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Di tahun 70-an, Tuhan dengan sangat baiknya membukakan ministry keliling
padaku. Saat saya melakukan perjalanan, saya menemukan bahwa saya mempunyai
akses ke catatan pertumbuhan gereja, dan menemukan sesuatu yang ngeri seperti
80% - 90% dari mereka membuat keputusan untuk Kristus yaitu murtad dari iman.
Artinya, penginjilan modern dengan metodenya menciptakan sesuatu seperti 80% 90% dari apa yang biasanya kita sebut orang-orang murtad untuk setiap seratus
keputusan untuk Kristus.
Biar saya buat lebih jelas kepada Anda. Di tahun 1991, pada awal tahun dari
masa panen, sebuah denominasi besar di AS bisa membuat 294.000 keputusan untuk
Kristus. Artinya, dalam satu tahun, 11.500 gereja bisa membuat 294.000 keputusan
untuk Kristus. Sayangnya, mereka hanya dapat menemukan 14.000 dalam
persekutuan, yang artinya mereka tidak dapat menjelaskan 280.000 keputusan mereka,
dan ini adalah normal, hasil-hasil penginjilan modern, dan sesuatu yang saya bukakan
kembali pada akhir tahun 70-an; itu sangat memprihatinkan saya. Saya mulai
mempelajari kitab Roma dengan sungguh-sungguh dan, secara spesifik, proklamasi injil
seperti Spurgeon, Wesley, Moody, Finney, Whitfield, Luther, dan lainnya yang Tuhan
gunakan di generasi itu, dan saya menemukan mereka menggunakan prinsip yang
hampir seluruhnya diabaikan oleh metode penginjilan modern. Saya mulai mengajarkan
prinsip tersebut; saya akhirnya diundang ke base pelayanan kami di California selatan,
kota Bellflower, khususnya untuk membawa pengajaran ini kepada gereja di U.S.
Suasana vakum untuk tiga tahun pertama, sampai saya menerima telepon dari Bill
Gothard, yang mengajar di video. Dia menerbangkan saya ke San Jose di California
utara; saya membagikan prinsip tersebut kepada ribuan pendeta. Kemudian tahun 1992
dia memutar video [Ray Comfort membagikan prinsip kepada ribuan pendeta] kepada
30.000 pendeta. Di tahun yang sama David Wilkerson ditelepon dari New York. Dia
ditelepon dari mobilnya. (Dia sedang mendengarkan pengajaran di mobilnya dan
menelepon saya melalui telepon mobilnya). Segera, dia menerbangkan saya 3.000 mil
dari L.A ke New York untuk membagikan pengajaran satu-jam kepada gerejanya; dia
menganggap itu menjadi begitu penting. Dan baru kali ini saya mendengar tentang
seorang pendeta yang elah mendengarkan rekaman audio 250 kali. Saya akan senang
jika Anda mendengarkan walau hanya sekali ajaran yang disebut “Neraka Simpan
Rahasia Terbaik”.
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Alkitab berkata dalam 19:7, “Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa”.
Apakah yang Alkitab katakan adalah sempurna dan benar-benar mengubah jiwa?
Mengapa kitab suci membuatnya sangat jelas: “Taurat TUHAN itu sempurna,
menyegarkan jiwa”. Sekarang untuk menggambarkan fungsi dari taurat Tuhan, mari kita
melihat sejenak pada hukum perdata. Bayangkan jika saya berkata kepada Anda,
“Saya punya kabar baik untuk Anda: seseorang baru saja membayar denda kebutkebutan $25,000 atas nama Anda.” Anda mungkin akan bereaksi dengan mengatakan,
“Apa yang Anda katakan? Itu bukan kabar baik: itu tidak masuk akal. Saya tidak kena
denda kebut-kebutan $25,000.” Kabar baik saya tidak akan menjadi kabar baik bagi
Anda: itu akan terlihat bodoh. Tapi lebih dari itu, akan lebih ofensif bagi Anda, karena
saya menyindir Anda telah melanggar hukum ketika Anda tidak berpikir Anda telah
melanggarnya. Bagaimanapun, jika saya begini, mungkin lebih masuk akal: “Dalam
perjalanan ke pertemuan ini, hukum menghitung Anda 55mil/jam melalui wilayah yang
disiapkan untuk konvensi anak-anak tuna netra. Ada sepuluh rambu-rambu peringatan
yang jelas menyatakan bahwa 15mil/jam adalah kecepatan maksimal, tetapi kecepatan
Anda 55mil/jam. Apa yang Anda lakukan sangat berbahaya; dendanya $25,000. Hukum
hendak mengambil jalannya, ketika seseorang yang Anda bahkan tidak tahu masuk dan
membayar denda untuk Anda. Anda sangat beruntung.”
Dapat Anda lihat bahwa memberitahu Anda dengan tepat apa yang Anda
lakukan salah dahulu benar-benar membuat kabar baik masuk akal. Jika saya tidak
jelas membawa instruksi dan pemahaman bahwa Anda telah melanggar hukum, maka
kabar baik akan terlihat bodoh. Tetapi sekali Anda memahami bahwa Anda melanggar
hukum, maka kabar baik akan menjadi kabar baik.
Sekarang dengan cara yang sama, jika saya mendekati seorang pendosa yang
mau bertobat dan berkata, “Yesus Kristus mati disalib untuk dosa Anda.”, itu akan
bodoh dan ofensif kepadanya. Bodoh karena itu tidak akan masuk akal. Alkitab berkata
bahwa: “Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka
yang akan binasa” (1 Korintus 1:18). Dan ofensif karena saya menyindir dia berdosa
ketika dia tidak berpikir bahwa dia berdosa. Sejauh yang dia khawatirkan, ada banyak
orang yang jauh lebih buruk darinya. Tetapi jika saya meluangkan waktu untuk
mengikuti jejak Yesus, itu mungkin membuatnya lebih masuk akal. Jika saya
meluangkan waktu untuk membuka hukum ilahi, sepuluh perintah Allah, dan
menunjukkan pendosa dengan tepat apa yang dia lakukan salah, bahwa dia telah
melawan Tuhan dengan melanggar hukum-Nya, “oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa
kamu melakukan pelanggaran.” (Yakobus 2:9), kabar baik dari denda yang telah
dibayar tidak akan bodoh, itu tidak akan menjadi ofensif, itu akan menjadi “kekuatan
Allah yang menyelamatkan” (Roma 1:16).
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Sekarang, dengan sedikit pemikiran dalam pikiran menurut cara pengenalan,
mari sekarang lihat Roma 3:19. Kita akan melihat beberapa fungsi dari taurat Tuhan
bagi umat manusia. Roma 3:9, “Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum
dalam Kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat,
supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.” Jadi
salah satu fungsi dari taurat Tuhan adalah untuk menghentikan mulut. Untuk
menghentikan orang-orang berdosa yang membenarkan diri mereka dan berkata, “Ada
banyak orang yang lebih buruk dari saya. Saya bukan orang jahat. Sungguh.” Tidak,
taurat menghentikan mulut pembenaran dan meninggalkan dunia, tidak hanya bangsa
Yahudi, tapi seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan.
Roma 3:20, “Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah
oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang
mengenal dosa.” Jadi taurat Tuhan memberitahu kita dosa itu apa. 1 Yohanes 3:4
berkata, “dosa ialah pelanggaran hukum Allah.” Roma 7:7, “Jika demikian, apakah yang
hendak kita katakan? [kata Paulus] Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak!
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa.” Paulus berkata, “Aku
tidak tahu apa itu dosa sampai hukum Taurat memberitahukanku.” Dalam Galatia 3:24,
“Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita
dibenarkan karena iman.” Hukum Taurat berperan sebagai penuntun untuk membawa
kita kepada Yesus Kristus bahwa kita dibenarkan karena iman dalam darah-Nya.
