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“Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada 
perkhabaran tentang kasih kurnia Allah, yang berkuasa    
meneguhkan imanmu dan memberikanmu warisan yang     
diperuntukkan bagi seluruh umat yang telah disucikan”  

  Kisah Para Rasul 20:32 
 
 

B agi kebanyakan orang, mengatakan “Allahlah yang membina 
gereja” mungkin hanya semata-mata untuk menyatakan apa 

yang jelas. Mungkin yang kurang jelas adalah bagaimana Allah 
telah memilih untuk membina gereja-Nya: melalui “firman kasih 
kurnia-Nya”. 
 
Tuhan kita boleh dan telah menggunakan banyak cara untuk    
membina dan membangun gereja-Nya: pemimpin-pemimpin yang 
berwawasan, komuniti umat-Nya yang penyayang, pujian dan 
penyembahan yang membangkitkan, program kanak-kanak yang 
bersemangat dan bertenaga, jangkauan sosial yang                 
disengajakan... Tetapi Tuhan telah menyatakan suatu perkara 
yang jelas: firman kasih kurnia-Nya akan sentiasa kekal menjadi 
pusat dan asas bagi   gereja-Nya. Menggantikannya dengan 
sesuatu yang lain adalah seperti membina sebuah rumah di atas 
pasir (Matius 7:26)! 
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Selaras dengan keyakinan teguh ini, KVBC Trust bersukacita dan       
bersyukur kepada Tuhan kerana telah membuka peluang untuk        
bekerjasama dengan Wawasan Penabur dan TGC International 
dalam usaha untuk memperkenalkan pelbagai sumber dalam    
Bahasa Malaysia melalui “Siri Kupasan Alkitab”. Pelbagai tajuk 
dalam siri ini bertujuan untuk melakukan satu atau lebih daripada 
yang berikut:  

1) menggalakkan keyakinan dan pergantungan kepada    
Firman Allah;    

2) meneguhkan keyakinan bagaimana Alkitab menjadi saksi 
kepada  Yesus Kristus; dan  

3) membolehkan rakan-rakan sepelayanan dilengkapi untuk 
menjadi lebih bersedia dalam mengendalikan Firman 
kebenaran. 

 
Untuk itu, kami berharap dan berdoa semoga siri ini akan menjadi 
satu sumber yang berguna kepada umat Kristian dari Gereja BM - 
demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Besar dan Penyelamat 
kita Yesus Kristus! 
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L ebih dari 30 tahun pengalaman mengajar pelajar-pelajar     
teologi telah menunjukkan kepada saya bahawa soalan-soalan 

paling kontroversial yang mereka tanyakan berbeza-beza dari 
generasi ke generasi – dan ini juga adalah sama bagi orang    
Kristian secara amnya. Pada satu waktu anda dapat menjamin satu 
perdebatan yang panas dengan menanyakan soalan, “Apakah 
pendapat anda mengenai gerakan karismatik?” atau “Adakah 
ketidakbersalah Alkitab layak untuk dipertahankan?” atau “Apakah 
pendapat anda tentang gereja yang peka kepada orang bukan 
Kristian?” Pada hari ini agak mudah untuk mencari orang yang   
terbuka untuk membincangkan soalan-soalan ini, tetapi biasanya 
mereka tidak lagi berapi-api dan tidak banyak memberi jawapan 
bernas. Sejak akhir-akhir ini soalan yang mungkin akan 
menghidupkan perdebatan ialah – seperti yang ditekankan oleh 
penulis – “Apa itu injil?” Soalan yang juga boleh diajukan adalah, 
“Apa itu Kristian evangelikal?” 
 
Oleh kerana soalan-soalan ini menghasilkan jawapan-jawapan 
yang eksklusif, yang secara dogmatik disokong dengan hanya   
sedikit bukti daripada Alkitab, ia sangat membimbangkan kerana 
isu-isu itu sangat asas. Apabila golongan “evangelikal” memegang 
pendapat yang sangat berbeza tentang apa itu “evangel” (iaitu 
“injil”, kerana itulah maksud sebenar “evangel”), maka seseorang 
harus menyimpulkan sama ada Kristian evangelikal sebagai satu 
pergerakan adalah satu fenomena beragam tanpa injil yang     
dipersetujui dan tidak ada rasa tanggungjawab “untuk memper-



 

 

tahankan iman” yang Tuhan  “telah kurniakan cuma sekali”     
kepada kita, umat-Nya (Yudas 3); atau ramai orang yang       
menyebut diri mereka sebagai “evangelikal” yang tidak     
mempunyai hak yang sah untuk melakukan hal sedemikian kerana 
mereka telah meninggalkan “evangel”, iaitu injil, di belakang 
mereka. 
 
Buku Greg Gilbert ini tidak banyak menuntut untuk memecahkan 
masalah baru sebagai tinjauan semula asas lama yang tidak 
boleh diabaikan, apa lagi ditinggalkan. Kejelasan pemikiran dan 
artikulasi Greg adalah sangat mengagumkan. Buku ini akan 
menajamkan pemikiran bukan sedikit orang Kristian yang matang. 
Lebih penting lagi, ia adalah sebuah buku yang harus diedarkan 
secara meluas kepada para pemimpin gereja, orang Kristian yang 
muda, dan bahkan mereka yang belum mempercayai Kristus yang 
mahukan satu penerangan yang jelas tentang apa itu Injil.     
Bacalah, kemudian edarkan buku ini dengan meluas. 
 
 

~ D. A. Carson 
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A pa itu injil Yesus Kristus? Anda mungkin berfikir bahawa ia 
adalah satu soalan yang mudah, terutamanya bagi orang 

Kristian. Malah anda mungkin berfikir bahawa menulis sebuah buku 
seperti ini – yang meminta orang Kristian untuk berfikir dengan teliti 
mengenai soalan, “Apa itu injil Yesus?” – adalah sesuatu yang    
sangat tidak perlu. Ia seperti meminta para tukang kayu untuk 
duduk dan memikirkan soalan, “Apa itu sebuah tukul?” 
  
Lagipun injil Yesus Kristus adalah asas bagi Kekristianan, dan     
sebagai orang Kristian kita mendakwa bahawa injil adalah di atas 
segala-galanya. Ia adalah apa yang kita sandarkan dalam      
kehidupan kita dan juga dalam pembinaan gereja-gereja kita. Ia 
adalah perkara yang kita bualkan bersama orang lain, dan ia juga 
adalah sesuatu yang kita doakan agar mereka juga akan 
mendengar dan percaya. 
  
Untuk semua itu, pada pendapat anda berapa kukuh pemahaman 
kebanyakan orang Kristian mengenai kandungan injil Kristian? 
Bagaimana anda akan menjawab jika seseorang bertanya kepada 
anda: Apakah berita yang sering kali kamu orang Kristian katakan? 
Dan apa yang begitu baik tentang itu? 
  
Berdasarkan firasat saya terlalu ramai orang Kristian yang akan 
memberi jawapan yag sangat singkat berbanding dengan apa 
yang Alkitab katakan mengenai “injil Yesus Kristus”. Barangkali 
mereka akan menjawab “Injil berkata bahawa Allah akan 
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mengampunkan dosa kamu jika kamu percaya kepada-Nya.” atau 
mereka akan berkata seperti ini, “Berita baiknya adalah Allah 
mengasihi kamu dan mempunyai rancangan yang indah untuk 
hidup kamu.” atau “Injil berkata kamu adalah anak Allah, dan  
Allah menginginkan agar anak-anak-Nya sangat berjaya dalam 
apa jua perkara.” Sesetengah orang mungkin mengetahui tentang 
pentingnya untuk mengatakan sesuatu mengenai kematian Yesus di 
kayu salib dan kebangkitan-Nya. Tetapi sekali lagi, bagaimana-
kah semua ini sesuai? 
  
Hakikatnya ialah, untuk membuat orang Kristian bersetuju dengan 
satu jawapan kepada soalan “Apakah itu injil?” tidak semudah 
yang sepatutnya. Saya bekerja dengan satu pelayanan yang  
dipanggil 9Marks, sebuah organisasi yang bekerjasama dengan 
Capitol Hill Baptist Church di Washington DC. Untuk sebahagian 
besarnya, mereka yang membaca dan memberi komen kepada 
bahan kami adalah daripada orang Kristian evangelikal yang 
agak tertutup. Mereka percaya bahawa Alkitab itu benar dan 
sahih, mereka percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari 
mati, mereka percaya manusia adalah berdosa dan memerlukan 
penyelamatan, dan mereka ingin menjadi orang yang berpusat 
kepada injil dan menepati injil. 
  
Tetapi topik apakah yang anda jangkakan menerima komen yang 
banyak dan tindak balas yang aktif dalam apa yang kami tulis? 
Ya, topik itu ialah injil. Kita boleh menulis dan berbicara selama 
berbulan-bulan mengenai khotbah, pemuridan, kaunseling, politik 
gereja, bahkan mengenai muzik gereja, dan tindak balas         
daripada para pembaca kami adalah menarik tetapi tidak 
menghairankan. Tetapi apabila kami menulis sebuah artikel yang 
cuba menjelaskan tentang apa yang diajar oleh Alkitab adalah 
berita baik Kekristianan, sambutan yang kami terima adalah 
menakjubkan. 
  
Beberapa ketika dahulu, salah seorang sahabat saya menyiarkan 
satu artikel pendek di laman sesawang kami tentang seorang artis 
Kristian yang terkenal yang ditanyakan dalam satu temu bual   
untuk menerangkan apakah berita baik dalam Kekristianan. Inilah 
yang dikatakan oleh artis itu: 
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Soalan yang baik. Saya rasa… naluri saya mengatakan bahawa 
ia adalah mengenai Yesus yang datang, hidup, mati dan    
dibangkitkan dan permulaan-Nya bagi perkara yang sudah dan 
akan berlaku bagi diri-Nya sendiri…dan ia berlaku menurut apa 
yang dikehendaki-Nya...segalanya berlaku dengan cara yang 
sepatutnya...bahawa proses di mana permulaan dan realiti dalam 
hidup dan jiwa seorang yang percaya dan harinya akan tiba di 
mana segalanya akan wujud sepenuhnya. Tetapi mengenai berita 
baik, injil, berbicara tentang berita baik, saya ingin katakan ia 
adalah tentang kedatangan kerajaan-Nya, permulaan bagi    
kedatangan kerajaan-Nya… itu ialah naluri saya. 

 
Ada beberapa di antara kami yang memberi respons dengan    
menanyakan soalan-soalan seperti, “Jika kita menceritakan tentang 
injil Kristian, bukankah kita juga harus memberi sedikit penjelasan 
tentang kematian dan kebangkitan Yesus?” Atau, “Bukankah       
kita harus mengatakan sesuatu tentang dosa dan keperluan 
penyelamatan dari murka Allah terhadapnya?” 
 
Respons kepada siri siaran itu sangat luar biasa. Selama beberapa 
bulan, kami menerima berdozen-dozen mesej mengenainya. Ada di 
antara mereka yang menulis kepada kami menghargai soalan-
soalan yang kami bangkitkan; yang lain tertanya-tanya apa 
salahnya menceritakan tentang injil seperti itu memandangkan    
Yesus berkhotbah mengenai kedatangan kerajaan-Nya. Yang lain 
pula hanya merasa segar untuk mendengar orang Kristian berfikir 
secara mendalam tentang bagaimana menerangkan apa itu injil. 
 
Dari sudut lain, saya gembira melihat orang Kristian menjadi teruja 
apabila satu perbincangan mengenai injil bermula. Ini bermaksud 
mereka mengambil serius perkara itu, dan mereka berfikir secara 
mendalam mengenai apa itu injil. Tidak akan ada perkara yang 
lebih sihat dalam diri seorang Kristian yang tidak mengambil berat 
mengenai bagaimana kita mendefinisikan dan memahami injil. Dari 
perspektif yang lain, saya berpendapat bahawa tenaga yang 
dihasilkan daripada perbincangan mengenai injil membawa    
kepada kekeliruan umum yang berpusat kepada hal itu sejak akhir-
akhir ini. Apabila anda mempersoalkan tentang perkara ini, orang 
Kristian tidak akan bersetuju dengan apa itu injil – bahkan oleh 
orang Kristian yang mengaku diri mereka sebagai evangelikal. 
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Tanyakan kepada ratusan orang yang menggelar diri mereka 
Kristian evangelikal apakah berita baik mengenai Yesus, dan   
anda akan mendapat kira-kira enam puluh jawapan yang       
berbeza. Cuba dengar khotbah evangelikal, baca buku-buku 
evangelikal, atau layari laman sesawang evangelikal, anda akan 
mendapati satu demi satu penjelasan mengenai injil, kebanyakan-
nya adalah saling eksklusif. Berikut adalah apa yang saya 
temukan: 

 
Berita baiknya adalah, Allah ingin menunjukkan kepadamu   
kebaikan-Nya yang luar biasa. Dia mahu memenuhi hidup anda 
dengan “anggur baru”, tetapi adakah anda sanggup untuk 
membuang kirbat kulit lama anda? Adakah anda akan mula 
berfikir dengan lebih luas? Adakah anda akan lebih bersikap 
terbuka dan membuang semua pendirian lama yang negatif 
yang menghalang anda? 
 
Ini adalah injil dalam satu ayat. Kerana Kristus telah mati bagi 
kita, mereka yang percaya kepada-Nya akan mengetahui   
bahawa dosa mereka telah diampuni. Apakah yang perlu kita 
katakan ketika penghakiman Allah? Hanya satu perkara. Kristus 
telah mati bagi saya. Itulah injil. 
 
Mesej Yesus mungkin boleh dikatakan sebagai yang paling   
revolusioner sepanjang masa: “Empayar Allah yang revolusioner 
dan radikal ada di sini, diperhebatkan dengan perdamaian dan 
damai sejahtera, diperluaskan dengan iman, harapan dan kasih 
– bermula dengan yang paling miskin, paling lemah, paling  
tidak berdaya dan yang paling kecil. Kini tiba masanya untuk 
anda mengubah pemikiran anda. Segalanya akan berubah. 
Sekarang masanya untuk menjalani satu cara hidup yang baru. 
Percayalah saya. Ikuti saya. Percayalah kepada berita baik ini 
supaya anda dapat belajar bersandarkan kepadanya dan 
menjadi sebahagian daripada revolusi ini.” 
 
Berita baiknya adalah wajah Allah akan selalu berpaling   
kepada anda, tidak kira apa yang anda telah lakukan, di mana 
anda telah berada, atau seberapa banyak kesalahan yang 
anda pernah lakukan. Dia mengasihi anda dan mata-Nya    
tertuju kepada anda, untuk mencari anda. 
 
Injil itu sendiri merujuk kepada pengisytiharan bahawa Yesus, 
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Mesias yang telah disalibkan dan bangkit semula itu, adalah  
satu-satunya Tuhan yang benar bagi dunia ini. 
 
Berita baik! Allah akan menjadi Raja dan Dia melakukannya  
melalui Yesus! Dan untuk itu, keadilan Allah, damai sejahtera   
Allah dan dunia Allah akan diperbaharui. Dan sudah pastilah di 
tengah-tengah hal ini, adalah berita baik untuk anda dan saya. 
Tetapi itu adalah terbitan atau akibat dari berita baik yang 
merupakan sebuah mesej tentang Yesus yang memberi kesan ke 
atas saya, anda dan kita semua. Tetapi injil itu sendiri bukan 
mengenai diri anda adalah orang yang seperti ini dan ini boleh 
terjadi kepada anda. Itu adalah hasil injil dan bukannya injil itu 
sendiri...Penyelamatan adalah hasil injil, bukan inti pati injil itu 
sendiri. 
 
Injil adalah pengisytiharan mengenai Yesus, dalam [dua] sudut. Ia 
adalah pengisytiharan yang diumumkan oleh Yesus – kedatangan 
dunia Allah (“kerajaan”-Nya) di tengah-tengah manusia. Tetapi 
ia juga adalah pengisytiharan mengenai Yesus – berita baik  
bahawa dalam kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus telah  
menjadikan kerajaan yang Dia isytiharkan itu tersedia kepada 
kita. 
 
Sebagai seorang Kristian, saya hanya cuba mengarahkan diri 
saya dengan cara kehidupan yang tertentu, iaitu cara yang Yesus 
ajarkan. Dan pada pendapat saya cara Yesus adalah cara hidup 
yang terbaik...Seiring dengan waktu apabila anda benar-benar 
mencuba untuk hidup cara Yesus, anda mula memerhatikan  
sesuatu yang lebih mendalam berlaku. Anda mula menyedari 
mengapa ini adalah cara hidup yang terbaik kerana ia didasar-
kan pada kebenaran yang sebenarnya mengenai dunia ini. Anda 
akan mendapati diri anda hidup dengan lebih selari dengan  
realiti kehidupan sebenar. Anda menjadi semakin sejajar dengan 
bagaimana alam semesta berada dalam tahap yang lebih     
dalam...Orang Kristian yang pertama mengumumkan bahawa 
cara Yesus ini ialah “berita baik”. 
 
Pemahaman saya mengenai mesej Yesus ialah Dia mengajar kita 
untuk hidup dalam realiti Allah sekarang – di sini dan pada hari 
ini. Seolah-olah Yesus terus berkata, “Ubah hidup kamu. Hidup 
dengan cara ini.” 

 
Anda lihat apa yang saya maksudkan apabila saya mengatakan 
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injil diselubungi oleh kabus kekeliruan! Jika anda tidak pernah 
mendengar tentang agama Kristian, apakah yang anda akan    
fikirkan selepas membaca petikan-petikan itu? Anda mungkin 
dapat mengetahui bahawa orang Kristian cuba menyampaikan 
beberapa mesej yang baik. Tetapi lebih dari itu, ia hanyalah satu 
campur-aduk. Adakah berita baik itu hanya sekadar Allah      
mengasihi saya, dan saya perlu mula untuk berfikir dengan lebih 
positif? Adakah Yesus benar-benar adalah contoh yang sangat 
baik yang boleh mengajar saya untuk menjalani kehidupan yang 
penuh kasih dan belas kasihan? Ia mungkin mempunyai kaitan 
dengan dosa dan pengampunan. Nampaknya sesetengah orang 
Kristian menganggap berita baik ini mempunyai kaitan dengan 
kematian Yesus. Yang lain tidak berpendapat sedemikian. 
 
Maksud saya adalah tidak membuat keputusan di sini dan 
sekarang petikan yang mana satukah yang lebih baik atau lebih 
buruk daripada yang lain (walaupun saya berharap selepas   
membaca buku ini anda akan dapat membuat keputusan). Ia    
semata-mata untuk menunjukkan berapa banyak perkara berbeza 
yang masuk ke fikiran orang apabila mereka ditanya, “Apakah itu 
injil?” 
 
Dalam buku ini saya cuba menawarkan satu jawapan yang jelas 
untuk soalan ini, yang berdasarkan kepada apa yang Alkitab itu 
sendiri ajarkan mengenai injil. Dalam proses ini, saya berharap 
dan berdoa untuk beberapa perkara. 
 
Pertama, jika anda seorang Kristian, saya berdoa agar buku kecil 
ini – dan lebih penting lagi, kebenaran yang mulia ia cuba untuk 
menyatakan – akan membuatkan hati anda dipenuhi dengan 
sukacita dan pujian kepada Yesus Kristus untuk apa yang Dia telah 
lakukan untuk anda. Injil yang mudah membawa kepada ibadat 
yang mudah. Ia merendahkan mata kita dari Allah kepada diri 
sendiri dan merendahkan apa yang Allah telah lakukan untuk kita 
dalam Kristus. Injil yang alkitabiah, sebaliknya, adalah seperti  
bahan api dalam relau penyembahan. Semakin anda memahami-
nya, mempercayainya, dan bersandar kepadanya, semakin anda 
memuja Allah untuk siapakah Dia dan apa yang Dia telah lakukan 
untuk kita dalam Kristus. “Oh, betapa kaya kebijaksanaan dan 
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pengetahuan Allah!” seru Paulus (Roma 11:33), dan itu adalah 
kerana hatinya penuh dengan injil. 
 
Kedua, saya berharap agar membaca buku ini akan memberikan 
anda keyakinan yang lebih dalam apabila anda berbicara dengan 
orang lain mengenai khabar baik tentang Yesus. Saya telah      
bertemu ramai orang Kristian yang ragu-ragu untuk berkongsikan 
injil dengan sahabat, keluarga, dan kenalan kerana takut tidak 
dapat menjawab semua soalan mereka. Ini mungkin benar, tidak 
kira siapa pun anda, anda tidak akan dapat menjawab semua  
soalan itu! Tetapi anda boleh menjawab beberapa daripadanya, 
dan saya harap buku ini akan membantu anda untuk menjawab 
lebih banyak daripada mereka. 
 
Ketiga, saya berdoa agar anda dapat melihat pentingnya injil ini 
dalam kehidupan gereja, dan hasilnya anda akan berusaha agar 
injil ini akan diberitakan, dinyanyikan, didoakan, diajarkan,     
dinyatakan, dan didengarkan dalam setiap aspek kehidupan    
gereja anda. Paulus berkata, melalui gereja itulah khabar tentang 
kebijaksanaan Yesus akan dimaklumkan kepada alam semesta. Dan 
bagaimanakah hal ini berlaku? Melalui pemberitaan injil, yang 
membawa cahaya “bagi semua orang” rencana kekal Allah untuk 
menyelamatkan dunia (Efesus 3:7-12). 
 
Keempat, saya berharap agar buku ini akan membantu menopang 
pegangan injil dalam minda dan hati anda. Injil adalah mesej yang 
nyata, dan ia menerobos ke dalam pemikiran dan keutamaan dunia 
dengan kebenaran yang tajam dan kukuh. Malangya, sentiasa ada 
kecenderungan dalam orang Kristian – bahkan dalam kalangan 
evangelikal – untuk melembutkan pegangan ini supaya injil akan 
lebih mudah diterima oleh dunia. Salah satu doa saya ialah agar 
buku ini akan berfungsi mempertahankan pegangan ini dan 
menghalang hakisan kebenaran, yang walaupun sukar untuk 
diterima oleh dunia, tetapi sangat diperlukan dalam berita baik 
mengenai Yesus. Kami semua tergoda, atas nama saksi-saksi yang 
berani, untuk mempersembahkan injil dengan cara yang semenarik 
mungkin. Itu baik-baik saja dalam beberapa sudut – ia sebenarnya 
adalah “berita baik” – tetapi kita juga perlu berhati-hati untuk   
tidak menyimpulkan fakta-fakta dalam injil. Kita harus memper-
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tahankan pegangan ini, dan saya harap buku ini mampu        
membantu kita untuk melakukan hal ini. 
 
Akhir sekali, jika anda bukan seorang Kristian, maka saya berdoa 
dengan membaca buku ini anda akan dirangsang untuk berfikir 
dengan lebih dalam mengenai berita baik tentang Yesus Kristus. Ini 
adalah mesej di mana kami orang Kristian telah memberikan    
seluruh hidup kami, dan ia adalah satu perkara yang kami 
percaya memerlukan satu tindakan daripada anda juga. Jika ada 
satu perkara dalam dunia ini yang anda tidak mampu untuk 
abaikan, ia adalah suara Allah yang berkata, “Berita baik! Inilah 
cara bagaimana kamu dapat diselamatkan dari penghakiman-
Ku!” Pengumuman seperti inilah yang perlu diberi perhatian. 



 

 

T ahukah anda bahawa sistem pengemudi GPS telah menyebab-
kan kekalutan di bandar-bandar di Amerika Syarikat? Ia    

terjadi terutamanya di bandar-bandar kecil. Bagi mereka yang 
tinggal di bandar-bandar besar, alat peranti kecil ini ialah 
penyelamat. Hidupkan GPS, taip alamat, dan anda telah sedia  
untuk memulakan perjalanan. Tidak ada lagi jalan yang terlepas, 
tidak ada lagi pusingan yang salah – hanya anda, kereta anda, 
GPS anda, dan ding! “Anda telah tiba di destinasi!” 
 
Saya baru sahaja mendapat peranti GPS saya yang pertama, 
yang pada mulanya adalah satu tindakan bantahan terhadap 
pihak yang bertanggungjawab atas sistem jalan raya yang hampir 
mustahil di Washington DC. Walaupun begitu, pengalaman       
pertama saya dengannya bukanlah di Washington. Ia adalah di 
Linden, Texas, kampung asal saya yang sangat kecil, terpencil dan 
jauh di pedalaman.  
 
GPS saya tidak mempunyai masalah untuk mengemudi di tengah-
tengah jalan yang mengelirukan di Washington. Peliknya, ia      
bermasalah ketika di Linden. Jalan-jalan yang diyakini ada oleh 
GPS, sebenarnya tidak wujud. Ia berkeras menunjukkan laluan    
tersebut, tetapi tidak ada jalan. Alamat-alamat yang ia yakini 
wujud di tempat tertentu rupanya berada beberapa ratus kilometer 
dari situ – atau langsung tidak wujud. 
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Rupa-rupanya ketidaktahuan sistem GPS tentang bandar-bandar 
kecil adalah satu masalah yang semakin meningkat. ABC News 
melaporkan sebuah berita tentang jalan-jalan kejiranan yang 
secara literal menjadi jalan komersial kerana sistem GPS 
mengarahkan trafik ke situ, bukan menggunakan lebuh raya yang 
lebih besar. Terdapat masalah lain juga. Seorang lelaki malang 
yang berasal dari California berkeras bahawa dia hanya    
mengikut arahan GPSnya apabila dia melakukan pusingan ke 
kanan menuju ke sebuah jalan pedalaman dan menyedari bahawa 
dia tersekat di atas landasan kereta api, terpaku melihat lampu 
kereta api yang sedang bergerak ke arahnya! Dia selamat.     
Namun kereta sewanya dan juga GPS tidak dapat diselamatkan. 
 
Seorang wakil dari Persatuan Automobil Amerika berasa simpati. 
“Jelas sekali bahawa GPS itu telah menggagalkan dia kerana ia 
tidak sepatutnya memberitahu supaya dia membuat pusingan ke 
kanan di atas landasan kereta api,” katanya. “Tetapi hanya 
kerana sebuah mesin memberitahu kamu untuk melakukan sesuatu 
yang mungkin berbahaya, tidak semestinya kamu harus 
melakukannya.” Benar! 
 
Jadi apa yang berlaku? Pengeluar GPS mengatakan bahawa  
masalahnya bukanlah pada peranti itu sendiri. Mereka sebenar-
nya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebaliknya, 
masalahnya ialah pada peta yang dimuat turun oleh peranti itu. 
Ternyata terutamanya untuk pekan-pekan kecil, peta yang    
tersedia untuk sistem GPS sering kali ketinggalan beberapa tahun 
atau beberapa dekad. Kadang-kadang peta itu hanyalah seperti 
pelan perancangan – apa yang bandar itu ingin lakukan jika  
bandar mereka berkembang. Hasilnya? Kadang-kadang alamat 
yang ditunjukkan berada di satu tempat dalam pelan 
perancangan rupanya didirikan di tempat lain. Kadang kala jalan 
raya yang dirancang ingin dibina sebenarnya tidak dibina sama 
sekali – dan kadang kala ia dibina bukan sebagai jalan raya, 
tetapi sebagai landasan kereta api! 
 
Dalam dunia GPS, sama seperti dalam kehidupan, sangat penting 
untuk anda mendapatkan maklumat dari sumber yang boleh     
dipercayai! 
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Apakah Kuasa Kita? 
 

Perkara yang sama juga adalah benar apabila kita mendekati  
soalan, “Apa itu injil?” Dari awal lagi, kita perlu membuat          
beberapa keputusan tentang sumber maklumat yang kita akan 
gunakan untuk menjawab soalan ini. Untuk evangelikal,              
jawapannya adalah selalunya mudah: kita mendapat jawapannya 
dari Alkitab. 
 
Memang benar, tetapi sangat penting untuk mengetahui bahwa  
tidak semua orang benar-benar setuju dengan jawapan itu. Tradisi-
tradisi “Kristian” yang berbeza telah memberi jawapan yang    
berbeza-beza kepada soalan tentang kuasa ini. Ada yang      
membantah, sebagai contoh, kita tidak sepatutnya menyandarkan 
pemahaman kita sepenuhnya atas injil, atau pada ayat-ayat dalam 
Alkitab, tetapi pada tradisi Kristian. Jika gereja itu mempercayai 
sesuatu untuk tempoh yang cukup lama, mereka mengatakan      
kita harus memahami bahawa ia adalah benar. Yang lain pula 
mengatakan bahawa kita mengetahui kebenaran melalui alasan di 
sebaliknya. Membina pengetahuan kita dari bawah – A             
menyebabkan B menyebabkan C menyebabkan D – membawa kita 
kepada satu pemahaman yang sejati mengenai diri kita, dunia dan 
Allah. Yang lain mengatakan kita perlu mencari kebenaran dalam 
injil melalui pengalaman kita sendiri. Apa sahaja yang bergema 
dalam hati kita adalah sesuatu yang akhirnya kita fahami sebagai 
benar mengenai diri kita dan Allah. 
 
