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Pada saat anda dilahirkan kembali, keinginan terdalam dari jiwa anda terpenuhi di dalam Kristus. Ini 

adalah makna regenerasi. Ini seumpama anda telah mengembara di padang gurun, dan anda telah 

mencari air di semua tempat yang berbeda: relasi denngan orang lain, pria ini atau wanita ini, uang, 

keserakahan, kesuksesan, atau pengakuan dari orang lain. Apa pun itu, apa pun itu untuk semua 

kehidupan kita, hal itu terlihat berbeda. Kita telah mencari, dan kemudian, regenerasi adalah seumpama 

kita menyadari bahwa air itu hanya  ditemukan di dalam Kristus, dan kita minum, dan kita minum 
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sepuasnya. Kita datang kepadaNya. Ia adalah Roti dari surga dan Air yang hidup. Ini adalah gambaran-

gambaran yang kita lihat dalam Injil Yohanes. Itulah sebabnya jika anda mendengar seseorang 

mengatakan, "Saya kira saya akan percaya kepada Kristus. Saya ingin pergi ke surga, walaupun akan sulit 

bagi saya untuk melepaskan hal-hal dari dunia ini," ketahuilah bahwa regenerasi mungkin belum terjadi 

dalam diri orang tersebut. 

Kita sering memiliki gagasan tentang keselamatan sebagai satu tindakan keluar dari jalur yang menuju ke 

neraka dan masuk ke dalam jalur yang menuju ke surga, dan kita lebih suka untuk menikmati hal-hal 

tertentu di jalur yang di sana, tetapi kita masih ingin melakukan hal-hal di jalur yang di sini demi 

menyelamatkan diri kita. Itu bukanlah makna keselamatan. Keselamatan berkaitan dengan satu 

kemampuan dalam keinginan anda yang baru dan yang revolusioner, di mana anda menyadari bahwa 

dunia tidak memuaskan, dan hanya Kristus yang memberi kepuasan, dan anda minum dari air yang Ia 

berikan dan makan dari roti yang Ia berikan, dan anda berkata, "Mengapa saya harus kembali kepada 

keinginan yang lama? Saya telah memiliki Kristus dan hati yang baru." Itulah sebabnya ketika seseorang 

memanjakan diri dalam kenikmatan dunia dan tidak berpesta pada Kristus, anda bertanya-tanya, 

"Apakah ia telah dilahirkan kembali?" 

Jangan lewatkan ini. Anda mendapatkan hati yang baru, hati yang berdetak bagiNya. Jika saya kembali ke 

rumah setelah bekerja lalu menghampiri istri saya dan memberikan kepadanya satu ciuman di bibirnya, 

dan ia berkata, "Apa maksudnya ini?", lalu jika saya mengatakan, "Ya, ini sudah tertulis dalam buku 

panduan pernikahan yang saya miliki, jadi ciuman ini adalah sesuatu yang saya benar-benar harus 

lakukan. Buku panduan tersebut menganjurkan agar saya melakukan ini. Saya tidak benar-benar ingin 

melakukannya, tetapi saya akan melakukannya." Mungkin istri saya kemudian mengambil buku itu dan 

mendorongnya ke wajah saya. Tidak, apa yang saya lakukan adalah karena cinta, ini adalah jantung yang 

berdetak. Itulah makna regenerasi. Kita memiliki hati yang baru. Jadi, jangan lewatkan ini. Ini mempunyai 

makna yang sangat besar sejak awal dan dalam segala sesuatu dalam kehidupan Kristen kita. Kita tidak 

menaklukkan dosa dengan cara bekerja keras untuk mengubah perbuatan-perbuatan kita. Itu bukanlah 

keselamatan. Itu adalah sesuatu tanpa injil. Itulah yang pernah saya lihat di satu tempat pelatihan bagi 

penganut Buddhisme di India beberapa minggu yang lalu. Orang-orang bekerja keras di luar diri mereka 

untuk mengubah siapa mereka di dalamnya. Itu bukanlah keselamatan. 

Kita tidak menaklukkan dosa dengan cara bekerja keras untuk mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kita 

menaklukkan dosa dengan percaya kepada Kristus untuk mengubah keinginan kita, dan Ia memberikan 

kepada kita hati yang baru. Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika 3:5, "Kiranya Tuhan tetap menujukan 

hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus." Ia memenuhi dahaga jiwa kita, dan ketika Ia 
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melakukannya, Ia mematahkan kuasa keinginan untuk berdosa. Bagaimana anda mematahkan keinginan 

akan pornografi dalam kehidupan anda? Bagaimana anda dapat mematahkan keinginan untuk nafsu dan 

keserakahan akan ini atau itu dalam kehidupan anda? Bagaimana anda mematahkannya? Anda 

mematahkannya dengan cara membuat hati anda ditaklukkan oleh keinginan yang lebih unggul dan 

dengan menyadari, "Semua hal tersebut tidak memberi kepuasan sebaik yang Yesus berikan." Ini adalah 

kehidupan Kristen. Setelah ini, kita mungkin menemukan diri kita dalam beberapa waktu di mana kita 

ingin kembali ke hal-hal tersebut, dan kita dapat merasakan apa yang dunia ini tawarkan. Namun kita 

akan katakan, "Tidak, saya telah memiliki hati yang baru. Dialah yang memuaskan jiwa saya." Itulah 

sebabnya hal ini penting bagi kita sejak awal untuk memahaminya. 

Jika anda berpikir bahwa pornografi memberi kepuasan, itu karena keinginan anda lemah. itu berarti 

bahwa begitu sedikit yang anda butuhkan untuk kepuasan anda. Anda seumpama seorang anak bodoh 

yang membuat kue lumpur di tempat-tempat yang kumuh, padahal anda telah ditawari kepuasan yang 

lebih unggul di dalam Kristus. Dalam regenerasi anda menyadari, "Yang ini tidak enak. Yang saya 

butuhkan dan yang saya inginkan adalah itu, yakni kepuasan dalam Kristus." 

Satu kemauan yang baru. Dalam regenerasi Allah memberikan kepada kita satu pikiran yang baru, satu 

keinginan yang baru, dan satu kemauan yang baru. Anda tidak lagi didorong oleh keinginan daging, oleh 

natur yang berdosa, melainkan anda sekarang didorong oleh Roh Allah. Itulah makna Galatia 5:16-25. 

