 

membutuhkan tindakan kita untuk menerima Dia 

?                                                                                                                    Saudara-

Saudara, kita akan memulai mengikuti seri-seri yang saya yakini memiliki nilai yang 

kekal. Saya meyakini pendapat sangat banyak penganut agama Kristen telah terjual 

kepada dusta bilamana hidup mereka dihubungkan dengan dengan tujuan hidup yang 

kekal. Dalam usaha kami pada masa kini untuk menyebarkan berita Injil kepada 

sebanyak mungkin orang, saya percaya kita telah merugikan dan bersikap curang dan 

memaparkan dengan tidak benar berita Injil yang mau kita sebarkan. Kita telah 

memformulasikan  berita Injil sebagai sebuah “rencana” keselamatan dan kita 

melupakan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kita telah 

merendahkan arti Injil sampai pada tingkatannya yang terendah, gambarannya yang 

terendah dan ia menjadi makin rendah dan rendah,menjadi bungkusan yang menciut 

sehingga bila seorang menyampaikannya dan menemukan mengembalikan pernyataan 

itu kepada mereka , kemudia kita menyatakan bahwa mereka telah “selamat” dan 

melangkah maju lebih jauh. Dan banyak penganut agama Kristen yang mendapat 

bimbingan lanjutan bahwa selama mereka berdoa atau mengunjungi gedung gereja dan 

bersaksi kepada seorang atau menandatangani sebuah kartu maka keselamatan 

mereka menjadi sempurna. Hasil dari keadaan ini menyebabkan banyak sekali penganut 

agama Kristen, termasuk banyak di antara mereka yang hadir dalam ruangan ini, berfikir 
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bahwa mereka sudah selamat secara kekal dari dosa-dosa mereka sedangkan 

kenyataan hidup mereka tidak sedemikian. Hal ini disebabkan oleh karena kita telah 

mengarti Injil, yang menjadi sumber hidup, keluar dari kekristenan dan mengantikannya 

dengan bantuan yang menyejukkan dapa tempatnya. Sebab mengapa kita mendalami 

seri-seri ini, Sumber kehidupan, adalah karena kita dikunjungi olehnya, apa yang tetap 

membuat banyak hak-hak berfungsi adalah pikiran, pendapat bahwa hadir disini dan 

tidak sekedar duduk disini, saya sendiri, pada suatu hari akan berdiri dihadapan Yesus 

dsn Ia memandanga kepada saya, atau melihat saudara-saudara semua dan berkata, 

“Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari pada-Ku, kamu pembuat kejahatan". 

Apakah saudara berfikir bahwa Yesus dapat mengatakannya kepadamu ?  Mari kita 

melihat bersama, jikalau saudara mempunyai Alkitab dan saya berharap saudara 

mempunyainya dalam Matius fasal 7 ayat 13:  “Masuklah melalui pintu yang sesak itu, 

karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak 

orang yang masuk melaluinya. “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang 

kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah 

serigala yang buas.  Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang 

memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri ? Demikianlah 

setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik 

menghasilakan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan 

buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 

Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang 

ke dalam api. Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan diayang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada 

hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami 

bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan 

banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu Aku akan berterus terang kepada 

mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu 

sekalian pembuat kejahatan! 

Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 

orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan 
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dan datanglah ban jir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab 

didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak 

melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas 

pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 

sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.”  

Dengan cara demikianlah Yesus mengakhiri Khotbah di Bukit, dengan sebuah ilustrasi 

tentang sebuah rumah, sebagai symbol kehidupan manusia, roboh dengan dahsyat. 

Saya berpendapat bahwa saudara akan sulit menemukan di dalam Alkitab lukisan yang 

demikian mengerikan yang kita lihat di sini – khususnya dalam ayat 21 sampai 23. 

Ajaran ini yang                           menampilkan orang-orang , bukan sedikit, tetapi banyak 

orang , banyak orang akan berdiri di hadapan Yesus dan berteriak, Tuhan, Tuhan kami 

tidak melakukan hal-hal ini ..” Ia akan memandang mereka dan Yesus, Sendiri, akan 

mengusir mereka keluar sorga dan berkata, “ Aku tak pernah mengenal kamu. Pergilah 

jauh dari pada-Ku, kamu orang-orang yang melakukan kejahatan.” Apa yang Yesus 

ajarkan kepada kita di dalam Matius fasal 7 adalah bahwa ada kemungkinan bahwa 

kita menipu diri kita sendiri di dalam pengajaran Ada kemungkinan untuk menipu diri kita 

sendiri dalam pokok kepercayaan yang menentukan seluruh hidup kekekalan kita. Yesus 

berkata bahwa Ia berdiri pada kepentingan kekekalan dan Ia membagikan kekekalan. 

Pada satu sisi ada jalan yang lebar yang membawa kepada kebinasaan dan kematian 

dan pada sisi yang lain , ada jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan. 

Yesus menggunakan gambaran ini: Pada sati sisi ada pohon yang jahat dan pada sisi 

jalan lainnya ada pohon yang baik; iman yang benar, iman yang palsu; dasar bangunan 

batu karang, ada dasar bangunan tanah pasir.  Disini Yesus berbicara tentang manusia 

yang secara rohani tertipu oleh pikiran bahwa mereka mengenal Dia. Dalam Matius 7 Ia 

tidak berbicara kepara orang-orang ateis, kafir dan bidat. Ia tidak berbicara kepada 

orang-orang yang tidak beragama. Ia berbicara kepada orang-orang beragama yang 

berbakti pada zaman-Nya yang tertipu oleh pikiran bahwa mereka sedang berada pada 

jalan  yang membawa kepada hidup sedangkan pada kenyataannya sebagian besar 

mereka berada pada jalan yang membawa kepada kematian. Apakah saudara berfikir 

bahwa ada kemungkinan bahwa saudara tertipu di dalam pokok kehidupan  yang 

terpenting di dalam kehidupan ? Saudara telah melihat dalam pemungutan suara bahwa 

diperkirakan  mungkin 50 % orang-orang Amerika menyatakan sebagai  “orang Kristen 
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yang lahir baru.” Pengumpulan pemungutan suara ini umumnya berbicara lebih lanjut 

tentang cara hidup orang-orang yang sudah lahir baru sesungguhnya tidak berbeda dari 

cara hidup mereka orang-orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru dan 

banyak pula orang  menginterpritasikan yang pada dasarnya menyatakan bahwa gereja 

tidak berbeda  dari dunia. Saya tidak berpendapat bahwa itu adalah interpretasi yang 

tepat. Saya berpendapat bahwa interpretasi yang lebih tepat ialah bahwa orang-orang 

yang menyatakan dirinya sudah lahir baru dan hidup mereka sesungguhnya tidak jelas 

dibandingkan dengan orang yang menjadi orang Kristen yang belum lahir baru. Mereka 

berfikir bahwa mereka adalah orang-orang Kristen tetapi mereka bukanMungkinkah 

saudara berfikir bahwa saudara adalah seorang Kristen padahal saudara bukan orang 

Kristen ?  Hai itulah yang dengan tepat Yesus ajarkan di sini. Kita harus menyadari 

bahwa pada tingkatan kita berfikir tentang siapa  kita, tabiat dosa kita, kita menolak Injil. 