Jika anda meluangkan masa yang cukup untuk memikirkan tentang 
perkara ini, anda akan menyedari bahawa setiap daripada tiga 
sumber ini gagal untuk menyampaikan apa yang dijanjikannya. 
Tradisi menjadikan kita berpegang kepada pendapat manusia. 
Alasan, seperti apa yang dikatakan oleh ahli falsafah baru    
kepada anda, menjadikan kita tidak yakin dengan keraguan ini. 
(Cuba buktikan, sebagai contoh, bahawa anda bukan sekadar   
bayang-bayang kepada imaginasi orang lain, atau bahawa lima 
deria anda benar-benar boleh dipercayai.) Dan pengalaman   
menjadikan kita bergantung kepada hati kita yang tidak menentu 
untuk memutuskan apa yang benar – sesuatu yang sukar diputuskan 
oleh kebanyakan orang. 
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Oleh itu, apa yang kita lakukan? Ke manakah kita pergi untuk 
mengetahui apa yang benar, dan sekali gus apakah berita baik 
yang sebenar mengenai Yesus Kristus? Sebagai orang Kristian, kita 
percaya bahawa Allah telah berbicara kepada kita dalam Firman
-Nya, Alkitab. Selain itu, kita percaya bahawa apa yang Allah 
telah katakan dalam Alkitab adalah sangat benar, dan membawa 
kita kepada keraguan atau keputusasaan atau ketidakpastian, 
tetapi dengan keyakinan. “Seluruh Kitab Suci diwahyukan oleh  
Allah,” Paulus berkata, “dan berguna untuk mengajar” (2 Timotius 
3:16). Raja Daud telah menulis, 
 

Jalan Allah itu sempurna; 
firman TUHAN terbukti benar. (Mazmur 18:30) 

 
Dan begitu juga bagi Firman Allah yang kita rujuk untuk mencari 
apa yang Dia telah katakan kepada kita mengenai Anak-Nya 
Yesus dan mengenai berita baik tentang injil. 

 
 

Di Manakah dalam Alkitab Kita Perlu Pergi? 
 

Tetapi di manakah kita pergi dalam Alkitab untuk mencarinya? 
Pada pendapat saya ada beberapa pendekatan yang berbeza 
yang boleh kita ambil. Seseorang haruslah dapat melihat semua 
perkataan injil yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru dan   
cuba membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksudkan oleh 
penulis ketika mereka menggunakan perkataan itu. Sudah tentu  
terdapat beberapa contoh di mana para penulis berhati-hati untuk 
mentakrifkannya. 

 
Mungkin ada perkara penting yang dapat dipelajari dari       
pendekatan ini, tetapi terdapat kekurangan juga. Salah satu    
daripadanya ialah sering kali dalam Perjanjian Baru seorang 
penulis dengan jelas bermaksud untuk memberikan sebuah       
ringkasan mengenai berita baik tentang Kekristianan, namun dia 
tidak menggunakan perkataan injil. Contohnya khotbah Petrus     
di Hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2. Jika ada pengisyti-
haran berita baik untuk Kekristianan, sudah pasti inilah ia – tetapi 
Petrus tidak menyebutkan langsung perkataan injil. Contoh yang 
lain adalah rasul Yohanes, yang menggunakan perkataan tersebut 



 

 

 
17  

hanya sekali dalam semua tulisannya dalam Perjanjian Baru 
(Wahyu 14:6)! 

 
Biar saya mencadangkan bahawa, buat masa sekarang, kita    
mendekati tugas mendefinisikan isi utama injil Kristian bukan 
dengan melakukan satu kajian perkataan, tetapi dengan melihat 
apakah yang dikatakan oleh orang Kristian awal mengenai Yesus 
dan pentingnya kehidupan, kematian serta kebangkitan-Nya. Jika 
kita melihat pada tulisan dan khotbah para rasul dalam Alkitab, 
kita akan mendapati bahawa mereka menjelaskan, ada kalanya 
terlalu ringkas, dan kadang-kadang lebih panjang mengenai apa 
yang mereka telah pelajari dari Yesus sendiri tentang berita baik 
itu. Mungkin kita juga boleh memperhatikan beberapa set soalan, 
beberapa rangka kebenaran yang dikongsikan di mana para rasul 
dan orang Kristian awal merangka penyampaian mereka tentang 
berita baik mengenai Yesus. 

 
 

Injil dalam Roma 1-4 
 

Salah satu tempat yang terbaik untuk mula mencari penjelasan  
asas tentang injil ialah surat Paulus kepada jemaat di Roma.   
Mungkin lebih jelas daripada kitab-kitab lain dalam Alkitab, Roma 
mengandungi penjelasan yang lebih menyeluruh, langkah demi 
langkah tentang apa yang Paulus mengerti tentang berita baik. 

 
Sebenarnya, kitab Roma tidak bersifat seperti kitab, seperti yang 
kita selalu fikirkan mengenai buku. Ia adalah surat, satu cara bagi 
Paulus memperkenalkan dirinya dan mesejnya kepada sekumpulan 
orang Kristian yang belum pernah ditemuinya. Sebab itulah ia 
mempunyai satu sifat yang sistematik, langkah demi langkah. Paulus 
mahu orang Kristian itu mengetahui tentang dirinya, pelayanannya, 
dan terutama sekali mesejnya. Dia mahu mereka mengetahui      
bahawa berita baik yang dia khotbahkan adalah berita baik yang 
sama yang mereka percayai. 

 
“Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil,” dia memulakan 
bicara, “kerana Injil adalah kuasa daripada Allah untuk             
menyelamatkan setiap orang yang beriman” (Roma 1:16). Bermula 
dari situ, terutama sekali melalui empat pasal yang pertama, Paulus 
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menjelaskan berita baik mengenai Yesus dengan penjelasan yang 
menarik. Ketika kita merujuk pada pasal-pasal ini, kita akan 
melihat bahawa Paulus menyusun penyampaiannya mengenai injil 
berdasarkan beberapa kebenaran yang kritikal, kebenaran yang 
sering kali ditunjukkan ketika para rasul berkhotbah mengenai injil. 
Mari lihat dalam perkembangan pemikiran Paulus dalam Roma    
1-4. 

 
Pertama, Paulus memberitahu para pembacanya bahawa kepada 
Allahlah mereka bertanggungjawab. Selepas kata-kata 
pengenalannya di Roma 1:1-7, Paulus memulakan penyampaian 
injil dengan mengisytiharkan bahawa “kemurkaan Allah ternyata 
dari syurga” (ayat 18). Dengan kata-katanya yang pertama,  
Paulus menegaskan bahawa manusia tidak autonomi. Kita tidak 
menciptakan diri kita sendiri, dan kita tidak berdikari atau     
mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Tidak, Allahlah yang 
menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita. Kerana Dia 
menciptakan kita, Allah mempunyai hak untuk menuntut kita agar 
menyembah-Nya. Lihat apa yang Paulus katakan dalam ayat 21: 
“Walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak 
memuliakan-Nya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepada-Nya. 
Sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang 
tolol diliputi kegelapan.” 

 
Oleh itu, Paulus mendakwa bahawa manusia telah berdosa apa-
bila mereka tidak memuliakan dan tidak berterima kasih kepada 
Allah. Adalah menjadi kewajipan kita, sebagai manusia yang    
dicipta dan dimiliki oleh Allah, untuk memberi-Nya kehormatan 
dan kemuliaan yang dimiliki-Nya, untuk hidup dan berbicara dan 
bertindak dan berfikir dalam satu cara mengiktiraf dan mengakui 
kekuasaan-Nya terhadap kita. Kita dicipta oleh-Nya, dimiliki    
oleh-Nya, bergantung kepada-Nya, dan kerana itu bertanggung-
jawab kepada-Nya. Demikianlah isi pertama yang Paulus        
sebutkan ketika dia menjelaskan berita baik Kekristianan. 

 
Kedua, Paulus memberitahu para pembacanya bahawa masalah 
mereka adalah mereka memberontak terhadap Allah. Mereka – 
bersama-sama dengan orang lain – tidak menghormati Allah dan 
bersyukur kepada-Nya seperti yang mereka perlu lakukan. Hati 
mereka yang bodoh telah menjadi gelap dan mereka “berpaling 
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daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi lalu menyembah 
patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, 
burung, haiwan berkaki empat dan binatang yang menjalar” (ayat 
23). Ini benar-benar satu imej menjijikkan, bukan? Bagi manusia  
untuk mempertimbangkan Pencipta mereka dan kemudian memutus-
kan bahawa patung kayu atau besi seperti katak atau burung,  
atau bahkan diri mereka sendiri lebih mulia, lebih baik dan lebih 
berharga adalah satu penghinaan dan pemberontakan tertinggi 
terhadap Allah. Itulah akar dan intipati dosa, dan akibatnya    
adalah sesuatu yang sangat mengerikan. 

 
Untuk tiga pasal yang seterusnya, Paulus banyak menekankan 
perkara ini, menganggap semua manusia sebagai orang berdosa 
terhadap Allah. Dalam pasal 1 tumpuannya adalah pada orang 
bukan Yahudi, dan kemudian dalam pasal 2 dia menumpukan sama 
beratnya kepada orang Yahudi. Seolah-olah Paulus tahu bahawa 
orang Yahudi yang menganggap diri mereka selalu benar akan 
bersorak memuji pembantaiannya terhadap orang bukan Yahudi, 
oleh itu dia berkata dalam 2:1 dan menuding jarinya kepada para 
pesorak itu: “Oleh itu, kamu tidak boleh berdalih!” Sama seperti 
orang bukan Yahudi, dia berkata, orang Yahudi telah melanggar 
perintah Allah dan berada di bawah penghakiman-Nya. 

 
Pada pertengahan pasal 3, Paulus mendakwa bahawa setiap 
orang di dunia memberontak terhadap Allah. “Dahulu kita telah 
mengatakan bahawa baik orang Yahudi mahupun orang Yunani, 
semuanya berada di bawah kuasa dosa” (ayat 9). Dan              
kesimpulannya adalah apabila kita berdiri di hadapan Allah di 
hari Penghakiman, setiap mulut akan dibungkam. Tidak ada 
sesiapa yang akan mengajukan pembelaan. Tidak ada alasan 
yang boleh diberikan. Seluruh umat manusia – orang Yahudi dan 
bukan Yahudi, setiap daripada kita – akan dihakimi oleh Allah 
(ayat 19). 

 
Kini, jelas sekali bahawa dua perkara ini bukanlah berita baik.   
Malah, ia sebenarnya adalah berita buruk. Memberontak terhadap 
Allah yang suci dan yang menghakimi yang telah mencipta saya 
bukanlah satu pemikiran yang menggembirakan. Tetapi ia adalah 
sesuatu yang penting, kerana ia membawa kepada berita baik. 
Perkara ini adalah sesuatu yang boleh diterima. Untuk seseorang 
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berkata kepada anda, “Aku akan datang untuk                         
menyelamatkanmu!” bukanlah berita baik kecuali jika anda 
percaya bahawa anda sebenarnya perlu untuk diselamatkan. 

 
Ketiga, Paulus berkata bahawa penyelesaian Allah bagi dosa 
manusia ialah pengorbanan kematian dan kebangkitan Yesus 
Kristus. Setelah berbicara mengenai berita buruk tentang        
kesukaran yang kita hadapi sebagai orang berdosa di hadapan 
Allah kita yang benar, Paulus kini berbicara tentang berita baik, 
iaitu injil Yesus Kristus. 

 
“Tetapi sekarang,” Paulus berkata, meskipun kerana dosa kita, 
“tanpa hukum Taurat, perbenaran Allah telah dinyatakan” (ayat 
21). Dalam erti kata lain, ada satu jalan bagi manusia untuk 
dibenarkan di hadapan Allah, dinyatakan sebagai tidak bersalah 
dan bukannya bersalah, diperbenarkan dan bukannya dijatuhkan. 
Dan ia tidak ada kaitan dengan melakukan perbuatan yang lebih 
baik atau menjalani kehidupan yang lebih benar. Ia berlaku 
“tanpa hukum Taurat”. 

 
Jadi bagaimana itu berlaku? Paulus dengan jelas menyatakannya 
dalam Roma 3:24. Biarpun kita memberontak terhadap Allah, dan 
berhadapan dengan keadaan yang tiada harapan, kita boleh 
“diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus     
Yesus.” Melalui pengorbanan Kristus dalam kematian dan         
kebangkitan-Nya – kerana darah dan nyawa-Nya – orang yang 
berdosa dapat diselamatkan dari kutukan dosa yang kita layak 
terima. 

 
Tetapi ada satu lagi soalan dalam jawapan Paulus. Sebenarnya 
bagaimanakah berita baik itu untuk saya? Bagaimana saya boleh 
dimasukkan dalam penyelamatan yang dijanjikan ini? 

 
Akhir sekali, Paulus memberitahu para pembacanya bagaimana 
mereka boleh termasuk dalam penyelamatan ini. Itulah apa    
yang dituliskannya pada akhir pasal 3 dan di awal pasal 4. 
Penyelamatan yang disediakan bagi Allah adalah “melalui iman 
kepada Yesus Kristus,” dan ia adalah “bagi semua yang 
percaya” (3:22). Oleh itu bagaimanakah penyelamatan ini     
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menjadi berita baik bagi saya dan bukannya hanya untuk orang 
lain? Bagaimana saya boleh termasuk? Dengan percaya kepada 
Yesus Kristus. Dengan percaya kepada-Nya dan tidak ada orang 
lain yang dapat menyelamatkan saya. “Bagi seseorang yang tidak 
membuat kerja amal tetapi percaya kepada Allah yang telah 
memperbenar orang yang mungkar,” Paulus menjelaskan, “imannya 
diperhitungkan sebagai perbenaran” (4:5). 

 
 

Empat Soalan Penting 
 

Sekarang, dengan melihat pada hujah-hujah Paulus dalam Roma 1-
4, kita dapat melihat bahawa inti pengisytiharannya tentang injil 
adalah jawapan kepada empat soalan penting ini: 

 
1. Siapakah yang mencipta kita, dan kepada siapakah kita   

bertanggungjawab? 
2. Apakah masalah kita? Dalam erti kata lain, adakah kita    

dalam kesusahan dan mengapa? 
3. Apakah penyelesaian Allah terhadap masalah ini? Apakah 

tindakan-Nya untuk menyelamatkan kita daripadanya? 
4. Bagaimanakah saya – diri saya sendiri, di sini, sekarang – 

dapat dimasukkan ke dalam penyelamatan ini? Apa yang 
membuat ini adalah berita baik untuk saya dan bukan hanya 
untuk orang lain? 

 
Kita boleh rumuskan empat perkara utama ini seperti berikut: Allah, 
manusia, Kristus, dan respons. 
 
Sudah tentu Paulus terus merungkaikan janji-janji lain yang Allah 
lakukan kepada mereka yang diselamatkan dalam Kristus, dan   
kebanyakan janji itu mungkin dikenal pasti sebagai sebahagian 
daripada berita baik Kekristianan, injil Yesus Kristus. Tetapi penting 
bagi kita untuk fahami, dari awal lagi, bahawa semua janji besar 
itu bergantung dan mengalir dari sumber berita baik Kekristianan. 
Janji-janji itu hanya datang kepada mereka yang telah menerima 
pengampunan dosa melalui iman dalam Kristus yang telah disalib 
dan bangkit. Kerana itulah Paulus, apabila dia menyampaikan   
tentang inti injil, bermula dari sini – dengan empat kebenaran yang 
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kritikal ini. 

Injil dalam Bahagian Lain di Perjanjian Baru 
 

Bukan Paulus sahaja yang telah melakukan ini. Ketika saya     
membaca tulisan-tulisan para rasul di Perjanjian Baru, empat    
soalan inilah yang saya lihat mereka jawab berulang-ulang kali. 
Tidak kira apa yang mereka katakan, ini adalah perkara-perkara 
yang menjadi inti penyampaian mereka mengenai injil. Walaupun 
konteks, sudut, perkataan dan pendekatannya berubah, tetapi  
entah bagaimana dan dalam beberapa cara orang Kristian yang 
awal selalu tertumpu kepada empat isu ini: Kita bertanggung-
jawab terhadap Allah yang mencipta kita. Kita telah berdosa 
kepada Allah dan akan dihakimi. Tetapi Allah telah bertindak   
dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, dan kita menerima 
penyelamatan itu dengan bertaubat dari dosa dan beriman   
kepada Yesus. 
 
Allah. Manusia. Kristus. Respons. 
 
Mari kita lihat dalam beberapa petikan lain dalam Perjanjian  
Baru di mana injil Yesus dirumuskan. Rujuk kata-kata Paulus yang 
terkenal dalam 1 Korintus 15, sebagai contoh: 

 
  Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang 
Injil yang telah kusampaikan kepadamu, telah kamu terima dan 
pegang hingga sekarang. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, 
jika kamu tetap berpegang kepada Firman yang telah ku-
sampaikan, dan imanmu bukan kosong semata-mata. 
  Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama, yang 
telah kuterima sendiri: Bahawa Kristus telah mati untuk menebus 
dosa kita, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; bahawa Dia 
telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang     
ketiga, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; dan bahawa 
Dia telah memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus, kemudian 
kepada dua belas murid-Nya. (1 Korintus 15: 1-5) 

 
Adakah anda melihat struktur utama di sini? Paulus tidak terlalu 
menyeluruh seperti dalam Roma 1-4, tetapi kontur-kontur utama 
masih jelas. Manusia berada dalam kesusahan, tenggelam dalam 
“dosa-dosa kita” dan perlu “diselamatkan” (jelas sekali, walaupun 
agak tersirat, dari penghakiman Allah). Tetapi penyelamatan   



 

 

 
23  

datang dengan cara ini: “Kristus mati untuk dosa 
kita...dikuburkan...dan telah bangkit.” Dan semua ini bergantung 
dengan “[ber]pegang pada kata-kata yang aku sampaikan    
kepada kamu,” dengan benar-benar percaya dan tidak sia-sia. 
Oleh itu kita dapat lihat: Allah, manusia, Kristus, respons. 

 
Bahkan dalam khotbah-khotbah yang direkodkan dalam buku Kisah 
Para Rasul, rangka kerja pusat injil adalah jelas. Apabila Petrus 
memberitahu orang ramai pada Hari Pentakosta apa yang mereka 
perlu lakukan sebagai respons terhadap penyataannya mengenai 
kematian dan kebangkitan Yesus, katanya, “Bertaubatlah, dan  
hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama  
Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampunkan” (KPR 2:38). Sekali 
lagi, seruan Petrus tidak menyeluruh, dan penghakiman Allah sekali 
lagi bersifat tersirat, tetapi biarpun demikian segalanya ada 
dinyatakannya. Masalahnya adalah: anda memerlukan Allah untuk 
mengampuni dosa anda, bukan menghakimi anda melalui dosa itu. 
Penyelesaiannya adalah: kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, 
yang Petrus telah huraikan dengan panjang lebar dalam 
khotbahnya. Respons yang diperlukan: pertaubatan dan iman 
percaya, dibuktikan dengan tindakan pembaptisan. 

 
Dalam khotbah Petrus yang lain, dalam Kisah Para Rasul 3:18-19, 
empat kebenaran yang penting ini kelihatan jelas sekali lagi: 

 
Tetapi dengan cara demikianlah segala yang dinyatakan Allah 
melalui lidah nabi-nabi-Nya, bahawa Kristus akan menderita, telah 
ditunaikan-Nya. Oleh itu, bertaubatlah dan berpalinglah kepada 
Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang 
memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan.  

 
Masalah: anda memerlukan dosa anda dihapuskan, bukan dihakimi 
oleh Allah. Penyelesaian: Kristus menderita. Respons: bertaubat dan 
berpaling kepada Allah dalam iman. 

 
Atau pertimbangkan khotbah Petrus mengenai injil kepada          
Kornelius dan keluarganya: 

 
Kami ini menjadi saksi akan segala yang dilakukan-Nya di tanah 
orang Yahudi malah juga di Yerusalem. Dia telah dibunuh dengan 
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disalib; tetapi Allah membangkitkan-Nya pada hari yang ketiga 
serta memperlihatkan Dia; bukan kepada semua orang tetapi 
kepada kami yang telah dipilih oleh Allah sebagai saksi, kami 
yang semakan seminum dengan-Nya setelah Dia bangkit        
daripada kalangan orang mati. Dia memerintah kami meng-
khabarkan kepada semua orang dan memberikan kesaksian   
bahawa Dialah yang dijadikan Allah hakim ke atas orang hidup 
dan orang mati. Semua nabi bersaksi tentang-Nya bahawa    
setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diampuni 
dosanya dengan nama-Nya.” (KPR 10:39-43) 

 
Pengampunan dosa. Melalui nama Yang disalib dan Yang telah 
bangkit. Untuk semua orang yang percaya. 

 
Paulus juga berkhotbahkan injil yang sama dalam Kisah Para Rasul 
13: 

 
Oleh itu, ketahuilah saudara-saudara, melalui Yesus berita 
pengampunan dosa disampaikan kepada saudara sekalian.  
Setiap orang yang percaya kepada-Nya diampuni segala 
dosanya yang tidak dapat diampunkan melalui Taurat Musa. 
(KPR 13:38-39) 

 
Sekali lagi, rangka kerja yang jelas adalah Allah, manusia, Kristus, 
dan respons. Anda memerlukan Allah untuk memberikan 
“pengampunan dosa” kepada anda. Itu terjadi “melalui Yesus,” 
dan ia terjadi kepada “orang yang percaya.” 

 
 

Menjelaskan Kebenaran-kebenaran Asas  
dalam Pelbagai Cara 

 

Jelas sekali struktur Allah-manusia-Kristus-respons ini bukanlah   
sebuah formula yang memperhambakan. Para rasul tidak semesti-
nya harus menandakan setiap perkara ini seperti satu senarai se-
mak ketika mereka memberitakan injil. Bergantung kepada 
konteks, berapa lama mereka perlu berkhotbah, dan siapa yang 
termasuk dalam pendengar mereka, mereka menjelaskan empat 
perkara ini dengan panjang yang berbeza-beza. Kadang kala 
ada yang dibiarkan bersifat tersirat daripada tersurat –        
terutamanya bagi perkara yang mengatakan bahawa kepada 
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Allahlah kita harus bertanggungjawab dan dari Dialah kita        
memerlukan anugerah pengampunan. Tetapi sekali lagi, itu adalah 
satu fakta yang telah pun tersimpan dalam fikiran orang Yahudi 
yang sering dikhotbahkan oleh para rasul. 

 
Sebaliknya, ketika Paulus berbicara kepada sekumpulan ahli     
falsafah pagan di Areopagus, dia bermula tepat pada             
permulaannya, dengan Allah sendiri. Khotbah Paulus dalam Kisah 
Para Rasul 17 sering kali dipetik sebagai model untuk        
menyampaikan berita baik dalam tradisi pagan. Tetapi ada  
sesuatu yang sangat menarik dan luar biasa tentang khotbah itu. 
Perhatikannya dengan teliti dan anda akan mula menyedari      
bahawa Paulus sebenarnya tidak mengisytiharkan berita baik    
tentang Kristus, tetapi hanya berita buruk! 

 
“Biarlah saya beritahu mengenai Allah yang tidak diketahui     
kepada siapa kamu menyembah di mezbah,” dia memulakannya. 
Kemudian dia menjelaskan kepada mereka dalam ayat 24-28   
bahawa ada satu Allah, bahawa Allah inilah yang telah mencipta 
dunia, dan bahawa Dia memanggil kita untuk menyembah-Nya. 
Selepas itu, dalam ayat 29 dia menjelaskan tentang konsep dosa 
dan kesannya dalam penyembahan benda-benda yang dicipta 
selain daripada Allah, dan dia menyatakan bahawa Allah akan 
menghakimi mereka yang mendengar-Nya oleh “seorang yang 
ditentukan-Nya,” yang Allah telah bangkitkan dari kematian (ayat 
31). 

 
Dan kemudian dia berhenti! Perhatikan dengan teliti. Tidak ada 
disebutkan pengampunan, tidak ada disebutkan salib, dan tidak 
ada janji untuk penyelamatan – hanya satu pernyataan tuntutan 
Allah dan pengisytiharan kebangkitan sebagai bukti penghakiman-
Nya yang akan datang! Paulus tidak menyebutkan nama Yesus 
langsung! 

 
Jadi apa yang berlaku di sini? Adakah Paulus tidak memberitakan 
injil di sini? Nampaknya tidak, bukan sekarang. Tidak ada injil,   
tidak ada berita baik, dalam khotbah awamnya. Berita yang 
disampaikan oleh Paulus semuanya buruk. Tetapi lihat pada ayat 
32-34, di mana Alkitab berkata bahawa ada beberapa orang 
yang mahu mendengar Paulus lagi, dan beberapa orang daripada 
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mereka sebenarnya telah mempercayainya. Rupa-rupanya, Paulus 
memberitakan berita baik – bahawa orang yang berdosa boleh 
diselamatkan dari penghakiman yang akan datang – di kemudian 
hari, mungkin secara terbuka, mungkin secara peribadi. 

 
Sama seperti rasul-rasul yang lain, Paulus sangat sempurna dalam 
mempersembahkan kebenaran asas bagi injil dalam pelbagai 
cara. Tetapi perkara yang penting untuk difahami adalah pernah 
ada beberapa kebenaran asas injil, dan dari khutbah-khotbah 
serta surat-surat yang dipelihara untuk kita mempunyai satu idea 
yang sangat baik mengenai apakah kebenaran asas dulu – dan 
sekarang. Dalam Roma, dalam 1 Korintus, dalam khutbah-khotbah 
di Kisah Para Rasul, dan sepanjang Perjanjian Baru, orang Kristian 
yang awal menyusun pernyataan mereka mengenai berita baik 
berdasarkan beberapa kebenaran yang penting. 

 
Pada mulanya adalah berita buruk: Allah ialah Hakim anda, dan 
anda telah berdosa terhadapnya. Dan kemudian injil: tetapi Yesus 
telah mati supaya orang yang berdosa boleh diampuni untuk dosa 
mereka jika mereka bertaubat dan percaya kepada-Nya. 
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B iar saya memperkenalkan anda kepada allah. (Perhatikan   
huruf kecil a.) 

 
Anda mungkin ingin memperlahankan sedikit suara anda sebelum 
kita masuk lebih dalam. Dia mungkin sedang tidur sekarang. Anda 
tahu, dia sudah tua, dan tidak begitu faham atau menyukai 
“pakaian baru” dunia moden. Hari-hari keemasannya – yang dia 
ceritakan kepada anda – telah lama berlalu, sebelum kebanyakan 
daripada kita dilahirkan. Itu adalah semasa manusia mengambil 
berat tentang apa yang dia fikirkan, dan memandangnya sebagai 
sesuatu yang cukup penting dalam kehidupan mereka. 
 
Sudah tentu semua itu telah berubah sekarang, dan allah – kasihan 
sekali dia! – tidak pernah menyesuaikan diri dengan baik. Hidup 
berterusan dan dia sudah ketinggalan. Kini, dia menghabiskan   
kebanyakan masanya di taman belakang rumahnya. Kadang-
kadang saya ke sana untuk melawatnya, dan di sana kami duduk, 
berjalan-jalan dan berbual-bual mengenai bunga-bunga di 
persekitaran kami… 
 
Bagaimanapun, masih ramai orang yang masih suka kepadanya – 
atau sekurang-kurangnya dia berjaya mengekalkan jumlah undi 
yang agak tinggi. Dan anda pasti akan terkejut dengan berapa 
ramai orang yang pergi melawat dan sekali sekala bertanya    
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khabar. Tetapi sudah tentu itu baik-baik saja dengan dia.  Dia 
ada di sini untuk membantu. 
 
Syukurlah, semua rengusan yang anda baca mengenai masa-masa 
tertentu dalam buku-buku lamanya – anda tahu, tentang dunia 
yang menelan manusia, hujan api ke atas kota-kota, perkara 
semacam itu – semua seolah-olah telah pudar ditelan usia. Kini  
dia hanya seorang rakan biasa yang rendah diri, yang mudah 
dibawa berbincang – terutamanya kerana dia hampir tidak 
pernah bercakap kembali, dan jika dia melakukannya, selalunya 
ia adalah untuk memberitahu saya melalui “tanda” yang pelik 
yang saya mahu lakukan tanpa mengira adakah itu baik baginya. 
Itu benar-benar seorang sahabat yang baik, bukan? 
 
Anda tahu apa yang terbaik tentang dia? Dia tidak menghakimi 
saya. Tidak pernah, walau untuk apa pun. Sudah tentu, jauh di  
dasar hati saya tahu dia berharap agar saya lebih baik – lebih 
mengasihi, kurang mementingkan diri, dan segalanya – tetapi dia 
realistik. Dia tahu saya manusia dan tiada siapa yang sempurna. 
Dan saya sangat yakin bahawa dia menerima semua itu. Selain 
itu, mengampuni manusia adalah tugasnya. Itulah apa yang      
dilakukannya. Lagipun, dia adalah kasih, bukan? Dan saya suka 
untuk memikirkan kasih sebagai “tidak pernah menghakimi, hanya 
mengampuni.” Itulah allah yang saya kenal. Dan saya tidak 
meminta agar dia berubah. 
 
Baik, tunggu sebentar…Okey, kita boleh masuk sekarang. Dan 
jangan bimbang, kita tidak perlu lama-lama. Benar. Dia berterima 
kasih untuk apa-apa masa yang dia boleh terima. 
 
 

Andaian-andaian Mengenai Allah 
 

Baiklah. Itu hanyalah satu celoteh yang tidak masuk akal. Tetapi 
saya tertanya-tanya jika ia benar-benar begitu jauh dari apa 
yang kebanyakan orang, termasuk mereka yang memanggil diri 
mereka sebagai orang Kristian, berfikir tentang Allah. Untuk  
sebahagian besarnya, dia seorang datuk yang baik, ramah,    
sedikit kebingungan dan sangat memerlukan tetapi sangat      
penyayang, yang mempunyai keinginan tetapi tidak menuntut, 
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boleh diabaikan jika anda tidak ada masa untuknya, dan sangat, 
sangat, sangat memahami keadaan di mana manusia melakukan 
kesalahan – bahkan terlebih memahami daripada kebanyakan 
kita. 
 
