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Jika saudara memiliki sebuah Alkitab, dan saya harap saudara mempunyainya, marilah kita 

membuka untuk membuka bersama saya untuk membaca dari Roma fasal 3.  

 Saya mendorong saudara, untuk terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan 

waktu bersama Tuhan. Saya tahu apa yang termudah bagi kita untuk dilakukan yaitu dengan pergi 

kepada  orang lain serta mengatakan agar memberikan jawaban-jawaban. Apa yang terjadi bila 

saudara  menggunakan, saudari-saudari dan daudara-saudara, berjam-jam dalam minggu ini antara 

saudara dan Allah di dalam firman-Nya? Saat itulah Roh Allah akan mulai membukakan pengajaran-

pengajaran-Nya. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Ini bukan McDonald Kristen – ke dalam maupu ke 

keluar. Kita harus masuk ke dalam Firman dan menyadari apa yang Roh Allah perbuat dalam hidup 

kita untuk menyelamatkan jiwa kita untuk kekekakalan. Hal ini cukup penting 

untuk menggunakan waktu yang cukup untuknya. Hal ini memang cukup penting.  

 Salah satu alasan saya ingin mengajarkan seri-seri ini adalah karena saya percaya ada bahaya 

kelaparan ketika datang ke masalah Injil di dalam gereja. Saya percaya ada banyak orang, bahkan 

mereka yang telah ada di dalam gereja selama bertahun-tahun, ketika datang waktunya untuk 

menjawab pertanyaan saya hanya tanyakanm kepada saudara untuk menjawab, benar-benar tidak 
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tahu isi kebenaran lengkap dari Injil. Dan saudara dapat mengatakan bahwa dengan caranya Injil 

disajikan, bahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah hari ini, cara Injil tersebut diperjual-belikan 

apakah itu traktat-traktat Injili atau khotbah-khotbah Injili, Injil adalah: Allah mengasihi saudara dan 

Ia memiliki rencana yang sangat indah untuk hidup saudara. Yah, itu bukan isi Injil. Memang berita 

itu baik tapi  itu bukan isi Injil. Bahkan, menurut pendapat saya  banyak hal tentang Injil yang 

diajarkan di dalam penginjilan kontemporer sebenarnya bukan Injil. Keith Green adalah seorang 

yang radikal pada zamannya. Dia berkata, "Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa Yesus akan 

malu oleh karena sebagian besar berita-berital dan khotbah-khotbah tentang Injil  yang 

dikhotbahkan hari ini. . Yang terutama karena mereka kehilangan hampir semua ajaran utama yang 

Yesus Sendiri ajarkan. "Jadi, apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya ingin menuju ke sumber isi 

Injil,  datang ke inti dari apa Injil itu dan ayat-ayat ini berada dalam satu fasal di surat Roma, Roma 

3:21 - 26, Martin Luther menyebut bagian ini sebagai “bagian yang paling utama  dari seluruh 

Alkitab.” Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam seluruh Alkitab, saudara dapat 

mengatakan bahwa bagian ini merupakan yang terpenting dalam  seluruh Alkitab.". Ini adalah 

kuncinya. Saya akan mendorong saudara, jika saudara tidak hafal ayat-ayat ini untuk  

berkomitmenlah untuk menghafalkannya, saya ingin mendorong Anda untuk melakukan itu. Ini 

adalah gambaran agung dari Injil. Surat Roma fasal 3, mari kita mulai dengan ayat 

21. Rasul Paulus menulis:  

"Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran  Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan 

dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus 

Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah 

berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah., don oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 

cuma-cuna karena penebusan dalam Kristus Yesus. Krsitus Yesus telah ditentukan Allah menjadi 

jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-

Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 

Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini,  bahwa Ia benar dan juga 

membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.  

Ini adalah Injil, isi yang obyektif. Apakah Injil itu? Saya telah mencoba untuk menampilkan 

kebenaran yang terkandung di sini dalam Roma 1 sampai 3 dan yang mencapai klimaksnya di sini di 

ayat 21 sampai 26, menjadi sebuah kalimat menjelaskan Injil. Saya tetap akan jujur, saya ragu-ragu 

untuk melakukan ini karena tujuannya tidak pernah untuk mengurangi nilai-nilai Injil ke bagian-

bagian yang minimal. Dan kenyataannya adalah bahwa setiap kata, setiap arti dari frase dari 

paragraph ini benar-benar seperti ujung gunung es. Ada begitu banyak bagian di bawahnya yang 

tidak nampak, tapi saya percaya adanya kebutuhan untuk menjelaskan Injil, apa arti Injil itu.  Jadi 
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saya ingin saudara  membaca kalimat ini dengan saya dan kemudian kita akan membukanya  

berdasarkan pada Roma 3. Injil, kabar baiknya adalah bahwa: Tuhan yang adil dan murah-hati  

Pencipta alam sedang memandang kepada orang-orang bedosa yang putus asa  dan Ia mengutus 

Anak-Nya, Yesus Kristus, Allah di dalam daging, untuk menanggung murka-Nya terhadap dosa di 

kayu salib dan untuk menunjukkan kuasa-Nya di atas dosa dalam kebangkitan-Nya  sehingga semua 

orang yang memiliki iman di dalam Dia akan diperdamaikan dengan Allah selamanya. Sekarang saya 

menyadari bahwa adalah satu kalimat dimuat dan saya tidak ingin mengklaim bahwa itu sebuah 

kalimat yang sempurna atau itu pernyataan terbaik yang pernah di Injil, tapi aku ingin kami ekstrak 

beberapa karena saya percaya jika Anda mengambil salah satu dari kata-kata atau frase dalam 

kalimat ini bahwa Anda melemahkan Injil sebagai kekuatan Allah untuk keselamatan, bahwa setiap 

satu pun dari kata-kata dan frase ini sangat penting. Jadi saya ingin kita mulai di bagian atas dan 

menggunakan kalimat ini untuk membantu kami membongkar Roma 3: 21-26.  

Mari kita mulai di mana Paulus dimulai, dengan Allah. Allah semesta alam yang adil dan murah hati   

... Ketika kita sampai ayat 21, kata-kata pertama adalah "Tapi sekarang" yang merupakan kata-kata 

transisi. Itu bergantung pada apa yang telah dikatakan tepat sebelum . Ini merupakan suatu 

kontras. "Tapi sekarang." Jadi, apa yang harus saudara disadari adalah bahwa dalam rangka untuk 

memahami Roma 3:21-26, saudara  harus memahami apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Dan 

Paulus, ketika ia membuat transisi ini, mememperhatikan pada sebuah  argumen yang pada 

dasarnya telah ia maksudkan sejak fasal 1 ayat 18. Jadi, marilah kita kembali kepadanya. Roma pasal 

1 dan saya akan maju terus dan memberitahukannya kepada saudara, kita akan maju dengan cepat  

melalui beberapa hal, beberapa bagian dari Alkitab, kita akan bergerak maju dengan cepat melalui 

mereka. Saya ingin saudara memahami mereka. Saudara  mungkin tidak mempunyai  waktu untuk 

melihat ayat-ayat tersebut. Anda boleh mencatatnya. Saudara  kembali ke Roma fasal 1 ayat 16 dan 

ayat ini merupakan ayat tema dalam surat Roma. Paulus berkata, " Aku mempunyai keyakinan yang 

kokoh  dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan  setiap orang yang 

percaya ..." Jadi dia menetapkan posisi  dan kemudian dalam ayat 18, ia mulai menjelaskan Injil. Yang 

menarik adalah titik awal nya adalah ayat 18, murka –Nya Allah. Ini adalah permulaan di mana Paulu 

mulai. 

  " Sebab murka  Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 

kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi 

mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak Nampak dari pada-

Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya dapat Nampak kepada pikiran dari karya-Nya 

sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.”  

 Apa yang Paulus lakukan adalah dia mulai menjelaskan  tentang jalan Injil kembali ke awal 
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permulaan  dengan Allah dan secara khusus dengan penciptaan. Allah memperlihatkan diri-Nya 

sebagai Pencipta. Apa yang saya ingin saudara lihat ada di dalam Roma 1:18 3:20 adalah 3 sifat-sifat 

yang berbeda dari Allah mendapatkan ditekankan, yang meletakkan dasar, dasar dari Injil.  