Setiap diri kita, termasuk saya sendiri, pada tabiat yang menun jukkan siapa kita.  2 

Korintus fasal 4 menyatakan bahwa Setan, Iblis sendiri, sedang membutakan pikiran-

pikiran orang yang tidak percaya dan saya meyakini bahwa  salah catu cara ia 

membutakan pikiran-pikiran orang yang tidak percaya adalah dengan meyakinkan 

mereka bahwa mereka adalah orang-orang  percaya. Saya berpendapat bahwa Setan 

malakukan hal ini di wilayah Birmingham, Alabama. Ada sebuat pesan untuk kita 

semua. Merupakan hal yang paling buruk – yang paling buruk dengan pergi dan berkata 

atau bahkan berfikir sejenak ialah, “mereka sungguh-sungguh perlu mendengarnya. 

Saya senang tentang hal itu kepada mereka.” Disini hilanglah seluruh tujuan. Disini ada 

pesan untuk setiap pribadi. Kita semua menghadapi bahaya penipuan rohani. 

Mungkinkah bahwa pada satu hari Yesus akan melihat saudara dan mengatakan, “Aku 

tidak pernah mengenal saudara. Enyahlah dari-Ku, kamu  pembuat kejahatan ?” 

Mungkinkah bahwa Ia memandang saya dan mengatakan hal itu ? Pastilah Ia dapat. 

Pada kenyataannya hal itu akan dikatakan kepada banyak orang. Jadi bilah hal itu 

merupakan masalahnya, maka saya berpendapat bahwa tidak ada hal yang  lebih 

penting bagi kita untuk menyediakan waktu untuk melihat kedalaman arti Injil dan arti 

keselamatan, agar mampu mengeti dengan sebenar-benarnya dan menghindari bahaya 

penipuan rohani. 

Dengan demikian maka apa yang akan saya perbuat ialah dengan perlahan, penuh 

kesungguhan, dengan penuh perhatian mengupas tiga gambaran ini, jalan-jalan dan 
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pohon-pohon dan landasan-landasan. Dan saya mau kita melihat apa yang Yesus 

ajarkan tentang bahaya penipuan rohani. Kita mulai dengan lukisan yang pertama  di 

dalam ayat 13 dan 14. Yesus berkata : “Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena 

lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang 

yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada 

kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 

Peringatan nomer 1 dari Yesus – bahaya penipuan rohani.   Kita tertarik oleh 

sesuatu yang mudah dan populer. Sekali lagi kita tertarik  oleh sesuatu yang mudah dan 

populer. Pintu yang lebar, jalan yang lebar, merupakan yang mudah. Jalan itu 

mengundang, jalan itu luas, jalan yang siap menampung banyak orang; jalan itu sangat 

menarik, jalan itu menjadi milik siapa yang sedia datang padanya. Padanya hanya ada 

beberapa hukum-hukum, sedikit peraturaperaturan, sedikit tuntutan-tuntutan bagi yang 

ada padanya. Jangan lupa bahwa jalan ini adalah jalan beragama. Konteks yang 

mendengar ajaran Yesus adalah orang-orang yang beragama. Jangan diperbodoh, jalan 

ini adalah jalan agama yang tidak banyak menuntut dari saudara. Di dalamnya ada janji-

janji yang besar yang tidak menuntut banyak dari saudara untuk memperolenya. 

Gambaran masa-kini – jalan lebar --  satu-satunya syarat yang dituntut untuk berada 

pada jalan ini adalah satu keputusan untuk Yesus. Satu doa keputusan untuk berdoa 

kepada Yesus dan sesudah itu saudara tidak perlu kuatir tentang perintah-perintah 

Yesus, dan saudara tidak perlu kuatir tentang kemuliaan Yesus lagi.  Saudara sudah 

mempunyai surat ijin untuk masuk ke sorgadan dosa-dosa saudara sudah ditoleransi 

sepanjang jalan. Kecuali saudara berfikir sesuatu yang dibesar-besarkan, itu merupakan 

jenis Injil yang sudah dijual kepada banyak orang dalam kebudayaan masa kini, di dalam 

budaya yang disebut Kristen. Yesus berkata bahwa banyak orang akan beada pada 

jalan itu lebih lanjut Ia berkata, “ Masuklah melalui pintu yang sempit “ – “ karena 

sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.” Hal yang menarik 

adalah bahwa Yesus menggunakan 2 kata yang berbeda untuk sempit di sini di dalam 

bahasa asli Perjanjian Baru. Kali yang pertama saudara melihat disini  di dalam ayat 13 

–“ Masuklah melalui pintu yang sesak.” – secara leterlek kata ini berarti mengeluh 

seperti saudara berada dibawah tekanan, ditekan dari semua arah. Pintu yang sempit. 

Adalah tidak mudah untuk melewati pintu yang sempit. Kali kedua Yesus 

menggunakannya – “ Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada 
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kehidupan.”  Kata yang dipakai di sana adalah kata kerja dari kata benda yang secara 

umum di seluruh Perjanjian Baru yang berarti penderitaan. Paling sering penganiyayaan. 

Apa yang Yesus katakan ketika Ia berbicara tentang pintu yang sempit, jalan yang sesak 

yang membawa kepada kehidupan, Ia  berkata bahwa jalan Kristus  adalah berat untuk 

dijalani. Kita tertarik kepada yang mudah dan populer tetapi yalan Kristus adalah berat 

untuk dijalani. Dan Yesus telah menetapkan tingkatan baginya. Kembali ke Matius fasat 

5.  Melihat kembali kepada Matius fasal 5 – apa yang Yesus katakana sebelumnya di 

dalam Khotbah di Bukit. Lihatlah ayat 10. Ingatlah bahwa ini adalah Khotbah di Bukit. 