Sebelumnya, walaupun orang tidak memanggil diri mereka sebagai 
orang Kristian, mereka mempunyai pemahaman asas tentang 
pengajaran Alkitab mengenai Allah dan sifat-sifatnya. Ia seperti 
udara di mana manusia bernafas, dan – sama seperti tindakan  
para rasul kepada orang Yahudi – anda boleh membuat beberapa 
andaian tentang apa orang tahu ketika anda menyampaikan injil 
kepada mereka. 
 
Itu tidak benar lagi, sekurang-kurangnya di kebanyakan tempat di 
dunia. Saya membesar di sebuah bandar kecil di Timur Texas, dan 
kerap kali memberitahu seseorang mengenai injil adalah sama  
seperti berlatih untuk menyampaikan sebuah mesej yang mereka 
telah dengar ribuan kali. Situasi berbeza sekali apabila saya 
memulakan kolej di New Haven, Connecticut. Secara tiba-tiba saya 
dikelilingi oleh orang yang membesar tanpa mendengar mengenai 
Allah, dan yang mencabar saya mengenai idea itu dari awal. Saya 
masih ingat pertama kali saya bertemu dengan seseorang yang 
menyapa saya ketika saya menyebut tentang Allah dengan, “Kamu 
pasti bergurau. Kamu percaya itu?” Dan kemudian dia ketawa. 
 
Episod itu terimbas berulang kali sehingga beberapa tahun, dan 
akhirnya saya belajar untuk hanya berkata, “Ya, saya percaya.” 
Tetapi saya juga belajar dengan agak cepat bahawa saya tidak 
boleh membuat andaian mengenai apa yang orang lain tahu     
tentang Allah. Jika saya ingin mengisytiharkan injil Yesus Kristus  
pada hari ini, saya perlu bermula dari awal – pada Allah sendiri. 
 
Sudah tentu, anda boleh (dan benar-benar harus!) meluangkan   
seumur hidup untuk mempelajari apa yang Allah telah beritahu 
kepada kita mengenai diri-Nya, dan anda tidak perlu mengatakan 
semua yang anda tahu mengenai Allah untuk mennyampaikan injil 
dengan setia. Tetapi ada beberapa kebenaran asas mengenai  
Allah yang seseorang perlu fahami untuk memahami apa yang   
sedang berlaku dalam berita baik Kekristianan. Fikirkan ia sebagai 
berita baik di balik berita buruk Berita Baik itu! 
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Terdapat dua perkara utama yang kita perlu jelaskan dari awal – 
bahawa Allah adalah Pencipta, dan Dia adalah suci dan benar. 
 
 

Allah Sang Pencipta 
 

Permulaan mesej Kristian – iaitu permulaan Alkitab Kristian – ialah 
“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” Segalanya 
bermula dari titik itu, dan seperti anak panah yang dilepaskan 
oleh pemanah yang tidak baik, jika anda mendapat titik yang  
salah, maka segala yang berikutnya akan menjadi salah juga. 
 
Kitab Kejadian dibuka dengan cerita mengenai Allah menciptakan 
dunia: gunung dan lembah, binatang dan ikan, burung-burung dan 
reptilia, segalanya. Allah menciptakan seluruh alam semesta juga: 
bintang dan bulan, planet dan galaksi. Segalanya jadi apabila 
Dia menyebutkannya, dan semuanya muncul dari yang tiada.   
Allah tidak mengambil beberapa bahan yang sedia ada dan 
membentuknya seperti tanah liat untuk menjadi semua hal-hal   
berbeza yang kita lihat dalam dunia ini. Tidak, Kejadian        
memberitahu kita bahawa Dia berfirman, dan ia terjadi. “Jadilah 
cahaya!” Dia berfirman. Lalu terus ada cahaya. 
 
Banyak petikan alkitabiah yang memberitahu kita bagaimana  
ciptaan memberi kesaksian kemuliaan dan kuasa Allah. Mazmur 
19:1 berkata, “Seluruh langit mengakui kemuliaan Allah; dan 
cakerawala menunjukkan ciptaan-Nya.” Paulus berkata dalam  
Roma 1:20 bahawa “sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, iaitu 
kuasa-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, semuanya jelas      
ternyata serta difahami melalui segala ciptaan-Nya.” Jika anda 
pernah berdiri di tepi canyon dan melihat burung-burung 
berterbangan di bawah anda serta awan-awan terbentang luas 
di atas anda, atau jika anda pernah berdiri di sebuah padang 
dan merasakan sekelumit ketakutan apabila anda melihat ribut 
bergulir dari kejauhan, maka anda tahu apakah yang              
dimaksudkan dengan hal ini. Ada sesuatu mengenai kemegahan 
ciptaan ini yang memanggil ke hati manusia, yang berkata, “Kamu 
bukanlah semua ini!” 
 
Cerita penciptaan dalam Kejadian berkembang dari sudut skop 
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dan kepentingannya dari sehari ke sehari. Pertama adalah       
penciptaan cahaya, kemudian lautan, kemudian daratan, kemudian 
bulan dan matahari, kemudian burung-burung dan ikan-ikan dan 
binatang, dan kemudian pada kemuncak penciptaan Allah – lelaki 
dan perempuan. 
 

  Berfirmanlah Allah, “Baiklah Kita menjadikan manusia 
menurut gambaran dan rupa Kita. Mereka akan berkuasa atas 
ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas      
ternakan dan atas seluruh bumi dan atas segala jenis binatang 
melata yang merayap di muka bumi.”  
  Maka Allah menciptakan manusia menurut gambaran-Nya. 
Menurut gambaran Allah, Dia mencipta mereka, lelaki dan         
perempuan. (Kejadian 1:26-27) 

 
Apa sahaja yang anda fikirkan tentang cerita penciptaan, implikasi 
dari penyataan ini – bahawa Allah menciptakan dunia, dan      
terutamanya bahawa Allah menciptakan anda – adalah sangat 
besar. Bahawa dunia ini sendiri tidak muktamad, tetapi ia muncul 
dari fikiran, perkataan dan tangan Seseorang yang Lain adalah 
idea yang revolusioner, terutama sekali pada zaman kita.      
Bertentangan dengan nihilisme yang menguasai begitu banyak 
pemikiran manusia, ia bermaksud segala perkara di alam semesta 
mempunyai tujuan – termasuk manusia. Kita bukan hasil daripada 
peluang rambang dan mutasi genetik, penyusunan semula gen, dan 
kebetulan dalam kromosom. Kita telah dicipta! Setiap seorang    
daripada kita adalah hasil daripada sebuah idea, rancangan dan 
tindakan Allah sendiri. Dan itu membawa makna dan tanggung-
jawab dalam kehidupan manusia (Kejadian 1:26-28). 

 
Tiada seorang pun dari kita yang autonomi, dan memahami hal ini 
adalah kunci kepada pemahaman injil. Walaupun kita sering     
berbicara mengenai hak dan kebebasan, namun kita tidak sebebas 
yang kita fikirkan. Kita dicipta. Kita dibuat. Dan kerana itu kita  
dimiliki. 

 
Kerana Dia menciptakan kita, Allah berhak untuk memberitahu   
kita bagaimana untuk hidup. Begitu juga di Taman Eden, Dia     
memberitahu Adam dan Hawa dari pokok manakah yang mereka 
boleh makan, dan manakah yang mereka tidak boleh makan 
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(Kejadian 2:16-17). Bukannya Allah bersikap seperti kanak-kanak, 
yang mengarah adiknya dan membuat peraturan hanya untuk 
melihat apa yang bakal berlaku. Tidak, Alkitab memberitahu kita 
bahawa Allah itu baik. Dia tahu apa yang terbaik untuk         
umat-Nya, dan Dia memberi mereka hukum-hukum yang akan   
memelihara dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan 
mereka. 

 
Sesetengah pemahaman tentang hal ini sangat diperlukan jika 
seseorang ingin memahami berita baik Kekristianan. Injil ialah   
respons Allah terhadap berita buruk tentang dosa, dan dosa ialah 
penolakan seseorang terhadap hak-hak Allah Pencipta atasnya. 
Oleh itu, asas kebenaran tentang kewujudan manusia, dari mana 
semua ini mengalir, adalah Allah mencipta kita, dan kerana itu  
Allah memiliki kita. 
 
 

Allah Yang Maha Suci dan Yang Maha Benar 
 

Sekiranya anda perlu menggambarkan sifat-sifat Allah hanya 
dengan beberapa perkataan, apakah yang anda akan katakan? 
Bahawa Dia penyayang dan baik? Bahawa Dia berbelas kasihan 
dan mengampuni? Semuanya benar. Apabila Musa meminta Allah 
untuk menunjukkan kemuliaan-Nya kepadanya dan menyatakan 
nama-Nya kepadanya, inilah apa yang Allah katakan: 

 
Tuhan, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, 
serta berlimpah kasih dan setia; Allah mengukuhkan kasih abadi 
bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran, 
dan dosa. (Keluaran 34:6-7) 

 
Betapa menakjubkan! Apabila Allah mahu memberitahu kita     
nama-Nya dan menunjukkan kepada kita kemuliaan-Nya – yang 
benar-benar menunjukkan kepada kita hati-Nya – apakah yang 
dikatakan-Nya? Bahawa Dia pengasih dan berbelas kasihan,  
panjang sabar dan berlimpah kasih. 

 
Tetapi ada sesuatu yang lain dalam petikan ini yang sering      
terlepas pandang, dan ia agak tidak menyenangkan. Adakah  
anda tahu apa yang Allah katakan kepada Musa sebaik sahaja 
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Dia berkata bahawa Dia penyayang dan pengasih? 
 

Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah  

daripada hukuman. (ayat 7) 
 

Lihatlah lagi hal ini, kerana lebih kurang 90 peratus umat manusia 
pada hari ini fikir mereka mengenali Allah. Allah yang penyayang 
dan pengasih ini tidak melepaskan orang yang bersalah daripada 
hukuman. 

 
Pandangan umum mengenai Allah adalah bahawa Dia seperti  
penjaga bangunan yang tidak bertanggungjawab. Daripada 
benar-benar berurusan dengan kekotoran dunia – dosa, kejahatan 
dan pelanggarannya – Dia sekadar menyapunya di bawah karpet, 
mengabaikannya, dan berharap tidak ada seorang pun yang 
melihatnya. Malah, ramai orang yang berpendapat bahawa Allah 
tidak akan melakukan apa-apa lagi. “Allah menghakimi dosa?”  
kata mereka. “Menghukum saya kerana pelanggaran? Sudah tentu 
Dia tidak akan berbuat demikian. Itu bukan penyayang.” 

 
Kita akan lihat kemudian bagaimana percanggahan yang tidak 
dapat disangkal dalam Keluaran 34:6-7 – Allah yang 
“mengampunkan kesalahan, pelanggaran dan dosa” akan tetapi 
“tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman” – 
diselesaikan dengan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi sebelum 
kita tiba di situ, kita perlu memahami bahawa meskipun semua 
membantah kebalikan ini, kasih Allah tidak akan membatalkan 
keadilan dan kebenaran-Nya. 

 
Kitab Suci telah mengisytiharkan berulang kali bahawa Allah kita 
adalah Allah yang sempurna keadilan-Nya dan kebenaran-Nya 
tidak dapat disangkal. Mazmur 11:7 berkata, “TUHAN adalah 
benar, Dia mencintai keadilan.” 

 
Mazmur 33:5 menyatakan, “TUHAN mencintai perbenaran dan 
keadilan.” Dan dua mazmur yang lain juga menyatakan, 
“Perbenaran dan keadilan adalah asas takhta-Mu” (Mazmur 
89:14; 97:2)! Adakah anda dapat lihat apakah yang dikatakan 
oleh ayat ini? Pemerintahan Allah ke atas alam semesta,           
kedaulatan kekuasaan-Nya atas segala ciptaan, telah didirikan 
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atas keadilan dan kebenaran-Nya yang sempurna buat selama-
lamanya. 

 
Itulah sebabnya pandangan Allah ialah seorang penjaga 
bangunan yang tidak bertanggungjawab akhirnya tidak dapat 
diterima. Ia menjadikan Allah itu tidak adil dan tidak benar. Ia 
menjadikan Dia satu tuhan yang hanya menyembunyikan dosa – 
atau bahkan menyembunyikan diri daripada dosa – bukannya 
menghadapi dan memusnahkannya. Ia menjadikannya seorang 
yang pengecut secara moral. 

 
Dan siapa yang menginginkan Allah seperti itu? Sangat menarik 
untuk melihat apa yang berlaku apabila orang yang berkeras 
mengatakan Allah tidak akan menghakimi mereka berhadapan 
dengan kejahatan yang tidak dapat dinafikan. Apabila          
berhadapan dengan sesuatu kejahatan yang mengerikan, barulah 
mereka mahukan satu Allah yang adil – dan mereka inginkannya 
sekarang. Mereka mahu Allah menutup mata tentang dosa      
mereka, tetapi tidak bagi dosa seorang pengganas. “Maafkan 
saya,” kata mereka, “tetapi jangan sesekali Engkau mengampuni 
dia!” Anda lihat, tidak ada sesiapa pun yang mahu Allah yang 
menolak untuk berurusan dengan kejahatan. Mereka hanya      
mahukan Allah yang menolak untuk menangani kejahatan mereka. 

 
Kitab Suci bagaimanapun memberitahu kita bahawa Dia 
sesungguhnya adalah adil dan benar, Allah akan berurusan 
dengan tegas terhadap semua kejahatan. Habakuk 1:13 berkata,  

 
Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan 
dan Engkau tidak dapat memandang kezaliman. 

 
Untuk melakukan demikian adalah menyangkal asas utama takhta-
Nya. Lebih-lebih lagi ia adalah untuk menyangkal diri-Nya, dan 
bahawa Allah tidak akan melakukan. 

 
Kebanyakan orang tidak mempunyai masalah untuk memikirkan 
Allah sebagai pengasih dan penyayang. Kita orang Kristian telah 
melakukan tugas kita untuk meyakinkan dunia bahawa Allah   
mengasihi mereka. Tetapi jika kita cuba untuk memahami betapa 
mulia dan pemberi-kehidupannya injil Yesus Kristus, maka kita  
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perlu memahami bahawa Allah yang pengasih dan yang          
penyayang ini juga adalah suci dan benar, dan Dia memutuskan 
untuk tidak akan terlepas pandang, mengabaikan, dan bertoleransi 
terhadap dosa. 

 
Termasuklah dengan kita sendiri. Yang sudah tentu membawa    
berita buruk kepada kita. 
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S aya baru sahaja membayar kompaun salah parkir kereta hari 
itu. Ianya sangat mudah. Saya baca denda yang dikenakan 

kepada saya, dan menandakan kotak yang mengatakan, “Saya 
mengaku salah terhadap kesalahan ini,” mengisi sekeping cek untuk 
$35 kepada Jabatan Lalu Lintas Metropolitan, masukkan dalam 
sampul surat, kemudian kirim. 
 
Saya adalah seorang pesalah yang telah disabitkan. Tetapi untuk 
beberapa sebab tertentu, walaupun saya telah menanda kotak 
“mengaku salah”, saya tidak berasa sangat bersalah. Saya tidak 
akan kehilangan masa tidur yang tenang kerana saya melakukan 
kesalahan ini. Saya tidak merasakan keperluan untuk meminta maaf 
dari sesiapa, dan kini apabila saya memikirkan tentangnya, saya 
berasa sedikit tidak senang kerana kompaun itu $10 lebih mahal 
daripada kompaun yang saya terima sebelum itu. 
 
Mengapa saya tidak berasa bersalah kerana melanggar undang-
undang? Saya fikir itu adalah kerana, jika anda berfikir mendalam 
mengenainya, melanggar satu undang-undang meletak kenderaan 
tidak penting bagi saya. Ya, lain kali saya akan pastikan untuk  
memasukkan lebih wang syiling ke dalam meter, tetapi hati nurani 
saya sebenarnya tidak terkesan dengan semua itu. 
 
Satu perkara yang saya sedari beberapa tahun ini adalah        
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kebanyakan orang cenderung untuk memikirkan tentang dosa, 
terutama sekali dosa mereka, lebih daripada mereka memiikirkan 
tentang pelanggaran terhadap peraturan parkir. “Ya sudah     
tentu,” kita fikir, “secara teknikal dosa ialah pelanggaran         
terhadap hukum yang diberikan oleh Allah, dan segalanya yang 
seperti itu, tetapi sudah tentu Dia akan tahu ada kesalahan lain 
yang lebih besar di luar sana berbanding dengan kesalahan yang 
saya lakukan. Lagipun tidak ada orang yang tercedera, dan saya 
sanggup untuk membayar kompaunnya. Dan tidak perlu ambil  
pusing tentang hal seperti ini. Benar bukan?” 
 
Nah, saya rasa tidak, sekurang-kurangnya anda tidak berfikir 
seperti itu tentang dosa. Tetapi menurut Alkitab, dosa itu lebih  
daripada sekadar pelanggaran terhadap sesuatu yang peribadi, 
yang sewenang-wenangnya melanggar peraturan dari syurga. Ia 
adalah tindakan yang memutuskan perhubungan, dan lebih lagi, ia 
adalah satu penolakan terhadap Allah sendiri – penolakan 
pemerintahan Allah, penjagaan Allah, kekuasaan Allah, dan hak 
Allah untuk memerintahkan mereka yang telah diberikan nyawa 
oleh-Nya. Ringkasnya, ia adalah pemberontakan makhluk ciptaan 
terhadap Penciptanya. 
 
 

Di Manakah Silapnya 
 

Ketika Allah menciptakan manusia, niat-Nya adalah supaya   
mereka akan hidup di bawah hukum-Nya yang benar dalam 
sukacita yang sempurna, menyembah-Nya, mentaati-Nya, dan 
hidup dalam persekutuan yang berterusan dengan-Nya. Seperti 
yang kita lihat dalam bab yang lepas, Dia mencipta lelaki dan 
perempuan menurut gambaran-Nya, yang bermaksud mereka 
akan serupa dengan-Nya, mempunyai hubungan dengan-Nya, 
dan untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada dunia. Selain itu, 
Allah mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan oleh manusia. 
Mereka akan menjadi wakil-Nya, memerintah dunia-Nya di 
bawah-Nya. “Beranakcuculah dan bertambah banyak,” Allah 
memberitahu mereka, “serta penuhilah dan takluki bumi, 
berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di 
udara dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang 
bergerak di muka bumi.” (Kejadian 1:28). 
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Walau bagaimanapun, pemerintahan manusia ke atas ciptaan   
tidak muktamad. Kuasa dan wewenang mereka bukanlah hak 
mereka; ia diberikan kepada mereka oleh Allah. Jadi walaupun 
Adam dan Hawa menguasai seluruh dunia, mereka perlu ingat   
bahawa mereka adalah subjek kepada Allah dan di bawah 
pemerintahan-Nya. Dia telah menciptakan mereka, dan oleh itu Dia 
mempunyai hak untuk memerintah mereka. 
 
Pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, 
yang Allah tanam di tengah-tengah taman, adalah peringatan 
yang tegas tentang fakta ini (Kejadian 3:17). Apabila Adam dan 
Hawa memandang pokok itu dan melihat buahnya, mereka akan 
sedar bahawa kuasa mereka terhad, bahawa mereka adalah   
makhluk ciptaan, dan bahawa hidup mereka bergantung kepada 
Allah. Mereka hanyalah pengurus. Dia adalah Raja. 
 
Sebab itulah ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka 
bukan hanya melanggar perintah, “Jangan engkau makan 
buahnya.” Mereka juga melakukan sesuatu yang lebih sedih dan 
lebih serius. Mereka menolak kekuasaan Allah terhadap mereka 
dan menyatakan kebebasan mereka daripada-Nya. Adam dan 
Hawa mahu menjadi seperti yang dijanjikan oleh Si Ular, “seperti 
Allah,” kerana itu mereka berdua telah meraih sesuatu yang    
mereka sangkakan satu peluang untuk membatalkan perhambaan 
mereka dan mendapatkan mahkota itu bagi mereka sendiri. Di   
seluruh alam semesta ini, hanya satu yang Allah tidak letakkan di 
bawah kaki Adam – diri Allah sendiri. Tetapi Adam memutuskan 
bahawa peraturan itu tidak cukup baik baginya, dan kerana itu dia 
memberontak. 
 

Yang lebih buruk lagi adalah dengan tidak patuh kepada perintah 
Allah, Adam dan Hawa telah membuat satu keputusan secara sedar 
untuk menolak-Nya sebagai Raja mereka. Mereka tahu apakah 
akibatnya jika mereka tidak taat kepada-Nya. Allah telah      
memberitahu mereka dengan jelas bahawa jika mereka makan 
buah itu, mereka “pasti akan mati,” yang bermaksud mereka akan 
disingkir jauh dari hadirat-Nya dan menjadi musuh-Nya, bukan lagi 
sahabat-sahabat serta subjek-Nya yang penuh sukacita (Kejadian 
2:17). Tetapi mereka tidak mempedulikan itu. Adam dan Hawa 
mempertaruhkan perkenanan Allah untuk mengejar keseronokan 
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dan kemuliaan mereka sendiri. 
 
Alkitab menamakan ketidaktaatan terhadap perintah Allah ini – 
sama ada dalam perkataan, pemikiran atau perbuatan – sebagai 
“dosa.” Secara harfiah, perkataan ini bermaksud “kehilangan 
tanda,” tetapi maksud alkitabiah dosa adalah lebih dalam lagi. Ia 
bukan seolah-olah Adam dan Hawa mencuba dengan sedaya 
upaya untuk mematuhi perintah Allah dan hanya tersasar sedikit 
daripada apa yang mereka harus lakukan. Tidak, hakikatnya 
adalah mereka melakukan hal yang bertentangan. Mereka 
mempunyai matlamat dan keinginan yang dikategorikan sebagai 
berlawanan dengan apa yang Allah inginkan bagi mereka, dan 
kerana itu mereka berdosa. Mereka dengan sengaja melanggar 
perintah Allah, memutuskan hubungan mereka dengan-Nya, dan 
menolak-Nya sebagai Tuhan mereka yang benar. 
 
Akibat daripada dosa Adam dan Hawa adalah malapetaka bagi 
mereka, keturunan mereka dan semua makhluk yang lain. Mereka 
sendiri telah dihalau keluar dari taman Eden. Bumi tidak lagi    
berbuah dengan sukarela dan sukacita bagi mereka. Mereka  
perlu bekerja dengan keras dan penuh kesakitan, untuk 
mendapatkannya. Apa yang lebih buruk adalah Allah telah    
menjatuhkan hukuman mati yang pasti ke atas mereka. Sudah tentu 
mereka tidak terus mati secara fizikal. Jasad mereka terus hidup, 
paru-paru bernafas, jantung berdegup, anggota badan bergerak. 
Tetapi kehidupan rohani mereka, iaitu sesuatu yang lebih penting, 
berakhir dengan pantas. Persahabatan mereka dengan Allah   
terputus, dan kerana itu jantung mereka juga terhenti, fikiran 
mereka dipenuhi dengan pemikiran yang mementingkan diri 
sendiri, mata mereka digelapkan dari keindahan Allah, dan jiwa 
mereka menjadi tandus dan gersang berbeza sama sekali dengan 
kehidupan rohani yang Allah berikan kepada mereka pada    
permulaannya, ketika segalanya masih baik. 
 
 

Bukan Sahaja Mereka, tetapi Kita juga 
 

Alkitab memberitahu kita bahawa bukan Adam dan Hawa sahaja 
yang berdosa. Kita semua berdosa. Paulus berkata dalam Roma 
3:23, “Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat 
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mencapai kemuliaan Allah.” Dan hanya beberapa perenggan 
sebelum itu dia berkata, “Tiada yang benar, seorang pun          
tidak” (3:10). 
 
Injil Yesus Kristus penuh dengan batu-batu sandungan, dan ini    
adalah salah satu yang terbesar. Kepada hati manusia yang 
dengan degilnya merasakan bahawa mereka adalah baik dan 
berdikari, idea bahawa manusia pada asasnya adalah berdosa 
dan memberontak bukanlah sekadar skandal. Ia adalah suatu   
pemberontakan. 
 
Kerana itulah sangat penting untuk kita memahami sifat dan       
dalamnya dosa kita. Jika kita mendekati injil dengan berfikir     
bahawa dosa adalah sesuatu yang lain atau sesuatu yang kurang 
daripada apa yang sebenarnya, kita akan salah faham dengan 
berita baik tentang Yesus Kristus. Saya akan berikan beberapa 
contoh bagaimana orang Kristian sering kali salah faham mengenai 
dosa. 
 
 

1. Keliru Antara Dosa dan Kesan Dosa 
 

Ia telah menjadi musim baru-baru ini untuk menyampaikan injil 
dengan berkata bahawa Yesus datang untuk menyelamatkan 
manusia daripada satu perasaan bersalah yang semulajadi atau 
tidak bermakna atau tanpa tujuan atau kekosongan. Sekarang   
sudah tentu perkara-perkara ini benar-benar adalah masalah, dan 
ramai orang yang sangat merasakannya. Tetapi Alkitab mengajar-
kan bahawa masalah asas manusia – perkara yang daripadanya 
kita perlu diselamatkan – bukanlah tidak bermakna atau          
perpecahan dalam hidup kita, atau perasaan bersalah yang 
melemahkan. Itu hanyalah gejala-gejala bagi masalah yang lebih 
mendalam: dosa kita. Apa yang kita perlu fahami adalah        
kesukaran yang kita alami adalah masalah yang kita buat sendiri. 
Kita telah mengingkari firman Allah. Kita telah mengabaikan 
perintah-Nya. Kita telah berdosa terhadap-Nya. 
 
Untuk bercakap tentang penyelamatan yang berasal dari tidak 
bermakna atau tiada tujuan hidup tanpa menjejak hal-hal tersebut 
ke akarnya dalam dosa boleh membuat penawar itu menjadi lebih 
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mudah, tetapi itu adalah penawar yang salah. Ia membolehkan 
seseorang untuk terus berfikir bahawa dirinya adalah seorang 
mangsa dan tidak pernah benar-benar berurusan dengan fakta 
bahwa dia sendiri adalah pesalah, tidak benar dan layak untuk 
dihakimi. 
 

 
2. Mengurangkan Dosa kepada Hubungan yang Terputus 
 

Hubungan adalah satu kategori yang penting dalam Alkitab. 
Manusia dicipta untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah.   
Namun begitu, apa yang kita harus ingat adalah terdapat satu 
jenis perhubungan tertentu yang mereka perlu jalani – bukan    
hubungan di antara dua pihak yang sama, di mana hukum, 
penghakiman, dan hukuman tidak dipandang, tetapi hubungan di 
antara seorang Raja dan umat-Nya. 
 
Ramai orang Kristian yang berbicara mengenai dosa seperti ia 
hanyalah satu perselisihan perhubungan yang kecil di antara Allah 
dan manusia, dan apa yang diperlukan adalah kita meminta    
ampun dan menerima pengampunan Allah. Namun, imej dosa   
seperti pergaduhan di antara pasangan bercinta mengganggu 
hubungan yang kita ada dengan Allah. Ia menyampaikan bahawa 
tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada keadilan yang       
tidak dipatuhi, tidak ada kemurkaan yang benar, tidak ada 
penghakiman yang kudus – dan dengan itu, pada akhirnya, tidak 
perlu pengganti untuk menanggung penghakiman itu juga. 
 
Ajaran Alkitab adalah bahawa dosa sesungguhnya adalah 
pemecah hubungan dengan Allah, tetapi hubungan yang terputus 
itu terkandung dalam satu penolakan daripada keagungan 
seorang Raja. Ia bukan sekadar perzinaan (walaupun itulah 
sememangnya); ia juga pemberontakan. Bukan hanya 
pengkhianatan, tetapi juga pemecahan amanah. Jika kita        
mengurangkan dosa kepada hanya hubungan yang terputus,   
berbanding dengan memahaminya seperti pemberontakan yang 
mengkhianati dari makhluk yang sangat dikasihi kepada Rajanya 
yang baik dan benar, kita tidak akan pernah memahami mengapa 
kematian Anak Allah diperlukan untuk menangani hal ini. 
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3. Keliru di Antara Dosa dan Pemikiran yang Negatif 
 

Satu lagi salah faham mengenai dosa adalah dengan mengatakan 
bahawa ia hanyalah satu pemikiran yang negatif. Kita melihatnya 
dalam beberapa petikan dalam pendahuluan buku ini. Tanggalkan-
lah kirbat kulit lama anda! Berfikir dengan lebih besar! Allah ingin 
menunjukkan anda pertolongan-Nya yang luar biasa, jika anda 
membuang semua pemikiran negatif yang menghalang anda! 
 
Sekarang itu adalah satu mesej yang menarik kepada orang yang 
berdikari sendiri yang mahu percaya bahawa mereka mampu   
menangani dosa mereka sendiri. Itulah mungkin sebabnya mengapa 
orang menyatakan bahawa mesej itu berjaya membina beberapa 
gereja mega di dunia. Formulanya sebenarnya cukup mudah.   
Hanya beritahu orang ramai bahawa dosa mereka tidak lebih dari 
pemikiran negatif dan itulah yang menghalang mereka daripada 
kesihatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Kemudian beritahu mereka 
bahawa jika mereka hanya berfikir dengan lebih positif mengenai 
diri mereka (tentu saja dengan pertolongan Allah), dosa mereka 
akan dihapuskan dan mereka menjadi kaya. Bingo! Gereja mega 
segera! 
 