Kita masih akan membicarakannya nanti. Melalui kelahiran baru, anda dibawa ke dalam satu hubungan 

yang baru. Efesus 2:19-22 berbicara tentang bagaimana kita memiliki hubungan yang baru dengan orang 

lain yang telah dilahirkan kembali, dan hubungan yang baru dengan Allah.  

Ketika anda dilahirkan kembali, segala sesuatunya berubah. Anda berpindah dari kematian kepada 

kehidupan. Segala sesuatunya berubah. Itulah sebabnya, jika ada orang yang mengatakan, "Ya, saya 

adalah seorang Kristen," tetapi tidak ada perbedaan dalam hidup mereka, mungkin itu karena regenerasi 

belum terjadi dalam kehidupan mereka. Yang saya maksudkan adalah seperti misalnya saya terlambat 

tiba di tempat ini, lalu saya datang dan duduk di sini, dan saya mungkin katakan, "Saya minta maaf karena 

terlambat." Namun dalam perjalanan ke sini, saya mengalami bahwa ban mobil saya gembos. Saya pergi 

untuk memperbaikinya, dan ketika saya sedang memperbaiki ban ini di sisi jalan, saya berjalan di tengah 

jalan, dan tepat ketika saya lakukan itu, satu truk gandengan muncul dan menabrak saya, lalu saya 

bangun secepatnya dan memperbaiki ban mobil saya lalu datang ke sini. Jadi, saya minta maaf karena 

terlambat." Tentu anda akan berkata, "Itu tidak masuk akal. Jika anda ditabrak oleh truk gandengan 

ketika anda berada di tengah jalan, pasti anda akan terlihat berbeda setelah itu." Terlebih lagi ketika anda 

bertemu dengan Allah yang adalah Penguasa alam semesta, dan oleh RohNya, Ia mencapai ke dalam hati 
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anda ketika hati anda mati, dan kemudian membawa anda ke dalam kehidupan. Kita tidak akan terlihat 

sama lagi. Semuanya tampak berbeda. 

 

Pertanyaan pribadi ... Apakah anda telah dilahirkan kembali? 

Ini membawa kita ke pertanyaan pribadi. Kita memiliki pertanyaan teologis. Regenerasi adalah tindakan 

Allah yang seketika, tanpa diulang, dan misterius yang melaluinya Ia mengubah hati orang berdosa yang 

terhilang. Sekarang, inilah pertanyaan pribadi: apakah anda sudah dilahirkan kembali? Saya sebenarnya 

ingin menanyakan kepada setiap orang dalam ruangan ini, "Apakah anda telah dilahirkan kembali? 

Apakah regenerasi ini telah menjadi kenyataan dalam hidup anda?" Dalam konteks yang berbeda di mana 

anda sedang duduk di sini, ini adalah pertanyaan yang amat penting. 

Saya ingin membagikan sesuatu di sini. Ibu mertua saya sedang duduk dalam ruangan ini. Istri saya dan 

saya telah menikah hampir dua belas tahun dan kami berpacaran selama beberapa waktu sebelum itu. 

Sejak saya bertemu ibu mertua saya, ia adalah seorang yang baik, menarik, penuh kasih, dan peduli 

terhadap keluarga dan terhadap saya, tetapi setiap kali kami akan membicarakan hal-hal rohani, ia tidak 

memiliki keinginan yang nyata. Ia adalah seorang yang luar biasa baiknya dalam segala aspek, tetapi 

dalam kaitan dengan hal-hal rohani, ketika kami berbicara tentang Yesus, tidak ada keinginan dan 

ketertarikan. Kemudian istri saya dan saya berdoa, "Tuhan, sadarkan hatinya," dan kurang dari setahun 

yang lalu, Allah membawa kehidupan yang baru, dan bagi saya ia adalah berharga, dan sekarang menjadi 

seorang saudara dalam Kristus, dan ia mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Ia sekarang 

memiliki kerinduan akan Firman, kerinduan akan Allah dalam doa, dan kerinduan untuk menyembah 

Allah. Ia telah mengikuti pelatihan dalam persiapan untuk mempelajari Rahasia Gereja. ia membagikan 

Injil dengan orang-orang di toko-toko kelontong. Ini adalah satu kehidupan yang baru. 

Karena itu, saya ingin mengajukan pertanyaan ini, "Apakah anda telah mengalami kehidupan yang baru?" 

Saya tidak akan bertanya, "Apakah anda pergi ke gereja?" Juga pertanyaannya bukan, "Apakah anda 

seorang diaken atau pendeta?" Bukan juga, "Apakah anda telah melakukan ini?" atau "Apakah anda telah 

membaca itu?" Yang menjadi peryanyaan saya ialah, "Apakah anda telah memiliki hati yang baru? 

Apakah Allah, oleh RohNya, telah mengulurkan tanganNya ke dalam hati anda dan memberikan kepada 

anda hidup yang baru?" Itulah pertanyaan yang penting, dan saya berdoa bahwa bahkan sekarang, dalam 

konteks seluruh negara kita dan dunia, bahwa Allah mengungkapkan kebutuhan kita dan mengubah hati. 

Saya mendoakannya. 
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Allah Memampukan Iman Kita 

           Doktrin Pertobatan 

Jadi, apa yang terjadi pada saat Allah melakukannya? Apa yang terjadi ketika Ia mengubah hati kita? Ini 

membawa kita kepada aspek yang ketiga: Allah mengungkapkan kebutuhan kita, mengubah hati kita, dan 

Ia memampukan iman kita. Keselamatan: doktrin pertobatan. Jadi, ini adalah maksudnya. Sekarang, anda 

memiliki kelahiran baru, dan itu adalah misterius. Ini bersifat rohani, tetapi memicu sesuatu yang praktis, 

dan sekarang kita sampai ke inti pertanyaan yang dimulai dengan pertanyaan dalam Kisah Para Rasul 

pasal 16, "Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Allah membuka mata anda, mengubah hati 

anda, dan anda berseru, "Bagaimana saya bisa diselamatkan?" Jawaban untuk pertanyaan itulah yang 

akan kita dalami. 

Anda dapat melihat jawaban untuk pertanyaan itu dalam Perjanjian Baru, dan anda dapat melihatnya 

dalam Kisah Para Rasul 20:18-21. 

Ada dua kata utama yang akan anda temukan dalam Perjanjian Baru yang terkait dengan pertanyaan, 

"Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Kedua perkataan itu ialah: bertobat dan percaya. 

Pertobatan dan iman, dan apa yang kita lihat adalah bahwa ini adalah yang Kitab Suci ajarkan dengan 

jelas tentang bagaimana kita dapat diselamatkan. Namun, kita cenderung untuk menggambarkan 

keselamatan dalam begitu banyak cara yang lain.  