Yesus dalam bagian ini mengucapkan berkatbagi orang-orang tertentu dan saya ingin 

saudara memperhatikan siapa yang diberkati. Siapakah yang diberkati di dalam 

Kerajaan Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan Matius 5 ayat 10. 

“Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran , karena merekalah yang 

empunya Kerajaan Sorga. Siapa yang termasuk dimiliki oleh Kerajaan Sorga ?  Mereka 

yang dianiaya karena kebenaran. Ayat 11. “ Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu 

dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan 

bergembiralah..”  Ini adalah cara yang aneh untuk memulai suatu khotbah.  Kamu akan 

dianiaya dan berbahagialah oleh karenanya “ ..karena upahmu besar di sorga, sebab 

demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.” Kamu mengikuti Aku, kamu 

akan dianiaya. Kamu akan mengalami pencobaan yang tidak mudah. Itu sebabnya 

hanya beberapa orang di antara saudara yang  akan sungguh-sungguh menemukan 

jalan ini. Hal ini akan secara mutlak bertentangan dengan apa yang saudara harapkan. 

Itu sempit dan berat.  

Dan tidak saja jalan Kristus itu berat untuk diikuti, tetapi yang kedua, jalan Kristus 

dibenci oleh orang banyak. Dibenci oleh orang banyak. Apa yang saudara maksudkan 

dengan, “ dibenci oleh orang banyak” ?  Inilah sebabnya jalan itu begitu sempit. Inilah 

sebabnya jalan itu susah ditemukan. Kita melihat Matius fasal 10. Dengarlah apa yang 

Yesus katakana disana. Matius fasal 10, ayat 17 sampai 39. Yesus di sini berbicara 

kepada murid-murid-Nya, Ia berbicara tentang apa saja yang ada pada jalan ini dan 

inilah ayat-ayat yang mungkin tidak kita beri garis bawah di dalam Alkitab kita. Kita 

lanjutkan lebih jauh ke Matius fasal 11 ayat-ayat 28 sampai 30. “ Marilah kepada-

Kusemua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan member kelegaan mepadamu.” 
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Saudara akan menggaris bawahi ayat tersebut. Berilah warna merah muda atau warna 

lainnya. Beri ayat itu dengan tanda bintang-bintang. Ya, ayat ini baik.  Apakah saudara 

memberi Matius fasal 10 ayat 17 garis bawah dalam Alkitabmu ? Dengarkanlah apa 

yang Yesus katakana di sana. “ Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena aka 

nada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah 

kamu di rumah ibadatnya. Dan katrena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-

penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang 

yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu  ..” Bukan bila mereka 

menyerahkan kamu, Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu kuatir akan 

bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan.” Kita melan jutkan ke ayat 21.  

Dengarkanlah apa yang Yesus katakana kepada murid-murid-Nya. Orang akan 

menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayahakan anaknya. 

Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang  tuanya dan akan membunuh 

mereka. Ayat 22: “ Dan kamu akan dibenci semua orang karena nama-Ku; tetapi orang 

yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya 

kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia 

sudah datang.” Kita lanjutkan ke ayat 37. Ia berbicara tentang relasi dalam keluarga. Ia 

berkata, “ Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak 

bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-

Ku, ia tidak layak bagi-Ku; Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku , ia 

tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan 

nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya  karena Aku, ia akan 

memperolehnya.  

Kamu hendak mengikut Aku ? Yesus berkata, “Kamu hendak menaati Aku ?” Kamu 

hendak menjadikan semua bangsa murid-murid? Kamu akan kehilangan hidupmu! 

Kamu hendak berada pada jalan yang membawa kehidupan, kamu mati! Kamu mati 

terhadap dirimu sendiridan kamu memikul salib; itu sebuah alat untuk menyiksa dan 

menghukum dan kamu memikulnya. “ Semua orang akan membenci kamu oleh karena 

Aku.” Betapa menariknya gambarabn tersebut. Cara ini bukanlah cara kita untuk 

menggambarkannya. Mengikuti Yesus. Tetapi ini justeru gambaran yang Yesus 

maksudkan. Lukas fasal 9 ayat 57 sampai 62. Ingatkah ? Ada tiga orang yang datang 
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kepada Yesus, semuanya bersemangat untuk mengikuti Dia, semuanya berbalik dari 

tujuan mereka semula. Orang pertama berkata, “Aya akan ikut Tuhan kemanapun kamu 

pergi.”Mereka mempunyai hasrat yang kuat untuk mengikut. Saya akan berceritera 

kepada saudara apa yang tidak dikatakan Yesus. Ia tidak berkata, “ Baik marilah ikut. 

Makin banyak makin menyenangkan.” Yesus tidak berkata, “Kalian akan menambah 

jumlah pengikut-Ku. Baik, tetapi semuanya berarti.” Sebaliknya Ia memandang kepada 

mereka dan Ia berkata jikalau kamu mengikuti Aku, kamu akan kehilangan atap yang 

ada di atas kepalamu. Pemuda yang kedua, berhasrat untuk mengikut Yesus. Satu-

satunya masalah yang ia hadapi ialah bahwa ayahnya baru meninggal. Ia hanya ingin 

turut menguburkan ayahnya. Yesus berkata bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk 

melakukan keinginannya itu. Biarlah mereka yang mati menguburkan dirinya sendiri. 

Kamu datanglah dan ikutlah Aku. Pemuda yang terakhir , berhasrat mengikut Yesus, ia 

hanya ingin pulang dulu dan menyampaikan kata perpisahan dengan keluarganya dan 

Yesus berkata bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk melakukan itu. Arahkanlah 

pandanganmu kepada-Ku dan kamu tidak akan berpaling lagi. Kamu tidak perlu pergi 

untuk menyatakan perpisahanmu kepada ibu dan ayahmu. Nampaknya hal ini dingin 

bukan? Ceroboh dan kacau. Kamu berpikir benar, saya mencintai ibuku atau ayahku. 