Kadang-kadang matlamat yang dijanjikan adalah wang, kadang-
kadang kesihatan, kadang-kadang sesuatu yang berbeza. Tetapi 
bagaimanapun anda memutar belitkannya, untuk mengatakan    
bahawa Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan kita dari 
pemikiran negatif tentang diri kita adalah tidak benar tidak      
alkitabiah. Malah, Alkitab mengajar bahawa sebahagian besar 
masalah kita adalah kita berfikir terlalu tinggi akan diri kita, bukan 
terlalu rendah. Berhenti berfikir mengenai hal itu buat sementara. 
Bagaimana Ular itu menggoda Adam dan Hawa? Dia memberitahu 
mereka bahawa mereka berfikir terlalu negatif mengenai diri 
mereka. Dia memberitahu mereka perlu berfikir lebih positif, untuk 
memanjangkan genggaman mereka, untuk mencapai potensi penuh 
mereka, untuk menjadi seperti Allah! Secara ringkasnya, dia    
memberitahu mereka untuk berfikir dengan lebih besar. 
 
Sekarang bagaimana itu bekerja bagi mereka? 
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4. Mengelirukan Dosa dengan Dosa-dosa 
 

Terdapat perbezaan yang besar di antara memahami diri anda 
untuk bersalah kerana dosa-dosa, dengan mengetahui diri anda 
bersalah kerana dosa. Kebanyakan orang tidak mempunyai     
masalah sama sekali untuk mengakui bahawa mereka telah 
melakukan dosa-dosa (jamak), sekurang-kurangnya mereka dapat 
berfikir mengenai dosa-dosa yang lain daripada kesalahan-
kesalahan kecil dalam kehidupan yang agak baik – sekeping 
kompaun salah parkir atau satu rekod yang bersih. 
 
Dosa-dosa tidak begitu mengejutkan kita. Kita tahu mereka ada di 
sana, kita melihat mereka dalam diri kita dan orang lain pada 
setiap hari, dan kita semakin biasa dengan mereka. Apa yang 
mengejutkan kita adalah apabila Allah menunjukkan kepada kita 
dosa yang mengalir dalam lubuk hati kita, sesuatu yang mengalir 
dengan kotoran dan penyelewengan yang kita tidak pernah tahu 
wujud dalam diri kita dan bahawa kita sendiri tidak akan dapat 
membuangnya. Demikianlah bagaimana Alkitab berbicara 
mengenai betapa dalam dan gelapnya dosa kita – ia di dalam 
diri kita, bukan hanya ke atas kita. 
 
Di tingkat dua Muzium Nasional Sejarah Semulajadi di          
Washington, ada sesuatu yang disebut sfera kuarza tidak bercela 
yang terbesar di dunia. Sfera itu sedikit lebih besar daripada  
bola keranjang, dan tidak ada satu pun calar, kemek, ataupun 
warna yang hilang di atasnya. Ia sempurna. Orang sering berfikir 
sifat manusia adalah seperti sfera kuartza itu. Ya, mungkin sekali 
sekala kita mengotorkannya dengan kotoran dan lumpur, tetapi di 
bawahnya ia masih semurni yang sedia kala, dan apa yang kita 
benar-benar harus lakukan adalah untuk membersihkannya bagi 
mengekalkan kecemerlangannya. 
 
Namun begitu, gambaran Alkitab mengenai sifat manusia tidak 
begitu indah. Menurut Alkitab, sfera bagi sifat manusia adalah 
tidak bersih, dan lumpur itu tidak hanya mengotorkan bahagian 
luar. Sebaliknya kita dapat ditembusi oleh dosa. Retak, lumpur, 
kotoran, dan penyelewengan memasuki terus ke inti. Kita, seperti 
yang dikatakan oleh Paulus, “merupakan anak-anak yang        
dimurkai” (Efesus 2:3). Kita termasuk dalam kesalahan dan   
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penyelewengan Adam (Roma 5). Yesus mengajar hal ini, juga, “Dari 
hati timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, 
berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan 
memfitnah.” (Matius 15:19). Kata-kata berdosa yang anda bicara-
kan dan perbuatan-perbuatan dosa yang anda lakukan bukan 
sekadar insiden yang terpencil. Mereka muncul dari kejahatan hati 
anda sendiri. 
 
Setiap bahagian dari kewujudan manusia telah dirosakkan dengan 
dosa dan berada di bawah kekuasaannya. Pemahaman kita, 
keperibadian kita, perasaan dan emosi kita, dan bahkan kehendak 
kita semuanya telah menjadi hamba kepada dosa. Oleh itu Paulus 
berkata dalam Roma 8:7, “Fikiran sifat tabii yang berdosa 
memusuhi Allah kerana fikiran demikian tidak tunduk kepada hukum 
Allah dan tidak dapat berbuat demikian.” Satu penyataan yang 
sangat mengejutkan dan menakutkan! Betapa menyeluruhnya dosa 
ini memerintah di atas kita – fikiran, pemahaman dan kehendak 
kita – bahawa kita melihat kemuliaan dan kebaikan Allah, dan kita 
tidak dapat mengelak berpaling daripada kekotoronnya. 
 
Tidak cukup untuk mengatakan bahawa Yesus datang untuk        
menyelamatkan kita dari dosa-dosa, jika apa yang kita maksudkan 
adalah Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kesilapan-
kesilapan terpencil kita. Hanyalah apabila kita menyedari 
mengenai sikap semula jadi kita yang berdosa – bahawa kita 
sesungguhnya “mati akibat kesalahan dan dosa” seperti yang   
Paulus katakan (Efesus 2:1,5) – bahawa kita melihat betapa 
baiknya berita itu di mana ada satu jalan untuk diselamatkan. 
 
 

Penghakiman Allah yang Aktif Terhadap Dosa 
 

Salah satu daripada penyataan yang menakutkan dalam seluruh 
Alkitab adalah dalam Roma 3:19. Pada akhir dakwaan Paulus   
terhadap manusia – didahului dengan orang bukan Yahudi, 
kemudian orang Yahudi – adalah berada di bawah dosa dan sama 
sekali tidak benar di hadapan Allah. Inilah apa yang Paulus      
katakan, sebagai kesimpulan bagi perkara ini: “Tiada siapa pun 
dapat berdalih dan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh     
Allah.” 
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Dapatkah anda bayangkan apakah maksudnya itu? Untuk berdiri 
di hadapan Allah dan tidak mempunyai apa-apa penjelasan,   
tiada rayuan, tiada alasan, tiada kes? Dan apakah yang         
dimaksudkan dengan “dihakimi oleh Allah”? Alkitab adalah sangat 
jelas, seperti yang kita lihat dalam bab yang terakhir, bahawa 
Allah itu benar dan suci, dan oleh itu Dia tidak akan mengabaikan 
dosa. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan Allah menangani 
dosa, menghakiminya dan menghukumnya? 
 
Roma 6:23 berkata, “ganjaran dosa ialah kematian.” Dalam erti 
kata lain, bayaran yang dikenakan bagi dosa-dosa kita adalah 
untuk mati. Namun itu bukan sekadar kematian fizikal sahaja. Ia 
adalah kematian rohani, diri yang celaka dari kehadiran Allah 
yang benar dan suci. Nabi Yesaya menggambarkannya seperti 
ini: 
 

Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu  
      dengan Allahmu, 
dan dosa-dosamu membuat Dia menyembunyikan diri  
       daripadamu sehingga Dia tidak mendengar.  
                                                             (Yesaya 59:2) 

 
Kadang-kadang orang bercakap tentang hal ini seolah-olah ia 
hanya pasif dan ketidakhadiran Allah. Tetapi ia lebih dari itu. Ia 
adalah penghakiman aktif Allah terhadap dosa, dan Alkitab    
mengatakan bahawa ia adalah menakutkan. Lihatlah bagaimana 
kitab Wahyu menjelaskan apa yang akan terjadi nanti pada hari 
penghakiman Allah yang benar dan baik. Tujuh malaikat akan 
“menuangkan kemurkaan Allah … ke bumi,” dan “Semua suku 
bangsa di bumi akan berkabung kerana Dia” (Wahyu 16:1; 1:7). 
Mereka akan berseru kepada gunung dan batu-batu, “Hempaplah 
kami! Sembunyikan kami daripada pandangan Dia yang      
bersemayam di atas takhta dan daripada kemurkaan Anak   
Domba! Hari besar yang dahsyat, hari kemurkaan mereka telah 
tiba. Allah dan Anak Domba akan menghukum kami. Siapa yang 
dapat bertahan?” (Wahyu 6:16-17). Mereka akan melihat Yesus, 
Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan, dan 
mereka akan menggeletar, kerana “Dia sendiri menginjak pengirik 
air anggur kemurkaan Allah Maha Kuasa” (Wahyu 19:15). 
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Alkitab mengajar kita bahawa pengakhir bagi orang berdosa 
yang tidak bertaubat dan tidak percaya adalah tempat yang 
kekal dan seksaan yang nyata yang dipanggil “neraka”. Wahyu             
menjelaskannya sebagai “lautan api dan belerang,” dan Yesus  
berkata ia adalah sebuah tempat  di mana “api yang tidak    
terpadam,” (Wahyu 20:10; Markus 9:43). 
 
Dengan cara bagaimana Alkitab berkata mengenai neraka dan 
memberi amaran kepada kita untuk menjauhinya, saya tidak faham 
bagaimana segelintir orang Kristian mampu menjelaskannya seperti 
ia adalah sesuatu yang boleh dipertimbangkan. Apabila Wahyu 
berkata mengenai Yesus menginjak pengirik air anggur kemurkaan 
Allah Maha Kuasa, apabila Yesus sendiri memberi amaran 
mengenai “api yang tidak terpadam… Di sana ‘cacingnya tidak 
akan mati, dan apinya tidak akan padam’” (Markus 9:43,48),    
soalan saya yang tidak teragak-agak adalah, Mengapa ada 
orang Kristian yang berminat untuk membuat ia berbunyi kurang 
menakutkan? Mengapakah kita perlu menenangkan orang berdosa 
dengan pendapat bahawa neraka tidak akan begitu teruk? 
 
 

Kita Tidak Sekadar Mereka Hal Ini 
 

Imej-imej yang digunakan oleh Alkitab untuk membicarakan 
penghakiman Allah terhadap dosa adalah sangat menakutkan.  
Tidak hairanlah jika dunia membaca penjelasan Alkitab mengenai 
neraka dan memanggil orang Kristian “gila” kerana                
mempercayainya. 
 
Tetapi perkara ini terlepas pandang. Kita tidak mereka tentang hal 
ini sendiri. Kita orang Kristian tidak membaca, percaya, dan      
berbicara mengenai dosa kerana kita seronok berfikir 
mengenainya. Allah melarang. Tidak, kita bercakap tentang neraka 
kerana pada akhirnya, kita percaya kepada Alkitab. Kita percaya 
apabila ia mengatakan bahawa neraka itu nyata, dan kita 
percaya dengan air mata yang berlinangan apabila orang yang 
kita kasihi berada dalam bahaya untuk tetap di sana selama-
lamanya. 
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Inilah keputusan Alkitab yang amat berat untuk kita. Tidak ada 
seorang pun di antara kita yang benar, tidak ada seorang pun. 
Dan kerana itu, Tiada siapa pun dapat berdalih dan seluruh umat 
manusia akan bertanggungjawab kepada Allah. 
 
Tetapi… 
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T etapi. Saya fikir ia mestilah suatu perkataan yang paling 
berkuasa yang seorang manusia dapat katakan. Ia kecil,   

tetapi mempunyai kuasa untuk membuang segala yang pernah  
berlaku sebelumnya. Datang selepas berita buruk seperti yang  
baru kita dengar, ia mempunyai kuasa untuk membuka mata dan 
menyegarkan harapan. Lebih daripada mana-mana perkataan 
yang dapat disebutkan oleh lidah manusia, ia mempunyai          
kebolehan untuk mengubah segala-galanya. 
 

• Pesawat terhempas. Tetapi tidak ada seorang pun yang  
cedera. 

• Anda mempunyai kanser. Tetapi ia boleh diubati dengan  
mudah. 

• Anak lelaki anda terlibat dalam kemalangan kereta. Tetapi 
dia selamat. 

 
Malangnya, kadang-kadang tetapi itu tidak muncul. Kadang-
kadang ayat itu terhenti, dan apa yang kita terima hanyalah berita 
buruk. Namun detik-detik itu hanya membesar-besarkan kita     
apabila tetapi itu muncul. Dan ia sangat indah. 
 
Syukur kepada Tuhan kerana berita buruk tentang dosa manusia 
dan penghakiman Allah bukanlah pengakhiran bagi cerita itu. Jika 
Alkitab berakhir dengan penyataan Paulus tentang seluruh dunia 
akan berdiri dan berdiam diri, di hadapan takhta penghakiman 

4 
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Allah, maka tidak ada harapan langsung bagi kita. Yang ada 
hanyalah putus asa. Tetapi (ia di sini lagi!) syukur kepada Allah 
masih ada yang lain! 
 
Anda adalah orang berdosa yang ditakdirkan untuk dikutuk.  
Tetapi Allah telah bertindak untuk menyelamatkan orang berdosa 
seperti anda! 
 
 

Sebuah Kata Pengharapan 
 

Markus memulakan catatannya tentang kehidupan Yesus dengan 
ayat, “Permulaan injil Yesus Kristus, Anak Allah.” Dari awal lagi, 
Markus dan orang Kristian yang awal mengetahui bahawa      
kedatangan Yesus Kristus adalah berita baik kepada sebuah 
dunia yang telah musnah dan mati kerana dosa. Ketika            
kebangkitan kegelapan dosa yang memusnahkan, kedatangan 
Yesus adalah pengumuman yang gemuruh bahawa sekarang 
semuanya telah berubah! 
 
Malah di taman Eden, Allah telah memberikan Adam dan Hawa 
sebuah kata pengharapan – berita baik di tengah-tengah     
keputusasaan mereka. Ia tidak banyak, hanya satu tanda, satu 
frasa di hujung perkataan Allah tentang hukuman terhadap Ular 
itu. 
 

Keturunannya akan meremukkan kepalamu, 
      dan kamu akan meremukkan tumitnya. (Kejadian 3:15) 

 
Tetapi ada sesuatu yang lain. Allah mahu Adam dan Hawa,      
walaupun mereka telah memberontak, untuk mengetahui bahawa 
cerita itu belum berakhir. Berikut adalah beberapa injil, berita 
baik di tengah-tengah bencana itu. 
  
Bahagian selebihnya dalam Alkitab menceritakan bagaimana  
benih kecil injil ini bercambah, bertumbuh dan berkembang.    
Selama beribu-ribu tahun, Allah menyediakan dunia melalui hukum 
dan nubuatan bagi kasih kurnia cemerlang (coup de grace)-Nya 
yang menakjubkan terhadap Ular dalam kehidupan, kematian, 
dan kebangkitan Yesus Kristus. Apabila semuanya berakhir, 
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kesalahan yang dilakukan oleh Adam terhadap seluruh bangsanya 
akan dikalahkan, kematian yang dinyatakan oleh Allah ke atas  
seluruh ciptaan-Nya akan mati, dan neraka akan bertelut. Alkitab       
adalah cerita dari serangan Allah terhadap dosa. Ia adalah satu 
naratif besar bagaimana Allah membetulkannya, bagaimana Dia 
memperbenarkannya, dan bagaimana satu hari nanti Dia akan 
akhirnya menjadikannya benar untuk selama-lamanya. 
 
 

Allah Sepenuhnya, Manusia Sepenuhnya  
 

Semua penulis injil memulakan cerita mereka tentang kehidupan 
Yesus dengan menunjukkan bahawa Dia bukan seorang manusia 
biasa. Matius dan Lukas menceritakan tentang seorang malaikat  
datang kepada seorang anak dara yang bernama Maria dan 
memberitahunya bahawa dia hamil dan melahirkan seorang anak 
lelaki. Terkejut dengan berita itu, Maria bertanya, “Bagaimanakah 
perkara ini dapat berlaku, sedangkan aku masih dara?” Malaikat 
itu menjelaskan, “Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah 
Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan 
dilahirkan akan digelar Anak Allah” (Lukas 1:34-35). Yohanes 
memulakan ceritanya dengan penyataan yang lebih menakjubkan, 
“Pada mulanya” (perkataan yang mengingatkan kembali kepada 
Kejadian 1:1) “sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah 
dan Firman itu ialah Allah…Firman itu menjadi manusia dan hidup 
dalam kalangan kita” (Yohanes 1:1,14). 
 
Semua ini – kelahiran Yesus daripada seorang dara, gelaran “Anak 
Allah,” penegasan Yohanes tentang “Firman itu ialah Allah”       
bersama dengan pengumumannya bahawa “Firman itu menjadi 
manusia” – bermaksud untuk mengajar kita siapakah Yesus. 
 
Secara ringkasnya, Alkitab memberitahu kita bahawa Yesus adalah 
sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ini adalah satu perkara 
yang penting untuk memahami tentang-Nya, bahawa hanya Dia 
yang merupakan manusia sepenuhnya, dan Anak Allah yang ilahi 
sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Jika Yesus hanyalah 
seorang manusia biasa – seperti kita dalam segala hal, termasuk 
kejatuhan dan dosa kita – Dia tidak akan dapat menyelamatkan 
kita berbanding dengan satu orang mati yang dapat                
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menyelamatkan orang lain. Tetapi kerana Dia adalah Anak Allah, 
tanpa dosa dan sama sempurna seperti Allah Bapa, Dia mampu 
untuk mengalahkan kematian dan menyelamatkan kita dari dosa. 
Dengan cara yang sama, sangat penting juga bagi Allah untuk 
menjadi benar-benar seperti kita – iaitu manusia sepenuhnya – 
supaya Dia dapat mewakili kita dengan benar di hadapan Bapa-
Nya. Seperti yang dijelaskan dalam Ibrani 4:15, Yesus mampu 
“merasakan kelemahan kita” kerana Dia “telah menghadapi     
godaan seperti yang kita hadapi, tetapi Dia tidak melakukan 
dosa.” 
 
 

Sang Raja Mesias 
 

Apabila Yesus memulakan pelayanan-Nya, Dia mengisytiharkan 
sebuah mesej yang hebat: “Masanya telah tiba! Kerajaan Allah 
sedang berlaku. Bertaubat dan percayalah kepada berita baik!” 
  
Kata-kata orang ini yang berkhotbah tentang kerajaan Allah telah 
tersebar dengan pantas ke seluruh negeri, dan orang ramai mula 
mengerumuni Yesus untuk mendengarkan “berita baik” yang Dia 
khabarkan itu. Tetapi apa yang sangat mengujakan tentang hal 
ini? 
  
Berabad-abad lamanya, melalui hukum perintah dan nabi-nabi-
Nya, Allah telah meramalkan satu masa di mana Dia akan 
menamatkan kejahatan dunia dan menyelamatkan umat-Nya    
daripada dosa mereka. Dia akan menyingkirkan segala halangan 
dan menetapkan pemerintahan-Nya, “kerajaan-Nya” di seluruh 
bumi. Lebih-lebih lagi, Allah telah berjanji bahawa Dia akan 
mendirikan kerajaan-Nya melalui peribadi seorang Raja Mesianik, 
yang adalah dari kerabat diraja Raja Daud yang hebat. Dalam  
2 Samuel 7:11, Allah telah berjanji kepada Daud bahawa salah 
seorang daripada anak-anaknya akan memerintah di atas 
takhtanya untuk selama-lamanya. Dan nabi Yesaya berkata      
tentang anak raja ini: 

 
Namanya akan disebut: 
     Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, 
     Bapa Kekal, Raja Damai. 
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Pertumbuhan pemerintahan-Nya serta damai 
     tidak akan ada habisnya  
     atas takhta Daud dan atas kerajaannya. 
Dia akan mengukuhkan dan menopangnya  
     dengan keadilan dan perbenaran 
     dari sekarang untuk selama-lamanya. (Yesaya 9:6-7) 

 
Jadi anda dapat bayangkan kegembiraan yang menyambut Yesus 
ketika Dia mula mengumumkan bahawa kerajaan syurga telah tiba. 
Itu bermaksud Mesias dari keturunan Daud yang telah lama dinanti-
kan akhirnya telah datang! 
  
Penulis-penulis Injil dengan tegas menyatakan bahawa Raja       
keturunan Daud itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri.   
Lukas telah merekodkan kata-kata malaikat yang mengumumkan 
kelahiran Yesus kepada Maria: 
 
Dia akan menjadi mulia dan Dia akan digelar Anak Allah Yang 
Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan takhta Daud, nenek 
moyang-Nya itu kepada-Nya. Dia akan merajai keturunan Yakub 
selama-lamanya; dan kerajaan-Nya berkekalan. (Lukas 1:32-33) 
 
Matius memulakan bukunya dengan satu salasilah yang menjejak 
keturunan Yesus dari Raja Daud, dan kemudian kepada Abraham 
sendiri. Hebatnya, Matius menggayakan salasilahnya dengan  
membahagikannya kepada tiga generasi empat belas keturunan. 
Dan empat belas, seperti yang diketahui oleh mana-mana orang 
Yahudi yang baik, adalah nombor hasil tambah nilai tiga huruf   
Ibrani D-V-D, “David.” Matius, seperti semua orang Kristian yang 
lain, hampir-hampir menjerit ketika dia memulakan ceritanya      
tentang Yesus, “Raja! Raja! Raja!” 
 
 

Berita Baik yang Tidak Dijangka –  
Sekiranya Anda Dapat Masuk 
 

Perjanjian Baru kemudian menceritakan bagaimana Raja Yesus   
merasmikan pemerintahan Allah di bumi dan mula menolak kutukan 
dosa.  Kerajaan Yesus, walaupun begitu tidak seperti yang        
diharapkan atau dikehendaki oleh orang Yahudi. Mereka mahu 
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seorang mesias yang akan mendirikan sebuah kerajaan politik di 
dunia yang akan menggulingkan dan menggantikan Empayar Rom, 
yang berkuasa pada masa itu. Namun di sini Yesus langsung tidak 
mengejar satu mahkota duniawi, tetapi berkhotbah, mengajar dan 
menyembuhkan yang sakit, mengampunkan dosa, membangkitkan 
orang yang mati, dan memberitahu gabenor Roma tanpa syarat, 
“Kerajaan-Ku bukanlah daripada dunia ini” (Yohanes 18:36). 
 
Ini bukan bererti kerajaan-Nya tidak akan pernah ada di dunia ini. 
Lebih awal sedikit dari itu Yesus telah berkata kepada imam    
besar, “Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan 
Yang Maha Kuasa, dan datang dalam awan di langit” (Markus 
14:62), dan dalam Wahyu 21 kita membaca bahawa Dia akan 
bertakhta atas langit baru dan bumi baru yang akan diubah 
secara radikal oleh kuasa-Nya dan membebaskannya dari 
belenggu dosa. 
  
Sekarang semua itu adalah berita baik yang tidak dapat      
dinafikan – jika anda dapat masuk ke dalamnya. Tetapi kemudian 
kita kembali kepada masalah dosa kita, bukan? Kecuali jika   
sesuatu berlaku untuk menghapuskan kesalahan kita kerana    
ketidaktaatan dan pemberontakan kita terhadap Allah, kita masih 
terpisah dari-Nya dan ditakdirkan untuk tidak menikmati kesukaan 
dalam syurga baru dan bumi baru, tetapi untuk hukuman yang 
kekal di neraka. 
 
Tetapi di sinilah di mana berita baik Kekristianan benar-benar 
adalah sangat baik. Anda lihat, Raja Yesus datang bukan hanya 
untuk melancarkan kerajaan Allah tetapi juga untuk membawa 
orang berdosa ke dalamnya dengan mati bagi mereka dan untuk 
dosa mereka, mengambil alih hukuman mereka dan memberikan 
pengampunan kepada mereka, menjadikan mereka benar di mata 
Allah, dan melayakkan kita menerima sebahagian warisan orang 
yang salih dalam cahaya (Kolose 1:12). 
 
 

Raja yang Menderita? 
 

“Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa umat 
manusia!” Itulah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis,  
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nabi yang memakai kulit unta dan memakan belalang, apabila dia 
melihat Yesus berjalan ke arahnya (Yohanes 1:29). Apakah yang 
dimaksudkannya? Anak Domba Allah?  Menghapuskan dosa umat 
manusia? 
  
Setiap orang Yahudi pada abad yang pertama pasti mengetahui 
dengan segera apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan 
“Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa.” Ia adalah rujukan 
kepada perayaan Paskah orang Yahudi, satu peringatan untuk 
penyelamatan Allah yang luar biasa kepada orang Israel dari  
perhambaan di Mesir lebih kurang 1500 tahun yang lalu. 
  
Sebagai penghakiman terhadap orang Mesir, Allah telah    
menghantar sepuluh tulah kepada mereka, dan setiap kali tulah itu 
tiba raja Mesir mengeraskan hatinya dan enggan membebaskan 
umat Israel. Tulah yang terakhir adalah tulah yang paling dahsyat. 
Allah memberitahu orang Israel bahawa pada malam itu, malaikat 
maut akan membersihkan tanah Mesir, membunuh setiap anak 
sulung manusia dan binatang di negeri itu. Penghakiman yang 
dahsyat itu juga akan melibatkan orang Israel – kecuali jika    
mereka mengikut perintah Allah dengan teliti. Allah memberitahu 
mereka bahawa setiap keluarga harus mengambil anak domba 
yang tak bercela, dan menyembelihnya. Kemudian dengan 
menggunakan batang hisop, mereka perlu menyapukan sedikit 
darah pada kedua-dua tiang pintu serta ambang setiap daun pintu 
rumah mereka. Kemudian Allah berjanji apabila malaikat maut itu 
melihat darah tersebut, dia akan “melalui” rumah itu dan 
melepaskannya dari penghakiman kematian. 
  
Perayaan Paskah – dan terutamanya domba Paskah – menjadi 
lambang yang kuat tentang idea bahawa hukuman mati bagi dosa 
seseorang dapat dibayar dengan kematian yang lain. Idea 
“penggantian hukuman” ini menjadi asas kepada seluruh sistem 
korban dalam Perjanjian Lama. Pada Hari Pendamaian setiap   
tahun, imam besar akan masuk ke tengah bait Allah, yang dikenali 
sebagai Tempat Maha Kudus, dan menyembelih binatang yang tak 
bercela sebagai bayaran untuk dosa umat Allah. Tahun demi tahun 
perkara ini berlaku, dan tahun demi tahun hukuman untuk dosa-
dosa umat Allah ditangguhkan sekali lagi oleh darah anak domba.  
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Ia mengambil masa, tetapi akhirnya pengikut-pengikut Yesus sedar 
bahawa misi-Nya bukan hanya untuk merasmikan kerajaan Allah, 
tetapi melakukannya dengan mati sebagai korban pengganti   
untuk umat-Nya. Mereka menyedari Yesus bukan hanya Raja, Dia 
adalah Raja yang menderita. 
  
Yesus sendiri tahu dari awal bahawa misi-Nya adalah untuk mati 
bagi dosa umat-Nya. Malaikat itu telah mengumumkan pada hari 
kelahirannya bahawa “Dia akan menyelamatkan umat-Nya      
daripada dosa mereka” (Matius 1:21), dan Lukas memberitahu 
kita bahawa “Tatkala waktunya sudah dekat untuk Yesus diangkat 
ke syurga, Dia menetapkan hati-Nya untuk menuju ke               
Yerusalem” (Lukas 9:51). Yesus telah meramalkan kematian-Nya 
berulang kali dalam injil, dan apabila Petrus dengan melulu cuba 
untuk menghalang jalan-Nya, Yesus menegurnya, “Pergilah dari 
sini, Iblis! Engkau batu sandungan bagi-Ku” (Matius 16:23). Wajah 
Yesus terarah ke Yerusalem – iaitu ke arah kematian-Nya. 
  
Yesus juga memahami maksud dan tujuan kematian-Nya. Dalam 
Markus 10:45, Dia berkata, “Demikianlah Anak Manusia juga   
datang bukan untuk dilayan tetapi untuk melayan, dan untuk    
menyerahkan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi ramai orang.” 
Dan dalam Matius 26:28, ketika Dia berkongsikan makan malam 
bersama para murid-Nya, dia mengambil secawan anggur dan 
berkata, “Minumlah dari cawan ini, kamu semua. Inilah darah   
perjanjian yang ditumpahkan bagi ramai orang untuk        
pengampunan dosa” (Matius 26:27-28). “Aku mengorbankan   
nyawa-Ku untuk domba-domba-Ku” Dia berkata di tempat lain. 
“Sesiapa pun tidak dapat meragut nyawa-Ku. Aku menyerahkan-
nya dengan rela” (Yohanes 10:15, 18). Yesus tahu mengapa Dia 
akan mati. Kerana kasih-Nya kepada umat-Nya Dia sanggup 
mengorbankan nyawa-Nya, Anak Domba Allah yang dibunuh 
supaya umat-Nya dapat diampuni. 
 
Diajar oleh Roh Kudus, orang Kristian awal juga memahami apa 
yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Paulus       
menjelaskannya seperti ini: “Kristus telah menebus kita daripada 
laknat hukum Taurat itu dengan menanggung laknat itu untuk 
kita” (Galatia 3:13-14). Dan pada bahagian lain dia menjelaskan, 
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“Allah menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi         
penanggung dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita diperbenar 
oleh Allah” (2 Korintus 5:21). Petrus telah menulis, “Kristus juga telah 
mati sekali untuk selama-lamanya kerana dosa kita. Dia yang 
benar telah menderita untuk orang yang tidak benar supaya Dia 
dapat membawa kita kepada Allah” (1 Petrus 3:18). Dan, “Dia  
menanggung dosa kita dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib, 
supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk perbenaran.    
Luka-luka-Nya telah menyembuhkan kamu” (1 Petrus 2:24). 
  