Taurat tidak menolong kita; itu hanya membuat kita tak berdaya. Itu tidak membenarkan
kita, melainkan hanya membuat kita bersalah di hadapan meja pengadilan Allah yang
suci.
Dan tragedi penginjilan modern adalah karena sekitar pergantian abad ketika
meninggalkan hukum Taurat dalam kapasitasnya untuk mengkonversikan jiwa, untuk
mengarahkan pendosa kepada Kristus, penginjilan modern juga, karena itu,
menemukan alasan lain agar orang-orang berdosa menaggapi injil. Dan isu bahwa
penginjilan modern yang memilih untuk menarik orang-orang berdosa adalah isu
“peningkatan kehidupan”. Injil merosot menjadi “Yesus Kristus akan memberikan
ketenangan, kebahagiaan, sukacita, cinta, kepuasan, dan kebahagiaan abadi”.
Sekarang untuk menggambarkan sifat alkitabiah dari pengajaran populer ini, saya ingin
Anda mendengarkan dengan sangat hati-hati anekdot berikut ini, karena esensi dari
apa yang saya katakan berporos pada ilustrasi tertentu; jadi tolong dengarkan dengan
hati-hati.
Dua pria duduk di pesawat terbang. Pria pertama diberikan parasut dan disuruh
untuk menempatkannya karena akan meningkatkan penerbangannya. Dia sedikit
skeptis pada awalnya karena dia tidak tahu bagaimana mengenakan parasut di
pesawat mungkin bisa meningkatkan penerbangan. Setelah beberapa saat dia
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memutuskan untuk bereksperimen dan melihat apakah klaim tersebut benar. Dia
memakainya dengan meletakkan bagian yang berat di atas bahunya dan dia tahu
bahwa dia kesulitan ketika duduk tegak. Namun, dia menghibur diri dengan kenyataan
bahwa dia diberitahu parasut akan meningkatkan penerbangan. Jadi, dia memutuskan
untuk memberitakan hal ini. Sambil menunggu dia melihat beberapa penumpang lain
sedang menertawakan dia, karena dia mengenakan parasut di pesawat. Dia mulai
merasa agak terhina. Ketika mereka mulai menunjuk dan menertawakannya dan dia
tidak tahan, dia bergerak sembunyi-sembunyi di kursinya, melepas tali pengikat
parasut, dan melemparkannya ke lantai. Kekecewaan dan kepahitan memenuhi
hatinya, karena, sejauh menyangkut dirinya, dia dibohongi.
Pria kedua diberikan parasut, tetapi mendengarkan apa yang diperintahkan. Dia
diberitahu untuk memakainya karena setiap saat dia akan melompat 25.000 kaki keluar
dari pesawat. Dia bersyukur memakai parasut; dia tidak peduli bagian yang berat ada
di pundaknya, atau bahwa dia tidak bisa duduk tegak. Pikirannya dikonsumsi dengan
pikiran tentang apa yang akan terjadi padanya jika dia melompat tanpa parasut itu.
Mari analisa motivasinya dan hasil dari pengalaman masing-masing penumpang.
Motivasi pria pertama memakai parasut semata-mata untuk meningkatkan
penerbangannya. Hasil pengalamannya dia dihina oleh penumpang lain; dia kecewa
dan agak sakit hati terhadap mereka yang memberinya parasut. Sejauh yang dia
khawatirkan itu akan menjadi waktu yang lama sebelum siapapun mendapati parasut itu
di punggungnya lagi. Pria kedua mengenakan parasut semata-mata agar selamat pada
lompatan yang akan datang, dan karena pengetahuannya tentang apa yang akan
terjadi padanya tanpa parasut, dia memiliki sukacita yang berakar dan kedamaian di
hatinya mengetahui bahwa dia selamat dari kematian. Pengetahuan ini memberinya
kemampuan untuk menahan ejekan dari penumpang lain. Sikapnya terhadap mereka
yang memberinya parasut adalah salah satu yang menyentuh hati–merasa bersyukur.
Sekarang dengarkan apa yang dikatakan penginjilan modern. Dikatakan,
“Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan cinta, sukacita, damai
sejahtera, kepuasan, dan kebahagiaan abadi.” Dengan kata lain, “Yesus akan
meningkatkan penerbangan Anda.” Jadi respon orang-orang berdosa, dan dalam
eksperimental, memakai Juruselamat untuk melihat apakah pernyataan itu benar. Dan
apa yang dia dapatkan? Janji yang menggoda, penderitaan, dan penganiayaan. Para
penumpang lainnya mengejek dia. Jadi apa yang dia lakukan? Dia melucuti Tuhan
Yesus Kristus, dia tersinggung karena kata-kata itu [ejekan penumpang] (Markus 4:17),
kekecewaannya dan sedikit sakit hati, dan cukup benar begitu. Dia dijanjikan
kedamaian, sukacita, cinta, kepuasan, dan kebahagiaan abadi, dan semua yang dia
dapatkan adalah pencobaan dan penghinaan.Kepahitannya diarahkan kepada mereka
yang memberikan kepadanya apa yang disebut “kabar baik”. Dia menjadi lebih buruk
daripada sebelumnya: diinokulasi yang lain dan murtad dengan kepahitan.
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Orang kudus, bukan memberitakan bahwa Yesus meningkatkan penerbangan,
kita harus memperingatkan para penumpang mereka akan harus melompat keluar dari
pesawat. Itulah “Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja,
dan sesudah itu dihakimi” (Ibrani 9:27). Dan ketika orang-orang berdosa memahami
konsekuensi mengerikan dari melanggar hukum Tuhan, maka mereka akan berlari
kepada Juruselamat untuk selamat dari murka yang akan datang. Dan bila kita adalah
saksi yang benar dan setia, itulah yang kita beritakan. Yang ada adalah murka yang
akan datang; Tuhan “Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka
sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka
harus bertobat.” (Kisah Para Rasul 17:30). Kenapa? “Karena Ia telah menetapkan suatu
hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah
ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal
itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.” (Kisah Para Rasul 17:31). Anda
lihat, masalahnya adalah bukan salah satu kebahagian, tetapi salah satu kebenaran.
Tidak peduli betapa bahagianya orang-orang berdosa, berapa banyak dia menikmati
“[untuk sementara menikmati] kesenangan dari dosa.” (Ibrani 11:25). Tanpa kebenaran
Kristus, dia akan binasa pada hari kemurkaan. “Pada hari kemurkaan harta tidak
berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.” (Amsal 11:4). Damai dan
sukacita adlah buah-buah yang sah dari keselamatan, tapi tidak sah untuk
menggunakan buah ini sebagai kartu draw untuk keselamatan. Jika kita terus
melakukannya, orang-orang berdosa akan merespon dengan motif tidak murni kurang
pertobatan.
Sekarang, dapatkah Anda ingat kenapa penumpang kedua memiliki damai dan
sukacita di dalam hatinya? Itu karena dia tahu bahwa parasut akan menyelamatkannya
dari kematian yang pasti. Dan sebagai orang percaya, saya miliki, seperti yang Paulus
katakan, “sukacita dan damai sejahtera dalam iman” (Roma 15:13), karena saya tahu
bahwa kebenaran akan Kristus melepaskan saya dari kemurkaan yang akan datang.
Sekarang dengan pemikiran tersebut di pikiran kita, mari lihat lebih dekat sebuah
insiden di dalam pesawat. Kita memiliki pramugari baru. Dia membawa nampan yang di
atasnya ada kopi panas mendidih. Ini hari pertamanya [bekerja]; dia ingin memberi
kesan pada penumpang, dan dia pasti melakukannya. Dia berjalan menyusuri lorong,
dia tersengkat kaki seseorang dan menumpahkan semua kopi panas mendidih tersebut
di pangkuan penumoang kedua. Sekarang apa reaksi penumpang kedua terhadap
cairan mendidih mengenai dagingnya? Dia berkata, “Ssssffff! Sakit sekali! Mmm-hhh..”