Nomor 1: Allah adalah Pencipta. Di sinilah Paulus memulai bersama.  Sejak penciptaan dunia, Allah 

telah menyatakan diri-Nya sebagai pencipta kita. Saudara melihat ayat 25, itu berbicara tentang 

bagaimana kita lebih menyembah dan melayani hal-hal yang telah tercipta dan  bukan Pencipta yang 

selamanya patut dipuji. Allah adalah Pencipta kita. Dia menciptakan setiap dari kita dan  masing-

masing  orang dari kita yang hadir di ruangan ini. Akibatnya adalah bahwa  Ia memiliki masing-

masing kita dan setiap diri kita di ruangan ini. Kita semua adalah milik-Nya.  Allah memiliki hak 

sebagai Pencipta atas setiap pribadi kehidupan kita. Bagian ini dimulai dengan Allah sebagai 

Pencipta.  

Sifat Allah yang kedua ialah sebagai hakim. Allah itu adil. Kebenaran ini adalah isi yang ada bila 

saudara sampai ke fasal 2. Saudara sampai ke fasal 2 dan saudara membaca fasal  2 ayat 1 sampai ke 

ayat 16; saudara melihat penghakiman dan keadilan Allah yang disebutkan berulang-ulang 

kali. Dengarkan ayat 1 fasal 2:  

  "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak 

bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena 

engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu, bahwa 

hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai 

manusia, engkau yang menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan  engkau sendiri m 

elakuklannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah 

engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya  dan kelapangan hati-Nya? 

Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menu ntun engkau kepada pertobatan. 

"Lalu dengarkan apa yang Dia katakan setelah ini:"? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau 

bertobat , engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman 

Allah yang adil akan dinyatakan. "Dengarkan kata-kata berikut:". Ia akan membalas setiap orang 

menurut perbutannya, yaitu hidup kekal kepada mereka  yang dengan tekun berbuat baik, mencari 

kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari 

kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 

Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-

tama orang Yahudi dan juga orang Yunani,  tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan 

diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunan. Sebab 

Allan tidak memandang bulu.” 
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Saudara  melihat ayat 16, a mengatakan, "Hal ini akan nampak pada hari, bilamana Allah , sesuai 

dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati 

manusia, oleh Kristus Yesus.” Inilah titik yang  Paulus tekankan membuat, dan ini adalah titik yang 

besar: untuk setiap orang dalam seluruh sejarah dan dan juga kepada setiap orang di dalam ruangan 

ini, pada satu hari Allah akan menghakimisaudara. Setiap orang di ruangan ini suatu hari akan 

dihakimi oleh Allah dan penghakiman-Nya akan adil. Dia akan benar-benar adil sepenuhnya  pada 

hari itu. Dan itu benar-benar bukanlah hal yang baik ketika saudara membaca fasal 3 ayat 5. Ini 

berarti bahwa Allah hanya datang membawa murka-Nya untuk kita. Dan murka Allah di dalam Roma 

1 dan 2  terikat kepada keadilan-Nya. Allah itu adil. Allah akan menghakimi pribadi demi pribadi dari  

kita yang di ruangan ini. Dia adalah Pencipta. Dia adalah adil.  

Karakteristik yang ketiga - syukurlah keadaan ini bukan merupakan posisi kita di dalam Roma 1 dan 

2 di mana  kita tinggal. Saudara bisa melihat fasal 3 ayat 21, "Tetapi sekarang ..." – suatu yang 

sebaliknya, sesuatu yang berbeda nampak - Martin Lloyd Jones mengatakan ke-2  kata-kata tersebut 

merupakan kata-kata yang memiliki nilai terbesar dalam seluruh Alkitab. "Tapi sekarang, tanpa 

hukum Taurat kebenaran  Allah, ... telah dinyatakan ..." Saudara membaca fasal 3 ayat 23, itu adalah 

ayat yang kita semua kenal: "...  Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan  kemuliaan 

Allah." Iini bukanlah  ayat yang paling terpenting. Ayat yang paling terpenting adalah ayat 24: dan 

oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma  karena penebusan dalam Kristus Yesus ... " 

oleh apa? "... oleh kasih karunia-Nya." Sifat ke ketiga Allah. Dia adalah Pencipta, Dia adalah adil dan 

Dia adalah bermurah-hati.  

Jadi ini merupakan gambaran, yang bisa kita katakan, dari  Allah yang Paulus berikan kepada kita 

dalam Roma 1 sampai 3. Allah adalah Pencipta kita, Dia adalah adil dan Dia adalah murah-hati. Dia 

memberikan kemurahan yang tak terbatas, berkat yang tak terbatas. Semua ini merupakan karakter 

Allah.Sekarang berpegang pada apa yang ada dalam pikiran saudara karena itu akan menjadi kunci 

untuk memahami Injil, hati dari Injil. Allah adalah Pencipta, Tuhan itu adil, Tuhan murah hati. Allah 

yang adil dan murah-hati dalam alam semesta - permasalahan kedua disini - memandang kepada 

keputus asaan umat manusia yang penuh dosa. Itulah hal lain yang kita lihat dalam Roma 1:18-3:20, 

adalah keterangan tentang keadaan  manusia dan itu bukanlah gambaran yang terindah yang pernah 

saudara pernah lihat. Bahkan, itu bukan merupakan gambar yang baik sama sekali. Saudara sampai 

ke akhir dari pengajaran tepat sebelum ayat 21 dalam Roma fasal 3 ayat 9 sampai 20 yang 

merupakan  salah satu dakwaan yang paling menuntut manusia di dalam Alkitab. Paulus hanya mulai 

menunjuk dari Perjanjian Lama dan dia berkata – saudara  melihat kepada ayat 10:  

"Tidak ada yang benar, seorangpun tidak, tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada 

seorangpun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, 
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tidak ada  yang berbuat baik, seorang pun tidak  "Ini sedang berbicara tentang saudara dan saya." 

Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga;. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka 

mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk 

menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak 

mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.”  

   Hal itu bukan pujian. Apa yang kita peroleh di  dalam Roma 3:9 - 20 adalah gambaran tentang  

orang berdosa yang putus asa  dikemas dalam ungkapan Roma 3:23: "Karena semua orang telah 

berbuat dosa dan telahkehilangan  kemuliaan Allah."  

Sekarang apakah artinya menjadi putus asa oleh keadaan berdosa. Saya  ingin kita untuk 

memnguraikannya  dalam 3 cara. Nomor 1: Ini berarti bahwa kita telah memberontak terhadap 

Allah. Seluruh isi berita Firman di dalam Roma 1 sampai 3 adalah bagaimana hukum  Allah, yang Ia 

memberikan kepada  kita dalam buku ini, dan hukum Allah yang Ia tertulis di dalam hati kita. Hal  ini 

adalah apa yang kita bicarakan pada saat Paskah di sini di Brook Hills, kita semua telah melanggar 

hukum Allah. Kita semua melanggar hukum Allah. Semua dari kita telah memberontak terhadap 

hukum Allah. Kita semua telah berbuat kesalahan. Marilah kita  kembali ke  Kitab Kejadian pasal 

3. Ini adalah Adam dan Hawa di dalam taman Eden dan Allah berkata kepada mereka untuk tidak 

memakan buah dari pohon ini. Itulah yang dikatakan firman-Nya dan mereka menjawab dan berkata, 

"Siapa dia pikir dia? Kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita akan makan dari pohon ini 

tidak peduli apa yang Dia telah katakan " Mereka memberontak memberontak terhadap  hukum 

Allah.. Mereka menolak hak Tuhan atas kehidupan mereka. Saudara pikirkanlah tentang hal 

ini. Tuhan mengundang awan badai dan mereka datang kepada-Nya segera. Allah berkata kepada 

angin, "Bertiuplah ke sana," dan angin bergerak segera. Allah berkata kepada hujan, "Turunlah di 

sana," dan ia hujan segera. Allah berkata kepada gunung-gunung, "Pergi ke sana," dan mereka segera 

melakukannya. Tuhan berkata ke kepada laut, "Berhenti di sini," dan mereka berhenti tepat di mana 

Ia mengatakan untuk berhenti. Semua ciptaan memberi respon dengan sempurna, ketaatannya  

langsung, langsung menaati  Pencipta  dan kemudian Dia melihat pada manusia, memberitahu 

manusia apa yang harus dilakukan dan manusia memiliki keberanian untuk melihat kembali wajah-

Nya dan berkata, "Tidak Tidak, saya punya ide-ide  yang lebih baik. Tidak,saudara tidak tahu tentang 

apa yang saudara bicarakan " Kita                      merendakan  ketuhanan-Nya dan kita memberontak 

melawan  Allah.. Sekarang kita sampai kepada hati  dari apa artinya menjadi putus asa karena 

berdosa. Kita telah memberontak terhadap Allah.  