Dapatkah anda lihat apa yang dikatakan oleh orang Kristian ini 
mengenai kepentingan kematian Yesus? Mereka mengatakan     
bahawa ketika Yesus mati, itu bukanlah hukuman untuk dosa-dosa-
Nya sendiri. (Dia tidak mempunyai apa-apa dosa!) Ia adalah  
hukuman bagi dosa umat-Nya! Ketika dia digantung di atas salib di 
Kalvari, Yesus menanggung semua beban yang dahsyat dari dosa-
dosa umat Allah. Semua pemberontakan mereka, ketidaktaatan 
mereka, dosa mereka terletak di bahu-Nya. Dan kutukan yang 
dinyatakan oleh Allah di Eden – hukum mati – melanda.  
  
Kerana itulah Yesus berseru dalam kesakitan, “Ya Allah-Ku, ya   
Allah-Ku, mengapa Kautinggalkan Aku?” (Matius 27:46). Allah 
Bapa-Nya, yang kudus dan benar, yang mata-Nya terlalu suci   
untuk melihat kejahatan, memandang Anak-Nya, dan melihat dosa-
dosa umat Anak-Nya yang terletak di atas bahu-Nya, berpaling 
dengan jijik, dan menunjukkan kemarahan-Nya kepada Anak-Nya 
sendiri. Matius menulis bahawa kegelapan telah menyelubungi bumi 
selama hampir tiga jam ketika Yesus disalibkan. Itu adalah      
kegelapan penghakiman, beban kemarahan Bapa jatuh ke atas 
Yesus ketika Dia menanggung dosa-dosa umat-Nya dan mati di 
tempat mereka. 
  
Yesaya bernubuat tentang perkara ini tujuh abad sebelum ia    
berlaku: 
 

Sesungguhnya, dialah yang menanggung penyakit kita 
     dan memikul derita kita, 
     padahal kita menganggap dia kena tulah, 
     dihukum Allah dan ditindas. 
Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita, 
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     dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. 
Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi  
     kita ditimpakan kepadanya 

          dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. (Yesaya 53:4-5) 
 
Dapatkah anda melihat kepentingan ini? Sebenarnya, ia          
bermaksud bahawa saya yang harus mati, bukan Yesus. Saya 
yang sepatutnya dihukum, bukan Dia. Namun sebaliknya Dia 
menggantikan saya. Dia mati bagi saya. 
 
Mereka adalah pelanggaran saya, tetapi luka-Nya. Kesalahan 
saya, tetapi kesejahteraan-Nya. Dosa saya, kesedihan-Nya.     
Dan hukuman-Nya memberikan damai sejahtera kepada saya. 
Bilur-bilur-Nya telah menyembuhkan saya. Kesedihan-Nya adalah 
sukacita saya. 
 
Kematian-Nya, hidup saya. 
 
 

Inti Injil 
 

Malangnya, doktrin penggantian ini mungkin adalah satu          
bahagian daripada injil Kristian yang paling dibenci oleh dunia. 
Manusia dengan mudah merasa jijik terhadap idea di mana Yesus 
dihukum kerana dosa orang lain. Lebih daripada seorang penulis 
menyebutnya sebagai “penderaan anak ilahi.” Tetapi untuk      
menolak ke tepi penggantian penebusan ini bermaksud menolak 
inti penting injil. Untuk lebih yakin, ada banyak gambaran dalam 
Alkitab tentang apa yang Kristus telah capai dengan kematian-
Nya: contoh, perdamaian, dan kemenangan, untuk menamakan 
tiga daripadanya. Tetapi di sebalik semua ini adalah realiti di 
mana semua gambaran ini tunjukkan – penggantian hukuman.   
Anda tidak boleh meninggalkannya, atau menurunkan           
kepentingannya demi gambaran yang lain, jika tidak anda    
mengganggu lanskap Kitab Suci dengan soalan-soalan yang tidak 
terjawab. Kenapa pengorbanan? Apakah yang telah dilakukan 
oleh darah yang tercurah itu? Bagaimana mungkin Allah berbelas 
kasihan kepada orang yang berdosa tanpa memusnahkan    
keadilan? Apakah yang dimaksudkan dengan Allah mengampun-
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kan kesalahan, pelanggaran, dan dosa, namun sekali-kali tidak 
membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman (Keluaran 
34:7)? Bagaimanakah Allah yang benar dan kudus memperbenar 
orang yang mungkar (Roma 4:5)? 
 
Jawapan bagi semua soalan ini ditemui pada salib di Kalvari,    
melalui penggantian kematian Yesus untuk umat-Nya. Allah yang 
benar dan kudus memperbenarkan orang yang mungkar kerana 
dalam kematian Yesus, belas kasihan dan keadilan telah            
diperdamaikan dengan sempurna. Kutuk telah dijalankan dengan 
benar, dan kita telah diselamatkan dengan belas kasihan. 
 
 

Dia Telah Bangkit 
 

Sudah tentu, semua ini benar – dan berita baik – hanya kerana  
Raja Yesus yang telah disalibkan tidak lagi mati. Dia telah bangkit 
dari kubur. Semua keraguan yang difikirkan oleh murid-murid-Nya 
ketika Yesus mati telah terhapus ketika malaikat berkata kepada 
para wanita itu, “Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di 
antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit” (Lukas 
24:5-6). 
 
Jika Kristus terus mati seperti “penyelamat” atau “guru” atau “nabi” 
yang lain, sudah tentu kematian-Nya tidak bermakna apa-apa 
lebih daripada anda dan saya. Gelombang kematian pasti akan 
tertutup di atas-Nya seperti yang berlaku ke atas kehidupan   
manusia lain, setiap tuntutan yang dilakukan-Nya pasti tidak     
bermaksud apa-apa, dan manusia masih tidak ada harapan untuk 
diselamatkan dari dosa. Tetapi apabila nafas memasuki paru-paru-
Nya yang telah dibangkitkan semula, apabila kebangkitan       
mengalir dalam jasad-Nya yang mulia, segala yang dikatakan 
oleh Yesus telah dipenuhi, diakhiri, terjawab dan tidak dapat     
dibatalkan lagi. 
 
Paulus bersemangat dalam Roma 8 di atas kebangkitan Yesus dan 
apa yang dimaksudkan itu untuk orang yang percaya: 
 

Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang 
memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalahi kita? Kristus 
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Yesus, yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah 
dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa 
syafaat bagi pihak kita. (Roma 8:33-34) 

 
Betapa luar biasanya – bahawa manusia Yesus sekarang telah 
duduk di sebelah kanan Bapa di syurga, memerintah sebagai Raja 
alam semesta. Bukan itu sahaja, dia juga berdoa syafaat bagi   
umat-Nya, walaupun kita masih menantikan kedatangan-Nya 
yang  terakhir dan termulia. 
  
Tetapi semua ini membangkitkan satu lagi soalan, bukan? 
Sebenarnya siapakah “umat-Nya”? 
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S aya telah mula mencuba untuk mengajar anak saya berenang 
dalam usia yang sangat muda. Ia adalah satu kerja rumah. 

Masa itu pada usia setahun atau lebih, anak saya tidak suka     
apabila mukanya basah dalam tab mandi, apa lagi kolam yang 
dianggap besar seperti lautan baginya. Pada mulanya, 
“mengajarnya berenang” bererti membiarkan dia memercikkan air 
sedikit demi sedikit, dan mungkin membiarkan dia membenamkan 
mulutnya dalam air untuk menghasilkan buih jika dia berasa sangat 
berani. 

 

Akhirnya saya meyakinkannya untuk berjalan bersama saya di  
bahagian yang cetek, sudah tentulah dengan pelukan yang erat 
pada leher saya. Apabila kami dapat menguasai itu, tibalah masa 
untuk Pertunjukan yang Hebat – terjun ke dalam. Untuk memenuhi 
tugas yang telah diberikan oleh Allah sebagai seorang ayah, saya 
mengangkatnya keluar dari kolam, menyuruhnya berdiri di tepi  
kolam, dan berkata, “Ayuh, lompatlah!” 

 

Pada masa itu, saya berfikir anak saya yang berusia setahun itu 
akan memanggil saya seorang lelaki gila. Reaksi pada wajahnya, 
dalam lebih kurang dua saat, berubah dari keliru kepada          
memahami, kepada penolakan yang gembira, kemudian penolakan 
yang nyata. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, “Tidak. Saya 
mahu pergi berjumpa Mama.” Sekali lagi bertindak dengan setia 
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pada tanggungjawab saya sebagai seorang ayah, saya tidak 
mahu mengalah, saya mengejarnya dan akhirnya meyakinkannya 
(dengan pelbagai habuan) untuk kembali ke kolam. Dan kami tiba 
pada saat bersejarah itu. 

 

Saya melompat ke dalam air semula dan berdiri di hadapannya 
dengan tangan saya yang terbuka, memerhatikannya melompat-
lompat dengan diaper-renangnya seperti mana yang dilakukan 
oleh kanak-kanak yang berusia satu tahun apabila mereka ingin 
melompat tetapi ragu-ragu. “Ayuh, Nak,” saya berkata. “Saya di 
sini. Saya akan menyambut kamu, saya janji!” Dia memandang 
saya separa was-was, melakukan satu lompatan kecil, dan 
kemudian jatuh ke dalam kolam yang lebih kelihatan seperti jatuh 
daripada melompat. 

 

Dan saya menyambutnya. Selepas itu, kami melakukannya lagi. 
“Sekali lagi, Ayah! Sekali lagi!” Dan demikianlah setengah jam 
berlalu dengan melompat, menyambut, mengangkat, ulang semula, 
melompat, menyambut, mengangkat, ulang semula. 

 

Apabila sudah selesai, isteri saya dan saya mula berasa risau jika 
mungkin anak kami telah menjadi terlalu selesa dengan air. 
Bagaimana jika dia berkeliaran di kolam renang ketika tiada 
orang di sampingnya? Adakah dia akan ingat detik di mana dia 
melompat ke dalam kolam dengan selamat dan memutuskan     
bahawa kolam ini selamat? Adakah dia akan melompat lagi? 

 

Beberapa hari selepas itu kami memerhatinya di sekitar kolam  
renang, dan apa yang kami lihat menenangkan saya sebagai 
penjaga dan menyentuh saya dengan dalam sebagai seorang 
ayah. Tidak sedetik pun anak saya pernah terfikir untuk terjun ke 
dalam air – sekurang-kurangnya apabila saya tidak berdiri di 
hadapannya dengan tangan saya terbuka luas, berjanji untuk 
menyambutnya. Dan kemudian dia akan terjun! 

 

Anda lihat, di balik kejayaannya yang jelas, keyakinan anak saya 
untuk menangani air tidak pada kebolehannya sendiri. Ia adalah 
pada ayahnya, dan pada janji ayahnya, “Ayuh, Nak. Lompat. 
Saya janji saya akan menyambut kamu.” 
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Memperkenalkan Iman dan Pertaubatan 
 

Markus memberitahu kita bahawa Yesus memulakan pelayanan-
Nya dengan berkhotbah, “Sudah genap masanya dan kerajaan 
Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil 
ini” (Markus 1:15). Perintah ini – bertaubatlah dan percayalah – 
adalah apa yang Allah tuntut kita lakukan sebagai respons kepada 
berita baik tentang Yesus. 

 

Sepanjang Perjanjian Baru, inilah yang kita lihat para rasul        
memanggil orang untuk lakukan. Yesus memanggil para            
pendengar-Nya untuk bertaubat dan percaya kepada berita baik. 
Petrus, di akhir khotbahnya ketika hari Pentakosta, memberitahu 
orang ramai untuk “Bertaubatlah, dan hendaklah setiap orang   
daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus” (KPR. 2:38).1 

Paulus menjelaskan pelayanannya dalam KPR 20:21, dengan    
berkata, “Aku memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan 
orang Yunani tentang pertaubatan kepada Allah dan iman akan 
Tuhan Yesus”. Dan dalam 26:18, dia menyebutkan semula 
bagaimana Yesus sendiri telah mengutusnya 

 

untuk mencelikkan mata mereka dan membawa mereka daripada 
kegelapan kepada cahaya, daripada kuasa Iblis kepada kuasa 
Allah. Dengan demikian mereka akan menerima pengampunan 
dosa dan tempat antara orang yang disucikan oleh iman kepada-
Ku. 

 

Iman dan pertaubatan. Inilah yang menandakan mereka adalah 
umat Kristus, atau “Kristian”. Dalam kata lain, seorang Kristian  
adalah orang yang berpaling dari dosa dan percaya kepada   
Tuhan Yesus Kristus – dan tiada yang lain – untuk menyelamatkan-
nya dari dosa dan penghakiman yang akan datang. 
 

 

Iman adalah Pergantungan 
 

Iman adalah salah satu daripada perkataan-perkataan yang telah 
lama disalah-gunakan sehingga kebanyakan orang tidak tahu 

1 Dibaptis dalam nama Yesus merupakan ungkapan iman kepada-Nya.  
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apakah maksud sebenarnya. Cuba tanya seseorang di tengah 
jalan untuk menghuraikan iman, dan anda mungkin mendapat   
kata-kata yang berbunyi sangat dalam, di mana intinya adalah 
iman itu merupakan kepercayaan kepada sesuatu yang tidak   
masuk akal yang menentang semua bukti. 

 

Pada suatu tahun saya sedang menonton Perbarisan Hari    
Kesyukuran Macy di televisyen bersama anak lelaki sulung saya. 
Tema acara itu adalah “Percaya!” dan tumpuan utamanya,      
digantung di tengah-tengah pentas, adalah jarum penanda yang 
dipanggil Believe-o-meter (meter percaya). Setiap kali satu kereta 
perarakan tiba, atau satu muzik dimainkan, atau penari menari 
dengan pakaian orang kenit mereka, jarum pada meter-percaya 
itu melonjak dengan lebih tinggi sedikit. Sudah tentu tumpuan   
utama perbarisan tersebut adalah apabila Santa Claus sendiri 
menaiki kereta luncurnya yang digayakan dalam bentuk angsa 
yang megah, dan meter-percaya menjadi tidak tentu arah!      
Bersama muzik, tarian, kertas-kertas yang berterbangan, dan   
kanak-kanak – dan orang dewasa – yang menjerit, pelawat asing 
pasti akan meyimpulkan bahawa, “Ya, orang Virginia memang 
benar-benar percaya akan hal ini.” 

 

Anak saya yang berusia enam tahun, Tuhan memberkati dia,    
berfikir bahawa seluruh perkara itu adalah benar-benar gila. 

 

Tetapi itulah apa yang dunia sekarang fikirkan tentang iman. Ia 
adalah satu hiburan, permainan yang menyeronokkan dan       
menyenangkan di mana orang boleh melibatkan diri jika mereka 
mahu, tetapi tidak ada perhubungan yang benar dengan dunia 
sebenar. Kanak-kanak percaya akan Santa Claus dan arnab  
Easter. Penganut mistik percaya kepada kuasa batu dan kristal. 
Orang gila percaya kepada pari-pari. Dan orang Kristian,    
mereka percaya kepada Yesus. 

 

Walaupun begitu, bacalah Alkitab, dan anda akan mendapati 
bahawa iman itu tidak lebih dari satu karikatur. Iman bukanlah 
percaya kepada sesuatu yang anda tidak dapat buktikan, seperti 
yang ramai orang definisikan. Secara alkitabiah, ia adalah satu 
pergantungan. Satu janji yang nyata dalam kebangkitan Yesus  
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untuk menyelamatkan anda dari dosa. 
 
Paulus memberitahu kita tentang sifat iman dalam Roma 4, melalui 
perbincangannya tentang Abraham. Berikut adalah bagaimana dia 
menjelaskan iman Abraham: 
 

Meski bagaikan tiada harapan, Abraham berharap dan beriman, 
maka dia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa,    
sebagaimana yang telah dikatakan kepadanya, "Demikian jugalah 
keturunanmu kelak." Tanpa terjejas imannya, dia menghadapi   
kenyataan bahawa tubuhnya samalah seperti sudah mati – kerana 
dia sudah berusia kira-kira seratus tahun – dan rahim Sarah juga 
sudah mati. Namun demikian, Abraham tidak digugat kesangsian 
terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya 
lalu memuliakan Allah. Dia yakin sepenuhnya bahawa Allah 
berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya.  

(Roma 4:18-21) 

 

Meskipun segalanya bertindak melawan janji Allah – umur      
Abraham, umur isterinya dan kemandulan isterinya – Abraham 
percaya terhadap apa yang Allah telah katakan. Dia percaya 
kepada Allah tanpa ragu-ragu dan bergantung kepada-Nya untuk 
mencapai janji-janji-Nya. Sudah tentulah iman Abraham bukanlah 
suatu yang sempurna. Kelahiran Ismail kepada Hagar membuktikan 
bahawa Abraham pada awalnya mencuba untuk bergantung pada 
caranya sendiri untuk memenuhi janji Allah. Tetapi setelah          
bertaubat atas dosa itu, Abraham akhirnya meletakkan imannya 
kepada Allah. Dia bergantung kepada-Nya, seperti yang Paulus 
katakan, “Dia yakin sepenuhnya bahawa Allah berkuasa 
melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya.” 

 

Injil Yesus Kristus memanggil kita untuk melakukan hal yang sama – 
untuk meletakkan iman kita dalam Yesus, bergantung pada-Nya, 
dan percaya kepada-Nya untuk melakukan apa yang telah       
dijanjikan-Nya. 

 

 

Iman bagi Keputusan yang Benar 
 

Tetapi apakah sebenarnya yang kita bergantung kepada Yesus? 
Secara ringkasnya, kita bergantung kepada-Nya supaya kita 
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mendapat satu keputusan yang benar dari Allah Sang Hakim, dan 
bukannya satu keputusan bersalah. 

 

Biar saya jelaskan. Alkitab mengajar bahawa keperluan yang 
paling besar bagi setiap manusia adalah untuk didapati benar di 
mata Allah, bukannya jahat. Apabila penghakiman tiba, kita 
benar-benar memerlukan keputusan yang dinyatakan ke atas kita 
adalah “benar” bukannya “terkutuk.” Inilah yang disebutkan oleh 
Alkitab sebagai “diperbenarkan” – ia adalah penyataan Allah 
bahawa kita benar di mata-Nya, bukannya bersalah. 

 

Dan bagaimana kita memastikan keputusan yang benar ini?     
Alkitab memberitahu kita dengan jelas bahawa ia bukanlah 
dengan meminta Allah melihat kehidupan kita sendiri. Tidak, itu 
adalah satu tindakan yang bodoh. Jika Allah perlu mengira kita 
sebagai benar, Dia perlu melakukannya melalui sesuatu selain  
daripada rekod kita yang penuh dosa. Dia perlu melakukannya 
bagi rekod seseorang yang lain, yang menjadi pengganti bagi 
kita. Di sinilah iman dalam Yesus terlibat. Apabila kita meletakkan 
iman kita kepada Yesus, kita bergantung kepada-Nya untuk 
berdiri sebagai pengganti kita di hadapan Allah, dalam hidup-
Nya yang sempurna dan juga kematian-Nya bagi kita di kayu 
salib untuk membayar hukuman kita. Dalam erti kata lain, kita 
percaya bahawa Allah akan menggantikan rekod Yesus bagi kita, 
dan oleh itu mengisytiharkan kita sebagai benar (Roma 3:22). 

 

Anda mungkin berfikir seperti ini: Apabila kita percayakan Yesus 
untuk menyelamatkan kita, kita menjadi satu dengan-Nya, dan  
sebuah pertukaran yang indah akan berlaku. Segala dosa,    
pemberontakan dan kejahatan kita diberikan (atau dikreditkan) 
kepada Yesus, dan Dia mati kerana itu (1 Petrus 3:18). Dan pada 
masa yang sama, kehidupan sempurna yang Yesus jalani      
diberikan kepada kita, dan kita diisytiharkan sebagai benar. 
Apabila Allah melihat kepada kita, Dia melihat kebenaran Yesus, 
bukannya dosa kita. 

 

Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menulis dalam  
Roma 4 bahawa Allah “memperhitung perbenaran” untuk       
memisahkan kita daripada kerja amal, dan bahawa dosa kita 
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“dihapuskan” (ayat 5 dan 7). Apa yang lebih penting adalah apa 
yang Paulus maksudkan apabila dia berkata, bahawa Allah      
telah “memperbenar orang yang mungkar” (ayat 5)! Allah tidak 
memperbenar kita kerana diri kita sendiri adalah benar. Dan 
syukur kepada Tuhan ini adalah benar, kerana tidak ada seorang 
pun daripada kita yang mencapai piawaian itu! Tidak, Allah    
memperbenarkan kita kerana dengan iman, kita dibalut dengan 
kehidupan Kristus yang benar. Allah menyelamatkan kita dengan 
kasih yang suci, bukan kerana apa yang kita telah lakukan, tetapi 
hanya kerana apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. 

 

Nabi Zakharia menggambarkan perkara ini dengan gambaran  
indah Imam Besar Yosua yang diberikan jubah baru. Berikut adalah 
apa yang ditulis oleh Zakharia: 
 

  Seterusnya aku lihat Imam Besar Yosua yang sedang berdiri 
di hadapan malaikat Tuhan, sementara Iblis berdiri di sebelah 
kanannya untuk menuduhnya. Firman Tuhan kepada Iblis, "Tuhan 
mengherdik engkau, wahai Iblis! Tuhan, yang memilih Yerusalem, 
mengherdik engkau! Bukankah dia ini sisa kayu yang direnggut 
dari dalam api?"  
  Yosua mengenakan pakaian yang kotor ketika dia berdiri di 
hadapan malaikat itu. Lalu malaikat itu bersabda kepada mereka 
yang berdiri di hadapannya, "Tanggalkanlah pakaian yang kotor 
itu daripadanya."  
  Dia bersabda pula kepada Yosua, “Lihat, aku telah       
menjauhkan kesalahanmu, dan aku akan mengenakan pakaian 
pesta kepadamu.” 
  Kemudian aku berkata, "Pakaikanlah serban yang bersih di 
kepalanya!" Maka mereka memakaikan serban yang bersih di 
kepalanya, juga mengenakan pakaian kepadanya, sementara 
malaikat Tuhan berdiri di situ.  

(Zakharia 3:1-5) 

 

Baju yang mewah, bersih, dan baru bukanlah milik Yosua. Begitu 
juga dengan serban yang bersih. Apa yang dimiliki oleh Yosua 
adalah pakaian yang kotor ketika dia berdiri di hadapan Iblis 
yang ingin menuduhnya. Tidak, kebenaran Yosua yang dinikmatinya 
di hadapan Allah bukanlah miliknya. Ia telah diberikan kepadanya 
oleh orang lain. 
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Itu benar bagi kita sebagai orang Kristian juga. Kebenaran kita di 
hadapan Allah bukanlah milik kita. Ia diberikan kepada kita oleh 
Yesus. Allah memandang kepada Anak-Nya dan melihat dosa 
kita, dan Dia memandang kepada kita dan melihat kebenaran 
Yesus. Seperti dalam lagu,  
  

  Allah yang adil berpuas hati, 
        untuk melihat-Nya dan mengampuniku. 2 

 

 

Hanya Iman 
 

Apabila anda menyedari betapa bergantungnya anda kepada 
Yesus untuk penyelamatan anda – kematian-Nya bagi dosa anda, 
kehidupan-Nya untuk perbenaran anda – anda memahami     
mengapa Alkitab sangat bersungguh-sungguh tentang       
penyelamatan hanya datang melalui iman pada-Nya. Tidak ada 
jalan lain, tidak ada Penyelamat lain, tidak ada apa-apa atau 
sesiapa pun dalam dunia ini yang kita boleh sandarkan untuk 
penyelamatan, termasuklah usaha kita sendiri. 

 

Semua agama lain dalam sejarah manusia menolak idea di mana 
kita diperbenarkan hanya dengan iman. Sebaliknya, agama-
agama lain menegaskan bahawa penyelamatan dapat dicapai 
melalui usaha moral, pekerjaan baik, dan perbuatan baik        
harus melebihi perbuatan yang jahat. Itu sebenarnya tidak 
menghairankan. Itu adalah cara manusia berfikir – dan untuk 
mendesak – bahawa kita boleh menyumbang untuk penyelamatan 
kita sendiri. 

 

Kita semua orang yang bergantung kepada diri sendiri, bukan? 
Kita yakin dengan kecukupan diri kita sendiri, dan kita benci     
terhadap apa-apa sindiran yang mengatakan bahawa kita    
adalah kita kerana campur tangan orang lain. Fikirkan apa yang 
anda akan rasakan jika seseorang berkata tentang pekerjaan  
anda atau perkara lain yang anda anggap berharga terhadap 
anda, “Ya, kamu tidak megusahakan perkara itu. Kamu 
mendapatnya hanya kerana seseorang memberikannya kepada 

2 “Before the Throne of God Above,” Charitie I. Bancroft, 1863.  
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kamu.” Tetapi itulah sebenarnya apa yang terjadi apabila kita 
berbicara tentang penyelamatan kita di hadapan Allah. ia diberi-
kan kepada kita sebagai satu anugerah kasih kurnia, dan kita tidak 
melakukan apa-apa langsung – bukan kebenaran kita sendiri, 
bukan bayaran kita sendiri untuk dosa kita, dan tentunya bukan 
kerana mengerjakan hukum Taurat (Galatia 2:16). 

 

Meletakkan iman anda dalam Kristus bererti anda telah menolak 
sama sekali semua harapan lain untuk diperbenarkan di hadapan 
Allah. Adakah anda mendapati diri anda yakin terhadap         
perbuatan baik yang anda lakukan? Iman bererti mengakui baha-
wa mereka adalah sangat tidak mencukupi, dan hanya percaya 
kepada Kristus sahaja. Adakah anda mendapati diri anda meyakini 
apa yang anda fahami sebagai berhati baik? Iman bererti 
mengakui bahawa hati anda tidak baik sama sekali, dan hanya 
percaya kepada Kristus sahaja. Dengan gambaran yang lain, ia 
bermaksud terjun dari tebing kolam dan berkata, “Yesus, jika 
Engkau tidak menyambut saya, saya akan musnah. Saya tidak 
mempunyai harapan lain, tidak ada penyelamat lain. Selamatkan 
saya, Yesus, atau saya akan mati.” 

 

Itulah iman. 

 

 

Pertaubatan, Sisi Lain Sekeping Syiling 
 

Mesej Yesus kepada para pendengar-Nya adalah, “Sudah genap 
masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah              
dan percayalah akan Injil ini” (Markus 1:15). Jika iman adalah  
berpaling kepada Yesus dan bersandar kepada-Nya untuk 
penyelamatan, pertaubatan adalah sisi lain sekeping syiling. Ia 
adalah berpaling dari dosa, membencinya, dan menanganinya 
dengan mengandalkan kekuatan Allah untuk meninggalkannya,  
sama seperti kita berpaling kepada Yesus kerana iman. Oleh itu 
Petrus memberitahu orang ramai, “bertaubatlah dan berpalinglah 
kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan” (KPR 3:19). Dan 
Paulus berkata kepada semua orang “hendaklah kamu bertaubat 
dan berpaling kepada Allah” (KPR. 26:20). 

 



 

 

 
70    

 

Pertaubatan bukan sekadar plug-in pilihan kepada kehidupan 
orang Kristian. Ia sangat penting, yang menandakan mereka yang 
telah diselamatkan oleh Allah daripada yang belum diselamatkan.  

 

Saya mengenali ramai orang yang berkata seperti begini, “Ya, 
saya telah menerima Yesus sebagai Penyelamat, jadi saya 
seorang Kristian. Tetapi saya belum bersedia untuk menerima-Nya 
sebagai Tuhan. Saya masih ada sesuatu untuk dilakukan.” Dalam 
erti kata lain, mereka mendakwa bahawa mereka boleh beriman 
kepada Yesus dan diselamatkan, tanpa bertaubat dari dosa. 

 

Jika kita memahami pertaubatan dengan betul, kita akan melihat 
idea di mana anda boleh menerima Yesus sebagai Penyelamat 
tetapi tidak sebagai Tuhan adalah tidak masuk akal. Untuk      
satu perkara, ia tidak adil terhadap apa yang dikatakan oleh 
Kitab Suci tentang pertaubatan dan hubungannya dengan 
penyelamatan. Sebagai contoh, Yesus telah memberi amaran, 
“tetapi jika kamu tidak bertaubat daripada dosamu, kamu akan 
binasa sedemikian juga” (Lukas 13:3). Para rasul, ketika mereka 
mendengar cerita Petrus tentang pertaubatan Kornelius, mereka 
memuji Tuhan kerana telah memberi orang bukan Yahudi         
kesempatan “bertaubat dan mendapat hidup” (KPR 11:18), dan 
Paulus berkata “pertaubatan yang membawa kepada        
penyelamatan” dalam 2 Korintus 7:10. 

 

Tambahan pula, untuk beriman kepada Yesus, pada asasnya, 
ialah untuk percaya bahawa Dia adalah apa yang Dia katakan 
tentang diri-Nya – Raja yang disalibkan dan dibangkitkan yang 
telah mengalahkan maut dan dosa, dan yang mempunyai kuasa 
untuk menyelamatkan. Sekarang bagaimanakah seseorang boleh 
mempercayai semua ini, yakin pada-Nya, dan berpegang kepada
-Nya, namun pada masa yang sama berkata, “Tetapi saya tidak 
mengakui bahawa Engkau adalah Raja ke atas saya”? Itu tidak 
masuk akal. Iman dalam Kristus menolak kuasa saingan yang Raja 
Yesus telah kalahkan – dosa. Dan di mana penolakan dosa tidak 
berlaku, begitu juga iman yang tulen dalam Dia yang telah     
mengalahkannya. 