 

Pertobatan didefinisikan ... 

Jadi, saya ingin agar kita melihat esensi pertobatan. Setelah seseorang mengalami bagaimana 

kebutuhannya diungkapkan dan hatinya dihidupkan bagi Allah, bagaimana mereka menjadi pengikut 

Kristus, menjadi seorang Kristen? Definisi pertobatan: pertobatan adalah respon manusia yang 

dimampukan oleh Allah terhadap Injil yang melaluinya mereka berbalik dari dosa mereka dan dari diri 

mereka (pertobatan) dan percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan (iman). Markus 1:14-15 

mengatakan, "Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, kata-Nya, 

'Saatnya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!'"  

Mari kita jabarkan definisi ini. Pertobatan yang dimampukan oleh Allah. Anda dapat memilih tema apa 

pun dalam pelajaran ini, namun semua itu terjadi karena anugerah. Allah yang melakukan semua itu. 

Bahkan apa yang kita lakukan, yakni bertobat dan percaya, adalah karunia-karunia dari Allah. Pertobatan 

adalah karunia. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama dengan jelas mengatakan demikian. Kita tidak bisa 
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berbalik dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Dikatakan dalam Yeremia 31:18, "Telah Kudengar 

sungguh-sungguh Efraim meratap: Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti 

anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah TUHAN, 

Allahku." Ratapan 5:21 juga mengatakan, "Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami 

akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala!" Jika anda melihat Kisah Para Rasul 5:31, 

dikatakan bahwa Allah yang memberikan pertobatan kepada Israel. Dikatakan dalam ayat tersebut, 

"Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanan-Nya menjadi Perintis dan Juruselamat, 

supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa."  

Kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11:18, "Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi 

tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan 

pertobatan yang memimpin kepada hidup.'" Roma 2:4 mengatakan, "Apakah engkau menganggap sepi 

kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? Tidak tahukah engkau bahwa 

maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Demikian juga dikatakan dalam 2 

Timotius 2:25, "... dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin 

Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka 

mengenal kebenaran." Jadi anda dapat melihat bahwa pertobatan adalah satu karunia. Yang bertobat 

ialah kita, namun itu pun dianugerahkan oleh Allah.  

Dengan cara yang sama, iman adalah satu karunia. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 14:27, "Setibanya di 

situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan 

dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman." 

Allah membuka pintu iman. Efesus 2:8-9 mengatakan, "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh 

iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada 

orang yang memegahkan diri." Dalam 1 Korintus 1:23 Paulus mengatakan, "... tetapi kami memberitakan 

Kristus yang disalibkan: Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan 

Yahudi suatu kebodohan." Baik orang-orang Yahudi maupun bukan-Yahudi sama-sama melihat 

penyaliban Kristus sebagai satu kebodohan, sebagai satu hal yang tidak masuk akal, dan itu berlangsung 

sampai hari ini. 

Bayangkan bahwa anda mendengar seseorang mengumumkan hari ini, "Seorang pria telah dieksekusi 

oleh otoritas politik di sebuah negara kecil di Timur Tengah. Orang itu mengaku sebagai Juruselamat 

dunia." Berita tentang orang seperti itu tidak akan mendapatkan perhatian kita untuk kedua kalinya. 

Orang-orang Yahudi dan bukan-Yahudi, termasuk orang-orang Amerika, sama-sama tidak akan memberi 

perhatian pada cerita tersebut. Bayangkan bahwa anda mengambil seorang pengusaha sukses dalam 
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budaya kita dengan uang, rumah, mobil, dan lainnya. Bayangkan bahwa anda mengambil seorang 

perempuan yang sukses dan  independen, yang independen dalam budaya kita dari segala sesuatu, 

termasuk Allah. Bayangkan bahwa anda membawa mereka keluar ke balik tumpukan sampah dan 

menunjukkan kepada mereka seorang pria yang sedang dipakukan ke salib dengan berdarah-darah, yang 

sedang berseru dan mengaku sebagai Juruselamat dunia, dan anda katakan kepada pengusaha dan 

perempuan yang independen ini, "Ini adalah Raja anda, dan anda perlu untuk mati terhadap diri sendiri 

dan percaya kepadaNya, karena Dialah yang akan menghakimi anda untuk kekekalan." Itu akan tampak 

seperti satu kegilaan. Justru mereka akan merasa kasihan kepada orang itu. 

Perbedaan apakah yang ada di antara orang-orang yang melihat hal ini sebagai kebodohan dengan orang-

orang yang melihat hal ini sebagai hikmat? Perbedaannya adalah anugerah dan rahmat. Iman adalah 

karunia. Dikatakan dalam 1 Timotius 1:14, "Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan 

limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Filipi 1:29 juga mengatakan, "Sebab 

kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita 

bagi Dia." Demikian juga Ibrani 12:1-2 mengatakan. 

Dikatakan dalam 2 Petrus 1:1, "Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang 

bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, Yesus 

Kristus." Spurgeon berkata, "Iman, di mana pun berada, dalam setiap kasus, tanpa kecuali, adalah karunia 

Allah dan karya Roh Kudus. Tidak pernah seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus 

dengan iman ini kecuali Roh Kudus menuntunnya untuk melakukannya ... Iman kepada Allah yang hidup 

dan kepada AnakNya Yesus Kristus selalu merupakan hasil dari kelahiran baru, dan tidak pernah bisa eksis 

kecuali dalam hati orang yang mengalami kelahiran baru." 

Pertobatan adalah satu respon manusia yang dimampukan oleh Allah terhadap Injil. Apa yang anda lihat 

dalam Kisah Para Rasul ialah bahwa kedua perkataan yang sudah kita lihat sebelumnya, yakni "bertobat" 

dan "percaya," digunakan berulang-ulang. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:38, "Jawab Petrus kepada 

mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 

pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus." Kemudian dikatakan lagi 

dalam Kisah Para Rasul 16:31, "Jawab mereka, 'Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan 

selamat, engkau dan seisi rumahmu.'" Karena itu mari kita mendalami kedua perkataan ini. Apa artinya 

bertobat? Ini berarti berbalik dari dosa dan dari diri mereka. Inilah yang Allah lakukan di seluruh Kitab 

Suci. Yehezkiel 18:30-32 mengatakan. 