Kedua, kita telah terpisah dari Allah. Semua telah berdosa dan kurang  kemuliaan Allah. Sekarang 

kita tidak mempunyai waktu pada pagi ini untuk pergi menyelidiki   seluruh teologi Perjanjian Lama 

tentang kemuliaan Allah seringkali dihubungkan dengan kehadiran Allah, kepenuhan dari kehadiran 
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Allah. Apa yang saudara miliki adalah gambaran tentang kekurangan  kemuliaan  kehadiran-Nya, 

kehadiran kemuliaan-Nya yang megah. Kami telah tercerai dari Allah, terpisah dari Allah. Sekali lagi 

kembali ke Kejadian pasal 3,  Adam dan Hawa, hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan 

Allah. Satu dosa memasuki keadaan ini. Persekutuan sempurna terhantam; persekutuan itu 

lenyap. Tidak ada lagi persekutuan yang sempurna dengan Allah. Manusia terpisah dari kehadiran-

Nya, tidak mencapai kemuliaan-Nya. Kita harus menyadari hal ini. Saudara  mendengarkan 

bagaimana Injil dibaikan atau  disampaikan hari-hari ini dan saudara akan mendengar orang 

menggambarkan dosa dengan berkata, "Apakah saudara pernah berbohong sebelumnya? Oleh 

karena itu saudara telah berdosa. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang salah? Itu merupakan 

masalah saudara. Saudara telah berbuat dosa "Masalahnya bukanlah karena saudara telah 

melakukan sesuatu yang salah.. Hal itu merupakan sebuah akibat sampingan tapi masalahnya adalah 

bahwa pada dasarnya  siapakah saudara, saudara telah terpisah dari Allah, saudara telah  terlepas 

dari hubungan dengan Allah. Itu adalah  masalahnya. Bukan berarti bahwa kita telah menjadi 

kacau. Masalahnya bukan karena kita telah melakukan beberapa hal yang salah. Masalahnya bukan 

karena kita telah membuat beberapa keputusan-keputusan yang jelek, masalah bukan karena adanya  

hal-hal yang tidak beres dalam hidup saya dan oleh karena itu saya harus datang kepada Yesus, 

masalahnya yang sebenarnya adalah karena saya telah terpisah dan terputus dari Allah yang telah 

menciptakan  saya. Saya  telah kekurangan kemuliaan-Nya dan sebagai akibatnya, hal ini membawa 

kepada  ke kebenaran ketiga.  

Kita  telah memberontak terhadap Allah, kita terpisah dari Allah dan kita telah mati tanpa Allah. 

Saudara mengenal Roma 6:23: 

Sebab upah dosa,  pembayaran dosa adalah maut. Gambaran adalah Roma 3:19-20, bahkan  sebelum 

iti - dikatakan, "Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan 

kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat ,” – perhatikan ungkapan ini –“ supaya tersumbat 

setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.” Kenyataannya adalah karena dosa 

kita, kita berdiri di hadapan Allah dengan tidak  ada yang dikatakan dan tidak ada yang 

diperbuat. Kita berdiri di hadapan Allah sebagai pemberontak-pemberontak yang melawan hukum-

Nya, terpisah daripada-Nya dan dalam keadaan mati tanpa Dia. Mati tanpa Dia. Tidak ada yang bisa 

kita lakukan.  

Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan diri kita. Seorang profesor tua yang 

mengajar  berkhotbah biasa membawa tingkat yang ia ajarkah berkhotbah keluar  setiap semester ke 

pemakaman dan ia akan menyuruh mereka untuk berkumpul di sekitar kuburan dan ia akan melihat 

pengkhotbah-pengkhotbah ini satu per satu dan dia akan menantang mereka untuk berbicara 

kepada orang-orang yang ada dalam kuburan itu  untuk berseru kepada mereka yang mati untuk 
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hidup kembali. Satu demi satu mereka akan mencoba dan tentu saja, satu demi satu mereka itu akan 

gagal. Lalu ia memandang kepada mereka dan ia mengingatkan mereka, ketika saudara berbicara 

kepada mereka yang tidak mengenal Kristus, tidak peduli seberapa hebat khotbah  saudara, tidak 

peduli bagaimana menggairahkan undangan saudara, tidak ada dari kata-kata saudara  dapat  

memberikan hidup terpisah yang dari Roh Allah. Orang-orang berdosa adalah mati dan mereka 

hanya dapat memperoleh hidup oleh Roh-Nya. Jika saudara sudah mati, apa yang dapat saudara 

lakukan untuk membuat diri saudara hidup? Tidak ada. Sama sekali tidak ada dan itu adalah 

pokonya, adalah mustahil untuk pergi dari kematian kepada ke hidupan  berdasarkan pada apa yang 

dapat saudara lakukan dan itulah gambaran yang  Paulus berikan  kepada  kita di sini. Inilah 

gambaran yang Kitab Suci berikan kepada kita. Kita telah memberontak melawan Allah, telah 

terpisah dari Allah, mati tanpa Allah. Sekarang kita dapat melihat disini perbedaan di antara Injil 

alkitabiah dan Injil modern. Injil modern mengatakan bahwa: Allah mengasihi saudara dan Ia 

memiliki rencana yang indah untuk hidup saudara. Injil alkitabiah: saudara adalah seorang musuh 

Allah dan dalam keadaanmu sekarang saudara seorang yang tanpa harapan sama sekali tanpa Dia, 

mati di dalam dosa saudara. Keadaan itumenyebabkan tidak  banyak buku yang akan 

terjual.  Saudara tidak akan menarik  banyak orang dengan berita, tetapi itulah isi Injil.  

Pada posisi ini saya ingin kita untuk berhenti sejenak dan saya ingin kita mula-mula untuk 

mengingat dua frasa pertama: Allah yang adil dan murah-hati pencipta alam semesta memandang 

orang-orang berdoa yang putus asa. Saya ingin agar kita mencoba untuk menggabungkan ini 

bersama-sama dan segera setelah kita melakukannya, kita segera akan melihat adanya 

ketegangan. Kita harus memperhatikan  ketegangan ini. Jika kita tidak melihat ketegangan ini, kita 

kehilangan hati Injil.  Allah yang adil dan murah hati. Allah adalah Pencipta alam semesta. Kita 

adalah orang-orang berdosa yang putus asa. Kita mencoba untuk menempatkan  bersama dan tidak 

berhasil. Dan pertanyaan itu, ketegangan yang ditimbulkan Roma 3:21-26 depan kita adalah, dalam 

respon dari orang-orang berdosa tanpa harapan, bagaimana Allah bisa baik bersikap adil dan juga 

murah-hati sakligus? Bagaimana itu mungkin? Sekarang, saya mengira bahwa kita belum  benar-

benar merasakan adanya ketegangan meskipun demikian, saya ingin saudara untuk tetap memegang 

apa yang telah kita capai dan saya ingin saudara membalik dengan saya kembali ke Amsal fasal 

17. Saya ingin menunjukkan sebuah ayat yang saudara seharusnya memberi garisbawah dalam 

Alkitab saudaradan saya menebak bahwa saudara mungkin belum membuatnya.  Amsal fasal 17, 

melihat bersama saya  ayat 15. Amsal fasal 17 ayat 15. Ini akan memberi kita gambaran tentang 

ketegangan yang sedang dibahas di sini dalam Roma fasal 3 ayat 21 - 26. Lihat Amsal 17 ayat pasal 