Dia merasakan sakit. Tapi apakah kemudian dia merobek parasut dari bahunya,
membuangnya ke lantai dan berkata, “Parasut bodoh!”? Tidak. Kenapa dia tidak
melakukannya? Dia tidak memakai parasut agar penerbangan lebih baik. Dia
mengenakannya untuk menyelamatkan dia dari penerjunan yang akan datang. Jika
ada, insiden kopi panas menyebabkan dia memegang erat parasutnya dan bahkan
berharap untuk terjun.
Sekarang jika Anda dan saya ‘mengenakan’ Tuhan Yesus Kristus untuk motif
yang benar, agar selamat dari kemurkaan yang akan datang, ketika kesusahan
menyerang, ketika penerbangan tidak mulus, kita tidak marah kepada Tuhan; kita tidak
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kehilangan sukacita dan kedamaian kita. Kenapa kita begitu? Kita tidak datang kepada
Yesus untuk kesenangan hidup: kita datang agar selamat dari kemurkaan yang akan
datang. Dan jika ada, kesusahan mengambil alih orang percaya mendekat kepada
Juruselamat. Dan sayangnya kita secara harfiah memiliki banyak orang Kristen yang
kehilangan sukacita dan kedamaian ketika penerbangan tidak mulus. Kenapa? Mereka
adalah produk dari Injil yang berpusat pada manusia. Pertobatan mereka kurang, yang
tanpanya [pertobatan radikal/penuh] Anda tidak selamat.
Saya berada di Australia...baru-baru melayani; Australia adalah sebuah pulau
kecil di lepas pantai Selandia Baru. Dan saya berkhotbah tentang dosa, hukum Taurat,
kebenaran, kekudusan, penghakiman, pertobatan, dan neraka, dan saya tidak peduli
akan jumlah orang yang ingin “memberikan hari mereka kepada Yesus”. Bahkan,
suasananya tegang. Setelah pertemuan, mereka berkata, “Ada seorang pria muda di
belakang sana yang ingin memberikan hidupnya kepada Kristus.” Saya berbalik
mendekatinya dan menemukan pemuda remaja yang tidak bisa berdoa karena dia
menangis tersedu-sedu. Sekarang, bagi saya itu begitu menyenangkan, karena selama
bertahun-tahun saya menderita penyakit “frustasi injili”. Saya begitu ingin orang-orang
berdosa untuk menanggapi Injil tanpa saya menyadari saya mengkhotbahkan pesan
yang berpusat pada manusia. Intinya: “Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian
sejati tanpa Yesus Kristus; Anda punya vakum-Tuhan dalam hati Anda, bahwa hanya
Tuhan yang dapat mengisinya”. Saya sudah memberitakan Kristus yang disalibkan;
saya sudah memberitakan pertobatan. Seorang pendosa meresponnya; saya membuka
mata dan berkata, “Oh tidak. Orang ini ingin memberikan hatinya kepada Yesus dan
ada kesempatan 80% dia murtad. Dan saya lelah untuk menciptakan pemurtad. Jadi
lebih baik saya pastikan orang ini sungguh-sungguh. Sebaiknya dia tulus!” Jadi saya
mendekatinya dalam semangat Gestapo1. Saya berjalan dan berkata, “Apa yang kamu
inginkan?” Dia berkata, “Saya di sini untuk menjadi orang Kristen.” Saya berkata,
“Apakah kamu serius?” Dia mengatakan, “Ya.” Saya berkata, “Apakah kamu
BERSUNGGUH-SUNGGUH?” Dia berkata, “Ya, saya berniat.” Saya berkata, ”Baik,
saya akan berdoa dengan kamu, tapi lebih baik dari hatimu.” Dia berkata, “Baiklah,
baiklah.” Saya berkata, “Sekarang kamu ulangi doa ini setelah saya dan bersungguhsungguh dari hati kamu dengan tulus dan benar-benar sungguh-sungguh tulus dari hati
kamu dan pastikan kamu bersungguh-sungguh. ‘Oh, Tuhan, saya seorang pendosa.’”
Dia berkata, “Ng..oh, Tuhan, saya seorang pendosa.” Dan saya berpikir, “Mengapa
tidak ada tanda-tanda nyata penyesalan. Tidak ada bukti lahiriah dalam hati orang itu
menyesali dosa-dosanya.” Sekarang, jika saya bisa lihat motifnya, saya akan melihat
dia 100% tulus. Dia benar-benar melakukan keputusannya dengan segenap hatinya.
1

Gestapo (Geheime Staatspolizei; "polisi negara rahasia") adalah polisi rahasia resmi Nazi Jerman. Namun lebih
berperan layaknya FBI di Amerika Serikat.
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Dia tulus ingin memberikan hal-hal kepada Yesus untuk melihat apakah dia bisa
mendapatkan batu loncatan dari itu. Dia telah mencoba seks, narkoba, materialisme,
alkohol. “Mengapa tidak membiarkan Kristen ini sedikit dan melihat apakah itu sebagus
yang semua orang Kristen katakan: damai, sukacita, cinta, kepuasan, kebahagiaan
abadi.” Dia tidak melarikan diri dari kemurkaan yang akan datang, karena saya tidak
mengatakan kepadanya ada kemurkaan yang akan datang. Ada kelalaian ini dari pesan
saya. Dia tidak benar-benar menyesal, karena orang malang tersebut tidak tahu apa itu
dosa. Ingat Roma 7:7? Paulus berkata, “justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal
dosa.” Bagaimana seorang pria bertobat jika dia tidak tahu apa itu dosa? Setiap apa
yang disebut “pertobatan” ini hanyalah apa yang saya sebut “pertobatan horizontal”. Dia
datang karena dia berbohong pada orang, dia mencuri dari seseorang. Tetapi ketika
Daud berdosa dengan Batsyeba dan melanggar semua sepuluh perintah (ketika dia
mendambakan istri sesamanya, berbohong, mencuri istri sesamanya, melakukan
perzinahan, melakukan pembunuhan, mepermalukan orang tuanya, dan dengan
demikian mempermalukan Tuhan), dia tidak mengatakan “Saya telah berdosa kepada
manusia”. Dia berkata, “Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa
dan melakukan apa yang Kauanggap jahat.” (Mazmur 51:4). Yusuf tergoda secara
seksual, ia berkata, “Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah?” (Kejadian 39:9). Anak yang hilang mengatakan, “aku
telah berdosa terhadap sorga” (Lukas 15:21). Paulus berbicara “pertobatan kepada
Allah” (Kisah Para Rasul 20:21). Dan Alkitab berkata, “Sebab dukacita menurut
kehendak Allah menghasilkan pertobatan” (2 Korintus 7:10). Dan ketika seseorang tidak
memahami bahwa dosanya terutama vertikal, dia hanya akan datang dan melakukan
pertobatan yang dangkal, eksperimental, dan horizontal, dan murtad ketika kesusahan,
pencobaan, dan penganiayaan datang.
A.B Earl berkata, “Saya telah menemukan melalui pengalaman panjang bahwa
pengancam terberat dari hukum Allah memiliki tempat yang menonjol pada seseorang
yang mengarah kepada Kristus. Mereka harus melihat diri mereka terhilang sebelum
mereka menangis untuk pengampunan; mereka tidak akan menghindari bahaya sampai
mereka melihatnya.” Sekarang saya ingin Anda untuk melakukan sesuatu yang sedikit
tidak biasa. Saya tidak akan mempermalukan Anda; saya janji. Tapi saya ingin
bertanya, berapa banyak dari Anda berpikir untuk sesuatu yang lain ketika saya
membacakan kutipan dari A.B Earl? Sekarang saya ingin mengakui sesuatu kepada
Anda. Saya memikirkan sesuatu yang lain ketika saya membacakan kutipan tersebut:
saya berpikir, “Tidak ada yang mendengarkan saya; mereka berpikir sesuatu yang lain.”