 

Itu seperti yang Yesus katakan dalam Matius 6:24: “Seseorang 
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tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan 
membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau akan setia 
kepada yang seorang dan mencela yang lain.” Untuk seseorang 
beriman kepada Raja Yesus adalah dengan menyangkal        
musuh-musuh-Nya. 
 
 

Pertaubatan, Bukan Kesempurnaan tetapi Mengambil Sisi 
 

Kini tiada satu pun dari itu bermaksud bahawa seorang Kristian 
tidak akan berdosa. Bertaubat dari dosa tidak semestinya         
bermakna anda berhenti melakukan dosa – pastinya tidak sama 
sekali, dan biasanya bukan dalam bahagian-bahagian tertentu  
juga. Orang Kristian masih adalah orang berdosa walaupun 
selepas Allah memberikan kita kehidupan rohani yang baru, dan 
kita akan terus berjuang dengan dosa sehingga kita dimuliakan 
bersama Yesus (lihat Galatia 5:17; 1 Yohanes 2:1). Tetapi         
walaupun pertaubatan tidak bermaksud satu pengakhiran yang 
segera bagi dosa kita, ini tidak bermaksud bahawa kita tidak akan 
hidup tenang dengan dosa kita. Kita akan mengisytiharkan perang 
terhadapnya dan mendedikasikan diri kita untuk menentangnya 
dengan kuasa Allah pada setiap sudut kehidupan kita. 

 

Ramai orang Kristian berjuang keras dengan idea pertaubatan ini 
kerana mereka berharap jika mereka benar-benar bertaubat, 
dosa akan meninggalkan mereka dan godaan akan berhenti.   
Apabila itu tidak berlaku, mereka jatuh dalam kekecewaan,     
mempersoalkan jika iman mereka kepada Yesus adalah nyata.  
Memang benar bahawa apabila Allah mencubai kita, Dia akan 
memberikan kita kuasa untuk melawan dan mengalahkan dosa     
(1 Korintus 10:13). Tetapi kerana kita terus berjuang dengan dosa 
sehingga kita dimuliakan, kita harus ingat bahawa pertaubatan 
yang tulen adalah lebih daripada satu perkara asas tentang sikap 
hati terhadap dosa berbanding dengan sekadar perubahan sikap. 
Adakah kita membenci dosa dan berperang melawannya, atau 
adakah kita menghargainya dan mempertahankannya? 
 

Seorang penulis menuliskan kebenaran ini dengan indah: 
 

Perbezaan di antara seorang yang tidak bertaubat dengan 
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orang yang bertaubat bukanlah seorang mempunyai dosa dan 
yang seorang lagi tidak; tetapi adalah yang seorang mengam-
bil bahagian dengan dosa yang dihargai menentang Allah 
yang ditakuti, dan seorang lagi mengambil bahagian dengan 

Allah yang didamaikan menentang dosanya yang dibenci.3 

 

Dengan itu sisi manakah yang anda pilih – dosa anda atau Allah 
anda? 

 

 

Perubahan yang Benar, Buah yang Benar 
 

Apabila seseorang benar-benar bertaubat dan percaya kepada 
Kristus, Alkitab mengatakan bahawa dia diberi kehidupan rohani 
yang baru. “Kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa,” kata 
Paulus. “Namun Allah, yang kaya dengan belas kasihan, kerana 
kasih-Nya yang amat besar kepada kita, walaupun ketika kita 
telah mati disebabkan kesalahan kita, telah menghidupkan kita 
bersama Kristus” (Efesus 2:1, 4-5). Apabila ini berlaku, hidup kita 
berubah – Bukan serta-merta, tidak cepat, bahkan tidak semesti-
nya berterusan. Tetapi ia berubah. Kita bermula menghasilkan 
buah. 

 

Alkitab mengatakan bahawa orang Kristian harus ditandai 
dengan kasih, belas kasihan dan kebaikan yang sama dengan  
Yesus. Orang Kristian yang sejati akan “berkelakuan selaras 
dengan pertaubatan itu,” kata Paulus (KPR 26:20). “Tiap-tiap 
pokok dikenal daripada buahnya,” kata Yesus. “Orang tidak    
memetik buah ara daripada pokok duri atau buah anggur       
daripada semak duri” (Lukas 6:44). Dalam erti kata lain, apabila 
orang diberi kehidupan rohani yang baru, mereka mula 
melakukan perkara-perkara yang dilakukan Yesus. Mereka mula 
hidup seperti Yesus hidup dan menghasilkan buah yang baik. 

 

Satu perkara yang mesti kita sentiasa perhatikan adalah 
pemikiran bahawa buah-buah itu adalah penyebab          

3 William Arnot, Laws from Heaven for Life on Earth (London: T. Nelson and 

Sons, 1884), 311.  
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penyelamatan kita. Sentiasa ada bahaya bahawa apabila kita 
mula melihat buah dalam kehidupan kita, secara halus kita akan 
mula bergantung pada buah itu untuk penyelamatan kita, bukannya 
pada Kristus. Hai orang Kristian, berjaga-jagalah terhadap       
godaan itu. Sedarlah bahawa buah yang anda hasilkan adalah 
buah dari pokok yang telah dijadikan baik oleh kasih Allah dalam 
Kristus. Untuk bergantung pada buah Kristian anda sendiri untuk 
mendapatkan perkenanan Allah akhirnya akan memindahkan iman 
anda sepenuhnya dari Yesus kepada diri anda sendiri. Dan itu   
sama sekali bukan penyelamatan. 

 

 

Ke Manakah Anda Akan Pergi? 
 

Apabila anda berdiri di hadapan Allah pada hari penghakiman, 
saya tertanya-tanya apa yang anda rancang untuk lakukan atau 
katakan untuk meyakinkan-Nya bagi memperbenarkan anda dan 
mengakui anda untuk semua berkat kerajaan-Nya? Apakah      
perbuatan baik atau sikap yang salih yang anda akan keluarkan 
dari poket untuk mengagumkan Dia? Adakah anda akan menunjuk-
kan rekod kehadiran gereja anda? Kehidupan keluarga anda? 
Pemikiran anda yang bersih tentang kehidupan? Hakikat bahawa 
anda tidak pernah melakukan apa-apa yang benar-benar kejam 
di mata anda sendiri? Saya tertanya-tanya apa yang akan anda 
pegang di hadapan-Nya sambil berkata, “Tuhan, kerana semua ini, 
perbenarkan saya!” 

 

Saya akan beritahu anda apakah setiap orang Kristian yang 
imannya hanya ada di dalam Kristus akan lakukan, dengan kasih 
kurnia Allah. Mereka akan dengan mudah dan senyap tunjuk   
kepada Yesus. Dan inilah pengakuan mereka: “Ya Allah, janganlah 
lihat pada mana-mana kebenaran dalam hidup saya sendiri. 
Lihatlah pada Anak-Mu. Perbenarkanlah saya bukan kerana apa 
yang saya lakukan dan siapa saya, tetapi kerana Dia. Dia       
menjalani kehidupan yang seharusnya saya jalani. Dia mati untuk 
kematian yang layak bagi saya. Saya telah menolak semua 
kebenaran yang lain, dan pengakuan saya hanyalah kepada-Nya. 
Perbenarkan saya, Ya Allah, kerana Yesus.” 
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D i pintu masuk lot parkir di gereja saya, ada satu plak gangsa 
dengan kata-kata abadi dari misionaris Jim Elliot: “Dia tidak 

bodoh memberikan apa yang dia tidak dapat simpan untuk 
mendapatkan apa yang dia tidak boleh kehilangan.” Saya suka 
petikan itu kerana ia membawa maksud yang sangat dalam bagi 
kos dan ganjaran menjadi seorang Kristian. 
 
Tidak syak lagi bahawa menjadi seorang Kristian adalah satu 
perkara yang mahal (Lukas 14:28). Tetapi ia juga benar bahawa 
ganjaran menjadi seorang Kristian adalah sangat hebat.     
Pengampunan dosa, diangkat menjadi anak Tuhan, hubungan 
dengan Yesus, kurniaan Roh Kudus, kebebasan dari kezaliman dosa, 
persekutuan di gereja, kebangkitan kekal, dan pemuliaan tubuh, 
dimasukkan dalam kerajaan Allah, syurga dan bumi yang baru, 
keabadian di hadirat Allah, melihat wajah-Nya – semua ini adalah 
janji yang Allah lakukan kepada kita dalam Kristus. Tidak hairanlah 
Paulus memetik kata-kata Yesaya: 
 

Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, 
        atau didengar oleh telinga, 
       atau timbul dalam hati manusia, 
itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi-Nya.  

(1 Korintus 2:9) 
 

Kehidupan orang Kristian bukan hanya tentang memastikan anda 

6 
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mengelak dari kemarahan Allah. Jauh daripada itu! Ia adalah  
tentang berada dalam satu hubungan yang benar dengan Allah, 
dan akhirnya menikmati-Nya untuk selama-lamanya. Ia adalah 
untuk berkata, mendapatkan sesuatu yang kita tidak boleh       
kehilangan – menjadi penghuni dalam kerajaan-Nya yang kekal. 
 
Dari saat seseorang menjadi orang yang percaya dalam Yesus 
Kristus, segala-galanya dalam hidupnya berubah selama-
lamanya. Saya tahu, tidak ada kertas hiasan berjatuhan dari   
syurga, dan tidak ada trompet, tidak ada nyanyian malaikat 
(sekurang-kurangnya yang kita tidak dapat dengar), tetapi ia 
nyata. Segalanya berubah. Allah telah “melepaskan kita”, Paulus 
berkata, “daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke 
dalam kerajaan Anak yang dikasihi-Nya” (Kol. 1:13). 
 
 

Apa Itu Kerajaan Allah? 
 

Kerajaan Allah adalah tema penting dalam Perjanjian Baru. Yesus 
sendiri telah berkhotbah tentangnya secara berterusan, dengan 
berkata, “Bertaubatlah, kerajaan syurga sudah dekat.” Kisah Para 
Rasul 28:31 merumuskan pelayanan Paulus seperti ini: 
“menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah serta Tuhan      
Yesus Kristus dengan berani dan bebas, tiada siapa yang 
menghalangnya”. Penulis surat Ibrani gembira dengan kenyataan 
bahawa orang yang percaya kepada Kristus adalah yang, 
“menerima sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncang” (Ibrani 
12:28), dan Petrus menggalakkan para pembacanya dengan 
pemikiran dialu-alukan ke dalam, “kerajaan kekal Tuhan dan 
Penyelamat kita Yesus Kristus” (2 Petrus 1:11). Kemudian dalam 
kitab Wahyu, semua suara lantang berkata di syurga: “Sekarang 
penyelamatan, kekuatan, kerajaan Allah kita, dan kuasa       
Kristus-Nya telah tiba” (Wahyu 12:10). 
 
Tetapi apakah kerajaan ini sebenarnya? Adakah ia sebuah alam, 
sebuah negara yang Allah mempunyai kekuasaan istimewa      
terhadapnya? Adakah ia gereja? Adakah ia wujud sekarang, atau 
adakah ia sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang akan tiba  
pada masa akan datang? Untuk hal itu, siapakah sebenarnya 
yang berada dalam kerajaan Allah? Bukankah perintah Allah 
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melibatkan semua orang, tanpa mengira sama ada dia percaya 
atau tidak kepada Yesus? Bukankah kita semua berada dalam   
kerajaan itu, dan bolehkah kita semua – tanpa mengira kita Kristian 
atau tidak – bekerja ke arah penubuhan kerajaan tersebut? 
 
Mari kita merujuk kepada beberapa soalan ini dengan           
memperhatikan beberapa perkara yang Kitab Suci ajarkan       
tentang kerajaan Allah. 
 
 

1. Pemerintahan Penebusan Allah 
 

Pertama, kerajaan Allah adalah pemerintahan penebusan Allah ke 
atas umat-Nya. Kerajaan adalah salah satu perkataan yang 
mempunyai konotasi yang kuat, dan dalam hal ini konotasi-konotasi 
ini cenderung untuk mengelirukan. Selalunya apabila kita berfikir 
tentang sebuah kerajaan, kita akan berfikir tentang plot tanah 
yang tertentu yang mempunyai sempadan yang nyata. Kerajaan 
adalah perkataan geografi untuk kebanyakan daripada kita.    
Namun, bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Secara          
alkitabiah, kerajaan Allah lebih baik difahami sebagai satu 
pemerintahan daripada kerajaan yang kita biasa gunakan. Jadi 
kerajaan Allah adalah penguasaan, pemerintahan dan kekuasaan 
Allah (Mazmur 145:11,13). 
 
Namun, ada satu perkataan penting yang lain yang kita perlu  
tambah ke dalam definisi kita. Seperti yang dinyatakan oleh      
Alkitab tentangnya, kerajaan Allah bukan hanya pemerintahan   
dan penguasaan-Nya. Ia adalah kuasa dan pemerintahan        
penebusannya; ia adalah kedaulatan kasih yang Dia lakukan ke 
atas umat-Nya sendiri. 
 
Sudah tentulah ia adalah benar bahawa tiada seinci pun dari alam 
semesta, tidak ada seorang pun, yang tidak bergantung kepada 
kuasa Allah atau di luar kekuasaan-Nya. Dia menciptakan segala-
nya, Dia memerintah segalanya, dan Dia akan menghakimi 
segalanya. Tetapi apabila Alkitab menggunakan ayat, “kerajaan 
Allah,” ia selalunya merujuk secara spesifik kepada pemerintahan 
Allah ke atas umat-Nya sendiri, ke atas mereka yang diselamatkan 
melalui Kristus. Oleh itu Paulus berbicara tentang orang Kristian 
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dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Kristus 
(Kolose 1:12-13), dan dia dengan penuh berhati-hati menyatakan 
bahawa mereka yang durjana tidak akan mewarisi kerajaan Allah 
(1 Korintus 6:9). 
 
Jadi, kerajaan Allah dapat didefinisikan secara ringkas sebagai 
kekuasaan, penguasaan dan pemerintahan penebusan Allah ke 
atas mereka yang ditebus oleh Yesus. 
 
 

2. Sebuah Kerajaan Telah Tiba 
  

Kedua, kerajaan Allah hadir di sini. Apabila Yesus memulakan  
pelayanan-Nya di dunia, Dia memberitakan satu mesej yang 
menakjubkan: “Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir   
tiba” (Matius 3:2). Sebenarnya, anda boleh menterjemahkannya 
sebagai, “Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga telah tiba!” 
 
Kita sudah melihat betapa menakjubkan penyataan Yesus melalui 
kata-kata itu. orang Yahudi telah menanti selama berabad-abad, 
berharap, dan berdoa untuk kemunculan kerajaan itu, untuk hari di 
mana pemerintahan Allah akan terlaksana di atas bumi dan    
umat-Nya akhirnya akan dibuktikan. Dan kini inilah Yesus, orang 
Nazaret yang bertukar dari seorang tukang kayu menjadi guru – 
memberitahu mereka bahawa hari yang mereka nantikan telah 
tiba. 
 
Bukan itu saja, Dia menyatakan bahawa kerajaan Allah telah  
bermula dalam-Nya! Jadi dalam Matius 12:28, ketika orang Farisi 
menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan nama Iblis, Yesus      
menegur mereka dan melakukan penyataan yang mengejutkan: 
“Tetapi jika Aku menghalau roh-roh iblis dengan Roh Allah, maka 
sesungguhnya kerajaan Allah sudah bertapak dalam                
kalanganmu.” Dapatkah anda lihat apa yang Dia katakan? Jelas 
sekali Allah sedang mengusir roh-roh iblis keluar, dan Dia 
melakukannya dengan Roh Allah. Apa yang dikatakannya adalah, 
akhirnya, janji penyelamatan Allah bagi umat-Nya telah bermula. 
Kerajaan itu sudah tiba. 
 
Satu pemikiran yang hebat! Penjelmaan Yesus adalah lebih      
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daripada sekadar lawatan yang baik dari Pencipta. Ia adalah 
pelancaran serangan balas penuh dan terakhir Allah ke atas dosa, 
kematian dan kemusnahan yang telah masuk ke dunia ketika Adam 
jatuh. 
 
Anda dapat melihat perang berlaku di seluruh kisah kehidupan  
Yesus dalam Perjanjian Baru. Raja Yesus telah pergi ke padang 
gurun untuk berhadapan dengan Iblis seorang diri – yang telah 
menggoda Adam dan menghumban dunia ke dalam kemusnahan 
bertahun-tahun yang lepas – dan dengan tegas telah               
mengalahkannya! Dia menyentuh mata seorang lelaki yang 
dilahirkan buta, dan cahaya masuk untuk pertama kalinya. Dia    
memandang dengan sedih ke arah sebuah makam dan berseru 
“Lazarus, keluar!” Dan kematian merasakan cengkamannya         
terhadap manusia semakin lemah apabila lelaki yang sudah mati 
itu berjalan keluar. 
 
Dan kemudian di atas segalanya, dosa itu sendiri dikalahkan ketika 
Yesus berseru di atas salib, “Sudah selesai!” Dan cengkaman ke-
matian akhirnya gagal sepenuhnya ketika malaikat berkata – 
dengan senyuman, saya yakin – “"Mengapakah kamu mencari Dia 
yang hidup di antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia sudah 
bangkit” (Lukas 24:5-6). Selangkah demi selangkah, pukulan demi 
pukulan, Yesus dengan tegas mengalihkan kesan-kesan kejatuhan. 
Raja dunia yang layak telah datang, dan segala yang menghalang 
pelaksanaan kerajaan-Nya – dosa, kematian, neraka, Iblis – telah 
dikalahkan dengan tegas. 
 
Apa yang dimaksudkan adalah banyak berkat kerajaan ini yang 
telah menjadi milik kita. Oleh itu Yesus memberitahu murid-murid-
Nya bahawa Dia akan menghantar kepada mereka “Penghibur 
yang lain,” Roh Kudus, yang akan membimbing mereka, menyabit-
kan mereka dengan dosa dan menguduskan mereka. Dengan cara 
yang sama, orang Kristian juga tahu apa yang diperlukan untuk 
diterima sebagai keluarga Allah dan berdamai dengan-Nya.   
Paulus juga berkata bahawa di mata Allah, kita telah pun     
dibangkitkan bersama Kristus Yesus, serta mendudukkan kita       
bersama-Nya di syurga (Efesus 2:6). 
 



 

 

 
80    

 

Itulah kebenaran yang menggalakkan. Tetapi ada sesuatu lagi, 
sesuatu yang sama penting, yang kita harus fahami. 
 
 

3. Sebuah Kerajaan yang Belum Lengkap 
 

Ketiga, kerajaan Allah belum lengkap, dan ia tidak akan lengkap 
sehingga Raja Yesus kembali. Walaupun semua yang dilakukan 
Yesus untuk menggulingkan kuasa-kuasa jahat, Dia tidak           
sepenuhnya dan akhirnya menegakkan pemerintahan Allah di 
dunia – sekurang-kurangnya belum lagi. Orang kuat telah diikat, 
tetapi tidak dimusnahkan. Kejahatan telah dikalahkan tetapi tidak 
dihapuskan, dan kerajaan Allah telah dirasmikan, tetapi tidak 
dibawa kepada penyelesaian yang penuh dan akhir. 
 
Yesus berbicara tentang satu hari yang akan datang apabila   
kerajaan ini akhirnya akan selesai. Pada hari itu, Dia berkata,  
malaikat “mengumpulkan semua dalam kalangan umat-Nya yang 
melakukan kejahatan dalam kerajaan-Nya dan yang menyebab-
kan orang berdosa… Orang yang benar akan bersinar laksana 
matahari dalam kerajaan Allah, Bapa mereka” (Matius 13:41-43). 
Dia juga melihat ke depan ketika Perjamuan Terakhir pada hari 
ketika Dia meminum wain anggur semula bersama murid-murid-
Nya: “Tetapi, Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air 
anggur lagi hinggalah pada hari Aku minum yang baru bersama-
mu dalam kerajaan Bapa-Ku” (Matius 26:19). 
 
Paulus juga menanti-nanti akan kebangkitan kekal bagi orang 
yang mati (1 Korintus 15), dan dia memberitahu jemaat di Efesus 
bahawa mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus “yang menjadi 
jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki 
Allah” (Efesus 1:14). Kemudian dia mengatakan bahawa Allah  
telah menyelamatkan kita “supaya pada zaman-zaman akan   
datang Allah dapat menunjukkan limpah kekayaan kasih          
kurnia-Nya dalam belas ihsan-Nya kepada kita dalam Kristus  
Yesus” (Efesus 2:7). Petrus juga bercakap tentang sebuah 
“penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir     
zaman” (1 Petrus 1:5), dan penulis surat Ibrani memberitahu    
pembacanya bahawa mereka adalah “orang asing dan musafir di 
muka bumi ini” (Ibrani 11:13) dan bahawa mereka perlu melihat 
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ke hadapan kepada “kota yang berasas, yang dibina dan dicipta 
oleh Allah” (ayat 10). 
 
Harapan yang besar bagi orang Kristian, perkara yang kita 
inginkan serta di mana kita menemukan kekuatan dan dorongan, 
ialah hari di mana Raja kita akan membelah langit dan kembali 
untuk melaksanakan kerajaan-Nya yang mulia, yang terakhir dan 
untuk selama-lamanya. Saat yang mulia itu adalah apabila segala-
galanya di dunia ini akan diperbetulkan, apabila keadilan akhir-
nya akan dilakukan, kejahatan disingkirkan buat selama-lamanya, 
dan kebenaran ditetapkan sekali lagi untuk semua. Allah berjanji: 
 

Sesungguhnya, Aku akan menciptakan  
       langit yang baru dan bumi yang baru. 
Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi  
       dan tidak akan timbul lagi dalam hati… 
Aku akan menciptakan Yerusalem menjadi suatu kegembiraan 
        dan penduduknya suatu kegirangan. 
Suara tangisan tidak akan terdengar lagi di dalamnya, 
       begitu pula suara jeritan.  
                                                              (Yesaya 65:17-19) 

 
Dan pada hari itu, nabi itu memberitahu kita, 
 

Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun membinasakan 
        di seluruh gunung-Ku yang suci, 
        kerana bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, 
         seperti air meliputi laut.  
                                                                             (Yesaya 11:9) 

 
Sewaktu kecil saya pernah terfikir bahawa nasib orang Kristian 
adalah untuk menghabiskan masa kekal dalam satu kebaktian   
gereja yang tidak pernah berakhir. Itu satu pemikiran yang 
menakutkan! Tetapi ia tidak benar sama sekali. Allah berniat untuk 
menciptakan bagi umat-Nya sebuah dunia yang baru, bebas dari 
dosa, kematian dan kesakitan. Peperangan akan berakhir,        
penindasan akan terhenti, dan Allah akan bersama dengan umat-
Nya untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi umat Allah yang akan 
menderita kematian, dan tidak akan ada lagi tangisan di tepi    
kuburan. Tidak akan ada lagi bayi yang hidup tetapi hanya untuk 
beberapa hari dan kemudian meninggal dunia. Tidak akan ada 
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lagi kesedihan, atau kesakitan, atau tangisan. Tidak ada lagi   
kerinduan kita terhadap rumah kita. Seperti yang kitab Wahyu 
beritahu kita, Allah sendiri akan mengesat air mata dari mata kita, 
dan akhirnya kita akan melihat wajah-Nya! 
 
Benar, apakah yang anda ingin katakan sebagai respons kepada 
semua ini? Saya fikir ada satu perkara: Ya, Tuhan Yesus,          
datanglah segera! 
 
Saya sentiasa berasa kagum apabila saya melihat orang        
berbicara tentang semua janji ini – langit baru dan bumi baru,  
kota syurgawi yang tidak ada kejahatan yang dapat memasuki-
nya, dunia dikosongkan dari kematian, perang, dan penindasan, 
orang yang dibangkitkan oleh Allah akan hidup bahagia di     
hadirat-Nya untuk selama-lamanya – dan kemudian mereka     
berpandukan janji-janji itu dan berkata, “Baiklah, mari kita 
lakukan itu!” 
 
Hakikatnya adalah kita sebagai manusia tidak akan mampu 
melaksanakan dan menyempurnakan kerajaan Allah. Walaupun 
kita melakukan yang terbaik – dan benar-benar baik – dalam 
usaha kita untuk menjadikan dunia sebuah tempat yang lebih baik, 
namun kerajaan yang dijanjikan dalam Alkitab hanya akan     
berlaku apabila Raja Yesus sendiri kembali untuk melakukan hal 
itu. 
 
Itulah perkara penting untuk diingati, sekurang-kurangnya untuk 
beberapa sebab. Pertama, ia melindungi kita dari kesilapan yang 
salah dan benar-benar menipu tentang apa yang kita mampu  
capai dalam dunia yang fana ini. Orang Kristian pasti dapat 
membawa beberapa perubahan dalam masyarakat. Ia pernah 
berlaku sebelum ini dalam sejarah, dan saya tidak mempunyai 
alasan untuk mempersoalkan bahawa ia sedang berlaku sekarang 
dan bahawa ia akan berlaku lagi pada masa hadapan. Orang 
Kristian telah melakukan dan masih dapat melakukan kebaikan 
yang besar di dunia – kebaikan yang akan memuji Allah dan   
Yesus Kristus kepada dunia. 
 
Tetapi saya merasakan cerita alkitabiah memaksa kita untuk 
mengiktiraf bahawa sehingga Kristus kembali, kemenangan sosial 
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dan kebudayaan kita akan sentiasa goyah, tidak kekal. Orang 
Kristian tidak akan pernah dapat membawa kerajaan Allah. Hanya 
Allah sendiri yang dapat melakukan hal itu.  Yerusalem syurgawi 
akan turun dari langit; ia bukan dibina dari bawah ke atas. 
 
Apa yang lebih penting adalah mengingati bahawa kerajaan ini 
hanya akan dilaksanakan apabila Yesus kembali menjadi dasar 
bagi harapan, kasih sayang, dan kerinduan kita kepada Yesus 
sendiri. Daripada melihat kepada beberapa kuasa manusia,      
tindakan manusia, kekuasaan manusia, atau bahkan usaha kita 
sendiri untuk memperbaiki segalanya, kita akan memandang ke 
langit dan berseru dengan rasul Yohanes, “Walaupun demikian, 
datanglah, Tuhan Yesus!” Kerinduan kita terhadap kepulangan-Nya 
bertambah, doa kita kepada-Nya bertumbuh semakin bersungguh-
sungguh, dan kasih kita kepada-Nya semakin dalam. Ringkasnya, 
keinginan dan harapan kita berpusat dengan teguh – dan benar – 
terhadap kerajaan Raja. 
 
 
4. Sebuah Respons Kepada Raja 
 

Keempat, kemasukan dalam kerajaan Allah bergantung             
sepenuhnya pada respons seseorang kepada Raja. Yesus telah 
menyatakan dengan sangat jelas tentang hal ini. Berulang kali Dia 
membuatkan seseorang memberi respons kepada-Nya, dan      
mesej-Nya adalah satu-satunya faktor penentu sama ada orang itu 
akan masuk ke dalam kerajaan-Nya atau tidak. Fikirkan tentang 
cerita seorang yang kaya. “Apakah yang harus aku buat untuk  
mewarisi hidup yang kekal?” tanya lelaki itu. Yesus menjawab, 
“Ikutlah Aku,” yang bermaksud supaya orang itu berpaling dari 
kekayaannya dan percaya kepada Yesus (Markus 10:17,21). 
 
Dari waktu ke waktu, Yesus mengatakan bahawa Allah akan      
melukis satu garisan yang terang di tengah-tengah manusia,    
memisahkan yang diselamatkan daripada yang tidak 
diselamatkan. Dan satu perkara yang membezakan kedua-duanya 
adalah bagaimana mereka memberi respons kepada Raja Yesus. 
Itulah inti cerita tentang domba dan kambing dalam Matius 25.   
Pada akhirnya, perbezaan di antara “Datang” dan “Pergi dari-Ku” 
adalah bagaimana setiap orang memberi respons kepada Yesus 
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ketika Dia diperkenalkan oleh “saudara-saudara-Nya,” iaitu umat-
Nya. 
 
Dan tentu saja, apa yang memungkinkan kita menjadi Umat Yesus 
adalah kematian-Nya bagi kita di kayu salib. Itulah perkara yang 
sangat menakjubkan tentang Yesus, bukan sahaja kerana Dia  
adalah Raja atau kerana Dia memulakan sebuah kerajaan kasih 
dan berbelas kasihan. Sebenarnya, itu tidak mengagumkan sama 
sekali; setiap orang Yahudi tahu ia akan berlaku pada suatu hari 
nanti. Tidak, apa yang benar-benar mengagumkan tentang injil 
Yesus adalah Raja ini mati untuk menyelamatkan umat-Nya,      
bahawa Mesias telah menjadi Mesias yang disalibkan. 
 
Orang Yahudi telah berharap selama berabad-abad untuk 
seorang Raja Mesias yang akan datang dan menyelamatkan 
mereka. Mereka juga mempunyai harapan untuk Hamba Tuhan 
yang menderita (dinubuatkan oleh Yesaya), dan mereka juga 
mempunyai sebuah harapan yang tidak jelas dari “anak manusia” 
yang kudus yang akan muncul pada akhir zaman (Daniel). Namun 
begitu, apa yang mereka tidak pernah ketahui adalah ketiga-tiga 
figura ini akan muncul dalam seorang yang sama! Tidak ada 
seorang pun yang pernah menyebutkan ketiga-tiga ini bersama – 
sekurang-kurangnya tidak sehingga Yesus.  
 