15. Ikuti bersama dengan saya. Garisbawailah ayat ini. Dengarkan apa yang Alkitab katakan. Firman 

Tuhan ini mengatakan : ". Membenarkan orang berdosa dan menghukum orang yang tidak bersalah; 
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kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan."  Beberapa terjemahan Anda berkata, "Dia yang 

membenarkan orang fasik dan orang yang menghukum orang-orang benar, keduanya adalah 

kekejian bagi Allah." Apa yang ayat ini katakan adalah, Allah membenci membebaskan yang 

bersalah. Allah membenci membenarkan orang fasik. Ini adalah kekejian bagi Allah untuk 

membenarkan orang fasik. Ini adalah kekejian bagi Allah, kekejian bagi Allah untuk membebaskan 

yang bersalah. Itulah yang Firman Allah katakan. Tapi bukankah ini pokok berita keselamatan? Apa 

yang telah kita katakan - saudara dan saya berdiri dalam keadaan bersalah di hadapan Allah dan 

yang kita bicarakan di sini berada dalam Roma pasal 3 ayat 20-26 bagaimana Allah membenarkan 

kita. Tapi bagi-Nya untuk membenarkan mereka yang jahat dan  berdosa adalah kekejian bagi diri-

Nya. Bagaimana Allah bisa melakukan apa yang merupakan kekejian bagi diri-Nya sendiri? Ini adalah 

ketegangan - bagaimana bisa Allah adil dan dan sekaligus murah-hati? Bagaimanakah  Allah bisa - ini 

adalah pertanyaan yang Alkitab letakkan di hadapan kita - bagaimana bisa Allah bersikap baik 

kepada orang-orang berdosa, jika Dia adil? Ini adalah apa yang berbicara di dalam ayat 25 ketika 

dibicarakan  tentang bagaimana pada masa kesabaran Allah Dia membiarkan dosa yang dilakukan 

sebelumnya tanpa dihukum. Apa yang dibicarakan itu adalah yang terdapat di dalam Perjanjian 

Lama. Saudara melihat orang-orang berbuat berdosa di seluruh kehidupan manusia dan  bahwa 

penghakiman Allah tetap ada dan  tidak berubah dalam cara yang berbeda tetapi dia tidak pernah 

menuangkan penghukuman  penuh atas  dosa di sana. 2 Samuel fasal 12 - Daud. Ingatlah, bahwa 

Daud sedang dihadapi oleh Natan, nabi, dan Nathan berkata, "Saudara telah berzinah dengan 

Batsyeba dan saudara telah membunuh suaminya." Jadi ia memperhadapkan Raja Daud dengan 

perzinahan dan pembunuhan. Natan mengatakan, "Mengapa engkau menghina Allah?" Dan Daud 

melihat ke arahnya dan berkata, "Saya telah berdosa melawan Tuhan." Dan kemudian Natan 

merespon kembali ke Daud dan berkata, "Tuhan telah menghapus dosa-dosamu." Saudara melihat 

masalah di sini? Perzinahan, pembunuhan diampuni oleh Allah yang suci. Hanya seperti 

itu. Bagaimana Allah bisa melakukan itu? Bagaimana Ia bisa bersikap adil dan murah-hati? Jika 

seorang hakim di negeri kita memperlakukan pelanggaran perzinahan dan pembunuhan dan 

malalukannya begitu saja, maka dalam sekejap  kita akan menyingkirkannya. Itu tidak adil! Itu tidak 

benar! Apakah saudara melihat bagaimana karakter Allah, karakter dan kemuliaan Allah yang 

dipertaruhkan di sini dalam Injil? Sekarang kita tidak melihat hal ini - pertanyaan adalah, 

bagaimanakah Allah bisa murah-hati kepada orang-orang berdosa karena, jujur saja, ada sangat 

sedikit orang pada saat ini yang kesulitan tidur karena memikirkan bagaimana Allah dapat murah-

hati kepada orang-orang berdosa. Sebaliknya, kita menunjuk jari pada Allah dan kita berkata, "Allah, 

bagaimana Tuhan dapat menghukum orang berdosa? Allah, bagaimana Tuhan dapat mengirimkan 

orang- orang  ke neraka? "  Kita menuding kepada karakter-Nya, bertanya kepada-Nya  bagaimana Ia 
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bisa melakukan itu. Alkitab justeru melakukan yang sebaliknya. Itu disebabkan karena Alkitab 

memiliki pandangan dunia yang berpusat pada Diri Allah dan kita memiliki pandangan dunia yang 

berpusat pada manusia.  Alkitab tidak bertanya mengapa Allah dapat menghukum orang berdosa, 

Alkitab bertanya bagaimana di dunia ini  Allah dapat mengijinkan  pemberontak-pemberontak bisa 

masuk ke sorga. Bagaimana Allah dapat mempertahankan kemuliaan-Nya dan membiarkan mereka 

yang telah meremehkan kemuliaan-Nya masuk ke sorga? Ini adalah ketegangan yang Injil 

perhadapkan kepada kita. Bagaimanakah  Allah dapat menampilkan semua sfat-sifat-Nya: 

kekudusan-Nya dan kemurahan-hatiNya, murka-Nya dan kasih-Nya, keadilan-Nya dan anugerah-

Nya? Bagaimanakah Ia dapat menunjukkan semua  ini? Dan jawabannya adalah: Allah yang adil dan 

murah-hati dari alam semesta melihat orang berdosa yang putus asa  dan mengutus Anak-Nya, Yesus 

Kristus, Allah di dalam daging, untuk menanggung murka-Nya karena dosa di atas kayu salib dan 

untuk menunjukkan kuasa-Nya di atas dosa dalam kebangkitan-Nya. Yesus adalah satu-satunya 

Penyebab ketegangan ini terungkap. Tidak ada sistem keagamaan lain, tidak ada filsafat agama lain 

yang bisa membawa ketegangan ini bertemu, yang dapat meredakan ketegangan ini. Hanya Yesus 

Kristus dapat melakukan hal ini. Bagaimana Ia bisa melakukan-Nya?  

Nomor 1 - kehidupan Yesus 'menampilkan kebenaran Allah. Hidup-Nya menampilkan kebenaran 

Allah. Ini adalah gambaran-Nya. Saudara melihat seluruh kebenaran dalam Roma 3:21-26 dan 

konteks adalah - ingat, kita telah melanggar hukum. Kita membutuhkan seseorang yang tidak 

melanggar hukum. Kita membutuhkan seseorang yang memenuhi tuntutan hukum dan itulah 

gambar tentang Yesus yang kita miliki.  Allah datang dalam keadaan daging dan dengan sempurna 

menaati hukum. Dan Dia dapat melakukan ini karena Ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya 

manusia. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan ini adalah kuncinya. Sayangnya saudara 

sulit menemukan traktat penginjilan dan khotbah penginjilan di zaman kita  untuk menemukan 

pemberitaan tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kita memperlakukan kebenaran itu hampir 

seperti pengajaran itu kurang penting. Kenyataannya adalah, saudara-saudara dan saudari-saudari, 

jika Yesus tidak sepenuhnya manusia dan Allah maka Dia tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi 

Diri-Nya dengan saudara  dan saya. Jika Ia tidak sepenuhnya Allah, Dia tidak dapat menanggung 

beban dosa ilahi. Ia harus sepenuhnya Allah dan juga manusia sepenuhnya. Ini adalah kuncinya. Ini 

adalah doktrin yang memisahkan Kekristen, Injil yang benar, dari Injil pemujaan palsu, memisahkan 

agama Kristen dari Islam, memisahkan Kristen dari Yudaisme. Hal ini sangat penting bahwa Yesus 

adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, tetapi realitas yang menyedihkan adalah, jika 

saya mengadakan penelitian di antara  orang yang duduk di ruangan ini untuk menunjukkan dalam 

Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, di mana Yesus menuntut Diri-Nya sebagai Allah, 

kita hanya akan mengira-ngira saja dan  tidak tahu ke mana mencarinya. Ini bukan hal yang baik. Ini 
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adalah hati dari Injil. Kehidup-Nya, siapakah Dia, Ia yang menampilkan karakter Allah, kebenaran 

Allah secara penuh. Hidupnya menampilkan kebenaran Allah.  