Jadi, untuk membuat poin yang sangat penting, saya ingin Anda benar-benar jujur. Jika
Anda berpikir sesuatu yang lain dan Anda tidak mendapat petunjuk dari kutipan
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tersebut, angkat tangan yang tinggi. Ada setengah sampai dua pertiga yang kami
dapati. Mari kita coba lagi .... Tuhan memberkati Anda, Pendeta, untuk kejujuran Anda.
A.B Earl adalah penginjil terkenal dari abad terakhir yang memiliki 150.000 orang
yang bertobat untuk mendukung klaimnya. Setan tidak ingin Anda mendapatkan
pegangan ini, jadi dengarkan baik-baik.
A.B Earl berkata, “Saya telah menemukan melalui pengalaman panjang [test
yang dilakukan benar-benar] bahwa pengancam terberat dari hukum Allah memiliki
tempat yang menonjol pada seseorang yang mengarah kepada Kristus. Mereka harus
melihat diri mereka terhilang sebelum mereka menangis untuk pengampunan; mereka
tidak akan menghindari bahaya sampai mereka melihatnya.”
Perhatikan, Anda mencoba menyelamatkan orang yang tenggelam ketika dia
tidak percaya dia tenggelam, dia tidak akan senang dengan Anda. Anda melihat dia
berenang terlalu jauh di danau; Anda berpikir, “Saya pikir dia tenggelam. Ya, saya
percaya dia tenggelam.” Anda menyelam, menarik dia, tanpa memberitahu dia apa-apa.
Dia tidak akan senang kepada Anda. Dia tidak ingin mendapat penyelamatan sampai
dia melihat bahwa dia dalam bahaya. Mereka tidak akan menghindari bahaya sampai
mereka melihatnya.
Perhatikan, jika Anda datang kepada saya dan berkata, “Hey, Ray.” Dan saya
berkata, “Ya.” Anda berkata, “Ini adalah obat untuk penyakit kanker kulit; saya menjual
rumah untuk mendapatkan obat ini. Saya memberikannya kepadamu sebagai hadiah
gratis.” Saya mungkin bereaksi seperti ini: “Apa? Obat untuk apa? Penyakit kanker
kulit? Kamu menjual rumah untuk mengumpulkan uang untuk mendapatkan obat ini?
Kamu memberikannya kepada saya sebagai hadiah gratis? Kenapa, terima kasih
banyak. Dah.. Orang itu bodoh.” Itu mungkin reaksi saya jika Anda menjual rumah
untuk membeli obat untuk suatu penyakit yang tidak pernah saya dengar dan Anda
memberikannya kepada saya sebagai hadiah gratis, saya berpikir Anda agak aneh.
Tetapi kecuali, jika Anda datang kepada saya dan berkata, “Ray, kamu terkena
penyakit kanker kulit. Saya dapat melihat sepuluh gejala yang jelas pada dagingmu.”
Dan saya menjadi yakin saya punya penyakit (gejala begitu jelas), dan berkata, “Oh!
Apa yang harus kulakukan?” Dan kemudian Anda berkata, “Jangan khawatir. Ini adalah
obat untuk penyakit kanker kulit. Saya menjual rumah untuk mengumpulkan uang untuk
mendapatkan obat ini. Saya memberikannya padamu sebagai hadiah gratis.” Saya
tidak akan memandang rendah pengorbanan Anda, saya menghargai itu dan saya
menghargai itu. Kenapa? Karena saya sudah melihat penyakitnya yang saya mungkin
menghargai obatnya.
Dan sayangnya, apa yang terjadi di U.S dan negara barat sebagai pengikut
adalah bahwa kita mengabarkan obat tanpa terlebih dahulu meyakinkan penyakitnya.
Kita telah mengkhotbahkan Injil kasih karunia tanpa terlebih dahulu meyakinkan hukum
Taurat, bahwa mereka melampaui batas; dan, akibatnya, hampir semua orang yang
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saya uji dan bersaksi di California selatan atau di sekitar sabuk Alkitab telah dilahirkan
kembali enam atau tujuh kali. Anda berkata, “Anda perlu memberikan hidup Anda
kepada Yesus Kristus.” “Eh, saya melakukan itu ketika saya berumur tujuh tahun,
sebelas, tujuh belas, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh delapan, tiga puluh
dua...” Anda tahu pria tersebut bukan seorang Kristen. Dia seorang sundal. Dia
penghujat, tetapi dia pikir dia diselamatkan karena dia telah “lahir baru”. Apa yang
terjadi? Dia menggunakan kasih karunia Allah kita untuk keinginan daging. Dia tidak
menanggapi pengorbanan. Baginya bukan hal buruk untuk menginjak-injak darah
Kristus (Ibrani 10:29). Kenapa? Karena dia tidak pernah diyakinkan [dijelaskan]
penyakitnya yang mana dia mungkin akan menghargai obatnya.
Penginjilan Alkitab selalu, tanpa kecuali, hukum Taurat untuk kebanggaan
[kesombongan] dan kasih karunia untuk kerendahan hati. Tidak pernah akan Anda lihat
Yesus memberikan Injil, kabar baik, salib, kasih karunia Allah kita, untuk bangga,
sombong, merasa benar sendiri. Tidak, tidak. Dengan hukum Taurat Dia
menghancurkan hati yang keras dan dengan Injil Dia menyembuhkan hati yang hancur.
Kenapa? Karena Dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Bapa. Allah
menolak orang yang congkak dan memberikan kasih karunia untuk yang rendah hati
(Yakobus 4:6; 1Pet 5:5.). Setiap orang yang tinggi hati, Alkitab mengatakan, “adalah
kekejian bagi TUHAN” (Amsal 16:5).
Yesus menyatakan kepada kita Injil diperuntukan bagi siapa. Dia berkata, “Roh
Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi
orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas” (Lukas 4:1819). Sekarang, mereka adalah pernyataan spiritual. Yang miskin di dalam roh (Matius
5:3). Yang remuk hati (Yesaya 57:15). Para tawanan yang ditangkap Iblis untuk
melakukan kehendaknya (2 Timotius 2:26). Yang buta pikirannya oleh ilah zaman ini
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus (2 Korintus 4:4).
Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter (Markus 2:17), dan hanya mereka yang
dijelaskan penyakitnya yang akan menghargai dan mempersilahkan obatnya.
Jadi sekarang kita secara singkat melihat contoh hukum Taurat untuk
kebanggaan [kesombongan] dan kasih karunia untuk kerendahan hati. Lukas 10:24.
Dan ketika saya memberikan referensi dari mimbar saya akan memberikan dua kali,
karena saya tahu bahwa pria yang hadir, dan pria perlu diberitahu dua kali... Pria perlu
diberitahu dua kali. Hal ini didukung alkitabiah. Ketika Allah berbicara kepada pria
dalam Alkitab Dia menggunakan nama mereka dua kali. “Abraham, Abraham... Saulus,
Saulus... Musa, Musa... Samuel, Samuel...” Karena pria harus diberitahu dua kali.