Saya mencintai peteraku atau puteriku, suamiku atau isteriku. Saya tidak mengerti hal 

ini. Hal yang sebenarnya terdapat di dalam Matius 13 yang berkata bahwa apabila kamu 

menemukan Yesus dan kekayaan yang dalam diri Yesus hali ini membawa kepada 

kebenaran yang saudara sadari bahwa secara mutlak tidak ada sesuatu di dalam dunia 

ini yang dapat saudara jual, yang sedia saudara lepaskan untuk memperoleh Dia sebab 

Ia mempunyai nilai yang berharga tanpa batas. Ini merupakan jalan yang berat. Ini tidak 

berlaku bagi mereka yang ingin masuk ke surge dengan harga yang murah sementara 

mereka masih hidup dalam keinginan duniawi yang menguasai diri mereka. Jalan itu 

membawa kepada kehancuran,  Apoleia, di dalam Perjanjian Baru—kehancuran yang 

pasti, tidak hanya pemusnahan, tetapi kematian yang tanpa pengharapan dalam 

kekekalan. Ke sanalah tujuan jalan itu. Di sini tersedia jalan yang sempit yang hanya 

sedikit dapat menemukannya dan ia menuju,  jalan yang sunyi ini, jalan yang sangat 

berhagra ini menuju ke kehidupan.Kita hanya mengetahui sedikit tentang jalan yang 

sempit ini bersama Yesus. Ia berkata bahwa jalan itu membawa kepada kehidupan. 

Beberapa dari antara saudara berfikir, “Apakah kamu tidak terlalu ekstrem sedikit? 
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Apakah kamu telah kehilangannya? Mungkin dua tahun yang lalu kita harus membuat 

pertukarannya di suatu tempat yang lain. Ini sesuatu yang seditik terlalu ekstrem. Saya 

berfikir bahwa datang kepada Kristus di dalam iman adalah semudah seorang anak 

datang kepada iman. Iman seperti kanak-kanak. Itu sesuatu yang sederhana; saudara 

saja yang membuatnya menjadi sulit.” Ya memang hal itu memang semudah seorang 

anak. Seperti seorang anak yang berlari menuju ayahnya, melompat ke dalam lengan-

lengan ayahnya dan ia dipeluk olehnya, ya palukan ayahnya sendiri dan berkata kepada  

kepada ayahnya, “ saya hanya ingi ayah saja dan tidak yang lain. Hanyalah ayah 

saja.”Itulah iman! Itulah jalan yang membawa kepada kehidupan tetapi kita berbelok dari 

jalan itu. Kita mempunyai yang jauh lebih mudah, jalan yang jauh lebih populer yang 

menyebabkan kita tidak perlu diminta melakukannya. Kadang-kadang orang berkata 

bahwa bila kita mulai sungguh-sungguh hidup lebih sepeti Kristus pastilah dunia sekitar 

kita akan tertarik kepada kita. Hal itu tidak dikatakan Yesus di sini. Bilamana kita 

sungguh-sungguh mulai hidup seperti Kristus, dunia akan membenci kita. Dunia akan 

menyalibkan kita kata Yesus.  

Pada jalan manakah saudara berada ? Pada saat ini apakah saudara berada pada jalan 

yang lebar? Ataukah saudara berada pada jalan yang sempit ? Apakah saudara sedang 

mengikuti jalan Kristus yang berat dan dibenci oleh banyak orang ? Bahaya dalam 

penipuan rohani adalah bahwa kita ditarik kepada sesuatu yang mudah dan populer.   

Peringatan Yesus yang kedua: Kita berkata bahwa kita dapat member pernyataan 

secara umum bahwa kita tidak memiliki kepribadian. Ia berkata bahwa kita dapat 

menyatakan secara umum bahwa kita tidak memiliki kepribadian. Ini adalam isi dari 

Matius 7 ayat 15 sampai ayat 23 di mana Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu, 

mereka yang memberikan pernyataan iman yang palsu. Yesus berkata, Waspadalah 

terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu dalam pakaian domba…” yaitu, 

mereka kelihatannya mengenal Kristus. Mereka seperti memiliki Kristus dan juga mereka 

berbicara kepada Kristussepertinya mereka mengenal Kristus. Itulah gambaran yang 

ada dalam fasat 21 sampai 23. Saudara mendengar demikian, “Tuhan, Tuhan.” Ini 

merupakan gambaran yang luar biasa. Di sini ada semangat. “Tuhan. Tuhan !” Mereka 

berseru kepada Yesus. “Tuhan, Tuhan!” Tidak hanya semangat tetapi kekunoan. Mereka 

mengakui ketuhanan Yesus. Tuhan, Tuhan! Tidakkah kami bernubuan dan mengusirroh-
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roh jahat dan melakukan mujizat. Say bermaksud, sesungguhnya, bagaimana kamu 

dapat melakukan hal-hal ini bila kamu tidak mengenal Kristus? Jangalah disesatkan. Di 

dalam seluruh Firman Tuhan kita melihat Allah menggunakan mereka yang menentang 

Allah untuk memenuhui kehendak-Nya. Dalam seluruh Firman Tuhan kita melihat Setan 

sibuk bekerja dalam jalan-jalan penipuan. Saudara harus memikirkannya. Allah – dalam 

gambaran Perjanjian Lama – Allah memakai Bileam – tidak hanya Bileam, Allah 

memakai keledainya Bileam. Keledai ini tidak memiliki keselamatan. Di sini Allah 

memakai seekor keledai. Di dalam Injil Yohanes fasal 11 Kayafas bernubuat. Adalah 

anak-anak Skewa di dalam Kisah 19; yang mengusir roh-roh jahat. Di dalam Matius 24, 

adalah para nabi palsu dan para kristus palsu yang mewujudkan tanda-tanda heran dan 

keajaiban-keajaiban. Semua kehebatan-kehebatan ini hanya menipu kenyataan semua 

yang mereka nyatakan kepada umum bahwa mereka tidak mempunyai kepribadian. Dan 

Yesus memandangi mereka yang berseru “Tuhan, Tuhan.” Berseru kepada Yesus, 

Tuhan, Tuhan. Tidakkah kita melakukan hal-hal ini, dengan menekankan hal 

menggunakan nama Yesus. Yesus mengutip Mazmur 6 untuk mereka dan berkata, Aku 

tak pernah mengenal kamu.” Pergilah dari-Ku, kamu yang berbuat jahat. Kamu yang 

mempraktekkan kehidupan tanpa hukum. 

Jadi bagaimana kita mengetahui bila kita menyampaikan sesuatu secara umum, juga 

disini, apa yang kita nyanyikan, bagaimana kita mengetahui sesuatu yang kita nyatakan 

secara umum merupakan sesuatu, seorang, yang kita miliki? Bagaimana saudara 

mengetahui itu Dan Yesus mengatakan dua hal. 

Ia berkata, nomor satu, jalan Kristus selalu member buah. Jalan Kristus selalu berbuah. 

“Oleh buahnya kamu akan mengenali mereka,” Ia katakana dalam ayat 16. Pohon yang 

baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. 