Kedua, kematian Yesus memuaskan murka Allah dan menghasilkan yang akan baik. Sekarang kita 

mencapai  puncak Injil. Lihat ayat 25. "Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan  

pendamaian karena iman, dalam darah-Nya." Beberapa terjemahan saudara menggunakan kata  

"pendamaian." Apa yang secara harfiah berarti kehadiran Allah yang menghadirkan Yesus sebagai 

korban pendamaian. Disini digunakan bahasa yang diidentifikasi dengan korban binatang yang 

membawa penebusan, seperti Imamat fasal 16 kembali  dalam Perjanjian Lama dan gambar adalah 

bahwa Allah menghadirkan Yesus sebagai seorang yang akan menyingkirkan murka-Nya, 

mengampuni  dosa. Sama seperti darah hewan atas tutup perdamaian dalam Imamat 16 gilirannya 

akan menghindarkan murka Allah, sehingga Allah memberikan  Yesus sebagai korban penebusan, 

sebagaiseorang yang akan menyingkirkan murka-Nya terhadap dosa, mengampunani dosa. Dan ini 

adalah kuncinya. Tetapi saya berpendapat bahwa pengajaran ini disalahmengerti saat ini. 

Jadi saya ingin saudara mengikuti saya dengan cermat  sesaat.  

Pikirlah, bersama dengan saya, bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib  benar-benar dapat  

membayar harga untuk semua dosa saudara, untuk dosa semua orang yang  akan percaya kepada-

Nya.  Bagaimana mungkin kematian-Nya di kayu salib itu benar-benar bisa melakukannya? Dan saya 

ingin saudara mendengarkan aku dengan baik-baik. Harap jangan memuratkan kedua kalimat ke 

dalam satu pengertian. Ikuti saya secara menyeluruh. Kita tidak diselamatkan dari dosa kita karena 

Yesus tuduhan palsu yang mencoba dan menuduh-Nya yang oleh-Nya Dia dihukum matio.  Kita tidak 

diselamatkan dari dosa kita karena Yesus telah dipakukan oleh paku-paku yang menusuk tangan dan 

kaki-Nya oleh penganiaya Romawi. Kita tidak diselamatkan dari dosa kita oleh semua hal yang kita 

khotbahkan  tentang mengagungkan  penyaliban. Kita tidak diselamatkan oleh karena mahkota duri 

yang ditancapkan di kepala-Nya , dan tombak yang menikam lambung-Nya. Ini bukan yang 

menyelamatkan kita. Ini bukanlah apa yang Yesus gumuli di dalam taman sehhingga Dia berkeringat 

tetesan darah. Ini bukan derita yang Yesus tanggung dalam penderitaan-Nya.  Apakah saudara 

berpikir itu bahwa  Dia takut akan salib kayu itu? Apakah paku  Romawi  yang Ia gumuli dalam 

pergumulan-Nya yang Ia lalui di taman? Karena ia takut penyalibankah? Maksud saya agar saudara 

memipikirkan hal. Dalam sejarah kekristenan, telah ada banyak pria dan wanita yang telah 

mengorbankan hidup mereka – dan beberapa di antara mengalami  cara yang tampaknya lebih 

mengerikan dari salib. Ada orang-orang pada abad pertama yang tidak hanya disalibkan di pada 

kayu salib. Sesudah mereka disalibkan mereka dibakar di atas kayu salib itu. Nyala api dari tubuh 
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mereka menjadi lampu bagi mereka yang lewat. Banyak dari antara mereka yang berada di atas salib 

sambil menyanyi.  

Saudara melihat satu seorang Kristen di India yang dikuliti hidup-hidup dan ketika dia sedang 

dikuliti hidup-hidup ia berkata, Ini adalah apa yang dia memberitahu penyiksa-Nya "Terima kasih 

untuk ini.". "Terima kasih untuk ini. Kamu merobek baju  tua saya.Saya akan segera mengenakan 

pakaian kebenaran  Kristus. "Tulis istri Christopher  dalam kasihnya kepadanya,". “Hari ini saudara  

akan mengenakan pakaian  pernikahan saudara sendiri.  Mereka akan memutuskan kepala tubuh 

saudara , tetapi mereka tidak akan dapat memutuskan  kepala rohani saudara, Kristus.” Dan ia 

melangkah pergi ke tiang gantung  sementara istrinya bertepuk tangan baginya sambil dia 

menyanyikan lagu kemuliaan. Apakah kita benar-benar berpendapat bahwa  mereka itu lebih berani 

dibandingkan dengan Kristus yang menangis di tamanitu? Yesus tidak berkeringat darah melalui 

pori-pori-Nya karena Dia takut terhadap kayu salib Romawi. Dengarlah kata-kata-Nya, "Bapa, 

biarkan cawan ini berlalu dariku." Itu cangkir tidak berbicara tentang sebuah salib kayu atau paku 

Romawi.  Saudara melihat melalui Perjanjian Lama dan saudara akan  melihat Yesaya fasal 51  

berbicara tentang cawan yang kita minum yang penuh dengan murka Allah. Saudara melihat Yeremia 

fasal  25 ayat 15 dan cawan itu berisi  anggur murka  Allah. Wahyu fasal 16 ayat 19 – cawan  penuh 

dengan anggur amarah murka Allah. Gambaran yang kita miliki dalam Alkitab adalah cawan. Cawan 

ini adalah gambaran dari murka  Allah, kemarahan Allah. Apa yang menyelamatkan kita bukanlah 

paku yang ditancapkan ke dalam tangan-Nya dan kaki-Nya. Apa yang menyelamatkan kita bukan 

mahkota duri yang ditancapkan di kepala-Nya. Apa yang menyelamatkan kita adalah ketika murka 

Allah Yang Mahakuasa dituangkan pada Yesus Kristus seperti kedahsyatan yang 

tertumpah. Pengkhotbah-pengkhotbah  mengatakan bahwa Allah berpaling karena Dia tidak bisa 

melihat pemandangan di mana tentara Romawi menganiaya Anak-Nya. Itu bukanlah alasan  

mengapa Allah  berpaling. Dia berpaling karena Ia melihat dosa saudara ada  pada Anak-Nya!  

Dan semua kemarahan yang benar dan  kemarahan yang suci dan kebencian suci dari dosa karena 

terarah ke arah saudara sebagai orang berdosa dan saya sebagai orang berdosa itu semuanya  tiba-

tiba pada saat itu ditumpahkan  ke  atas Anak-Nya yang tunggal!  Apakah yang saudara maksudkan 

dengan kebencian? Ya, itu kebencian!  Allah mengasihi semua kebenaran dan yang suci dan dengan 

demikian Ia membenci semua yang keadaannya  berlawanan dan saudra-saudara dan saudari-

saudar, saudara dan saya berada dalam keadaan berlawanan juga. Pada saat itu, Allah menumpahkan 

kemarahan murka-Nya, ini adalah ungkapan bahasa Alkitab, pada Anak Tunggal-Nya. Dan  salah satu 

pengkhotbah menggambarkan, seolah-olah saudara sedang berdiri 100 meter di depan sebuah 

bendungan 16.000 km tinggi dan 16.000 km lebar yang diisi sampai penuh dengan air. Dan dalam 
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sesaat yang tiba-tiba sekali,  tembok itu diambil dan air banjir yang  tepat menghantam diri 

saudara. Tepat sebelum banjir itu sampai menghantam saudara, secara tiba-tiba sekali, tanah di 

depan kaki saudara menelan semua arus air itu dan membuat  saudara tetap tegak  berdiri di 

sana. Saudara-saudara dan saudari-saudari, di atas salib Yesus Kristus mengambil cawan murka 

Allah itu dan Dia menghirup setiap tetes daripadanya dan ketika Ia selesai menghirup tetes terakhir 

ia membalik cangkir dan berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai. Kematian Yesus memuaskan 

tuntutan murka Allah. Itu adalah kabar baik. Yang benar-benar merupakan kabar baik.Tuhan 

membantu kita untuk tidak membuat  kabar baik itu murahan.  