Perempuan sekali. Saya tidak tahu berapa kali saya duduk di bangku gereja, pendeta
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berkata “Ah, Lukas 10:25.” Saya beralih ke istri saya dan berkata, “Apa katanya?” Istri
saya berkata, “Lukas 10:25” Saya berkata, “Terima kasih, sayang.” PASANGANPENOLONG. Itulah mengapa Tuhan menciptakan wanita, karena pria tidak dapat
menangani sendiri. Semuanya adalah: pria kehilangan sesuatu, wanita yang
menemukannya. “Di mana kuncinya, cinta?” “Tergantung di depanmu, sayang.” Maksud
saya, saya tidak tahu berapa kali saya telah membuka lemari, “(Burp) Tidak ada madu,
sayang.” Istri saya berkata, “Di sini, sayang.” Di mana pria tanpa wanita? Mm? Masih di
Taman Eden. Hawa menemukan pohon. Adam tidak benar-benar tahu ada apa.
Faktanya, jika Anda melihat penciptaan wanita, untuk menciptakan wanita Alkitab
berkata Allah membuat laki-laki tidur nyenyak. Dan Kitab Suci tidak mengatakan wanita
keluar begitu saja.
Dalam Lukas 10:25 kita melihat ahli Taurat berdiri dan mencobai Yesus. Ini
bukan pengacara, tapi ahli dalam hukum Allah. Dia berdiri dan berkata kepada Yesus,
“Bagaimana caranya aku memperoleh hidup kekal?” Sekarang, apa yang Yesus
lakukan? Dia memberikan hukum Taurat. Kenapa? Karena dia bangga, sombong,
merasa diri paling benar. Di sini kita memiliki ahli hukum Allah yang menggoda Anak
Allah. Dan semangat pertanyaannya adalah, “Dan menurutmu apa yang harus kita
lakukan untuk mendapat hidup kekal?” Jadi Yesus memberikannya hukum Taurat.
Yesus berkata, “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di
sana?” Jawab orang itu: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal
budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Kata Yesus
kepadanya: “Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.”
Dan kemudian Kitab Suci tertulis, “Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata
kepada Yesus: ‘Dan siapakah sesamaku manusia?’” Alkitab yang Hidup memunculkan
lebih jelas pengaruh hukum Taurat pada si pria. Dikatakan, “Pria tersebut ingin
membenarkan kurangnya kasih kepada beberapa macam orang; jadi dia bertanya,
‘Siapakah sesamaku manusia?’” Perhatikan, dia tidak keberatan bila orang Yahudi,
tetapi dia tidak suka orang Samaria. Maka Yesus menceritakan kisah apa yang kita
sebut “orang Samaria yang baik” yang tidak “baik” sama sekali. Dalam mengasihi
sesamanya seperti dirinya sendiri, dia hanya mematuhi persyaratan dari dasar hukum
Allah. Dan efek dari esensi hukum Taurat, spiritualitas hukum Taurat (tuntutan hukum
dalam kebenaran), adalah bahwa mulut orang itu dihentikan. Perhatikan, dia tidak
mengasihi sesamanya sampai ke tingkat itu. Hukum Taurat diberikan untuk
menghentikan setiap mulut dan membuat dunia bersalah di hadapan Allah.
Demikian pula, dalam Lukas 18:18, seorang pemimpin datang kepada Yesus. Dia
berkata, “Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” Maksud
saya, seberapa banyak dari kita bereaksi jika seseorang datang dan berkata, “Apa yang
Neraka Simpan Rahasia Terbaik oleh Ray Comfort
Pesan ini pertama kali dikhotbahkan pada Agustus 1982. Neraka Simpan Rahasia Terbaik adalah non-copyright, duplikasi
diizinkan.
www.LivingWaters.com – Living Waters Publications, P.O. Box 1172, Bellflower, CA 90706 – Order line: 1-800-437-1893
Page 10

harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” Kita akan berkata “Oh...cepat
ucapkan doa ini sebelum Anda berubah pikiran.” Tapi apa yang Yesus lakukan pada
orang itu? Dia menunjuk-Nya dengan hukum Taurat. Yesus memberinya 5 perintah
horizontal, perintah-perintah untuk dilakukan kepada sesama manusia. Dan ketika
orang itu berkata, “Ah, aku sudah melakukannya sejak masa mudaku.” Yesus berkata,
“Satu hal yang kurang.” Dan Dia menggunakan esensi yang pertama dari sepuluh
perintah, “Akulah TUHAN, Allahmu... Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.”
(Keluaran 20:2-3). Yesus menunjukkan orang ini bahwa tuhannya adalah uangnya, dan
“Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.” (Matius 6:24).
Hukum Taurat untuk kebanggaan [kesombongan].
Lalu kita lihat kasih karunia yang diberikan kepada orang yang rendah hati dalam
kasus Nikodemus (Yohanes 3). Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi.
Dia juga seorang pengajar di Israel. Oleh karena itu, dia benar-benar berpengalaman
dalam hukum Allah. Dia rendah hati, karena dia datang kepada Yesus dan mengakui
Keilahian Anak Allah. Seorang pemimpin Israel? “Kami tahu, bahwa Engkau datang
sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan
tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya.” Jadi Yesus
memberikan para pencari kebenaran yang tulus, yang memiliki hati yang rendah hati
dan mengenal dosa oleh hukum Taurat, kabar baik dari denda yang dibayar dan
“karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal.” Dan ini bukan suatu kebodohan bagi Nikodemus tetapi “kekuatan Tuhan
pada keselamatan”
Demikian pula, dalam kasus Natanael (Yohanes 1:43-51). Natanael adalah
seorang Israel yang dibesarkan di bawah hukum faal [kelakuan, perbuatan], tidak hanya
dalam berkata-kata, di dalamnya tidak ada tipu daya; tidak ada kebohongan di dalam
hatinya. Jelas hukum Taurat adalah kepala [pemimpin] untuk membawa orang Yahudi
beriman kepada Kristus.
Demikian pula dengan orang Yahudi pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 2).
Mereka adalah orang Yahudi yang taat, beriman. Matthew Henry, seorang komentator
Alkitab, mengatakan alasan merka berkumpul pada hari Pentakosta adalah untuk
merayakan pemberian hukum Allah di Gunung Sinai. Jadi ketika Petrus berdiri untuk
berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang beriman, ia tidak memberitakan tentang
kemurkaan. Hukum Taurat mengerjakan kemurkaan; mereka tahu itu. Dia tidak
memberitakan kebenaran atau penilaian. Tidak, tidak. Petrus hanya mengatakan
kepada mereka kabar baik dari denda yang telah dibayar, dan hati mereka sangat
terharu dan berkata, “Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?” (Kisah Para
Rasul 2:37). Hukum Taurat adalah kepala [pemimpin] untuk membawa mereka kepada
Kristus bahwa mereka dibenarkan melalui iman dalam darah-Nya. Dan penulis lagu
mengatakan, “Dengan firman Tuhan saya pelajari dosa terakhirku; aku gemetar saat
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taurat kutolak, sampai jiwaku yang bersalah memohon berpaling ke Kalvari.” [By God’s
word at last my sin I learned; then I trembled at the law I’d spurned, till my guilty soul
imploring turned to Calvary.]
1 Timotius 1:8 berkata, “Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat
digunakan.” Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, ‘digunakan’ untuk apa?
Ayat selanjutnya memberitahu kita: “yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu
bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang berdosa.” Bahkan daftar orangorang berdosa: homoseksual, pezinah. Jika Anda ingin membawa homoseksual kepada
Kristus, jangan berargumen dengannya tentang penyimpangannya; dia siap untuk Anda
dengan sarung tinju di tangan. Tidak, tidak. Berikan padanya sepuluh perintah. Hukum
tersebut dibuat untuk homoseksual. Tunjukkan padanya bahwa dia terkutuk dengan
penyimpangannya itu.