Bukan karena pemberian mereka, tidak karena perbuatan-perbuatan hebat yang 

saudara lihat. Oleh buah kehidupan mereka saudara akan mengenali mereka. Bila 

seorang mengikuti Kristus, mereka menghasilkan buah Kristus. Bila seorang mengikuti 

Kristus, seorang mengenal Kristus, pastilah mereka akan berbuah kasih Kristus. Bila 

seorang mengenal Kristus, mereka akan berbuah kebenaran Kristus. Kristus selalu 

menghasilkan buah. Selalu. Apa yang dimaksudkan disini, jilkalau saudara tidak melihat 
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kehadiran kebenaran Kristus, maka Kristus tidak ada di sanaBila saudara tidak melihat 

kasih Kristus, maka Kristus tidak ada di sana. Bila saudara tidak melihat, mendengar 

kebenaran Kristus maka Kristus tidak ada di sana. Kristus selalu menghasilkan buah. 

Jalan Kristus selalu menghasilakan buah. Yakobus 2: Apakah gunanya, saudara-

saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak 

mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia ? Jika seorang saudara 

atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan 

seorang dari antara kamu berkata: “Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah 

sampai kenyang,” tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, 

apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman tidak disertai 

perbuatan, adalah …”, apa? “…mati. Tetapi mungkin ada orang berkata: “Padamu ada 

iman dan padaku ada perbuatan.” Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, 

dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.”   

Jalan Kristus senantiasa menghasilkan buah dan kedua, jalan Kristus senantiasa setia. 

Senantiasa setia. Perhatikan apa yang Yesus katakana kepada penganut-penganut 

yang palsu di dalam ayat 21. “ Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, 

Tuhan! Akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia…” Kunci di sini ialah , 

siapa yang akan masuk. “ .. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di 

sorga.” Apakah saudara mendengar pernyataan tersebut? Hanya orang yang melakukan 

kehendak Bapa yang akan masyk kerajaan sorga. Faktor yang mutlak menentukan 

untuk masuk ke dalam kerajaan adalah ketaatan kepada kehendak Bapa. Faktor ini 

membuat perpisahan dari mereka yang berseru “Tuhan, Tuhan” dan mereka yang 

masuk ke dalam kerajaan. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan, adalah pelaku-

pelaku kehendak Bapa. Jadi saudara mengatakan bahwa pekerjaan dan ketaatan kita 

merupakan bagian dari keselamatan kita? Tidak, saya tidak mengatakannya; Yesus 

yang menyatakannya. 

Sekarang saya angan sangat, sangat, sangat hati-hati disinisebab pada pokok inilah kita 

dengan mudah dapat membelokkan Injil ke dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. 

Kita tidak akan mmenyelami ke dalam suatu kedalaman malam inike dalam sebuah 

gambaran ketaatan, pekerjaan-pekerjaan dalam hubungan dengan keselamatan. Tetapi 

kita berpegang kepada pernyataan ini “ Mukan setap orang yang berseru kepada-Ku, 
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‘Tuhan, Tuhan!,’ akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku yang di sorga.” Yesus berkata jalan-Ku senantiasa berbuah dan ia 

senantiasa setia. Saudara-saudara, bilamana di dalam persekutuanmu dengan Kristus 

tidak mengalir buah-buah atau kesetiaan, maka persekutuan mu dengan Kristus 

sebenarnya sama sekali tidak ada. Kita dapat member pernyataan secara umum – hal 

ini mengejar-ngejar saya. Hal ini menakutkan saya. Hal ini membawa saya untuk berlutut 

dan berfikir bahwa kita dapat membuat pernyataan di muka umum walaupun halite tidak 

kita miliki secara pribadi. 

Peringatan Yesus yang ke tiga – kita menyimpulkan adanya keselamatan tanpa dasar 

alkitabiah. Ini merupakan dua ilustrasi yang terakhir. Ini adalah gambarandari mereka 

yang membangun dan para pembangun ini mempunyai beberapa hal yang sama. 

Kedua pembangun itu mempendengar ajaran Kristus. Kedua pembangun rumah itu 

merencanakan pembangunan rumah mereka yang mempunyai kostruksi sejenis yang 

mempunyai kesamaan, lingkungan pembangunan sama. Kedua rumah itu dari sisi luar 

nampak sama. Keduanya terkena badai yang sama, berda mereka terletak pada fondasi 

bangunan mereka. Justeru fondasi merekalah yang membuat perbedaan dalam 

gambaran ini. Satu bangunan di bangun di atas batu karang, yang satu lagi dibangun 

diatas pasir yang mudah bergerak dan tidak kokoh. Gambaran ini mewakili rumah 

kehidupan kita. Yesus memaparkan gambaran ini kepada orang banyak yang 

mendengar ajarannya, apakah hidupmu dibangun di atas batu karang atau dibangun di 

atas pasir? Kembali kepada bahya bahaya penipuan rohani, tidak ada orang yang 

membangun rumah    mengetahui bahwa rumahnya akan hancur luluh. Tidak 

seorangpun yang merencanakan membangun rumah agar ia roboh. Yesus berbicara 

kepada mereka yang membangun rumah mereka di atas pasir, membangun hidup 

mereka di atas pasir, tetapi mereka tidak menyadari hal itu.Tanpa mereka sadari mereka 

telah membangun rumah mereka di atas pasir. Dan Yesus menyatakan bagaimana 

saudara dapat mengetahui apakah bila hidupmum rumahmu dibangun di atas batu 

karang dan bagaimana rumahmu itu dibangun di atas pasir? Dua factor muncul dalam 

ayat 24, dan diulangi denga cara yang lain dalam ayat 26. Yesus berkata, “Setiap orang 

yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang 
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bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.” Dengarkanlah perkataan-Ku dan 

lakukanlah dalam praktek. Ada dua hal.  