Hidup Yesus  menampilkan kebenaran Allah, kematian-Nya memuaskan tuntutan murka Allah. Puji 

Tuhan hal itu tidak berakhir di sana. Kebangkitan-Nya, kebangkitan Yesus medemonstrasikan kuasa  

Allah. Di salib, Yesus membuktikan kebenaran karakter Allah. Di salib, Yesus menunjukkan 

bagaimana keadilan dan kasih karunia Allah bertemu bersama-sama. Saudara dapat  melihat 

bagaimana dia meneduhkan ketegangan. Di salib, Yesus membuktikan kebenaran karakter Allah, 

dalam kebangkitan-Nya, Allah membuktikan kebenaran hidup Yesus Kristus, membangkitkan Dia 

dari kubur, menunjukkan bahwa ia menghadapi kematian secara menyeluruh dan Dia 

menaklukkannya serta Dia mengalahkan dosa, Dia menaklukkan kuburan. Kebangkitan Yesus 

mendemostrasikan keunggulan kuasa Allah.  

Dengan demikian inilah Injil itu: Allah alam semesta yang adil dan kemurahan-hati  memandang 

orang berdosa serta  putus asa tanpa harapan mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, Allah di dalam 

daging, untuk menanggung murka-Nya melawan dosa di kayu salib dan untuk menunjukkan kuasa-

Nya atas dosa dalam kebangkitan-Nya  sehingga ... sehingga semua orang yang memiliki iman di 

dalam Dia akan diperdamaikan dengan Allah. Kini kita menlihat bagaimana Injil ini ditempatkan di 

dalam hidup kita. Saya sudah menyebutkan pada permulaan, kita akan menggunakan beberapa 

minggu ke depan berbicara tentang kebenaran yang lebih mendalam, tetapi cukup untuk 

mengatakan kini, bahwa  saya ingin kita untuk menyadari 3 kebenaran  tentang bagaimana 

kebenaran Allah ditempatkan di dalam kita berdasarkan Roma 3:21-26.  

Kebenaran yang pertama adalah ini: Allah adalah Pemberi Injil. Bagaimana Injil ini menjadi suatu 

kenyataan di dalam hidup saudara? Allahlah yang harus memberikannya. Saudara mendengarnya 

dalam 2 keterangan waktu yang berbeda, ayat 24: "[kita] dan oleh kasih karunia telah dibenarkan 

dengan Cuma-Cuma karena penebusan yang datang oleh Kristus Yesus.  Kristus Yesus  telah 

ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman di dalam darah-Nya.” Dia adalah “…Ia benar 

dan juga membenarkan,” ayat 26 ," mereka yang memiliki iman di dalam Yesus " Adalah merupakan 

iman, yang berarti itu adalah apa yang  Allah berikan, dan bukan apa yang saudara bisa bawa ke 

meja. Allah adalah Pribadi  yang memberikan Injil. Nyatanya, dalam ayat 24 ketika dikatakan, 
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"dibenarkan cuma-cuma  oleh kasih karunia-Nya," ungkapan kalimat itu benar-benar luar biasa. Saya 

maksudkan, cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya, yang nampak hampir sangat berlebihan, 

bukan? Cuma-cuma sebagai hadiah oleh kasih karunia-Nya sebagai pemberian-Nya. Ini sebuah 

hadiah. Dia membuat  tekanan penting di sini. Itu tanpa membayar harganya untuk saudara. Ini 

tanpa peranan serta  darii saudara. Allah tidak melihat ada apa-apa pada saudara atau pada saya 

yang menyebabkan Dia mengatakan Aku  harus membawa  keselamatan bagi mereka. Ini 

sepenuhnya benar dan total benar murni hanalah sebagai hasil inisiatif-Nya saja. Cuma-Cuma oleh 

kasih karunia-Nya. Yang benar-benar menarik adalah bahwa kata kerja, dibenarkan atau dibenarkan 

oleh kasih karunia-Nya secara bebas – dalam pemahaman  kelas bahasa Inggris  saya.  Saya berjanji 

bahwa pemahaman ini berarti. Apakah kata kerja ini -  pasif atau  aktif? Mari saya mengingatkan 

saudara, sudah lama sejak kelas bahasa Inggris. Bentuk aktif adalah ketika Anda melakukan 

sesuatu. Saya memberi saudara sesuatu - bentuk aktif. Saya melakukan suatu tindakan. Pasif adalah 

ketika ada sesuatu yang dilakukan terhadap saudara. Saya diberi sesuatu. Itulah saat saya terbuka 

mengalami  sesuatu, sesuatu yang dilakukan untuk saya. Saya diberikan - pasif. Aku memberikan - 

aktif. Ketika Anda sampai ke Roma 3:24 mengatakan, "Kami dibenarkan oleh kasih karunia-Nya 

secara Cuma-cuma." Apakah itu aktif atau pasif? Yang pasif, bagi anda yang mengikuti bersama. Itu 

bentuk pasif. Itulah jawaban yang benar dan itu jawaban yang bagus karena apa yang dikatakan 

adalah, saudara tidak membenarkan diri sendiri. Ini bukan tindakan yang saudara lakukan.  

Saudara-saudara dan saudari-saudari, setelah 2 minggu berlalu ada orang yang bertanya-tanya apa 

itu daftar pertanyaan untuk pemeriksaan yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa saya 

sudah diselamatkan  dan tidak ada daftar penolakan!  Anda tidak membenarkan diri sendiri! Hanya 

Allahlah yang dapat membenarkan saudara! Saudara tidak dapat mengusahakan pembenaran, 

saudara tidak dapat membuatnya terjadi. Hanya Allah yang dapat membuatnya di dalam 

saudara. Sesuatu yang dilakukan untuk saudara. Dia menyatakan saudara telah dibenarkan. Saudara 

tidak berjalan di dalam ruang persidangan dan mengatakan kepada hakim, "Saudara tidak perlu 

khawatir tentang kasus ini, saya tidak bersalah." Dia yang membuat pernyataan itu. Dia membuat 

pernyataannya.Allah membuat kejelasan ini. Dia menyatakan bahwa saudara sudah dibenarkan. Ini 

merupakan tindakan-Nya. Allah adalah Pemberi Injil.  

Kedua, Allah adalah Pemberian dalam Injil. Kini, hal itu akan menjadi sedikit lebih baik. Bukan hanya 

Dia memberikan Injil tetapi Dia isi Pemberian dalam Injil. Apa isi maksud saudara, Dia merupakan isi 

Pemberian dalam  Injil? Nah, marilah berpikir tentang hal ini bersama saya. Dia menyatakan bahwa 

saudara sudah dibenarkan. Kebenaran Allah yang sedang ditekankan di sini di dalam Roma 3:21-26 

dan dia berkata, "Aku memberikan kepada saudara kebenaran-Ku." Iniada dalam  2 Korintus 5:21: 

"Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
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dibenarkan oleh Allah " Apakah yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Injil.? Dia memberikan 

kepada  kita Diri-Nya Sendiri. Dan inilah alasannya mengapa dia menulis dalam pernyataan  itu,  

"mereka yang memiliki iman di dalam Dia akan diperdamaikan dengan Allah." Itulah titi 

pentingnya. Masalahnya adalah bahwa kita ada terpisah dari Allah; jalan keluarnya adalah bila kita 

kembali kepada Allah. Kita memperoleh Allah di dalam Injil.Yang tampaknya hanya sederhana 

namun saudara  dengarlah, dengar saudara-saudara, bagaimana Injil dijual pada masa kini zaman 

kita ini merupakan apa yang saudara tidak dengar. Saudara mendengar orang-orang mendesak orang 

lain untuk datang kepada Kristus: datang kepada Kristus sehingga saudara bisa mendapatkan 

pengampunan, datang kepada Kristus sehingga saudara bisa masuk ke surga, datang kepada Kristus 

sehingga saudara dapat mendapatkan kepuasan, datang kepada Kristus sehingga saudara dapat 

mendapatkan kesuksesan, datang kepada Kristus sehingga saudara dapat mendapatkan kehidupan 

saudara yang terbaik , datang kepada Kristus sehingga saudara dapat mendapatkan semua hal yang 

pernah Anda impikan.  