Jika Anda ingin membawa orang Yahudi kepada Kristus, beritahukan hukum
Taurat kepadanya; biar hukum tersebut menyiapkan hatinya untuk kasih karunia seperti
yang terjadi pada hari Pentakosta. Jika Anda ingin membawa muslim kepada Kristus,
berikan padanya hukum Musa; mereka menerima Musa sebagai nabi. Nah, berikan
mereka hukum Musa dan melucuti kebenaran-diri mereka dan membawa mereka ke
kaki salib yang berlumuran darah. Saya mendengar seorang muslim membaca buku
kami, Neraka Simpan Rahasia Terbaik, dan Tuhan dengan bijaksana
menyelamatkannya melalui membaca buku. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu
sempurna menyegarkan jiwa.
Ingatlah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zinah (Yohanes 8:1-11).
Pelanggaran hukum ketujuh. Hukum mengharuskan dia mati (Imamat 20:10).
Perempuan itu sadar dirinya berada di antara batu dan lingkungan yang keras. Dia tidak
punya kesempatan selain menyungkurkan dirinya di kaki Anak Allah untuk belas
kasihan; dan itulah fungsi hukum Allah [hukum Taurat].
Paulus berbicara tentang di bawah pengawalan hukum Taurat (Galatia 3:23). Itu
hukuman. Anda berkata, “Kamu tidak dapat menghukum orang berdosa.” Saudara
sekalian, mereka telah dihukum. Yohanes 3:18: “Barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman.” Semua hukum Allah menunjukkan kepadanya dirinya
dalam keadaan yang sebenarnya.
Para wanita, kalian mungkin menyadari hal ini. Meja Anda di ruang tamu perlu
dibersihkan dari debu. Jadi Anda membersihkannya; semua debu hilang. Lalu Anda
membuka tirai dan membiarkan sinar matahari pagi masuk. Apa yang Anda lihat di atas
meja? Debu. Apa yang Anda lihat di udara? Debu. Apakah sinarnya yang menciptakan
debu? Tidak, sinarnya hanya ‘menelanjangi’ debu. Dan ketika Anda dan saya
meluangkan waktu untuk membuka tirai dari Maha Kudus dan membiarkan cahaya
hukum Allah bersinar menerangi hatiorang berdosa, semua yang terjadi, adalah bahwa
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orang berdosa melihat dirinya dalam kebenaran. “Perintah itu pelita, dan ajaran itu
cahaya.” (Amsal 6:23). Itulah kenapa Paulus berkata, “oleh hukum Taurat orang
mengenal dosa.” (Roma 3:20). Itulah kenapa Paulus berkata, “oleh perintah itu dosa
lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa.” (Roma 7:13). Dengan kata lain, hukum
Taurat menunjukkan dosa seseorang dalam sinar kebenarannya.
Sekarang, biasaya pada tahap pengajaran ini saya mengarah ke sepuluh
perintah satu per satu, tapi apa yang akan saya lakukan adalah membagikan kepada
Anda bagaimana saya menyaksikan secara pribadi karena saya pikir ini lebih baik.
Sekarang, saya adalah seorang yang sangat percaya dalam mengikuti jejak
Yesus. Tidak pernah, bahkan, saya mendekati seseorang dan berkata “Yesus
mencintai kamu.” Benar-benar tidak Alkitabiah; tidak ada teladan seperti itu dalam
Alkitab. Baik saya datang kepada seseorang dan berkata, “Saya ingin berbicara dengan
Anda tentang Yesus Kristus.” Kenapa? Karena jika saya ingin membangunkan Anda
dari tidur nyenyak, saya tidak akan menyoroti mata Anda dengan senter. Itu akan
menyinggung Anda. Saya akan menyalakan lampu dim sangat lembut. Pertama,
duniawi, kemudian rohani. Kenapa? Karena “manusia duniawi tidak menerima apa yang
berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak
dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.” (1 Korintus
2:14).
Teladan dalam Kitab Suci dinyatakan dalam Yohanes 4 untuk kesaksian pribadi.
Anda dapat melihat teladan Yesus dengan wanita di dekat sumur. Dia memulainya
dengan alam duniawi, lalu ke spiritual, membawa kepastian menggunakan perintah ke
tujuh, dan kemudian menyatakan diri-Nya sebagai Mesias. Jadi, saat saya berjumpa
seseorang, saya akan berbicara tentang cuaca, saya akan berbicara tentang olah raga:
biarkan mereka merasakan kesegaran. Kenali mereka, mungkin bercanda sana-sini
dan kemudian mengarah ke alam rohani. Sekarang, cara yang saya lakukan ini adalah
bahwa saya menggunakan traktat Injil. Kami memiliki sesuatu seperti 24, 25 buku kecil
berbeda; kami adalah sebuah pelayanan kepada tubuh Kristus. Kami telah mencetak
berjuta-juta buku traktat biasa dan buku traktat yang tidak biasa. Jika Anda
mendapatkan salah satu dari buku itu, apa yang harus Anda lakukan adalah
menyiapkannya karena orang-orang akan mengejar Anda dan memintanya. Mari saya
beri contoh. Ini adalah ilusi optik traktat kami. Yang mana lebih besar jika Anda bisa
melihat? Apakah merah muda terlihat lebih besar? Dapatkah Anda melihat itu? Bagi
mereka yang mendengarkan tape... Mereka berukuran sama, ini merupakan ilusi optik.
Saya berkata, “Ini sebenarnya merupakan traktat Injil; instruksinya di
belakang...bagaimana agar diselamatkan, sebenarnya.” Saya berkata, “Anda dapat
menyimpan itu.” Dia berkata, “Hei...terima kasih banyak! Ini bagus...Whoa!”
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“Ada hadiah lain untuk Anda.” Dan dari saku saya punya koin yang tercetak
sepuluh perintah. Kami mempunyai mesin untuk melakukan ini. Kami beli uang koin
baru dari bank; uang koin seperti-emas yang bagus dan kami masukannya ke dalam
mesin dan mencetaknya, atau mesin itu akan membuat ukuran kecil jika Anda
menginginkannya. Tetapi mesin ini mencetak kesepuluh perintah pada uang koin.
Adalah legal untuk melakukan ini: ini dianggap seni. Ini tidak merusak koin. Maka saya
berkata, “Ini adalah hadiah.” Pria itu berkata, “Oh..apa itu?” Kata saya, “Ini koin yang
dicetak sepuluh perintah; saya melakukannya dengan gigi saya...Saya melakukannya
dengan mata gigi saya tapi itu benar-benar sulit.”
Sekarang, apa yang saya lakukan adalah meletakkan sebuah peraba untuk
melihat apakah dia terbuka untuk hal-hal rohani. Jika dia negatif, berkata, “Sepuluh
perintah? Terima kasih banyak.”, dia tidak membukanya. Tapi reaksi yang biasa adalah,
“Sepuluh perintah...Hei, terima kasih! Saya menghargai ini.” Saya berkata, “Ah, apakah
kamu pikir kamu sudah melakukan sepuluh perintah?” Dia berkata, “Ah, ya..lumayan
banyak.” Saya berkata, “Mari kita bahas. Pernah berbohong?” Dia berkata, “ Ah, ya..ya,
satu atau dua.” Saya berkata, “Itu membuatmu menjadi apa?” Dia berkata, “Pendosa.”