Nomor satu. Yesus berkata bahwa jalan Kristus bergantung kepada perkataan-Ku; 

Mendengarkan perkataan-Ku. Menerima perkataan-Ku merupakan fondasi rumahmu, 

untuk kehidupanmu. Yesus tidak berkata bahwa orang yang membangun rumah-

rumahnya di atas pasir tidak mempunyai fondasi. Mereka meletakan dasar bagi 

pembangunan rumah mereka; masalahnya ialah bahwa fondasi mereka jelek. Yesus 

tidak berbicara kepada orang-orang beragama di dalam Matius fasal 7 bahwa mereka 

tidak mempunyai fondasi dalam hidup mereka. Mereka memiliki fondasi tetapi yang 

seharusnya mereka membangun di atas perkataan Kristus, bangunan itu dibangun di 

atas dasar-dasar  dan pandangan dari luar, pikiran-pikiran, peraturan-peraturan dan 

hukum-hukum yang mereka reka-yasa sendiri, mereka telah menyatukannya demngan 

menyatakan bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut hidup mereka akan dihargai 

Allah. Kamu akan memuliakan Allah olehnya. Jika saudara malakukan hal-hal ini kamu 

akan baik-baik dengan Allah. Dan pastilah ada benang penghubung dari perkataan 

melalui keseluruhannya tetapi ia menjadi tertumpuk oleh tradisi-tradisi  manusia dan 

usul-usul dan pemikiran-pemikiran serta perbuatan-perbuatan. Dan Yesus mengatakan 

bahwa ini merupakan dasar yang tidak kokoh; merupakan seperti pasir. Disini saya akan 

istirahat sejenak dan bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan. Apakah saudara 

berfikir bahwa di dalam abad ke-20, abad ke-21 Kekristenan kita mengambil benang 

penghubung dari Firman sini dan sana, menjalinnya bersama pikiran kita dan tradisi kita 

dan tuntutan-tuntutan yang Nampak dan ide-ide kita tentang syarat kita menjadi baik-

baik dengan Allah, merajutnya dan berkata kalau saudara melakukan semua ini kamu 

akan baik-baik saja Saya berpendapat bahwa keadaan itu sangat mungkin kita perbuat. 

Saya berpendapat bahwa kita sudah melakukan hal itu. Saudara dapat mendengarkan 

bagaimana keselamatan, bagaimana Injil diperjual belikan masa kini.  Terimalah Yesus 

di dalam hatimu. Undanglah Yesus masuk hidupmu. Jadikan Yesus itu Tuhanmu. 

Ungkapan ini bukan pernyataan alkitabiah, tidak sebuahpun. Kondisi ini menuntut 

dikibarkannya bendera-bendera merah yang menyadakan bahaya yang kita hadapi ialah 

sebagian besar pokok-pokok ajaran yang menentukan kehidupan kita di dalam 

kekekalan, dalam menjelaskannya kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang bukan 

ungkapan dari Alkitab!  Haruskah itu ? Saudara akan bergumul melalui buku ini untuk 
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menemukan sebuah tempat dimana seorang berkata, “ Tundukkanlah kepalamu, tutup 

matamu dan naikkanlah doa ini bersama saya.” Ungkapan ini tidak saudara temui di 

dalam Alkitab! Kita telah mengambil Injil dandan mengganti bahasa dan pikiran-pikiran 

serta praktek yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Dalam realitasnya Injil langsung 

mengperhadapkan kita muka dengan muka dengan hukumAllah, memperhadapkan kita 

dengan ke Tuhanan Kristus. memperhadapkan setiap pribadi kita dengan ke dalaman 

kehidupan kita yang berdosa di hadapan Allah, pentingnya kematian Kristus di atas salib 

yang mengambil murka Allah di atas Diri-Nya sendiri, pentingnya kebangkita Kristus 

untuk memberikan kemenangan atas dosa dan kematian serta kubur. Injil 

memperhadapkan kiat dengan tuntutan untuk bertobat. Kemungkinan untuk bertobat – 

berpaling dari dosa dan berpaling kepada Kristus. Inilah ungkapan-ungkapan yang 

alkitabiah. Inilah ungkapan-ungkapan alkitabiah tetapi penginjilan masa modern ini telah 

menyingkirkannya dan membangun penginjilan di atad pasir yang menghanyutkan yang 

telah berarti telah mengecewakan berjuta-juta jiwa.Penginjilan yang alkitabiah 

melibatkan pergumulan ke dalam keadaan kita yang berdosa.  Berseru kepada Allah 

karena kita menyadari bahwa kita sama sekali tidak ada tempat untuk 

berpaling.Penginjilan yang alkitabiah melihat Yesus, tidak kepada seorang yang 

menantikan suatu undangan tetapi Yesus adalah Pribadi yang berlayak bagi semua 

kemuliaan yang tak terbatas, yang menuntut ketaatan yang segera dan total; 

penyerahan diri yang segera dan total. Dan penginjilan alkitabiah tidak mengenal hal 

berdoa suatu doa yang kemudian dilanjutkan suatu kehidupan yang tidak menampakkan 

sesuatu yang telah terjadi. Penginjilan alkitabiah menuntut ketaatan yang radikal 

terhadap Kristus. Sekali lagi kita akan kembali kepada bagian ketaatan kemudian. 

Gambarannya adalah, kita telah menyimpulkan keselamatan alkitabiah tanpa dasar 

alkitabiah, tidakkah demikian? Apakah saudara sudah menyadari betapa seriusnya 

keadaan ini? Apakah saudara mendengar apa yang Yesus katakan? Ada sebuah jalan 

yang membawa kepada kebinasaan. Setiap pohon yang tidak menghasilakn buah akan 

ditebang dan dicampakkan ke dalam api.   Aku berkata kepadamu bahwa Aku tidak 

pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada-Ku, kamu pelaku kejahatan. Rumah itu 

roboh dengan kebancuran yang dahsyat. Keadaan ini mempunyai akibat yang kekal! 
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Kita harus yakin bahwa kita tidak menilai keselamatan tanpa dasar yang alkitabiah! 

Dengarkanlah pengajaran-pengajaran-Nya yang sangat jelas di dalam Alkitab.   

Keselamatan yang alkitabiah, jalan Kristus bergantung penuh kepada firman Kristus dan 

tidak hanya bergantung kepada firman-Nya saja, tetapi disetai ketaatan akan firman-

Nya. Kita telah membicarakan pokok ini dalam hubungannya dengan ayat 21.Kita telah 

menundanya dan kita akan menundanya lagi. Hanya ingatlah akan Yesus di dalam 

ingatanmu akan Yesus yang berkata, “Setiap orang yang mendengar perkatan-Ku dan 

melakukannya…” Inilah yang membuat adanya perbedaan antara orang yang rumahnya 

berfondasi batu karang dan yang berfondasi pasir. Keduanya mendengar perkataan 

Yesus. Orang yang rumahnya berfondasi pasir tidak melakukan ajaran Yesus. Ia tidak 

menaatinya. Yesus sedang berkata kamu mejalani hidupmu, kamu membangun 

rumahmudi atas dasar kebenaran Kristusdan firman Kristusdan menaatti firman Kristus 

dan bila badai hukuman Allah datang , kamu akan tetap tegak sebab kuasa Kristus, batu 

karangmu. Kuasa firman-Nya dan fondasinya; kebenaran-Nya di dalam hidupmu. 