It suatu penghujatan! Saudara datang kepada Kristus untuk mendapatkan Allah! Kita telah 

mengeluarkanl  Allah Sendiri  dari Injil dan memberikan karunia-karunia-Nya sebagai 

gantinya! Saudara mengatakan, "Apa maksudmu?" Saudara-saudara dan saudari-saudari, apakah 

saudara berpikir bahwa mungkin pada zaman kita ini  kita lebih puas dengan pemberian-pemberianl 

dari Allah daripada kita puas dengan Allah Sendiri? Untuk lebih memperoleh karunia-karunia Allah 

daripada kita menerima Diri Allah Sendiri? Kita telah mengeluarkan Allah Sendiri, keluar dari Injil 

dan bersukacitas dengan mengganti tempat-Nya dengan karunia-karunia-Nya. Perbuatan ini adalah 

salah! Saudara-saudara dan saudari-saudari, saudara tidak akan masuki ke surga jika saudara tidak 

menginginkan Allah! Allah adalah wujud karunia dari Injil itu! Dia memberkan Diri-Nya Sendiri 

kepada kita! Tidak ada  sesuatu yang lain yang dapat pernah menjadi keinginan  dan keindahan itu 

adalah semuanya yang mengalir  dari Allah. Ya, memang ada pengampunan. Ya, saya tidak 

mengatakan bahwa sorga bukan merupakan  hal yang besar. Sorga adalah hal yang sangat 

mengagumkan   dan Sorga mengalir dari hadirat Allah.  

 

Allah adalah pemberi Injil dan Dia Pemberian di dalam Injil dan ketiga, Dia tujuan akhir Injil. Dia 

tujuan akhir dari Injil. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Apakah sebabnya menurut 

pendapat saudara  Yesus harus pergi ke salib? Mengapakah sebabnya Yesus pergi ke salib? Jawaban 

secara langsung, salah satu sebab yang tampaknya paling sederhana adalah,  untuk menyelamatkan 

saya dari dosa-dosa saya dan  jawaban itu bukan yang memberikan kepada  kita oleh Roma 3:21-

26. Roma 3 tidak memberitahukan kepada  kita bahwa Yesus pergi ke kayu salib untuk 
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menyelamatkan saudara dari dosa-dosa saudara. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak terjadi di 

kayu salib. Kita sudah membicarakam  tentang hal itu. Tetapi saya ingin saudara melihat bersama 

saya kepada ke 3 tujuan tata bahasa dan mereka memfokuskan semua, bukan pada saudara, 

melainkan pada Allah. Dengarkan apa yang dikatakan: " Karena Kristus sudah ditentukan Allah," ayat 

25, "menjadi jalan perdamaian karena iman, dalam darah-Nya.  Hal ini dibuat-Nya ... "mengapa? "... 

Untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu 

pada masa kesabaran-Nya." Sekali lagi, "Dia untuk menunjukkan keadilan-Nya  pada masa kini,” 

tujuan tata bahasa inilah nomor 3, " bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya 

kepada Yesus. " Mengapa Yesus harus pergi ke salib.? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk 

menunjukkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus pergi ke salib. Dan itu ada dalam Injil. Lihatlah 

Yohanes fasal 12: "apakah yang akan Kukatakan? 'Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini'? Tidak, 

sebab untuk itulah Aku datang ke  saat ini. "Kemudian Dia mengatakan kata-kata ini, sebagaimana 

Dia adalah menuju ke salib, dia berkata," Bapa, memuliakan nama-Mu! " Apa yang Yesus mendorong 

untuk pergi ke salib? Bertentangan dengan isi lagu populer yang mengatakan bahwa saudaralah  

satu-satunya yang di pikiran-Nya ketika Ia pergi ke kayu salib - yang mendorong Yesus ke salib 

adalah kemuliaan Bapa-Nya, kemuliaan Bapa-Nya, karakter Bapa-Nya mendorong-Nya untuk pergi 

ke salib. Ketika. Dia berada di atas  kayu salib, Bapa-Nyalah  yang ada dalam pikiran-Nya. Keindahan 

itu adalah – saudara  mengatakan apa tentang kita. Keindahannya  adalah, karena sebab salib yaitu 

ketika kebenaran Allah dikaitkan dengan hidup saudara dan hidup saya kemudian kita dipersatukanl 

sekarang menjadi sama  tujuan yang tepat sama dengan dorongan yang mengutus Yesus ke salib.  

Hidup  kita sekarang bergemakan  kemuliaan Allah;. hidup kita sekarang mencerminkan kebenaran 

Allah, karakter Allah kini ada di dalam diri kita.  Allah adalah tujuan akhir  dari Injil. Ini adalah. 

Alasan mengapa kita harus bersemangat  berjuang agar Injil tidak menjadi murah, tidak menjadikan 

keselamatan  sebagai doa yang menyentuh perasaan, atau kartu yang ditandatangani atau berbicara 

dengan seseorang  di depan sebuah ruangan. Itu bukanlah keselamatan. Itu tidak mengubah 

kehidupan kita setelah keta melakukannya. Itu bukan keselamatan karena jika kita mengatakan 

bahwa itu adalah keselamatan, itu merendahkan  kemuliaan Allah dan Injil. Kita percaya kepada 

Kristus dan mungkin saudara berdoa atau mungkin saudara menandatangani kartu, atau mungkin 

saudara berbicara dengan seseorang -.. Saya tidakmengatakan bahwa hal-hal tidak berarti, tapi apa 

yang terjadi adalah bahwa isi keselamatan, Injil berakar dalam hati kita dan mengubah hati kita 

secara radikal  dan kita memperolehi kebenaran Allah, kita dinyatakan telah dibenarkan di hadapan-

Nya dan kehidupan kita - kita akan berbicara tentang hal ini dalam beberapa minggu mendatang - 

hidup kita sekarang mencerminkan kebenaran Allah dan kita membawa kemuliaan besar untuk 

Allah!  Jika kita menyatakan untuk diselamatkan dan kita tidak memiliki keinginan untuk kemuliaan 
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Allah, maka kita perlu bertanya-tanya apakah sudah selamat atau belum. Karena seluruh tujuan 

keselamatan adalah kemuliaan Allah.. Allah adalah tujuan dari Injil dan semua yang memiliki iman 

kepada-Nya akan didamaikan dengan-Nya.  

Semua yang menuntun kita kepadai kata terakhir dalam penjelasan ini tentangi Injil. Merupakan 

kata yang selamanya. Selamanya dan itu member tekanan di mana saya ingin mengingatkan kita 

bahwa kekekalan yang dipertaruhkan dalam sikap kita dalam menanggapi Injil ini. Dan saya ingin 

mengingatkan saudara tentang risiko dan kenyataan. Pertama tentang risiko. Silakan mendengar ini. 

Risikonya adalah: kita dapat mengetahui semua kebenaran ini dan walaupun masih belum 

diselamatkan.Jangan lewatkan hal ini. Kita bisa mengetahui semua kebenaran yang baru saja kita 

berbicara tentangnya   dan meskipun masih belum diselamatkan. Beberapa orang akan berpikir 

bahwa saya sedang mencoba untuk mempersulit hal-hal yang pada saat ini. Tidakkah saudara tahu, 

Alkitab mengatakan agar percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan. Ya, itu tepat 

apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa keyakinan yang jelas, itu jelas 

lebih dari sekedar keyakinan intelektual. Setan-setanpun percaya hal ini. Saudara dapat mengetahui 

semua tentang Allah dan tentang Yesus dan tentang salib dan tentang kebangkitan, saudara dapat 

mengetahui semua tentang kedatangan-Nya kembali.Saudara dapat mengetahui semua tentang 

detail-detail kehidupan Yesus dan masih belum diselamatkan. Itu sebabnya kami mendalami seri 

pelajaran ini. Apa yang tercakup dalam iman yang menyelamatkan? Tetapi perhatikan apa yang saya 

tekankan pada pokok ini, kita dapat mengetahui semua kebenaran ini tatai masih belum 

diselamatkan. Iman yang menyelamatkan jelas melibatkan hal-hal yang lebih dari pengakuan 

intelektual. Yang menuntun kita dengan realitas.  

Kedua, kenyataannya adalah gantungan hidup abadi kita kepada respon alkitabiah terhadap Injil. 