Pada awal pelayanan Yesus, sebagaimana kita baca dalam Matius 4:17, dikatakan, "Sejak itu Yesus mulai 

memberitakan, 'Bertobatlah, sebab Kerajaan Surga sudah dekat!' Dalam khotbah Kristen yang pertama, 
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sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2, dan tepat setelah itu dalam Kisah Para Rasul 3:19, kita 

membaca, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan...."  

Jadi, apa artinya bertobat? Perhatikan maksud saya. Pertobatan melibatkan pengakuan intelektual akan 

dosa. Anda menyadari dosa anda di hadapan Allah, dan anda memahami dosa sebagai suatu kekejian di 

hadapan Allah. Lukas 16:15 mengatakan, "Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Kamu membenarkan diri di 

hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah.'" 

Setelah melakukan perzinahan dengan Batsyeba, Daud menyadari akan dosanya, dan dalam Mazmur 

51:6-7 ia mengatakan, "Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa 

yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. 

Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Namun anda akan 

menyadari bahwa untuk diselamatkan, tidak cukup hanya dengan pengakuan intelektual akan dosa. 

Pertobatan yang alkitabiah bukanlah sekedar pengakuan intelektual.  

Pertobatan juga melibatkan kesedihan emosional atas dosa. Paulus berbicara tentang kesedihan rohani 

yang menghasilkan pertobatan. Dalam 2 Korintus 7:9-10 ia mengatakan, "... namun sekarang aku 

bersukacita, bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu 

bertobat. Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak 

dirugikan karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang 

membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan 

kematian." Yang Paulus bicarakan Ini bukanlah jenis kesedihan di mana anda merasa buruk karena anda 

tertangkap sedang melakukan sesuatu yang salah. Ini adalah kepedihan yang anda rasakan ketika anda 

mengetahui bahwa anda telah menyakiti seseorang, dan itu adalah kepedihan yang paling dalam karena 

anda mengetahui bahwa anda telah memberontak melawan Dia yang tidak terbatas dalam kebaikan dan 

kekudusanNya.  

Ada unsur emosional dalam pertobatan. Itu sebabnya Yesaya berseru dalam Yesaya 6:5, "Celakalah aku! 

aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis 

bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni TUHAN semesta alam." Itu sebabnya Ayub 

mengatakan dalam Ayub 42:6, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku 

duduk dalam debu dan abu.' Jadi, ada kesedihan atas dosa, namun itu saja tidaklah cukup. 

Pertobatan bukan hanya secara intelektual dan bukan hanya cesara emosional. Pertobatan yang 

alkitabiah melibatkan keputusan pribadi untuk melarikan diri dari dosa. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 

7:14-18. 
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Allah berkata kepada umatNya dalam Perjanjian Lama, "Berbaliklah dari segala kejahatanmu, dan 

kembalilah kepadaKu, kembalilah kepada Tuhan, Allahmu." Dikatakan dalam Yoel 2:12-13, "'Tetapi 

sekarang juga,' demikianlah firman TUHAN, 'berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan 

berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh.' Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, 

berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah 

kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya." Demikian juga dikatakan dalam Yesaya 45:22, 

"Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Allah 

dan tidak ada yang lain."  

Dalam Perjanjian Baru, Lukas 3:7-8 mengatakan, "Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang untuk 

dibaptis olehnya, 'Hai kamu keturunan ular berbisa! Siapakah yang memperingatkan kamu supaya 

melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. 

Janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapak leluhur kami! Karena aku berkata kepadamu: 

Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!'" Dengan kata lain, tunjukkan 

pertobatan anda melalui perbuatan anda. Paulus berbicara tentang bagaimana orang-orang di Tesalonika 

diselamatkan. Dalam 1 Tesalonika 1:9 ia mengatakan, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, 

bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada 

Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar.” Lalu dalam 2 Korintus 12:21 Paulus mengatakan, "Aku 

khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu dan aku akan 

berdukacita atas banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari 

kecemaran, percabulan dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan.”  

Saya ingin berhati-hati di sini, karena ketika kita berbicara tentang pertobatan, kita berbicara tentang 

saat awal ketika seseorang bertobat dari dosa. Setelah itu dimulailah satu proses, dan kita nanti akan 

berbicara tentang pengudusan, di mana kita akan terus melarikan diri dari dosa, tetapi ada satu titik 

dalam waktu di mana kita dilahirkan kembali. Allah membangkitkan hati kita, dan apa yang terjadi ini 

adalah respon kita yang dimampukan oleh Allah. Kita sebelumnya menuju ke arah yang tertentu, dan 

sekarang kita berpaling ke arah yang berbeda. Kita menyadari, "Saya telah menuju ke arah yang salah. 

Saya telah memberontak terhadap Allah, saya tidak mengandalkan Allah." 

Pertobatan adalah secara intelektual, emosional, dan kemudian volisional atau menyangkut kemauan. 

Kita berpaling ke arah yang berbeda. Berpaling ke arah yang mana? Berpaling untuk percaya. Percaya 

pada Yesus atau mengandalkan Yesus. Anda percaya, anda berbalik dari dosa dan diri anda, dan anda 

mengandalkan Yesus. Ini yang dikatakan dalam Roma 10:9, "Sebab jika engkau mengaku dengan 

mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia 
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dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan." Jadi, apa artinya percaya, apa artinya beriman? 

Ada banyak kebingungan tentang yang satu ini. 

Sama halnya dengan pertobatan, iman melibatkan pengetahuan tentang Kristus. Jadi, kita akan mulai 

pada tingkat intelektual. Jelas bahwa agar diselamatkan, anda harus memiliki pengetahuan tentang siapa 

Kristus dan apa yang telah dilakukan Kristus. Kita telah berbicara tentang hal itu. Yohanes 8:24 Yesus 

mengatakan, "Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab 

jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Anda harus mngetahui 

bahwa Yesus menjalani satu kehidupan yang tidak bisa anda jalani. Ia mati dalam kematian yang tidak 

bisa anda alami. Ia bangkit dari kubur. Anda harus mengetahui hal itu. Anda harus mendengarnya. Roma 

10:14-17. 

Anda harus mendengar Injil sebagaimana yang dirangkum dalam 1 Korintus 15:1-6. Paulus mengatakan, 

Dan sekarang, Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku 

beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 

Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu 

teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang 

sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah 

bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah 

dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab 

Suci; bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas 

murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus; 

kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah 

meninggal.  