Apabila kamu membangun rumahmu di atas perkataan manusia, walaupun di atas 

perkataan kebudayaan Kristen di mana kamu hidup, kamu membangun rumahmu di 

atas barang-barang ini dan kamu tidak mendengar firman-Ku serta melakukannya, maka 

kamu mmembangun rumahmu di atas pasir dan bila air bah hukuman Allah datang maka 

ia akan roboh. Hidupmu akan roboh secara kekal di dalam kehancuran dahsyat. Ini 

sangat besar kehancurannya. Inilah Injil kehidupan, dari mulut Yesus dan itulah kabar 

baik. Ini adalah kabar baik bagi semua yang berdiri di atas batu karang. Itulah berita 

kutukan bagi semua yang mendirikan hidupnya di atas pasir. Apakah saudara 

mengambil keselamatan yang tanpa fondasi alkitabiah?Tujuan saya tidak untuk 

membingungkan. Tujuan saya mala mini tidak untuk melukai atau menakutkan. Tujuan 

saya ialah mengundang kita, mendorong kitamengusahakan dengan ini agar kita dan 

persekutuan ini untuk mempertimbangkan secara serius pengaruh-pengaruh alkitabiah 

dari Injil. Saya tidak dapat memikirkan sesuatu yang lain yang lebih penting untuk 

mempertimbangkannya. Apa yang saya  ingin lakukan ialah memimpin kita turun satu 

langkah jalan kepada keaslian rohani. Saya akanm maju terus dan membiarkan saudara 

tahu bahwa tujuan bukanlah membawa penyelesaian total. Akhir dari waktu kita 

bersama tidak akan melibatkan, baiklah kita kini menun dukkan kepala dan menutup 

mata dan berdoa dengat ini saudara dapat meyakini bahwa saudara baik-baik saja 
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sebelum saudara pergi makan. Itu bukanlah tujuannya. Ini merupakan perpaduan cepat 

yang melibatkan jalan yang lebar yang membawa kepada kebinasaan.  Tujuannya 

adalah meletakkan keadaan yang menjawab pertanyaan mengapa mengetahui Injil itu 

penting. Kita mulai lajan turun yang membawa kita kepada kerohanian yang sejati. Saya 

hendak memimpin kita turun kepada jalan kerohanian yang sejati. Saya ingin saudara 

berfikir terutama tentang 3 jejak pada jalan ini yang membawa kita mulai turun malam ini 

dan hal ini melibatkan 3 jejak itu 

Nomor satu, pada hari-hari mendatang, ini adalah hal yang saya undang saudara untuk 

melakukannya, memohon bersama saudara melakukannya, mendorong saudara untuk 

melakukannya. Nomor satu: Dengarkanlah Juruselamatmu. Dengarkanlah firman Kristus 

dan Alkitab. Ini adalah yang hendak saya bawa sebagai tantangan untuk kita lakukan 

sejak awalnya. Saya ingin menantang kitapada hari-hari mendatang untuk menguji 

tradisi-tradisi kita,  pikiran-pikiran kita dan pendapat-pendapat kita dengan firman 

Kristus.Saya sama sekali tidak menyatakan bahwa kita telah menyimpang dalam segala 

hal dan kita spenuhnya salah dan kita harus membuang semua isi iman kita ke luar 

jendela. Saya tidak mengatakan hal itu. Tetapi saya berkata bahwa kita harus sangat, 

sangat berhati-hati agar kita tidak melakukan apa yang Yesus peringatkan terhadapnya 

di dalam Matius fasal 15 ayat 6 ketikan Ia berkata, “..dengan demikian firman Allah kamu 

nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.” Kita harus berhati-hati di sini. Ilihak 

bahaya penipuan rohani. Kita dapat menumpuk tradisi-tradisi  kita dan berfikir bahwa kita 

baik-baik saja  karena kita telah menyelubungi realitas yang bawah. Dengan demikian 

maka saya ingin mengundang saudara untuk mendengarkan firman-firman Kristus. 

Untuk mempelajari firman-firman Kristus sendiri. Dengan begitu saudara berfikir bahwa 

saudara tidak mengatahui tentang apa yang saya katakana: ketaatan dan keselamatan.  

Baiklah, pergilah untuk belajar dan temukanlah apa yang Alkitab katakana tentang 

ketaatan dan keselamatan. Masuklah ke dalam firman-firman Kristus dan dengarkanlah 

apa yang Yeus katakana. Dengarkanlah suara Juruselamatmu, dan biarkanlah Kristus, 

melalui Roh-Nya, membuka mata kita terhadap kebenaran yang Ia katakan.    

Kedua, dengarkanlah suara Juruselamatmu. Yang kedua ialah ujilah dirimu sendiri. 

Ujilah dirimu sendiri. Saya sadar bahwa beberapa di antara saudara berpept bahwa ini 
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sesuatu sedikit telalu yang lerlalu “jauh keluar” untuk saudara dan bahkan merupakan 

sesuatu yang malah berbahaya. Merupakan suatu bahaya untuk mengajukkan 

pertanyaan yang sedemikian. Adalah berbahaya untuk mengajukkan pertanyaan tentang 

sejauh mana kemajuanmu di dalam iman saudara. Perhatikan perkataan di dalam 2 

Korintus fasal 13 ayat 5. Alkitab menyatakan agar saudara menguji diri saudara sendiri 

apakah saudara masih di dalam iman. Ujilah diri saudara sendiri. Alkitab berkata, 

“…Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu – 

kecuali kamu tidak tahan uji?” Bukankah ayat ini merupakan ayat yang penting? Ayat ini 

memberikan peringingatan kepada kita.  Hal ini merupakan alasan untuk melangkah 

pada jalan yang turun. Inilah sebabnya langkah ini baik untuk melankgah turun oleh 

karena bila kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, bila kita berada pada kedudukan ini 

dan kita sungguh mengenal Kristus maka di dalam minggu-minggu yang akan datang, 

kita akan lebih menyadari lebih banyak lagi tentang keindahan nilai-nilai kehadiran 

Kristus di dalam kita. Kita akan makin menyadari keindahan Injil yang telah 

menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Injil merupan dasar dari setiap bagian 

kehidupan kita. Saya berdoa agar Injil dengan hidup-hidup datang kepada kita dalam 

cara-cara yang baru.  Itulah hal yang baik. 

Kemudian pada sisi yang lain bagi kita yang duduk di sini yang tidak sungguh-sungguh 

mengenal Kristus yang tertipu secara rohani untuk berfikir bahwa sudah berada pada 

sebuah jalan sedangkan kenyataannya adalah , saudara berada pada jalan yang lain. 