Hidup kita bergantung abadi kepada respon Alkitab terhadap Injil. Dan ini adalah alasan mengapa 

saudara mendengar saya berulang kali menunjukkan bahasa dan tradisi yang kita gunakan untuk 

menganggapnya sama dengan keselamatan. Saya tahu itu mungkin tampaknya bahwa saya  bahkan 

terlalu menekankan beberapa hal tapi inilah kesepakatannya – kekekalan bernilai  terlalu penting 

untuk menghindari kecerobohan terhadap keselamatan. Pertanyaannya adalah: jadi bagaimanakah 

kita bisa mendapatkan keselamatan ini? Jika yang dibenarkan adalah pernyataan Allah bahwa 

saudara  dibenarkan, jika saudara tidak dapat membayar untuk itu karena cuna-cuma, jika saudara 

tidak dapat bekerja untuk itu karena itu anugerah, maka bagaimanakah saudara dapat  memperoleh 

pembenaran ini? Dan jawabannya adalah tidak untuk mengecek kotak-kotak, atau untuk 

mengucapkan kata-kata atau melakukan sesuatu tindakan  Itu bukan jawabannya. Jawabannya 

adalah untuk membawa hati saudara, untuk membawa hidup saudara di hadapan Allah. Membawa 

diri di hadapan-Nya dan mengakui bahwa saudara mempunyai apa-apa, sama sekali tidak 
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mempunyai sesuatu untuk dibawa di dalam tangan saudara! Kedengarannya itu sesuatu yang  mudah 

tapi hal itu tidak mudah.  

Ini adalah ketika saya kembali ke Whitfield dan Wesley. Minggu terakhir  saya membaca  biografi 

yang luar biasa dari David Brainard, dan selama setahun dalam hidupnya ia bergumul. Setiap kali ia 

akan datang kepada Allah dia akan mengatakan, "Saya sudah melakukan sesuatu. Saya telah 

bekerja. Saya sudah melakukan ini atau itu, " dan dia akan kembali lagi dan lagi dan lagi untuk jatuh 

dalam keadaannya yang berdosa, keegoisan sendiri dan itu adalah kerinduannya sepanjang tahun, 

bergumul dengan Allah atas dosanya sendiri  sebelum dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak 

bisa melakukan apa pun. Datang ke hadapan Allah sama sekali tanpa apa-apa, tidak ada jasa saudara, 

tidak ada doa untuk yang berarti jasa saudara, tidak ada pekerjaan yang bernilai jasa saudara, tidak 

ada jasa saudara. Untuk datang kepada  Dia dengan tangan terbuka - ini adalah iman, dan meminta-

Nya untuk menyatakan saudara dibenarkan-Nya, untuk memohon kepada-Nya agar menyelamatkan 

saudara dari dosa-dosa saudara. Ini adalah perjalanan orang saleh  sepanjang sejarah telah pergi 

maju saat mereka bergumul dengan dosa jiwa mereka  serta  menyadari kedalaman anugerah Allah 

dan kita kehilangannya karena kekristenan gaya-McDonal suatu kekristenan  yang masuk dan keluar, 

mari kita menyelesaikannya, yakinilah bahwa kekekalan saya baik-baik saja sebelum saya bisa 

makan siang hari ini. 

 Ini bukan cara  keselamatan bekerja! Keselamatan - dan saya tidak mengatakan bahwa saudara 

harus bekerja! Itulah kepentingannya,saudara tidak harus bekerja. Kita harus sampai ke tentuan 

yang berlaku  di mana kita menyadari secara jujur di hadapan Allah bahwa tidak ada yang dapat kita 

bawa ke meja, dan di mana kita percaya kepada-Nya dengan tangan yang terbuka. Kita sampai ke 

akhir dari diri kita sendiri dan kita melakukan apa yang William Calpert lakukan ketika ia berusia 28 

tahun, pada tahun 1759. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengatasi depresi. Dia 

telah mencoba untuk bunuh diri dengan 3 cara yang berbeda. Dia berkomitmen untuk St Albans 

suaka orang gila. Dan ketika ia berada di sana selama 6 bulan setelah ia datang di sana, ia 

menemukan sebuah Alkitab dan ia dibuka dari Roma fasal 3 ayat 25: “Yesus Kristus telah ditentukan 

Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya.” Dia kemudian hari  menulis, 

"Segera, saya menerima kekuatan untuk percaya dan cahaya matahar kebenaran sepenuhnya 

bersinar pada saya. Saya melihat kesempurnaan penebusan yang Dia telah perbuat. Saya melihat 

pengampunan saya dimeteraikan dalam darah-Nya dan semua kepenuhan dan keutuhan dari 

pembenaran-Nya. Dalam sesaat saya percaya dan menerima Injil " Dia masih hidup 35 tahun setelah 

itu di mana ia menuliskan kata-kata lagu rohani yang  besar.: 
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"Ada pancaran air yang penuh dengan darah diambil dari pembuluh darah Immanuel,  

 Dan orang berdosa berada di bawah banjir yang itu kehilangan semua noda berdosa mereka.  

Pencuri yang sedang mati bersukacita melihat pancaran darah pada zamannya,  

 Dan di sana saya boleh seperti pencuri itu  meskipun ia keji, semua dosa saya diasunya bersih. 

Anak Domba kekasih yang mati, darah-Mu yang berharga, tidak akan pernah kehilangan kekuatan-

Nya,  

Sehingga semua gereja yang ditebus Allah diselamatkan untuk tidak berbuat dosa lagi.  

Karena oleh iman saya melihat-pancaran darah-Mu yang  mengalirkan aliran dari luka-Mu.  

Kasih yang menebus telah menjadi tema saya dan akan teru sampai saya  mati. "  

 

  Itu adalah gambaran tentang pribadi John Brokaw. Yang pada tahun lalu tampak sehat hanya untuk 

menemukan keselamatan  segera setelah ia menderita kanker paru-paru. Saya bertemu dengan John 

di rumahnya hanya beberapa minggu lalu.  

\Dia menceriterakan  kepada saya tentang bagaimana ia pada umumnya menjadi puas dengan agama 

yang dangkal, tapi apa yang ia sadari ketika dia menderita kanker adalah agama itu  hanya 

hampa.  Agama yang dangkal tidak bisa menolong  saudara melalui kanker. Hanya hubungan dengan 

Kristus bisa menolong saudara Anda melnghadapi kanker. Dia mulai berbicara tentang bagaimana 

Kristus adalah damai-Nya dan Kristus adalah kekuatan-Nya, Kristus adalah kecukupan-Nya. Dan 

kemarin di rumahnya, John Brokaw menghembuskan nafas yang terakhirnya. Saudara-saudara dan 

saudari-saudari, ia telah diangkat ke hadirat Allah di mana ia berdiri di hadapan-Nya dan Allah 

bertanya kepadanya, "Dengan hak apa saudara berdiri di hadapan saya?" Dia yang akan menghakimi 

kita semua. "Dengan hak apa yang saudara berdiri di hadapan saya, John Brokaw," dan John kembali 

menatap-Nya dan berkata, "Saya tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak 

memiliki apa-apa kecuali kebenaran dari  Yesus Kristus " Dan Allah Bapa memandang kepada John 

Brokaw dan berkata selamat datang di rumah. Ini adalah Injil. Ini adalah Injil, saudara-saudara dan 

saudari-saudari. Apakah saudara  mengetahuinya? Apakah saudara memberi jawaban  secara 

alkitabiah? Kekekalan terlalu panjang untuk tidak berhati-hati dengannya. Apakah saudara datang 

menyerahkan diri kepada Allah  dengan benar-benar tak ada sesuatu di tangan saudara dan berseru 

kepada-Nya untuk menyelamatkan Anda, untuk menyatakan bahwa saudara telah dibenarkan-

Nya? Pernahkah saudara mendengarbahwa Dia berkata kepada saudara "Oleh karena  pengorbanan 

Anak saya di kayu salib, Aku menyatakan bahwa Saudara sudah dibenarkan? Saya menyatakan 

bahwa saudara  tidak bersalah. Aku menyatakan bahwa saudara tidak bercela. Saya menyatakan 

bahwa Anda bersih "Ini adalah Injil.. Ketika kita datang kepada Allah, Dia melihat ke  pada kita dan 
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diatas dasarkan  pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitan Kristus dari kubur, Allah melihat 

kepada kita dan Dia berkata, "Kau tidak bersalah lagi." Itu adalah Injil. Apakah itumerupakan suatu  

kenyataan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan mengatakannya kepada saudara? Saudara sudah 

tidak bersalah lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