Namun itu saja tidak cukup. Tidak cukup untuk memiliki pengetahuan tentang Kristus, atau hanya 

percaya bahwa Kristus telah mati di salib dan bangkit dari kubur. Orang-orang mengatakan, "Saya 

percaya pada Yesus." Kenyataannya adalah bahwa setiap orang yang mabuk yang pernah saya temui di 

jalan percaya kepada Yesus. Jadi, pengetahuan intelektual tentang siapa Kristus dan apa yang Kristus 

telah lakukan adalah tidak cukup untuk diselamatkan. Anda perlu mengambil langkah yang lebih dalam. 

Iman melibatkan persetujuan terhadap Kristus. Kita melewati Yakobus 2:19, tetapi ayat ini mengatakan, 

"Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu 

dan gemetar." Iman melibatkan persetujuan terhadap Kristus. Ini adalah tingkat intelektual sampai 

tingkat emosional. Anda bukan hanya menyadari bahwa Yesus mati di salib, tetapi juga menyadari bahwa 
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hal tersebut memiliki relevansi secara pribadi untuk hidup anda. Yohanes 20:31 mengatakan, "...  tetapi 

hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena 

percaya, kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya." Demikian juga 1 Tesalonika 4:14 mengatakan, 

"Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa 

dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah 

meninggal."  

Sekarang, kita semakin dekat. Saya mengatakan bahwa ini saja tidak cukup. Anda dapat melihat 

Nikodemus dalam Yohanes 3:2. Dikatakan dalam ayat tersebut, "Ia datang pada waktu malam kepada 

Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak 

ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak 

menyertainya." Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah, tetapi jelas 

bahwa ia belum dilahirkan kembali. Kisah Para Rasul 26:27-28 memberikan kepada kita satu gambaran 

tentang Raja Agripa. Dikatakan dalam bagian tersebut, "'Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para 

nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka.' Jawab Agripa, 'Hampir-hampir saja kauyakinkan 

aku menjadi orang Kristen!'" Agripa percaya akan apa yang nabi katakan tentang Yesus, namun ia tidak 

bersedia untuk menjadi seorang Kristen. 

Jadi, anda harus melangkah lebih dalam lagi. Iman yang alkitabiah melibatkan tindakan mengandalkan 

Kristus. Alasan saya menggunakan perkataan "mengandalkan" dan bukan "percaya" di sini adalah karena 

dalam budaya ini secara khusus, jika kita berpikir tentang kepercayaan, kita hampir memutuskannya dari 

komitmen pribadi. Namun tindakan percaya secara alkitabiah melibatkan tindakan mengandalkan Kristus 

secara pribadi. Dengarkan bagaimana Kristus mengundang orang untuk datang kepada diriNya. Ia 

mengajak orang-orang untuk percaya kepadaNya. Yohanes 1:12 mengatakan, "Namun semua orang yang 

menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 

nama-Nya." Ia mengundang orang untuk datang kepadaNya. Dikatakan dalam Yohanes 6:37, "Semua 

yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan siapa saja yang datang kepada-Ku, ia tidak 

akan Kubuang."  

Demikian juga Ia mengajak orang untuk minum dariNya, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 7:37, 

"Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Siapa saja yang haus, 

baiklah ia datang kepada-Ku dan minum!'" Ia mengajak orang untuk menemukan kelegaan di dalam 

diriNya, sebagaimana dikatakan dalam Matius 11:28-30, "Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan 

berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah gandar yang Kupasang dan belajarlah 



 

Página (Page)12 

 

kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab 

gandar yang Kupasang itu menyenangkan dan beban-Ku pun ringan." 

Jadi, kepercayaan kepada Kristus melibatkan perpalingan dari dosa dan dari diri kita dan pengandalan 

akan Yesus. Kenyataannya adalah bahwa iman kita akan menjadi begitu baik jika dikaitkan dengan obyek 

iman kita. Anda bisa saja memiliki semua jenis iman di dunia. Yang penting adalah obyek iman anda. Saya 

teringat pada suatu hari ketika saya berkhotbah di salah satu kota pada hari Sabtu siang, dan saya harus 

berada di bagian lain dari negara ini pada malam harinya. Tidak ada cara yang bisa saya tempuh ke 

tempat itu dengan mengemudikan mobil. Jadi, orang yang meminta saya untuk berbicara malam itu 

berkata, "Saya akan menerbangkan anda." Saya berpikir, "Wah, itu kelihatannya keren. Saya akan 

memiliki jet pribadi." Lalu saya berangkat menuju satu lapangan udara kecil, dan ternyata tidak seperti 

pesawat jet. 

Ternyata ini pesawat yang kecil. Saya kemudian naik ke pesawat kecil ini. Saya sedang menunggu pilot 

untuk menghidupkan pesawat dengan memutar baling-baling dengan tangannya, lalu kami berputar 

untuk mendapatkan landasan pacu yang kecil dan kotor. Saat itu kami sedang bersiap-siap untuk lepas 

landas, dan ia membawa pesawat ini perlahan-lahan, namun salah satu pintu pesawat terbuka lebar, dan 

ia menatap saya dan berkata, "Apakah itu pintu anda?" Saya menjawab, "Ya," dan ia berkata, "Oh, maaf." 

Lalu ia keluar dan  menutup pintu itu, dan ia kembali masuk ke peswat, dan kehidupan doa saya 

meningkat pada saat itu karena saya takut. Saya memiliki beberapa pengalaman yang intim yang 

mendalam dengan Allah. Saya menatap orang itu dan berkata, "Saya hanya ingin tahu, bagaimana jika itu 

terjadi, katakanlah, 20.000 meter kemudian. Apa yang akan kita lakukan?" Dia mengatakan, "Jangan 

khawatir tentang hal itu. Kita akan baik-baik saja." Kami kemudian terbang di udara, dan tidak peduli 

berapa banyak iman yang saya miliki untuk keandalan pesawat ini, ketika misalnya sayap kanannya jatuh, 

kami pasti akan jatuh, terlepas dari berapa banyak iman yang saya miliki untuk itu. 

Yang penting adalah obyek iman anda. Milikilah iman, semua iman yang bersemangat di dunia, tetapi 

apakah atau siapakah objek iman anda? Apakah iman anda bertumpu pada Yesus Kristus sebagai 

Juruselamat dan Tuhan? Roma 10:9 mengatakan, "Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa 

Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang 

mati, maka engkau akan diselamatkan." Keselamatan datang dari Yesus sebagai Juruselamat yang mati 

bagi kita. Dikatakan lagi dalam Kisah Para Rasul 5:31, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan 

tangan kanan-Nya menjadi Perintis dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima 

pengampunan dosa." Kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13:23, "Sesuai dengan yang telah 
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dijanjikan-Nya, dari keturunannyalah Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu 

Yesus."  