Hal ini merupakan keadaan yang sangat baik bahwa kita telah melalui  pelajaran ini. 

Sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang baik dalam kekekalan.   

Ujilah diri saudara sendiri. Kita semua, setiap pribadi di antara kita, termasuk diri saya, 

kita harus menguji diri kita sendiri pada hari-hari mendatang. Dengarkanlah suara 

Juruselamat saudara. Ujilah diri saudara sendiri. Dan yang ketiga ialah , berdoa untuk 

jiwa-jiwamu. 

Doakanlah jiwamu.  Berdoalah, berdoalah, berpuasalah dan berdoa bagi jiwa saudara.  

Alasannya adalah . Ketika saya berbicara tentang berdoa doa takhayul, menaikan 

sebuah doa dan berfikir bahwa saudara sudah selamat – saya tidak menentang untuk 

berdoa. Saya tidak berfikir bahwa berdoa berdoa adalah jelek, bahkan saya tidak berfikir 

bahwa berdoa tidak penting berhubungan dengan keselamatan. Saya menyakini bahwa 
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doa merupakan bagian dari keselamatan. Saya menyakini bahwa Alkitab dengan jelas 

mengajarkan, seperti yang akan kita lihat pada hari-hari mendatang , bahwa 

keselamatan adalah berseru kepada Allah agar Ia menyelamatkan saudara dari dosamu. 

Tidak ada pertanyaan yang diajukan bahwa dalam hal itu doa tidak dilibatkan. Saya tidak 

berkata bahwa bila saudara menaikan doa, maka saudara akan kehilangan tujuan. Hal 

itu tidak saya katakan. Harap saudara tidak memikirkan hal itu. Apa yang hendak saya 

katakana ialah bahwa kita telah begitu mengurangi nilai doa dan menjadikannya sekedar 

sebuah hafalan kita mencari isi doa yang sesuai dengan kebutuhan kita pergi  secara 

rohan cara itu menghilankan seluruh tujuan darii keselamatan kita dan hubungan kita 

dengan Kristus, suatu persekutuan yang benar dengan Kristus. Inilah sebabnya 

mengapa say mendorong saudara untuk berdoa bagi jiwa-jiwa  saudara, berdoa untuk 

jiwa-jiwa sekitar saudara, untuk saling mendoakan, berdoa untuk setiap  kehidupan kita, 

berseru kepada Allah untuk setiap kehidupan kita.Disinilah keita menemukan keindahan 

– ketika kita mencari di dalam sejarah gereja dan saudara melihat waktu-waktu ketika 

Allah dan Roh-Nya bergerak dengan kuasa, dalam cara yang tak dapat kita mengerti, 

hal ini tidak diakibatkan karena gereja telah menemukan beberapa kebenaran yang baru 

yang mereka belum dengar sebelumnya. Allah telah mencurahkan Roh-Nya dalam cara 

yang tidak biasa, tidak dapat dimengerti ketika gereja kembali lagi menemukan 

kebenaran yang sebenarnya senantiasa ada di sana tetapi mereka kehilangannya. 

Mereka telah bertumbuh begitu dingin terhadapnya, mereka telah menjadi keras 

terhadapnya. Mereka telah bertumbuh menjadi begitu  biasa melampoinya dengan 

budaya tradisi-tradisi yang mereka miliki sehingga mereka kehilangan keindahannya dan 

ia datng kepada hidup dan roh-roh yang membangunkan kepada realitas Injil dan 

kemuliaan Kristus di dalam Injil. Mata-mata mereka terbuka dan hati mereka mulai 

mencair ke dalam seluruh jalan yang baru. Tidakkah kita membituhkannya?  Tidakkah 

kita ingin Allah dan Roh-Nya untuk membangunkan jiwa-jiwa kita untuk melihat 

keindahan arti hidup di dalam Kristus dan titemukan berada di dalam Kristus, memiliki 

hidup-Nya ada di dalam kita.  Kita ingin melihat hal ini.  Oleh karena itu marilah kita 

berdoa sampai kesudahannya. Biarlah kita memohon kepada-Nya untuk menunjukkan 

kepada kita siapakah kita di dalam Kristus, menunjukkan kepada kita di mana kita 

berada di dalam Kristus,atau apakah kita ada di dalam Kristus atau tidak dan apakah 
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artinya berada di dalam Kristus. Marilah kita memohon kepada Allah untuk 

melakukannya.  Malahan bila saudara mendengar ini, saudara akan berfikir, “ Saya 

sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya. Pada hari-hari yang akan 

datang saya tidak akan berseru kepada Allah untuk jiwa saya atau untuk jiwa-jiwa 

disekitar saya.” Jikalau itu adalah masalahnya, maka biarlah yang memperingatkan 

saudara  bahwa mungkin saudara sedang menunjukkan  sebuah gambaran dari 

penipuan rohani. Apabila di dalam diri saudara tidak ada suatu kerinduan akan Kristus, 

untuk makin dalam mengenal Kristus dan mengenal Kristus lebih lengkap dan untuk 

orang-orang sekita saudara untuk mkengenal Kristus lebih mendalam dan lebih lengkap 

maka timbul pertanyaan apakah Krisrtus sudah sungguh-sungguh mengubah hati 

saudara dan berdiam di dalam saudara. Saya mengundang saudara untuk berdoa untuk 

jiwa-jiwamu dan marilah kita berdoa agar Allah menghidarkan kita dari penipuan rohani. 

Undangan ini tidak membawa kita kepada akhir gambaran ini tetapi membawa kita 

memulai suatu perjalanan dan saya mengundang di mana saja saudara berada untuk 

berdoa untuk jiwa-jiwa saudara, berdoa untuk jiwa-jiwa sekitar saudara , mulai menguji 

diri saudara sendiri dan mendengarkan Kristus. Saudara dapat melakukannya di mana 

saja saudara berada atau kalau saudara labih suka, saudara dapat pergi ke suatu 

tempat di mana saudara dapat berlutut di hadapan Allah. Tetapi saya ingin mengambil 

beberapa saat untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar Ia bekerja di antara kita 

yang membangunkan hati, yang membangunkan jiwa-jiwa dan penglihatan-penglihatan 

yang melihat kemuliaan-Nya di dalam Injil dan perubahan yang radikal dari  hidup-hidup 

kita menghindarkan kita pada suatu hari bila kita berdiri di hadapan-Nya dalam 

pengharapan yang kuat penuh harapan yang akhirnya hanya menemukan keadaan 

rohani kita dinyatakan dengan sebenarnya dan ternyata dijauhkan dari hadirat-Nya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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