Saya berkata, “Bukan. Bukan. Secara spesifik, itu membuatmu menjadi apa?” Dia
berkata, “Yah, saya bukan pembohong.” Saya berkata, “Berapa banyak kebohongan,
lalu, apakah kamu perlu memberitahuku untuk menjadi pembohong? Sepuluh dan bel
berbunyi dan ‘ppppbbbbtttt’ melintas di dahimu? Apa benar jika kamu mengatakan satu
kebohongan, itu membuatmu menjadi pembohong?” Dia berkata, “Ya...saya rasa kamu
benar.” Saya berkata, “Pernah mencuri sesuatu?” Dia bilang, “Tidak.” Saya berkata,
“Ayolah; kamu baru saja mengaku kepada saya kamu pembohong. Pernah mencuri
sesuatu, bahkan yang kecil?” Dan dia berkata, “Ya.” Saya berkata, “Itu membuatmu
menjadi apa?” Kata dia, “Pencuri.” Saya berkata, “Yesus berkata, ‘Setiap orang yang
memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di
dalam hatinya.’ (Matius 12:36). TUHAN akan memandang bersalah orang yang
menyebut nama-Nya dengan sembarangan (Keluaran 20:7). Alkitab berkata jika kamu
membenci seseorang, kamu adalah seorang pembunuh (1 Yohanes 3:15).”
Sekarang yang indah tentang hukum Allah adalah bahwa Allah telah mengambil
waktu untuk menuliskannya di dalam hati kita. Roma 2:15: “...dengan itu mereka
menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati
mereka turut bersaksi...” Sekarang, suara hati [conscience] berarti ‘dengan
pengetahuan’. ‘Con’ adalah “dengan”, ‘science’ adalah “pengetahuan”. Conscience
[suara hati]. Jadi ketika dia berbohong, bernafsu, melakukan seks di luar nikah,
menghujat, berzinah, dia melakukannya dengan pengetahuan bahwa itu salah. Tuhan
telah memberi cahaya kepada setiap orang. Roh Kudus meyakinkan manusia akan
dosa, kebenaran, dan penghakiman (Yohanes 16:8). Dosa ialah pelanggaran hukum
Allah (1 Yohanes 3:4); kebenaran akan hukum Taurat (Roma 10:5; Filipi 3:9);
Neraka Simpan Rahasia Terbaik oleh Ray Comfort
Pesan ini pertama kali dikhotbahkan pada Agustus 1982. Neraka Simpan Rahasia Terbaik adalah non-copyright, duplikasi
diizinkan.
www.LivingWaters.com – Living Waters Publications, P.O. Box 1172, Bellflower, CA 90706 – Order line: 1-800-437-1893
Page 14

penghakiman oleh hukum Allah. Hati nuraninya menuduh dia — isi hukum Taurat ada
tertulis di dalam hati mereka (Roma 2:15) dan hukum Taurat menghukum dia.
Maka saya berkata, “Jadi jika Allah menghakimi kamu dengan standar-Nya pada
hari penghakiman, apakah kamu akan menjadi tidak bersalah atau bersalah?” Dia
menjawab, “Bersalah.” Saya berkata, “Yah, kamu pikir kamu ke surga atau neraka?”
Dan jawaban yang biasa adalah, “Surga.” Sebuah produk penginjilan modern. Saya
berkata, “Mengapa kamu merasa seperti itu? Apakah kamu pikir Allah itu baik atau Dia
akan tidak memperhitungkan dosamu?” Dia berkata, “Ya. Itu. Dia akan tidak
memperhitungkan dosa saya.” Saya berkata, “Yah, cobalah itu di pengadilan hukum.
Kamu telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan, pemakai narkoba kambuhan —
kriminal berat. Pengadilan bilang, ‘Anda bersalah. Semua bukti ada di sini. Ada yang
ingin dikatakan sebelum saya mengesahkan hukuman?’ Dan kamu berkata, ‘Ya, Hakim.
Saya ingin mengatakan saya percaya Anda orang yang baik dan Anda akan tidak
memperhitungkan kejahatan saya.’ Sang hakim mungkin akan berkata, ‘Kamu benar
tentang satu hal. Saya orang baik, dan karena kebaikan saya, saya menegakkan
keadilan. Karena kebaikan saya, saya melihat bahwa Anda dihukum.’” Dan setiap hal
orang berdosa akan berharap diselamatkan pada hari penghakiman, kebaikan Tuhan,
menjadi yang akan menghukum mereka. Karena jika Tuhan baik, Dia harus
menghukum para pembunuh, pemerkosa, pencuri, pembohong, pesundal, dan
penghujat. Tuhan akan menghukum dosa dimanapun dosa ditemukan.
Jadi dengan pengetahuan ini, pria itu kini dapat mengerti. Dia sekarang memiliki
cahaya bahwa dosanya terutama vertikal: bahwa dia telah “berdosa terhadap surga”
(Lukas 15:21). Bahwa dia telah melanggar hukum Allah dan bahwa dia telah membuat
Tuhan marah dan murka Tuhan berdiam di atasnya. (Yohanes 3:36). Dia sekarang
dapat melihat bahwa dia sedang “ditimbang dalam neraca” keadilan abadi dan “didapati
terlalu ringan” (Daniel 5:27). Dia sekarang mengerti kebutuhan pengorbanan. “Kristus
telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat” (Galatia 3:13). “Allah menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.”
(Roma 5:8). Kita melanggar hukum; Dia membayar denda. Ini sederhana seperti itu.
Dan jika seorang pria bertobat, jika seorang wanita bertobat dan meletakkan imannya
dalam Yesus, Tuhan akan mengampuni dosa mereka pada hari penghakiman, ketika
kasus mereka muncul, Tuhan bisa mengatakan, “Kasus Anda dihentikan karena
kurangnya bukti.” “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang dibuat
kutukan bagi kita.” Dan, oleh karena itu, supaya mereka bertobat kepada Allah dan
percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus (Kisah Para Rasul 20:21), setiap orang yang
siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah
(Lukas 9:62). Kata layak itu artinya “siap dipakai”. “Sebab itu buanglah segala sesuatu
yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut
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firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.”
(Yakobus 1:21).
Sekarang, saya tidak punya waktu untuk membagi kutipan dengan Anda, tapi itu
ada dalam literatur kami. Saya yakin Anda akan mengenali nama-nama ini. John
Wycliffe, translator Alkitab. Katanya, “Pelayanan tertinggi yang manusia dapat lakukan
di bumi adalah memberitakan hukum Tuhan.” Kenapa? Karena itu akan mengarahkan
pendosa untuk beriman di dalam Juruselamat sampai ke kehidupan kekal. Martin
Luther berkata, “Tugas utama pemberitaan Injil adalah mendeklarasikan hukum Allah
dan menunjukkan sifat dosa.” Faktanya, dari kutipan tersebut, pria-pria ini sangar
meyakinkan Anda dapat merasakan keberanian mereka. Mereka mengatakan hal-hal
seperti, “Jika Anda tidak mengginakan hukum Taurat dalam penginjilan, Anda akan
memenuhkan gereja dengan orang-orang yang pertobatannya salah.” Pendengar akan
menerima firman-Nya dengan gembira dan sukacita.
Dengarkan apa yang Martin Luther katakan. Dia berkata, “Satan, tuhan segala
pertikaian membangkitkan sekte baru setiap hari. Dan terakhir dari semuanya saya
tidak pernah meramalkan atau sekalipun menduga, Satan telah membangkitkan sekte
seperti mengajarkan manusia tidak boleh takut dengan hukum, namun dinasehati
secara perlahan oleh pemberitaan kasih karunia Kristus.” Jadi apa yang sedang Luther
katakan? Dia berkata, “Dengar, teman. Setan-setan, sekte Satan baru saja muncul.
Teman, saya tidak pernah, bahkan percaya ini dapat terjadi. Iblis telah membangkitkan
sekte misalnya mengajarkan manusia tidak boleh takut oleh hukum, namun didesak
dengan lembut oleh pemberitaan kasih karunia Kristus.”, yang mana secara sempurna
meliputi sebagian besar penginjilan kita.