Yesus juga adalah Tuhan yang memerintah atas kita. Beberapa orang mengatakan bahwa anda dapat 

menerima Yesus sebagai Juruselamat tanpa harus menaklukkan diri kepadaNya sebagai Tuhan. 

Sederhananya, itu tidak benar. Dalam Kisah Para Rasul anda dapat melihat bahwa sebanyak 92 kali Yesus 

disebut sebagai Tuhan dan hanya dua kali Ia disebut sebagai Juruselamat. Kisah 2:36-38. 

Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 16:31 mengatakan, "Dan mereka berkata, 'Percayalah 

kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.'" Yesus bukanlah 

seorang Juruselamat yang rendah dan lemah, yang hanya mengemis kepada anda untuk menerimaNya. Ia 

adalah Tuhan yang berdaulat dan yang memerintah, yang layak menerima semuanya dari penyembahan 

anda dan semuanya dari kehidupan anda. 

 

Pertobatan diperdebatkan ... 

Sekarang kita melihat perdebatan mengenai pertobatan. Apakah iman dan pertobatan sama-sama 

merupakan keharusan untuk keselamatan? Ini telah menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Kristen 

yang bertanya-tanya apakah pertobatan dan iman sama-sama merupakan keharusan untuk keselamatan. 

Mendengar perdebatan ini Charles Ryrie mengatakan, "Berita tentang "hanya oleh iman" dan berita 

tentang "iman ditambah komitmen hidup" tidak bisa bersama-sama disebut sebagai Injil; dan karena itu 

salah satu dari keduannya merupakan injil palsu dan berada di bawah kutukan sebagai penyesatan 

terhadap Injil atau sebagai pemberitaan injil yang lain." 

Zane Hodges mengatakan, "Iman adalah keyakinan batin bahwa apa yang Allah katakan kepada kita 

dalam Injil adalah benar. Itu - dan itu saja - adalah iman yang menyelamatkan." A.W. Tozer memberikan 

pandangan yang berbeda, "Kita menerimaNya sebagaimana siapa diriNya - Juruselamat yang diurapi dan 

Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan! Dia tidak akan menjadi siapa 

diriNya jika Ia menyelamatkan kita dan memanggil kita dan memilih kita tanpa pemahaman bahwa Ia 

juga dapat membimbing dan mengendalikan hidup kita." 

James Boice mengatakan, "Hanya ada satu Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus, dan ... siapa saja yang 

percaya kepada seorang Juruselamat yang bukan Tuhan berarti ia tidak percaya kepada Kristus yang 

sejati dan berarti bahwa orang tersebut belum mengalami regenerasi. Kami menekankan pentingnya 

komitmen kepada Kristus, Kristus yang sejati." Jadi, apakah iman kepada Yesus sebagai Juruselamat dan 
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Tuhan dan pertobatan merupakan keharusan? Carilah dalam Kitab Suci. Sewaktu-waktu Alkitab hanya 

menyebutkan iman. Saya mengambil tiga contoh dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan dalam Kisah Para 

Rasul 11:17, "Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada 

waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Dia?" Kemudian 

Kisah Para Rasul 14:23 mengatakan, "Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua 

bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada 

Tuhan yang kepada-Nya mereka percaya." Lalu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16:31, "Dan mereka 

berkata, 'Percayalah kepada Tuhan Yesus , dan engkau akan beroleh selamat, engkau dan seisi 

rumahmu." 

Sewaktu-waktu Alkitab hanya menyebutkan pertobatan, dan anda dapat melihat contoh-contohnya dari 

Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2:38 mengatakan, "Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan 

hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka 

kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus." Kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3:19, 

"Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan...." Lalu Kisah Rasul 5:31 mengatakan, 

"Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanan-Nya menjadi Perintis dan Juruselamat, 

supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Dikatakan lagi dalam Kisah Para Rasul 

8:22, "Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat 

hatimu ini." Kemudian dalam Kisah Para Rasul 17:30 dikatakan, "Tanpa memandang lagi zaman 

kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat." Dan Kisah Para 

Rasul 26:20 mengatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di 

Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus 

bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan 

pertobatan itu."  

Sewaktu-waktu Alkitab menyebutkan iman dan pertobatan bersama-sama. Misalnya dikatakan dalm 

Kisah Para Rasul 20:21, "... aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, 

supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus."  

Kesimpulan: iman dan pertobatan secara alkitabiah tidak dapat dipisahkan. Anda tidak hanya melihat ini 

dalam Kisah Para Rasul, tetapi juga di seluruh Kitab Suci. Markus 1:14-15 mengatakan, "Sesudah Yohanes 

ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, kata-Nya, 'Saatnya telah genap; Kerajaan 

Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!'" Dikatakan dalam Ibrani 6:1, "Sebab itu, 

marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya 

yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan 
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dasar kepercayaan kepada Allah...." John Murray mengatakan, "Adalah mustahil untuk memisahkan iman 

dengan pertobatan. Iman yang menyelamatkan diresapi dengan pertobatan, dan pertobatan diresapi 

dengan iman." 

Setiap kali anda berpaling dari sesuatu, anda berpaling kepada sesuatu. Setiap kali anda berpaling kepada 

sesuatu, anda berpaling dari sesuatu. Keduanya berjalan bersama. Bahkan ini berarti bahwa bukan yang 

satu terjadi sebelum yang lain. Keduanya bersama-sama terjadi pada saat pertobatan. Lihatlah hal 

tersebut dengan cara ini. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari Perjanjian Lama yang Yesus 

gunakan dalam Yohanes pasal 3 dalam Perjanjian Baru. Lihatlah dan hiduplah. Dalam percakapan antara 

Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3:14-15, Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan 

ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya 

kepada-Nya beroleh hidup yang kekal." 

Apa yang Yesus katakan ini mengacu kepada cerita dalam Bilangan 21:4-9.  

Pada waktu itu orang-orang Israel mengeluh tentang makanan. Ketika mereka melakukannya, muncullah 

ular di mana-mana. Orang-orang mulai meninggal akibat gigitan ular. Mengapa Yesus menggunakan 

cerita ini dalam percakapanNya dengan Nikodemus? Ini adalah satu panggilan, baik dalam Bilangan 21 

kepada Israel, maupun dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, juga kepada anda, untuk bertobat dari 

pemberontakan anda, untuk menyadari bahwa anda dan saya memiliki penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. Kita telah berdosa terhadap Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi racun 

dosa dalam darah kita. Kita memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan kita memiliki nasib 

yang tidak bisa kita ubah. Karena dosa kita, kita semua sedang sekarat. Setiap orang dari antara kita 

sedang sekarat dalam dosa kita, kita sedang  menuju ke kematian kekal tanpa dapat berbuat apa pun 

untuk mengubahnya. 

Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus bertanya, "Bagaimana 

saya bisa dilahirkan kembali?" Yesus berkata, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Apa maksudnya? Sadarilah kedalaman pemberontakan 

anda dan pandanglah kasihNya. Selain dalam percakapan tersebut, Yesus menggunakan kalimat "Anak 

Manusia akan ditinggikan" dua kali lagi dalam Injil Yohanes. Yang pertama dalam Yohanes 8:28 di mana Ia 

mengatakan, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan 

bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana 

diajarkan Bapa kepada-Ku." Dan yang kedua dalam Yohanes 12:32 di mana Ia mengatakan, "Dan Aku, 

apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku." Itu adalah 
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pernyataan dan ayat yang begitu sering diambil keluar dari konteksnya. Orang sering mengatakan dalam 

konteks ibadah, "Jika kita meninggikan Yesus maka Ia akan menarik orang-orang kepadaNya." Bukan itu 

yang Yesus katakan dalam Yohanes 12. Dalam Yohanes 12 ini Yesus sedang berbicara tentang salib. Ia 

merujuk ke saat di mana ia akan ditinggikan di salib, dan semua orang yang memandangNya karena 

salibNya dan percaya kepadaNya karena salibNya akan hidup. Ia ditinggikan untuk menderita sebagai 

Juruselamat. Itulah yang Yesus maksudkan.  

Kemudian, anda melihat perkataan ini juga digunakan dalam bagian yang lain dalam Perjanjian Baru. 

Dalam Filipi 2:9-11 Paulus berbicara tentang bagaimana sekarang Yesus telah ditinggikan untuk 

memerintah sebagai Tuhan. Ia mengatakan, " Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan 

mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala 

yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, 

'Yesus Kristus adalah Tuhan,' bagi kemuliaan Allah, Bapa!” 

Keindahan yang anda lihat di sini merupakan satu paradoks yang mengejutkan. Pikirkan bagaimana 

orang-orang meninggal karena gigitan ular sebagaimana dikatakan dalam Bilangan 21. Tuhan berkata, 

"Buatlah seekor ular tembaga dan dirikanlah ular itu." Saya bukanlah penggemar ular yang fanatik, tetapi 

jika semua orang sedang sekarat karena gigitan ular, maka hal terakhir yang saya benar-benar ingin lihat 

adalah ular. Jadi, apa yang Alah lakukan adalah, dan ini adalah paradoks yang mengejutkan itu, 

mengatakan, "Ambillah ular tembaga itu yang merupakan simbol kematian dirikanlah." Ini membawa kita 

kepada salib, di mana kita melihat bagaimana simbol yang terutama dari kematian dan dosa menjadi 

sumber yang terutama dari kehidupan bagi orang-orang berdosa. 

Lihatlah salib. Bertobatlah dari pemberontakan anda. Percayalah kepadaNya sebagai Juruselamat dan 

Tuhan, dan anda akan hidup untuk selamanya. Yang menarik adalah ketika anda tiba di akhir Injil 

Yohanes, yakni Yohanes 19:38-42, anda membaca tentang tubuh Yesus yang diturunkan dari salib oleh 

Yusuf dari Arimatea dan dibantu oleh Nikodemus yang disebutkan kembali di sini.  

Di bagian tengah teks tersebut dikatakan, "Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus 

datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Ia membawa campuran 

minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira tiga puluh kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat 

Yesus, mengafani-Nya dengan kain lenan dan membubuhi-Nya dengan rempah-rempah menurut adat 

orang Yahudi bila menguburkan mayat." Nikodemus, yang dalam Yohanes 3 akan melihat Yesus 

ditinggikan, sekarang merawat tubuh Yesus setelah diturunkan dari salib. 
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Saya telah menyebutkan Charles Spurgeon beberapa kali. Sebelum saya membaca kutipan dari Spurgeon 

ini, saya ingin mengatakan bahwa Yohanes pasal 3 adalah teks yang Allah gunakan untuk membangunkan 

hati Spurgeon dan membawanya ke pertobatan. Ini adalah gambaran tentang apa artinya memandang 

kepada Kristus. Spurgeon sebelumnya telah menjadi seorang yang religius, yang berusaha keras untuk 

mendapatkan jalan kepada Allah, tetapi pada satu hari Minggu pagi yang bersalju, ia berjalan ke satu 

gereja di mana seseorang sedang berkhotbah, yang hampir tidak pernah berkhotbah sebelumnya. Ini 

adalah kisah pertobatan Spurgeon, 

Saya sewaktu-waktu berpikir bahwa saya mungkin masih tetap berada dalam kegelapan dan 

keputusasaan sampai sekarang seandainya bukan karena kebaikan Tuhan dalam 

mengirimkan satu badai salju, pada suatu Minggu pagi, saat saya sedang pergi ke tempat 

tertentu untuk beribadah. Ketika saya tidak bisa pergi lebih jauh lagi, saya menoleh ke sisi 

jalan, dan masuk ke satu gereja kecil yang bernama Primitive Methodist Chapel. Dalam kapel 

itu hadir sekitar dua belas atau lima belas orang. Saya telah mendengar tentang Gereja 

Methodis Primitif ini, bagaimana mereka bernyanyi dengan begitu keras sehingga membuat 

banyak orang sakit kepala, tetapi itu tidak masalah bagi saya. Saya ingin tahu bagaimana 

saya bisa diselamatkan, dan jika mereka bisa memberitahu saya jawabannya, saya tidak 

peduli berapa banyaknya sakit kepala yang saya bisa alami karena mendengar mereka 

bernyanyi.  

Pendeta yang seharusnya berkhotbah tidak datang pada pagi itu, mungkin karena salju yang 

tebal. Akhirnya, seorang pria yang sangat yang tampak agak kurus, mungkin seorang tukang 

sepatu, atau penjahit, atau seseorang semacam itu, naik ke mimbar untuk berkhotbah. 