Namun, Yesus bukan saja mengisytiharkan diri-Nya sebagai     
memenuhi harapan mesias Israel (iaitu, Raja), tetapi juga secara 
berterusan menyebut diri-Nya sebagai “Anak Manusia” yang ilahi 
dari Daniel 7. Tambahan pula, Yesus berkata tentang Anak    
Manusia bahawa Dia akan “menyerahkan nyawa-Nya sebagai 
tebusan bagi ramai orang” (Markus 10:45), yang merujuk kepada 
Hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 53:10. 
 
Adakah anda melihat apa yang dituntut oleh Yesus? Dia berkata 
bahawa Dia sendiri telah menggenapi – kesemuanya pada masa 
yang sama – peranan Mesias Daud, Hamba yang Menderita    
dalam Yesaya, dan Anak Manusia dalam Daniel! Yesus      
mempunyai sifat ilahi Anak Manusia, bergabung dengan         
penderitaan penggantian Hamba yang menderita, dan akhirnya 
menggabungkan kesemuanya dalam peranan-Nya sebagai     
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Mesias. Ketika Yesus selesai mengumpulkan semua harapan orang 
Yahudi, Raja ini adalah benar-benar jauh lebih revolusioner dari 
apa yang diharapkan oleh orang Yahudi. Dia adalah Raja-Hamba 
yang ilahi, yang menderita dan mati bagi umat-Nya untuk memberi 
mereka penyelamatan, menjadikan mereka benar di mata       
Bapa-Nya, dan membawa mereka dengan penuh kemuliaan ke  
dalam kerajaan-Nya.  
 
Memandangkan semua itu, tidak hairanlah bahawa Yesus          
menyediakan laluan ke dalam kerajaan-Nya bergantung           
sepenuhnya sama ada seseorang itu bertaubat atas dosanya dan 
percaya kepada-Nya dan karya penebusan-Nya di atas kayu 
salib. Apabila Yesus bercakap tentang “injil kerajaan,” maksud-
Nya bukan hanya tentang kerajaan telah datang, tetapi kerajaan 
itu telah datang dan anda boleh masuk dalamnya jika anda      
bersatu dengan Dia, Sang Raja, dengan iman yang hanya Dia   
sahaja yang dapat menyelamatkan anda dari dosa anda. 
 
Oleh itu, menjadi warganegara kerajaan Kristus bukanlah sekadar 
“menjalani kehidupan dalam kerajaan” atau “mengikuti teladan 
Yesus” atau “hidup seperti Yesus”. Hakikatnya adalah, seseorang 
boleh mengaku dirinya “pengikut Yesus” atau “penghuni kerajaan” 
namun masih berada di luar kerajaan itu. Anda boleh hidup seperti 
yang anda kehendaki, tetapi kecuali jika anda datang kepada  
Raja yang disalibkan dalam pertaubatan dan iman, bergantung 
kepada Dia sahaja sebagai korban yang sempurna bagi dosa   
anda dan satu-satunya harapan untuk penyelamatan anda, anda 
bukan seorang Kristian dan bukan warganegara kerajaan-Nya. 
 
Cara untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Kristus adalah dengan 
datang kepada Raja, bukan sekadar memuji Dia sebagai satu   
contoh yang baik yang menunjukkan kita cara hidup yang lebih 
baik, tetapi dengan rendah diri percaya kepada-Nya sebagai  
Tuhan yang telah disalib dan bangkit yang dapat melepaskan   
anda dari hukuman mati. Akhirnya, satu-satunya cara untuk masuk 
ke dalam kerajaan itu adalah melalui darah Raja. 
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5. Satu Panggilan untuk Hidup Bagi Raja 
 

Kelima, untuk menjadi warganegara kepada kerajaan itu ialah 
dipanggil untuk hidup dalam kehidupan kerajaan itu. Dalam Roma 
6, Paulus memanggil orang Kristian untuk mengakui bahawa  
mereka telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan dibawa ke 
dalam kerajaan Allah. 
 

  Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut 
mati bersama-Nya. Demikian juga, sebagaimana Kristus   
dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, 
kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. 
  Jika kita telah disatukan dengan Kristus kerana kita turut 
mati bersama-Nya, maka tentulah kita akan disatukan juga 
dengan-Nya dalam kebangkitan semula-Nya.  
  Kerana kita tahu bahawa diri kita yang dahulu telah    
disalib bersama-Nya supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan, 
dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. 7Kerana sesiapa 
yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Jika kita telah 
mati bersama Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup 
dengan-Nya juga. Kerana kita tahu bahawa oleh sebab Kristus 
telah dibangkitkan daripada kematian, Dia tidak mungkin mati 
lagi; kematian tidak berkuasa atas-Nya lagi. Dengan kematian-
Nya, Dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya; 
tetapi dengan kehidupan-Nya, Dia hidup kepada Allah. 
Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa tetapi 
hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus.  

  (Roma 6:4-11) 

 
Apabila kita dibawa dengan iman ke dalam kerajaan Allah, Roh 
Kudus akan memberikan kita satu hidup yang baru. Kita menjadi 
warganegara kerajaan yang baru, dan rakyat bagi seorang Raja 
yang baru. Kerana itu kita juga mempunyai kewajiban untuk taat 
kepada Raja itu, untuk hidup dengan cara yang memuliakan-Nya. 
Kerana itulah Paulus berkata: 
 

  Oleh itu, jangan biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu         
yang fana sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. 
Janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada 
dosa, sebagai alat-alat kedurjanaan; sebaliknya persembahkan-
lah dirimu kepada Allah, sebagai orang yang telah dibawa     
daripada kematian kepada kehidupan; dan persembahkan      
bahagian-bahagian tubuhmu kepada-Nya sebagai alat-alat   
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perbenaran. (Roma 6:12-13) 

 
Sehingga Kristus kembali, kita umat-Nya akan terus hidup dalam 
zaman yang berdosa ini, dan Raja kita memanggil kita untuk    
menjalani kehidupan yang layak bagi kerajaan yang Dia telah 
panggil kita (1 Tesalonika 2:12), untuk “terserlahlah seperti        
bintang” dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan   
songsang (Filipi 2:15). Ia bukanlah bermaksud semua yang hidup 
dalam kehidupan kerajaan itu akan membawa kita ke dalam     
kerajaan ini. Ia adalah apabila kita telah dibawa ke dalam       
kerajaan ini melalui iman kepada Raja, kita akan mendapati diri 
kita bersama dengan tuan yang baru, peraturan yang baru,      
piagam yang baru, kehidupan yang baru – dan oleh itu kita mula 
ingin menjalani kehidupan kerajaan itu. 
 
Alkitab memberitahu kita bahawa dalam zaman ini, kehidupan   
kerajaan menjadi utama dalam gereja. Pernahkah anda terfikir 
tentangnya? Gereja adalah di mana kerajaan Allah dijadikan 
nyata dalam zaman ini. Lihat dalam Efesus 3:10-11: 
 
Dengan demikian sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberita-
hu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga. Ini 
adalah menurut maksud-Nya yang kekal yang telah ditunaikan-
Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.  
 
Gereja adalah arena di mana Allah telah memilih, di atas segala-
nya, untuk mempamerkan kebijaksanaan-Nya dan kemuliaan injil. 
Seperti yang telah dikatakan oleh ramai orang, gereja adalah  
empayar kerajaan Allah di dunia ini. Tidak benar untuk        
mengatakan bahawa gereja ialah kerajaan Allah. Seperti yang 
kita telah lihat, ada lebih lagi tentang kerajaan berbanding 
dengan itu. Tetapi adalah benar untuk mengatakan bahawa gereja 
adalah di mana kita melihat kerajaan Allah dinyatakan dalam   
zaman ini.  
 
Adakah anda ingin melihat bagaimanakah rupa kerajaan Allah, 
sekurang-kurangnya sebelum ia dijadikan sempurna? Inginkah anda 
melihat kehidupan yang kerajaan itu jalani sekarang? Lihat sahaja 
gereja. Di situlah di mana kebijaksanaan Allah dipamerkan, di   
mana mereka yang dahulunya diasingkan telah didamaikan dan 
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bersatu kerana Yesus, dan di mana Roh Kudus Allah sedang 
bekerja untuk membuat dan membina semula kehidupan manusia. 
Ia adalah di mana umat Allah belajar untuk mengasihi satu sama 
lain, merasakan beban dan kesedihan orang lain, untuk menangis 
bersama dan gembira bersama, dan bertanggungawab dengan 
satu sama lain. Sudah tentulah ia tidak sempurna, tetapi gereja 
adalah di mana kehidupan kerajaan itu dijalani dan dipamerkan 
kepada dunia yang sangat memerlukan penyelamatan. 
 
 

Terus Berjalan Menembusi Kegelapan  
 

Sudah tentu, hanya keperluan terdesak dunia untuk diselamatkan 
yang menjadikan hidup sebagai warganegara kerajaan Kristus 
pada zaman ini menjadi sangat sukar. Kepada dunia, orang    
Kristian sangat mengancam, dan ia selalu seperti itu. Pada zaman 
gereja awal, pengisytiharan “Yesuslah Tuhan!” adalah penolakan 
yang penuh penghasutan dan penghujatan kepada kekuasaan 
kaisar, dan mereka membunuh orang Kristian yang mengatakan-
nya. Hari ini, pengisytiharan “Yesuslah Tuhan” adalah penolakan 
pluralisme yang tidak bertoleransi dan ditolak, dan dunia 
menghina kita kerananya. 
 
Tidak pernah dalam Kitab Suci dikatakan kehidupan dalam      
kerajaan itu – perjuangan untuk terus setia kepada Raja – adalah 
mudah. Yesus berjanji bahawa pengikut-Nya akan menghadapi 
penganiayaan, bahawa mereka akan dihina dan diejek, bahkan 
dibunuh. Tetapi walau di tengah-tengah kesemua ini, kita orang 
Kristian akan teruskan perjuangan kerana kita tahu bahawa akan 
tersedia untuk kita di hadirat Allah suatu pusat yang tidak dapat 
kita bayangkan. 
 
Dalam buku terakhir epik J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, 
para adiwira dalam cerita itu tiba ke bahagian yang gelap     
dalam perjalanan mereka. Mereka telah menempuh ribuan batu 
dan akhirnya tiba ke tanah kejahatan yang telah menjadi 
matlamat mereka, tetapi kerana beberapa sebab yang berbeza, 
segala-galanya kelihatan hilang kini. Namun dalam detik yang 
paling gelap, salah seorang adiwira itu, Sam, melihat ke langit 
yang hitam. Inilah yang ditulis oleh Tolkien: 
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Jauh di atas pergunungan di sebelah barat, langit malam masih 
malap dan pudar. Di sana, mengintip di sebalik awan-awan di 
atas gunung tinggi di antara pergunungan, Sam melihat bintang 
yang bersinar buat seketika. Keindahannya menarik hatinya,   
ketika dia memandang ke arah tanah yang telah ditinggalkan, 
dan harapan kembali kepadanya. Seperti sebuah aci, jernih dan 
dingin, fikiran itu menusuk ke dalam dirinya bahawa di akhir 
Shadow adalah satu perkara yang kecil dan sudah berlalu; ada 
cahaya dan keindahan tinggi yang tidak tercapai buat selama-
nya. 

 
Inilah salah satu detik kegemaran saya dalam cerita itu, kerana di 
situlah Tolkien, yang sendiri mengakui bahawa dirinya percaya 
kepada Kristus, menunjukkan kepada kita di mana kita mendapat 
keberanian untuk terus berjalan menembusi kegelapan. Ia datang 
dari harapan. Ia datang dari mengetahui bahawa penderitaan kita 
yang sekarang adalah sebuah perkara kecil dan akan berlalu, dan 
bahawa, seperti yang Paulus katakan, mereka benar-benar tidak 
layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan   
dalam kita apabila Raja kita kembali. 
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P ada satu ketika dalam Pilgrim’s Progress karya John Bunyan, 
watak utama cerita itu, Christian, mendapati dirinya bercakap 

dengan dua peribadi yang samar-samar yang bernama Formalist 
dan Hypocrisy. Seperti Christian, mereka mendesak, mereka sedang 
dalam perjalanan ke Kota Celestial, dan mereka yakin mereka 
akan berjaya sampai ke sana kerana ramai orang dari negara 
mereka telah pernah melalui jalan ini sebelum ini. 
 
Tentunya, nama mereka menggambarkan apa yang berlaku.     
Formalist dan Hypocrisy tidak akan dapat sampai ke kota itu. 
 
Pertama kali Christian melihat kedua-kedua orang itu, mereka    
sedang jatuh dari tembok yang ada di sepanjang laluan sempit 
yang dilalui oleh Christian. Sudah tentu dia menyedari itu adalah 
masalah, kerana dia tahu bahawa satu-satunya laluan sah ialah 
laluan sempit menelusuri Gerbang Wicket, yang dalam cerita itu 
melambangkan pertaubatan dan iman kepada Kristus yang telah 
disalibkan. 
 
Christian tidak takut untuk berterus terang, menekankan kedua 
orang itu tentang: “Mengapa kamu tidak melalui gerbang itu?” 
Kedua orang itu dengan pantas menjelaskan bahawa orang di 
negara mereka berpendapat bahawa gerbang itu terlalu jauh, jadi 
mereka telah memutuskan jauh sebelum itu untuk “melalui jalan 
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pintas.” Mereka juga berkata, 
 

Jika kami dapat melalui jalan itu, apakah pentingnya tentang 
laluan yang mana kami lalui? Jika kami berjaya masuk, maka 
kami masuk. Kamu sekarang dalam jalan itu, dan kamu melalui 
gerbang itu; kami dalam jalan kami, dan kami memanjat tembok 
itu. Jadi bagaimana kamu adalah lebih baik daripada kami? 

 
Christian memberi amaran kepada mereka bahawa Pemerintah 
kota itu telah menetapkan bahawa sesiapa sahaja yang memasuki 
Kota Celestial harus masuk laluan sempit melalui gerbang, dan dia 
menunjukkan kepada mereka skrol yang telah diberikan kepada-
nya di sana, yang dia harus tiba di gerbang kota itu untuk       
memasukinya. “Saya rasa,” Christian berkata, “kamu tidak ada 
skrol ini, kerana kamu tidak masuk melalui gerbang itu.” 
 
Bunyan ingin menunjukkan bahawa satu-satunya jalan untuk 
penyelamatan adalah melalui Gerbang Wicket – iaitu melalui 
pertaubatan dan iman. Tidak cukup untuk hanya menjalani hidup 
sebagai orang Kristian. Jika seseorang itu tidak masuk melalui 
gerbang, dia bukanlah benar-benar seorang Kristian. 
 
 

Injil yang Lebih Besar dan Lebih Relevan? 
 

Itu adalah sebuah cerita lama, tetapi isi yang dikatakan oleh    
Bunyan adalah lebih lama. Sejak dari mula lagi, manusia telah 
berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri melalui cara 
yang wajar bagi mereka, bukannya mendengar dan berserah 
kepada Allah. Mereka telah mencuba untuk memahami bagai-
mana penyelamatan bertindak – bagaimana membuatkan injil itu 
bekerja – selain dari Gerbang Wicket, iaitu selain dari salib Yesus 
Kristus.  
 
Itu tidak kurang benarnya dalam hari-hari kita sendiri. 
Sesungguhnya saya percaya salah satu bahaya yang paling    
besar yang dihadapi oleh tubuh Kristus pada hari ini adalah    
godaan untuk memikirkan semula dan mengartikulasikan Injil 
dengan cara menjadikan pusat sesuatu selain kematian Yesus di 
kayu salib menggantikan orang berdosa. 
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Tekanan untuk melakukan ini sangat besar, dan ia datang dari   
pelbagai arah yang berlainan. Salah satu punca tekanan ini     
adalah pemahaman umum yang semakin meningkat tentang injil 
pengampunan dosa melalui kematian Kristus yang dikatakan tidak 
cukup “besar” – kerana ia tidak menyebutkan masalah seperti   
peperangan, penindasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan sangat 
“tidak terlalu penting”, seperti yang dituliskan oleh seorang penulis, 
apabila dia berbicara tentang masalah-masalah nyata dunia ini. 
 
Sekarang, saya rasa pertuduhan itu sama sekali salah. Semua    
masalah itu adalah, pada akarnya, adalah akibat dari dosa   
manusia, dan ia adalah satu kebodohan untuk berfikir bahawa 
dengan sedikit lagi aktivisme, sedikit lagi perhatian, sedikit lagi 
“hidup dengan cara Yesus hidup,” kita dapat menyelesaikan semua 
masalah ini. Tidak, hanya salib sahaja yang benar-benar dapat 
menangani semua dosa itu, dan saliblah yang memungkinkan orang 
untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Allah yang sempurna. 
 
Walau bagaimanapun, tekanan untuk mencari injil yang “lebih   
besar” dan “lebih relevan” seolah-olah telah mencengkam ramai 
orang. Berkali-kali, buku demi buku, kita melihat penjelasan tentang 
injil berakhir dengan menyebarkan salib ke kedudukan yang 
kedua. Di situ adalah pengisytihara bahawa inti injil adalah Allah 
memperbaharui dunia, atau bahawa Dia telah menjanjikan sebuah 
kerajaan yang akan menetapkan segala sesuatu menjadi benar, 
atau bahawa Dia memanggil kita untuk bergabung dengan-Nya 
untuk mengubah budaya kita. Apa sahaja yang spesifik, hasilnya 
adalah berulang-ulang, kematian Yesus di tempat orang berdosa 
diandaikan, dipinggirkan, atau bahkan (kadang-kadang dengan 
sengaja) diabaikan. 
 
 

Tiga Pengganti Injil 
 

Pengabaian salib ini berlaku secara terang-terangan di kalangan 
orang Kristian evangelikal, seolah-olah bagi saya, dalam           
beberapa cara yang berbeza. Beberapa injil yang “lebih besar 
dan lebih baik” telah dianjurkan dalam beberapa tahun 
kebelakangan ini, dan setiap daripadanya kelihatan seperti 
mendapat agak ramai pengikut. Bagaimanapun, sejauh mana     
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injil-injil yang “lebih besar” ini menjadi pusat mereka selain salib, 
saya ingin berkata bahawa mereka adalah kurang daripada injil, 
atau bukan injil sama sekali. Biar saya berikan anda tiga contoh 
untuk perkara ini. 
 
 

1. “Yesus Adalah Tuhan” Bukan Injil 
  

Salah satu yang paling popular dari injil-injil yang “lebih besar” 
ini adalah dakwaan bahawa berita baik hanyalah pengisytiharan 
bahawa “Yesus adalah Tuhan.” Sama seperti sekumpulan bentara 
masuk ke kota dan mengisytiharkan, “Kaisar adalah Tuhan,” orang 
Kristian menjadi bentara berita baik tentang Yesus yang          
memerintah, dan bahawa Dia dalam proses untuk mendamaikan 
seluruh dunia kepada diri-Nya dan membawanya di bawah 
pemerintahan-Nya. 
 
Sudah tentulah pengisytiharan bahawa “Yesus adalah Tuhan” 
adalah sangat-sangat benar! Dan pengisytiharan ketuhanan Yesus 
adalah penting bagi mesej injil. Oleh itu Paulus berkata dalam 
Roma 10:9 bahawa orang yang mengakui “Yesus adalah Tuhan” 
akan diselamatkan, dan dalam 1 Korintus 12:3 dia mengatakan 
bahawa hanya dengan Roh Allah sahaja seseorang dapat 
mengesahkan kebenaran itu. 
 
Tetapi sudah pasti tidak benar untuk mengatakan bahawa      
pengisytiharan “Yesus adalah Tuhan” adalah kesimpulan dan isi 
berita baik Kristian. Kita telah melihat bagaimana orang Kristian 
awal mengatakan lebih daripada itu apabila mereka             
mengisytiharkan injil. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus 
berkhotbah, “Hendaklah seluruh keturunan kaum Israel tahu 
dengan pastinya, bahawa Allah telah menjadikan Yesus, yang 
kamu salib itu, Tuhan dan Kristus” (ayat 36). Tetapi sebelum dan 
selepas kenyataan itu adalah penjelasan penuh tentang apa yang 
dimaksudkan oleh ketuhanan Yesus. Ini bermakna bahawa Tuhan 
ini telah disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan, dan ini juga    
bermakna bahawa kematian dan kebangkitan-Nya, di atas 
segalanya, telah mencapai “pengampunan dosa” bagi mereka 
yang ingin bertaubat dan percaya kepada-Nya. Petrus tidak  
hanya mengisytiharkan bahawa Yesus adalah Tuhan. Dia        
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mengisytiharkan bahawa Tuhan ini telah bertindak bagi pihak  
umat-Nya untuk menyelamatkan mereka dari murka Allah terhadap 
dosa mereka. 
 
Kini sepatutnya telah jelas bahawa untuk mengatakan “Yesus    
adalah Tuhan” sebenarnya bukanlah berita baik jika kita tidak 
menjelaskan bagaimana Yesus bukan hanya Tuhan sahaja tetapi 
juga Penyelamat. Ketuhanan merujuk hak untuk menghakimi, dan 
kita telah melihat bagaimana Allah bermaksud untuk menghakimi 
kejahatan. Oleh itu, kepada orang berdosa dalam pemberontakan 
terhadap Allah dan terhadap Mesias-Nya, pengisytiharan bahawa 
Yesus telah menjadi Tuhan adalah berita buruk. Ini bermakna musuh 
anda telah memenangi takhta itu dan kini ingin menghukum anda 
bagi pemberontakan anda terhadapnya. 
 
Supaya berita itu menjadi baik dan tidak hanya menakutkan, ia 
perlu memasukkan satu jalan untuk pemberontakan anda diampuni, 
satu cara untuk anda didamaikan dengan Dia yang telah dijadikan 
Tuhan. Itulah apa yang kita lihat dalam Perjanjian Baru – bukan 
hanya pengisytiharan bahawa Yesus itu Tuhan, tetapi bahawa   
Tuhan Yesus telah disalibkan supaya orang berdosa dapat        
diampuni dan dibawa ke dalam sukacita kerajaan-Nya yang akan 
datang. Selain dari itu, pengisytiharan bahawa “Yesus adalah   
Tuhan” tidak lain tidak bukan adalah satu hukuman mati. 
 
 

2.  “Penciptaan – Kejatuhan – Penebusan – Penyempurnaan” 
      Bukan Injil 
 

Ramai orang Kristian telah menggariskan cerita Alkitab dengan 
menggunakan empat perkataan: penciptaan, kejatuhan, penebusan, 
penyempurnaan. 
 
Sebenarnya garis besar ini adalah satu cara yang sangat baik  
untuk meringkaskan aliran cerita utama dalam Alkitab. Allah       
menciptakan dunia, dosa manusia, Allah bertindak dalam Yesus  
Mesias untuk menebus manusia untuk Diri-Nya sendiri, dan sejarah 
berakhir dengan satu penghujung penyempurnaan akhir dalam  
kerajaan-Nya yang mulia. Dari Kejadian hingga Wahyu, itulah 
cara yang terbaik untuk mengingati cerita asas Alkitab. Sebenar-
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nya, apabila anda memahami dan mengartikulasikannya dengan 
betul, garis panduan penciptaan–kejatuhan–penebusan–
penyempurnaan memberikan satu rangka kerja yang baik untuk 
penyampaian setia tentang injil alkitabiah. 
 
Namun, masalahnya adalah penciptaan–kejatuhan–penebusan–
penyempurnaan telah digunakan dengan salah oleh sesetengah 
orang sebagai cara untuk meletakkan penekanan injil tentang janji 
Allah untuk memperbaharui dunia, dan bukannya tentang salib. 
Oleh itu “injil” penciptaan–kejatuhan–penebusan–penyempurnaan 
juga sering kali disampaikan seperti ini: 
 

Injil adalah berita tentang pada mulanya Allah menciptakan 
dunia dan segala isinya. Pada awalnya itu sangat baik, tetapi 
manusia telah memberontak terhadap perintah Allah dan     
menjadikan dunia ini kucar-kacir. Hubungan di antara manusia 
dan Allah telah terputus, begitu juga hubungan di antara    
sesama manusia, dengan diri mereka sendiri, dan dengan dunia 
mereka. Walau bagaimanapun, Selepas kejatuhan Allah     
berjanji untuk menghantar seorang Raja yang akan menebus 
manusia bagi diri-Nya dan mendamaikan ciptaan kepada   
Allah sekali lagi. Janji itu mula digenapi dengan kedatangan 
Yesus Kristus, tetapi ia akan akhirnya dilengkapi, atau         
disempurnakan, apabila Raja Yesus kembali. 

 
Semua dalam petikan itu adalah benar. Tetapi apa yang saya 
tuliskan di situ bukanlah injil. Sama seperti pengisytiharan bahawa 
“Yesus adalah Tuhan” bukanlah berita baik kecuali jika ada jalan 
untuk mengampuni pemberontakan anda terhadap-Nya. Jadi 
hakikat bahawa Allah memperbaharui dunia bukanlah berita baik 
kecuali jika anda dapat dimasukkan ke dalamnya. 
 
Sudah tentu ia sangat baik untuk menggunakan penciptaan–
kejatuhan–penebusan–penyempurnaan sebagai satu jalan untuk 
menjelaskan berita baik Kekristianan. Malah, kategori 
“penciptaan” dan “kejatuhan” hampir sama dengan kategori 
“Allah” dan “manusia.” Namun, titik penting adalah pada kategori 
“penebusan.” Di sinilah, untuk mengisytiharkan injil dengan betul, 
kita harus dengan teliti menjelaskan kematian dan kebangkitan 
Yesus dan respons yang Allah perlukan dari orang yang berdosa. 
Sekiranya kita mengatakan bahawa hanya Allah yang menebus 
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umat manusia dan memperbaharui dunia, tetapi tidak mengatakan 
bagaimana Dia melakukannya (melalui kematian dan kebangkitan 
Yesus) dan bagaimana seseorang dapat dimasukkan ke dalam 
penebusan itu (melalui pertaubatan dari dosa dan iman dalam   
Yesus), maka kita tidak mengisytiharkan berita baik. Kita telah 
sekadar memberitahu cerita Alkitab dalam garis besar dan    
meninggalkan orang berdosa dengan wajah mereka tertekan ke 
cermin jendela untuk mencari ke dalam. 
 
 

3. Transformasi Budaya Bukan Injil 
  

Idea untuk melihat budaya berubah melalui kerja orang Kristian 
sejak akhir-akhir ini telah menarik perhatian ramai evangelikal. 
Saya fikir itu matlamat yang mulia, dan saya juga berpendapat 
bahawa usaha untuk menentang kejahatan dalam masyarakat,   
sama ada peribadi atau sistematik, adalah sangat alkitabiah.   
Paulus memberitahu kita bahawa kita “haruslah berbuat baik   
kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang 
seiman” (Galatia 6:10). Yesus memberitahu kita bahawa kita perlu 
mengambil berat terhadap jiran kita, termasuk orang luar (Lukas 
10:25-37). Dan Dia juga memberitahu kita, “Biarlah cahayamu juga 
bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat        
perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di                 
syurga” (Matius 5:16). 
 
Namun, ramai transformasionalis yang melakukan lebih daripada 
itu, mencari mandat untuk “menebus budaya” dalam rangka cerita 
alkitabiah. Jika Allah sedang melakukan pembaharuan dunia, 
mereka berpendapat, maka adalah menjadi tanggungjawab      
kita untuk menyertai-Nya dalam usaha itu, untuk mengumpulkan   
bahan-bahan bangunan kerajaan itu, dan mengambil langkah yang 
signifikan ke arah penubuhan pemerintahan Allah di kawasan    
kejiranan kita, bandar kita, bangsa kita, dan dunia kita. “Kita mesti 
lakukan apa yang kita lihat Allah sedang lakukan,” kata mereka. 
 
Izinkan saya untuk meneruskan dan membentangkan apa yang 
saya fikirkan. Saya mempunyai beberapa keraguan alkitabiah dan 
teologi yang serius mengenai paradigma transformasi budaya. 
Saya tidak yakin bahawa Kitab Suci meletakkan usaha-usaha 
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transformasi budaya dalam kedudukan yang sangat penting untuk 
diterapkan oleh ramai transformasinalis. Itu kerana beberapa 
sebab. Untuk satu perkara, saya tidak berfikir bahawa mandat 
budaya dalam Kejadian diberikan kepada umat Allah seperti itu; 
saya berpendapat ia diberikan kepada manusia secara        
keseluruhan. Saya juga tidak berfikir bahawa haluan umum      
budaya manusia, sama ada dalam Kitab Suci atau dalam sejarah, 
adalah sejajar dengan cara Allah; sebaliknya, saya berfikir     
haluan budaya manusia secara keseluruhannya, walaupun tidak 
dalam setiap perkara, adalah penghakiman (lihat Wahyu 17-19). 
Oleh itu saya percaya bahawa optimistik dalam ramai          
transformasialis tentang tanggungjawab “mengubah dunia”    
adalah mengelirukan dan kerana itu akan membuktikan tidak 
menggalakkan. 
 
Walau bagaimanapun, semua itu adalah perbincangan alkitabiah
-teologi yang sangat besar, dan ia bukanlah tumpuan utama   
saya di sini. Saya sebenarnya berfikir ia mungkin menjadi       
transformasialis yang komited dan pada masa yang sama komited 
untuk meletakkan salib Yesus di tengah-tengah cerita alkitabiah 
dan berita baik. Lagipun, umat Allah yang telah diampuni dan 
ditebus adalah orang yang Dia akan gunakan untuk mencapai 
transformasi, dan pengampunan serta penebusan akan hanya  
berlaku melalui salib. 
 