Tentu benar bahwa seorang pengkhotbah harus dilatih sebelumnya, tetapi orang ini benar-

benar bodoh. Ia harus terus melihat teks Alkitabnya, karena alasan yang sederhana yakni 

karena ia hanya memiliki sedikit bahan untuk disampaikan. Teks itu - "Pandanglah Aku, maka 

kamu akan diselamatkan, hai segala ujung bumi."  

Pengkhotbah ini bahkan tidak mengucapkan kata-katanya dengan benar, namun itu bukan 

masalah. Saat itu saya berpikir bahwa ada sekilas harapan bagi saya dalam teks itu. 

Pengkhotbah mulai dengan mengatakan, "Teman-teman, memang ini adalah satu teks yang 

sangat sederhana. Dikatakan dalam teks ini, "Pandanglah!" Memandang sesuatu tidak 

mengambil banyak rasa sakit. Anda tidak perlu mengangkat kaki atau jari anda, itu saja. 

Seseorang tidak harus masuk ke Sekolah Tinggi untuk belajar memandang atau melihat. 
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Anda mungkin adalah orang paling tolol, namun anda bisa memandang sesuatu. Seseorang 

tidak harus bernilai seribu tahun untuk dapat memandang sesuatu. Siapa pun bisa melihat, 

bahkan seorang anak dapat melihat sesuatu. Tetapi kemudian teks ini mengatakan, 

“Pandanglah kepadaKu.”  

Lalu dengan aksen Essex (salah satu wilayah di Inggris) yang kental pengkhotbah ini berkata, 

"Banyak dari antara anda hanya memandang diri sendiri, namun tidak ada gunanya melihat 

ke sana. Anda tidak akan pernah menemukan kesenangan dalam diri anda. Beberapa orang 

memandang ke Allah Bapa. Tidak. Anda akan memandangNya pada satu waktu nanti. Yesus 

Kristus berkata, "Pandanglah Aku." Beberapa dari anda mengatakan, 'Kita harus menunggu 

sampai Roh Kudus bekerja." Anda tidak memiliki urusan dengan hal itu sekarang. Pandanglah 

Kristus. Teks ini mengatakan, 'Pandanglah Aku.' Kemudian orang yang baik ini meneruskan 

khotbahnya dengan mengatakan, 

"Pandanglah Aku, Aku berkeringat titik-titik darah. Pandanglah kepadaKu, Aku tergantung di 

salib. Pandanglah kepadaKu, Aku mati dan dikuburkan. Pandanglah kepadaKu, Aku bangkit 

kembali. Pandanglah kepadaKu, Aku naik ke Surga. Pandanglah kepadaKu, Aku duduk di 

sebelah kanan Bapa. Hai orang-orang berdosa yang miskin, pandanglah kepadaKu! 

Pandanglah kepadaKu! '" 

Ketika ia sampai ke titik itu dalam khotbahnya, dan berhasil menyampaikannya selama 

sepuluh menit atau lebih, ia sekarang berada di ujung panggilannya. Lalu ia menatap saya 

yang sedang duduk di situ, dan saya yakin bahwa dengan jumlah orang yang begitu sedikit 

yang hadir, ia pasti tahu bahwa saya adalah seorang asing di situ. Dengan memusatkan 

pandangan matanya pada saya, seolah-olah ia tahu seluruh isi hati saya, ia berkata, "Anak 

muda, anda tampak sangat menyedihkan." Ya tentu, saya juga merasakannya, tetapi saya 

tidak terbiasa sebelumnya untuk mendengar pernyataan yang dibuat dari mimbar tentang 

penampilan pribadi saya.  

Namun, apa yang ia katakan ini merupakan satu pukulan yang baik, yang mendarat dengan 

tepat. Ia melanjutkan, "Dan anda akan selalu menyedihkan - menyedihkan dalam kehidupan 

anda, dan menyedihkan dalam kematian anda - jika anda tidak menaati teks saya. Namun 

jika anda taati teks ini sekarang, saat ini, maka anda akan diselamatkan." Kemudian, dengan 

mengangkat tangannya, ia berseru, karena hanya seorang pengkhotbah Gereja Methodist 

Primitif yang bisa melakukannya, "Anak muda, pandanglah kepada Yesus Kristus. 
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Pandanglah! Pandanglah! Pandanglah! Anda tidak perlu mengerjakan apa pun yang lain  

kecuali memandang dan hidup." 

Dengan segera saya melihat jalan keselamatan. Saya tidak tahu apa lagi yang ia katakan, - 

saya tidak banyak memperhatikannya, - saya begitu dirasuki dengan pikiran yang satu ini. 

Seperti ketika ular tembaga itu ditinggikan, orang-orang hanya melihat dan disembuhkan, 

demikian juga dengan saya. Saya telah menunggu untuk melakukan lima puluh hal, tetapi 

ketika saya mendengar perkataan tersebut, "Pandanglah!" tampaknya perkataan itu begitu 

menawan bagi saya! Oh! Saya melihat sampai saya hampir mengeluarkan mata saya karena 

melihat. Di situ dan pada saat itulah awan itu pergi, kegelapan itu lenyap, dan saat itu saya 

melihat matahari, dan saat itu saya dapat saja bangkit dengan segera dan bernyanyi 

bersama orang-orang yang paling bersemangat di antara mereka tentang darah Kristus yang 

mulia, dan iman sederhana yang melihat hanya kepadaNya. Oh, sekiranya ada orang yang 

telah mengatakan hal ini kepada saya sebelumnya, "Andalkanlah Kristus, maka anda akan 

diselamatkan." Namun demikian, tidak diragukan lagi, saya yakin bahwa semuanya telah 

diatur dengan penuh hikmat, dan sekarang saya dapat mengatakan, "Sejak dengan iman 

saya memandang aliran kehidupan yang mengalir dari lukaMu, maka kasih penebusan telah 

menjadi tema kehidupan saya, dan akan tetap demikian sampai saya mati." 

Untuk setiap orang yang dapat mendengar suara saya, kasihNya yang tidak terbatas dan kehidupan yang 

kekal tersedia bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena Allah begitu mengasihi 

dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya berdoa agar ada orang-orang yang 

sedang mengikuti pelajaran ini di seluruh dunia, termasuk anda di sini, yang belum bisa mengatakan 

bahwa anda telah dilahirkan kembali, namun dalam beberapa saat yang  terakhir ini, kiranya Alah telah 

menunjukkan kepada anda kebutuhan anda dan membangunkan hati anda dan memanggil anda untuk 

bertobat dan percaya. Jadi, dengan Injil ini, saya ingin memanggil anda untuk bertobat dan percaya. 

 

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

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 

 