Keprihatinan utama saya adalah sesuatu yang saya harap rakan-
rakan transformasialis evangelikal akan bersetuju dengan hati 
yang terbuka. Sering kali di kalangan segelintir transformasialis, 
penebusan budaya secara halus menjadi janji yang besar dan inti 
kepada injil – yang tentunya bermakna bahawa salib, dengan 
sengaja atau tidak, ditolak dari kedudukan itu. Anda dapat 
melihat perkara ini berlaku dalam buku demi buku yang           
memanggil penekanan yang lebih besar ke atas transformasi    
budaya. Keterujaan dan sukacita yang paling tinggi dihidupkan 
oleh janji tentang pembaharuan budaya dan bukannya karya 
Kristus di salib. Rayuan yang paling bersungguh-sungguh adalah 
untuk orang menyertai Allah dalam usaha-Nya mengubah dunia, 
dan bukannya untuk bertaubat dan percaya kepada Yesus. Garis 
cerita Alkitab dikatakan berpaksikan pada pembentukan semula 
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dunia dan bukannya penggantian kematian Yesus. 
 
Dan dalam proses itu, Kekristianan menjadi kurang tentang kasih 
kurnia dan iman, dan lebih seperti agama yang cetek yang “Hidup 
seperti ini, dan kita akan mengubah dunia.” Ini bukan Kekristianan; 
ini adalah moralisme. 
 
 

Satu Batu Sandungan dan Kebodohan 
 

Pada akhirnya, saya tertanya-tanya jika nadi untuk menolak salib 
keluar dari inti injil datang dari hakikat luaran bahawa dunia tidak 
menyukai salib. Paling tidak mereka berfikir bahawa ia adalah  
satu cerita dongeng yang tidak masuk akal, dan yang paling buruk, 
sebuah penipuan yang dahsyat. Sebenarnya, itu tidak seharusnya 
membuat kita terkejut. Paulus memberitahu kita bahawa itu mungkin 
akan berlaku. Mesej tentang salib, kata Paulus, akan menjadi satu 
batu sandungan kepada sesetengah orang dan kebodohan bagi 
yang lain! 
 
Tambahan kepada hakikat bahawa kita benar-benar inginkan 
dunia tertarik kepada injil, dan anda membuat tekanan yang besar 
kepada orang Kristian untuk mencari jalan untuk tidak terlalu     
berbicara tentang “agama salib yang berdarah.” Maksud saya, 
kita mahu dunia menerima injil itu, bukan mentertawakannya, 
bukan? 
 
Tetapi sebenarnya, kita hanya perlu menghadapinya. Mesej salib 
akan kedengaran tidak masuk akal kepada orang di sekeliling kita. 
Ini akan menjadikan kita orang Kristian yang kedengaran seperti 
orang bodoh, dan itu sudah tentu akan melemahkan percubaan kita 
untuk “mengaitkan” kepada orang bukan Kristian dan membuktikan 
kepada mereka bahawa kita sama tenang dan tidak berbahaya 
dengan orang lain. Orang Kristian sentiasa boleh membuatkan 
dunia untuk befikir mereka tenang – ketika mereka mula berbicara 
tentang diselamatkan oleh orang yang disalibkan. Dan di situlah di 
mana ketenangan itu tersejat, tidak kira betapa berhati-hatinya 
anda menceritakannya. 
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Walaupun demikian, Kitab Suci telah menjelaskan bahawa salib 
mesti tetap berada di pusat injil. Kita tidak boleh memindahkan-
nya ke tepi, dan kita tidak boleh menggantikannya dengan 
kebenaran yang lain sebagai nadi, pusat, dan sumber berita baik 
itu. Untuk berbuat demikian adalah untuk mempersembahkan 
kepada dunia dengan sesuatu yang tidak menyelamatkan, dan itu 
adalah berita yang tidak baik sama sekali. 
 
Alkitab sebenarnya memberi kita arahan yang sangat jelas      
tentang bagaimana kita harus bertindak balas terhadap apa-apa 
tekanan untuk menjadikan salib terpesong keluar dari pusat injil. 
Kita harus mempertahankannya. Lihat apa yang dikatakan oleh 
Paulus tentang hal ini dalam 1 Korintus. Dia tahu bagaimana mesej 
salib itu kedengaran tidak masuk akal kepada orang di         
sekelilingnya. Dia tahu mereka akan menolak injil kerana itu,     
bahawa ia akan menjadi bau busuk dalam hidung mereka.     
Tetapi walaupun berdepan dengan penolakan yang pasti itu dia 
berkata, “Kami memberitakan Kristus yang disalib” (1 Korintus 
1:23). Sebenarnya, dia memutuskan untuk “menyampaikan berita 
tentang Yesus Kristus semata-mata, khususnya tentang kematian-
Nya di kayu salib” (1 Korintus 2:2). Itulah sebabnya apabila dia 
meletakkannya di akhir surat itu, hakikat bahawa “Kristus telah 
mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam Kitab 
Suci” bukan hanya penting, dan bukan hanya sangat penting. Ia 
adalah “hal-hal yang utama” (1 Korintus 15:3). 
 
Dan bagaimana jika itu membawa cemuhan oleh dunia? Bagai-
mana jika orang memberi respons dengan lebih baik kepada injil 
yang condong ke arah pembaharuan dunia dan bukan kepada 
kematian Kristus menggantikan orang berdosa? Bagaimana jika 
orang mentertawakan injil kerana ia tentang seorang lelaki yang 
mati di atas kayu salib? Biarkan saja, kata Paulus. Saya 
berkhotbah tentang salib. Mereka mungkin berfikir ia tidak masuk 
akal; mereka mungkin berfikir ia bodoh. Tetapi saya                
tahu “kebodohan Allah lebih bijak daripada kebijaksanaan    
manusia. Kelemahan Allah lebih kuat daripada kekuatan             
manusia” (1 Korintus 1:25). 
 
Paulus memastikan bahawa salib adalah titik pusat injil yang 
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dikhotbahkannya, dan kita harus melakukan perkara yang sama. 
Jika kita membiarkan perkara lain menjadi titik pusat, itu samalah 
seperti kita berkata, “Mari, biar saya bantu kamu untuk melompat 
dari dinding itu. Percayalah kepada saya. Kamu akan baik-baik 
sahaja.” 
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Sebelum saya lulus dari kolej, dua orang sahabat baik saya dan 
saya memutuskan untuk membuat satu perjalanan dari kampung 
halaman kami di Texas Timur ke Taman Negara Yellowstone. Ia 
adalah satu perjalanan yang hebat, seperti perjalanan tiga orang 
pemuda yang sedang memasuki alam dewasa. 

 

Seperti yang anda mungkin bayangkan, perjalanan itu dipenuhi 
dengan pemandangan pergunungan yang menakjubkan, geiser, 
mata air sulfur yang panas dan rusa yang sangat-sangat banyak. 
Pada suatu pagi, kami semua memutuskan untuk menghabiskan hari 
itu dengan mendaki, dan kami semua bersetuju bahawa, hanya  
untuk suka-suka sahaja, kami tidak akan membawa peta bersama 
kami. Kami ingin melihat ke mana laluan itu akan berakhir. Jadi  
kami membungkus sedikit makanan tengah hari dan telefon bimbit 
kami ke dalam beg galas dan bergerak ke luar. 

 

Ia adalah satu pendakian yang panjang, dan selepas beberapa 
ketika kami mula bergurau sesama kami bahawa kami kini di     
Taman Negara Yellowstone, dan tidak kelihatan banyak bezanya 
dengan hutan di Texas Timur di mana kami membesar. Pokok-pokok 
pain yang besar mengelilingi kami di setiap sudut, dan setiap 
seketika kami terpaksa melompat sedikit untuk menyeberangi 
sungai-sungai kecil yang menghalang jalan kami. Tetapi tidak   
banyak yang dapat dilihat sebenarnya, dan kami semakin letih. 

8 
 

 



 

 
1 “How Great Thou Art,” Stuart K. Hine, 1949; berdasarkan syair “O Store 

Gud,” Carl G. Boberg, 1886.  
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Tetapi, tiba-tiba, sebelum kami menyedari bahawa ada yang 
berubah, hutan-hutan menjadi terang dan kami mendapati diri  
kami berdiri di tepi Gand Canyon di Yellowstone. Terbentang luas 
puluhan batu di hadapan kami adalah satu rekahan besar bumi. 
Sebatang sungai mengalir melaluinya, bersinar apabila matahari 
memancar ke arahnya. Burung-burung berterbangan di bawah 
kami, dan awan-awan terbentang luas di atas kami, saya dapat 
merasakan arus angin yang disalurkan oleh canyon itu. 

 

Apa perasaan yang menakjubkan yang saya rasakan pada saat 
itu, menatap betapa luasnya pemandangan di bawah saya dan 
pemandangan ke langit. Untuk beberapa ketika, ketiga-ketiga 
kami – untuk yang pertama kali pada hari itu – terkelu tidak    
bersuara. Dan kemudian salah seorang dari sahabat saya mula 
bernyanyi,  
 

 Oh Tuhanku, bila ku terpesona,  
 Merenungkan ciptaan-Mu semua …1 

 

Dia bukanlah seorang penyanyi yang baik, tetapi hatinya benar! 
Untuk beberapa minit selepas itu kami berdiri di sudut Grand  
Canyon di Yellowstone dan memuji Dia yang telah mencipta karya 
yang terindah itu. 

 

 

Mengapa Kita Terlepas Pandang? 
 

Anda tahu, saya fikir injil akan memberi kesan menakjubkan yang 
sama kepada kita jika kita mengambil masa untuk berhenti dan 
benar-benar memikirkannya. Sudah berapa lama sejak anda 
melihat butiran kehidupan dunia dan datang bersemuka dengan 
Grand Canyon tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita 
dalam injil – kasih krunia-Nya yang tidak terduga dalam 
mengampuni orang yang telah memberontak terhadap-Nya, 
rancangan-Nya yang menakjubkan untuk menghantar Anak-Nya 
untuk menderita dan mati bagi mereka, untuk menegakkan takhta 
Yesus yang telah bangkit atas sebuah kerajaan yang sempurna 
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dan benar, dan untuk membawa orang yang telah diselamatkan 
dan ditebus dengan darah-Nya ke dalam langit yang baru dan 
bumi yang baru di mana dosa dan kejahatan akan dikalahkan 
selama-lamanya! 

 

Bagaimanakah saya membiarkan keindahan dan kuasa serta  
kebesaran injil sering dipenuhi dari fikiran saya dan begitu lama? 
Mengapa pemikiran dan emosi saya sering kali dikuasai oleh 
perkara-perkara remeh seperti adakah kereta saya bersih, atau 
apa yang sedang berlaku dalam CNN sekarang, atau adakah 
saya gembira dengan makanan tengah hari saya pada hari ini, 
dan bukannya kebenaran yang mulia ini? Mengapa saya sering 
kali merancang dan berfikir tentang kehidupan saya seolah-olah 
saya memakai penutup mata, dan bukannya dalam cahaya      
keabadian? Mengapakah injil ini tidak meresap, setiap masa dan 
jauh ke dalam, hubungan saya dengan isteri dan anak-anak saya, 
rakan sekerja saya dan kawan-kawan serta jemaat gereja yang 
lain? 

 

Saya tahu kenapa. Ini adalah kerana saya seorang yang berdosa, 
dan keduniaan terus menguasai hati saya dan berperang melawan 
saya sehingga hari Yesus kembali. Tetapi sehingga hari itu, saya 
mahu melawannya. Saya mahu melawan kemalasan rohani –     
terhadap bau busuk dunia ini yang sering kali mengancam saya – 
dan saya mahu memeluk injil ini dengan erat dan membiarkan ia 
mempengaruhi segala-galanya – tindakan, pengertian, emosi, 
keinginan, fikiran, dan kehendak saya. 

 

Saya harap anda juga menginginkannya. Dan saya berharap buku 
kecil ini telah membantu sedikit dalam memahami pokok ini supaya 
anda dapat melihat kemegahan tentang apa yang Allah telah 
lakukan bagi kita dalam Yesus. Tetapi apa sekarang? Baiklah, 
izinkan saya untuk menyebutkan hanya beberapa perkara – ada 
berjuta-juta yang lain yang saya tidak akan sebut – tentang 
bagaimana berita baik Yesus seharusnya mempengaruhi hidup kita.  
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Bertaubat dan Percaya 
 

Pertama, jika anda bukan seorang Kristian, terima kasih kerana 
membaca buku ini. Saya berharap anda telah mengambil        
kesempatan untuk memberi pemikiran kepada berita baik tentang 
Yesus, dan saya berdoa ia telah masuk jauh ke dalam fikiran    
anda. Untuk anda, saya fikir soalan “sekarang apa” sebenarnya 
sangat mudah. Tidak ada jutaan perkara yang harus anda 
lakukan. Ada satu: bertaubatlah dari dosa-dosa anda dan 
percaya kepada Yesus. Ini bermakna mengakui ketandusan rohani 
anda, mengakui ketidakupayaan anda untuk menyelamatkan diri 
sendiri, dan datang kepada Yesus sebagai satu-satunya harapan 
anda untuk diampunkan dan berdiri benar di hadapan Allah. 

 

Menjadi seorang Kristian bukanlah satu proses yang sukar. Tidak 
ada apa-apa yang perlu diperolehi. Yesus telah perolehkan 
semua yang anda perlukan. Apa yang injil panggil anda untuk 
lakukan ialah berpaling dari dosa dan mengalihkan hati anda 
kepada Yesus dalam iman – iaitu, kepercayaan dan kebergan-
tungan. Ia memanggil anda untuk datang kepada-Nya dan berka-
ta, “Saya tahu saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, 
Yesus, jadi saya percaya kepada Engkau untuk melakukannya  
untuk saya.” 

 

Dan kemudian seluruh dunia akan terbuka untuk anda. Tetapi ia 
bermula dengan bertaubat dari dosa dan percaya kepada Yesus 
untuk menyelamatkan anda. 
 
 

Berehat dan Bersukacita 
 

Jika anda seorang Kristian, maka injil memanggil anda untuk  
berehat dalam Yesus Kristus dan untuk bersukacita dalam 
penyelamatan yang tidak dapat dilupakan yang Dia telah       
menangkan untuk anda.  Kerana Yesus, dan kerana saya tahu   
bahawa saya disatukan dengan-Nya melalui iman, saya mampu 
melawan godaan untuk berfikir bahawa penyelamatan saya 
rapuh atau akan berlalu. Sama ada saya merasakannya pada 
bila-bila masa, saya boleh tahu – bahawa saya adalah milik    
Yesus dan bahawa tidak ada yang dapat merampas saya dari 



 

 

 
107  

tangan-Nya. Itu adalah kerana injil memberitahu saya bahawa 
perbenaran saya berdiri di hadapan Allah tidak bergantung pada 
kad yang harus disemak. Adakah saya cukup berbuah? Cek. Saat 
teduh? Cek. Perbualan rohani? Cek, cek, cek! Hebat! Saya berasa 
sangat diselamatkan pada hari ini! 
 
Betapa tidak masuk akal dalam apa yang dikatakan injil tentang 
Yesus! Puji Tuhan, hubungan saya dengan-Nya tidak berdasarkan 
keinginan saya yang berubah-ubah atau keupayaan saya untuk 
hidup benar. Tidak, Allah telah menyatakan keputusan-Nya ke atas 
saya, dan ia adalah “DIAMPUNI!” Walaupun demikian, keputusan 
itu tidak akan berubah kerana ia didasarkan semata-mata dan 
selama-lamanya di dalam Yesus – kematian-Nya di kayu salib 
menggantikan saya dan syafaat-Nya bagi saya bahkan sampai 
sekarang di hadapan takhta Allah. 

 

Jika anda seorang Kristian, maka salib Kristus berdiri seperti      
sebuah gunung granit sepanjang hidup anda, yang tidak putus-
putus memberi kesaksian kepada kasih Allah untuk anda dan 
kesungguhan-Nya untuk membawa anda dengan selamat ke dalam 
hadirat-Nya. Ia seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma: “Jika 
Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Dia tidak 
mengecualikan Anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya untuk 
kita semua. Oleh itu, tidakkah Dia, bersama Anak-Nya itu, juga 
akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan 
rela?” (Roma 8:31-32). 

 

 

Mengasihi Umat Kristus 
 

Hai orang Kristian, injil harus menggerakkan anda untuk mengasihi 
dengan lebih dalam lagi untuk umat Allah, iaitu gereja. Tidak ada 
seorang pun daripada kita orang Kristian yang telah memperoleh 
jalan ke dalam warisan Allah yang telah disimpan untuk kita. Kita 
bukan warganegara kerajaan “buatan sendiri”. Kita termasuk    
dalam janji-janji Allah hanya kerana kita tahu bahawa kita       
bergantung kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, dan 
kita bersatu pada-Nya dengan iman. 

 



 

 

 
108    

 

Tetapi inilah yang anda mungkin tidak sedari. Adakah anda     
menyedari bahawa perkara yang sama adalah benar bahawa 
saudara seiman dalam gereja anda mungkin menjengkelkan     
anda? Dia percaya dan mengasihi Tuhan Yesus yang sama yang 
anda kasihi, bahkan mungkin lebih lagi, dia juga telah 
diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan yang sama yang          
menyelamatkan dan mengampuni anda. Fikirkan tentang saudara 
seiman yang anda tidak ambil masa untuk mengenalinya kerana 
anda tahu anda tidak akan sesuai dengannya. Fikirkan tentang 
orang yang mempunyai hubungan terputus dengan anda yang 
anda tidak mahu pulihkan. Dan sekarang pertimbangkan bahawa 
dia mengasihi dan mempercayai Tuhan yang sama dengan anda. 
Pertimbangkan bahawa Tuhan yang sama telah mati untuk anda, 
juga telah mati untuk dia. 

 

Saya tertanya-tanya jika pemahaman anda mengenai injil Yesus 
Kristus – berita baik bahawa Yesus menyelamatkan anda         
walaupun anda tidak layak – adalah cukup dalam untuk menelan 
kritikan kecil yang anda miliki terhadap saudara seiman anda. 
Saya tertanya-tanya jika ia cukup mendalam untuk 
menenggelamkan kesalahan yang mereka telah lakukan terhadap 
anda, walaupun yang paling menyakitkan sekali, dan membawa 
anda untuk memaafkan mereka dan mengasihi mereka sama   
seperti Yesus sendiri lakukan untuk anda berdua. 

 

Saya tertanya-tanya jika kebesaran kasih Allah bagi anda telah 
meningkatkan kasih anda kepada orang lain.  

 

 

Sampaikan Injil kepada Dunia 
 

Bukan itu sahaja, tetapi saya tertanya-tanya jika kasih kurnia   
Allah kepada anda telah menyebabkan anda mencintai dunia di 
sekeliling anda dengan lebih lagi, dan rindu untuk melihat orang 
datang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Jika 
kita benar-benar memahami kasih kurnia yang Allah telah tunjuk-
kan kepada kita, hati kita akan terbakar untuk melihat kasih kurnia 
yang sama ditunjukkan kepada orang lain. 
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Selepas kebangkitan-Nya, Yesus menampakkan diri kepada murid-
murid-Nya dan memberitahu mereka ini: “Demikianlah yang       
tersurat: Bahawa Kristus harus menderita lalu bangkit semula      
daripada maut pada hari yang ketiga, dan perkhabaran tentang 
pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi    
nama-Nya kepada semua bangsa, mulai di Yerusalem.” Di situlah 
ditunjukkan penjelasan yang sangat jelas bagi murid-murid-Nya – 
rancangan Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia untuk 
Diri-Nya sendiri. Dan kemudian, dengan cara yang menakjubkan, 
Yesus menambahkan ini: “Kamulah saksi segala perkara ini” (Lukas 
24:46-48). Saya selalu membayangkan bahawa para murid-Nya 
yang berubah apabila mereka mendengar hal itu! Tujuan Allah 
adalah tidak kurang daripada penebusan dunia, dan di sini Yesus 
memberitahu mereka bahawa tujuan itu akan dicapai melalui   
mereka! 

 

Saya tidak tahu tentang anda, tetapi buah fikiran itu membuat 
saya berasa sangat tidak mencukupi. Allah berniat untuk 
melaksanakan tujuan-Nya dalam dunia melalui kita? Menakjubkan! 
Tetapi jika anda merasa tidak layak dan tidak mencukupi, biar 
saya berikan sedikit galakan kepada anda. Anda memang tidak 
layak, dan tidak mencukupi! Bagaimana itu adalah satu galakan? 
Lihatlah pada diri kita – manusia yang lemah yang masih berjuang 
melawan dosa setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus   
berkata kepada kita, “Kamulah saksi.” Melalui pengisytiharan Injil 
kita itulah – sama ada melalui khutbah atau pengajaran, atau   
perbualan ketika makan bersama rakan, ahli keluarga, dan rakan 
sekerja – bahawa Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan 
orang berdosa. 

 

Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa malaikat yang bercakap 
kepada Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 tidak langsung     
memberitakan injil kepadanya? Mengapa perlu bersusah payah 
menghantar Kornelius kepada Petrus, yang berada di kota yang 
lain? Sebenarnya, jika malaikat dapat memberitahu Kornelius 
semua itu, sudah tentu dia juga boleh memberitahu injil kepadanya! 
Tetapi tidak, Allah telah menentukan bahawa injil itu akan      
disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan oleh umat-Nya – 
iaitu, melalui mulut-mulut orang yang sendiri telah menerima berita 
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baik tentang Yesus dan telah mengetahui bahawa pengampunan 
datang dari-Nya. 

 

Sekiranya anda seorang Kristian, sedarlah bahawa anda         
memegang dalam tangan anda satu-satunya mesej penyelamatan 
yang sahih yang akan didengar oleh dunia. Tidak akan ada injil 
lain, dan tidak ada jalan lain bagi manusia diselamatkan dari 
dosa. Sekiranya sahabat, keluarga, dan rakan sekerja anda 
diselamatkan dari dosa-dosa mereka, itu adalah kerana 
seseorang telah berbicara tentang injil Yesus Kristus kepadanya. 
Itulah sebabnya Yesus mengutus kita untuk pergi ke seluruh dunia, 
memberitakan dan mengajarkan berita baik ini kepada bangsa-
bangsa. Inilah yang Paulus maksudkan dalam Roma 10 apabila 
dia bertanya, “Bagaimana mereka dapat menyeru kepada-Nya 
sedangkan mereka tidak beriman kepada-Nya? Dan bagaimana 
mereka dapat beriman kepada-Nya sedangkan mereka tidak 
pernah mendengar tentang-Nya?” (ayat 14). Ada banyak    
perkara baik yang kita boleh lakukan sebagai orang Kristian, 
tetapi hakikatnya kebanyakan perkara yang baik itu akan       
dilakukan dengan sukacita juga oleh orang yang bukan Kristian. 
Tetapi jika kita orang Kristian gagal untuk mengisytiharkan injil 
Yesus, siapakah yang akan melakukannya? Tidak ada. 

 

Oleh itu biarlah kebenaran injil menerobos hati anda dan bahkan 
memecahkannya bagi mereka yang tidak mengenali Yesus Kristus. 
Renungkan apakah maksudnya untuk sahabat, keluarga, dan 
rakan sekerja anda untuk berdiri di hadapan Allah, Hakim yang 
adil selain Yesus Kristus. Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh 
kasih kurnia Allah dalam kehidupan anda sendiri, dan bayangkan 
apa yang dapat dilakukannya dalam kehidupan mereka.    
Kemudian tarik nafas panjang, berdoa agar Roh Allah bekerja, 
dan buka mulut anda dan berbicaralah! 

 

 

Rindu Terhadap-Nya 
 

Akhirnya, injil ini harus membuatkan anda merindukan hari-hari di 
mana Raja Yesus kita akan kembali untuk melaksanakan kerajaan-
Nya sepenuhnya, akhirnya dan selama-lamanya. Itu bukan satu 
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kerinduan untuk sekadar berada dalam kerajaan itu; kita tidak 
merindukan kedatangan Yesus hanya kerana kita akan hidup di 
dunia di mana kejahatan telah ditakluki dan keadilan memerintah. 

 

Itu adalah janji-janji yang indah, tetapi mereka tidak cukup besar. 
Tidak, jika kita memahami injil dengan betul, kita tidak akan berasa 
rindu akan kerajaan itu lebih daripada Rajanya. Injil telah       
membawa kita untuk mengenali-Nya dan mengasihi-Nya, dan 
kerana itu rindu Bersama-Nya. “Aku menghendaki mereka … ada 
bersama-Ku di mana Aku berada” Yesus berkata (Yohanes 17:24). 
Dan kita juga ingin bersama dengan-Nya, bersama-sama dengan 
jutaan orang yang lain untuk menyembah-Nya. 

 

Kitab Wahyu mengandungi penglihatan yang luar biasa tentang 
apa yang Allah telah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Ia 
hanya satu pembayang, tetapi anda masih dapat merasakan 
perasaan yang membuak-buak tentang kemenangan, sukacita,   
rehat, dan pengakhiran dalam gambaran ini mengenai orang yang 
ditebus menyembah Yesus Kristus. 

 

Selepas itu, aku melihat lagi. Kulihat lautan manusia, tidak terkira 
banyaknya, daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, 
berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri 
di hadapan takhta dan Anak Domba. 10Mereka berseru dengan 
lantang, “Penyelamatan ada pada Allah kami yang bersemayam 
di atas takhta dan pada Anak Domba!”  

                        (Wahyu 7:9-10) 

  
Itulah hari Injil yang mendorong kita untuk menantikan. Walaupun 
kita bersusah payah melalui percubaan, penganiayaan,                 
kejengkelan, godaan, gangguan, sikap tidak peduli dan keletihan 
semata-mata di dunia ini, injil telah menunjukkan kita ke syurga di 
mana Raja Yesus kita – Anak Domba Allah yang telah disalibkan 
menggantikan tempat kita dan bangkit dengan penuh kemuliaan 
dari maut – yang kini duduk berdoa syafaat untuk kita. Bukan   
hanya itu, tetapi ia juga memanggil kita ke hadapan untuk hari  
terakhir itu apabila syurga akan dipenuhi dengan suara jutaan 
orang yang telah diampuni memuji Dia sebagai Penyelamat yang 
disalib dan Raja yang telah bangkit. 

 



 

 

Maklum balas tentang bahan sumber ini 

 
Kami sangat berbesar hati untuk mendapatkan apa-apa 
maklum balas tentang bahan-bahan sumber bacaan kami — 
bukan saja cadangan bagaimana untuk memperbaiki mereka, 
tetapi juga maklum balas positif dan cara bagaimana anda 
telah menggunakannya. Kami berminat untuk mengetahui     
sejauh mana bahan-bahan sumber ini mungkin telah membantu 
seseorang   dalam pertumbuhan rohani mereka. 
 
Anda boleh tulis kepada kami di P.O.Box 8327, Pejabat Pos  
Kelana Jaya, 46787 Petaling Jaya, Selangor; atau email   
kepada kami di wawasan.penabur@gmail.com 



Apa itu

Injil?

Greg Gilbert
Kata Pengantar oleh D. A. Carson

"Dua realiti telah menjadikan ini sebuah buku yang sangat penting: pengutarnaan injil dalam 
semua generasi dan kekeliruan tentang injil dalam generasi kita sendiri. Apa Itu Injil? 
memberikan penjelasan yang alkItabiah tentang injil dan melengkapkan orang Kristian 
untuk mengenali penyimpangan dari rnesej yang mulia itu. Betapa saya ingin memberikan 
buku ini kepada setiap pastor dan jemaat gereja." 
 C. J. Mahaney, Sovereign Grace Ministries

"Greg Gilbert telah menjelaskan kekeliruan dengan Kitab Suci untuk menjawab soalan yang 
paling penting yang boleh ditanya oleh sesiapa saja. Walaupun jika anda berfikir anda 
mengetahui berita baik tentang apa yang Allah telah lakukan dalam Kristus, Gilbert tetap 
akan menajamkan fokus anda kepada injil yang mulia ini." 
 Collin Hansen, penyunting, Cllrist-lanity Today

““Di tengah-tengah satu budaya Kristian kontemporall yang dicirikan dengan kekehruan 
yang berieluasa mengenai prinsip-prinsip utama iman kita, Greg Gilbert telah memberikan 
kita satu gambaran tentang injil yang jelas bagi mereka yang percaya dan menarik 
perhatian bagi mereka yang belurn percaya. Apa Itu Injil? berpaksikan Firman Abh, 
berpusatkan kepada salib dan meninggikan Allah. Ia akan menarik perhatian minda anda 
dan membangkitkan kasih dalam hati ancia kepada Allah yang telah menyelamatkan kita 
dengan kasih-Nya melalui injilnya untuk kennullaan-Nya.”
  David Platt, - Senior Pastor, The Church at Brook Hills, Birmingharn, Alabarnor

“Apa yang menjadikan buku ini begitu mendalam adalah kesederhanaannya. Mungkin 
ancaman yang terbesar dalam Kekristianan adaiah membuat andalan-ardaan mengenai 
apakah injil itu tanpa mendengar suara Alkitab yang jelas dan pasti. Tidak keterlaluan 
untuk mengatakan bahawa mungkin ini adalah buku yang paling penting yang anda harus 
baca tentang irnan Kristian.
 Rick Holland, Executive Pastor, Gereja Grace Community, Sun Valley, California

GREG GILBERT memperoleh gelar BA dari Yale University dan MDiv beliau dari Southern 
Baptist Theological Seminary. Beliau adalah penolong pendeta di Capitol Hill Baptist 
Church di Washington DC.
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