John Wesley berkata kepada seorang temannya, dalam tulisan kepada seorang
penginjil muda, “Beritakan 90% hukum dan 10% kasih karunia.” Dan kalian berkata,
“90% hukum dan 10% kasih karunia? Sangat berat. Tidak bisakah 50-50.”Anggap saja
seperti ini. Saya seorang dokter; Anda pasien. Anda memiliki penyakit. Saya memiliki
obat, tapi sangat penting, mutlak, bahwa Anda benar-benar berkomitmen untuk obat
ini; jika Anda tidak 100% berkomitmen, itu tidak akan berhasil. Bagaimana saya
menanganinya? Mungkin seperti ini.
“Sini. Duduk. Saya punya berita yang sangat serius bagia Anda; Anda terkena
penyakit fatal.” Saya melihat Anda mulai bergetar. Saya berpikir sendiri, “Bagus. Dia
mulai melihat keseriusan situasi ini.” Saya membawa grafik; saya membawa x-ray.
Saya menunjukkan Anda racun masuk melalui sistem tubuh Anda. Saya berbicara
kepada Anda selama 10 menit tentang penyakit mengerikan ini. Tak lama kemudian,
Apakah Anda pikir saya harus berbicara tentang obatnya? Sama sekali tidak lama.
Ketika Anda duduk di sana gemetar 10 menit, saya berkata, “Ngomong-ngomong, inilah
obatnya.” Andapun mengambilnya dan menelannya. Pengetahuan Anda tentang
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penyakit dan konsekuensi yang mengerikan-lah yang membuat Anda meginginkan
obatnya.
Perhatikan, sebelum saya menjadi Kristen, saya punya keinginan banyak akan
kebenaran seperti seorang anak empat tahun untuk kata “mandi”. Apa poinnya?
Perhatikan, Yesus berkata, “Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan
kebenaran.” Berapa banyak orang non-Kristen yang Anda kenal yang sedang lapar
dan haus akan kebenaran? Alkitab mengatakan, “Tidak ada seorangpun yang mencari
Allah.” (Roma 3:11). Dikatakan mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang;
tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak
nampak (Yohanes 3:19-20). Satu-satunya hal yang mereka minum adalah kejahatan
seperti air (Ayub 15:16). Tapi malam dimana saya dihadapkan dengan sifat spiritual
hukum Allah dan memahami bahwa Tuhan membutuhkan kebenaran dalam batin
(Mazmur 51:6), bahwa Dia melihat pemikiran-hidup saya dan dianggap nafsu yang
menjadi sama dengan perzinahan, kebencian sama dengan pembunuhan, saya mulai
berkata, “Saya bisa melihat saya dihukum. Apa yang harus saya lakukan untuk dibuat
benar?” Saya mulai haus akan kebenaran. Hukum Taurat membubuhkan garam di lidah
saya. Itu adalah penuntun untuk membawa saya kepada Kristus.
Charles Spurgeon berkata, “Mereka tidak akan pernah menerima kasih karunia
sampai mereka gemetar akan hukum Taurat yang adil dan suci.” D.L. Moody, John
Bunyan, John Newton, yang menulis “Amazing Grace [Kasih Karunia yang
Menakjubkan]” (dan jika seseorang memiliki pegangan pada kasih karunia itu adalah
Newton), dia mengatakan bahwa, “Pemahaman yang benar akan keharmonisan antara
hukum Taurat dan kasih karunia adalah untuk memelihara diri supaya tidak terjerat oleh
kesalahan di sisi kanan dan di sisi kiri.” Dan Charles Finney berkata, “Kekekalan hukum
harus mempersiapkan jalan bagi Injil.” Dia berkata, “Untuk mengabaikan ini dalam
menginstruksikan jiwa hampir pasti menghasilkan harapan palsu, pengenalan standar
palsu pengalaman Kristen, dan mengisi gereja dengan petobat yang tidak benar.”
Para wali Allah, hal pertama yang David Wilkerson katakan kepada saya ketika
dia menelepon saya melalui telepon mobil adalah, “Saya pikir saya satu-satunya yang
tidak percaya dengan tindak-lanjut.” Sekarang, saya percaya dalam ‘memberi makan’
aeorang petobat baru; saya percaya dalam ‘memelihara’ dia. Saya percaya
memuridkan dia secara alkitabiah dan paling diperlukan. Tapi saya tidak percaya dalam
mengikuti dia. Saya tidak dapat menemukannya dalam Alkitab. Sida-sida Etiopia
dibiarkan tanpa tindak lanjut. Bagaimana dia bisa selamat? Yang dia miliki hanya Tuhan
dan Kitab Suci. Anda lihat, tindak lanjut...sekarang biar saya jelaskan tindak lanjut bagi
Anda yang tidak tahu. Tindak lanjut adalah ketika kita menerima keputusan, melalui
perang salib atau gereja lokal, dan kita mengambil penuai dari ladang tuaian, dan
memberikan mereka tugas menyedihkan ini untuk dijalankan setelah keputusan ini
untuk memastikan mereka berjalan dengan Allah. Apakah itu pengakuan menyedihkan
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dari jumlah konfiden yang kita punya pada kekuatan pesan kita dan dalam
pemeliharaan kegerakan Allah. Jika Allah menyelamatkan mereka, Allah akan menjaga
mereka. Jika mereka lahir dari Allah, mereka tidak akan pernah mati. Ia, yang memulai
pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada
hari Kristus Yesus (Filipi 1:6). Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang
membawa iman kita itu kepada kesempurnaan (Ibrani 12:2). Ia sanggup juga
menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah
(Ibrani 7:25). Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang
membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaanNya (Yudas 1:24). Yesus berkata, “Seorangpun tidak dapat merebut mereka dari
tangan Bapa.” (Yohanes 10:29)
Perhatikan, wali Allah sekalian, masalahnya adalah bahwa Lazarus sudah empat
hari mati (Yohanes 11). Kita bisa berlari ke kuburnya, kita bisa menariknya keluar, kita
bisa menopang dia, kita bisa membuka matanya, tetapi “dia sudah berbau” (ayat 39).
Dia membutuhkan suara Anak Allah. Dan orang berdosa empat hari mati dalam dosadosanya. Kita dapat berjalan dan berkata, “Ucapkan doa ini.” Namun, dia perlu
mendengar suara Anak Allah, atau tidak ada kehidupan dalam dirinya; dan hal yang
utama telinga pendosa untuk mendengar suara Anak Allah adalah hukum Taurat. Itulah
petunjuk untuk membawa dia kepada Kristus bahwa dia dibenarkan melalui iman
(Galatia 3:24). Wakil Allah sekalian, hukum Taurat bekerja; itu menyegarkan jiwa
(Mazmur 19:7). Ini yang membuat seseorang merupakan ciptaan baru dalam Kristus.
Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang (2 Korintus 5:17). Jadi
temukanlah orang berdosa, dan ujilah dia. Tapi karena Anda melakukannya, ingat
anekdot yang satu ini.
Anda sedang duduk di pesawat, menyeruput kopi, memakan biskuit, dan
menonton film. Ini adalah penerbangan yang baik, sangat menyenangkan, ketika tibatiba Anda mendengar, “Ini kapten Anda berbicara. Saya punya pengumuman. Bagian
ekor telah patah dan jatuh dari pesawat ini, kita akan jatuh 25.000 kaki. Ada parasut di
bawah kursi Anda; kami akan sangat menghargai jika Anda akan memakainya. Terima
kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih untuk terbang dengan maskapai ini.” Anda
berkata, “Apa?! 25.000 kaki?! Saya senang bisa mengenakan parasut ini” Anda melihat
sebelah Anda; pria di sebelah Anda sedang makan biskuitnya, menyeruput kopinya,
dan menonton film. Anda berkata, “Permisi, apakah Anda mendengar kapten? Pakailah
parasutnya.” Dia menoleh ke Anda dan berkata, “Oh, saya benar-benar tidak berpikir
kaptennya serius. Selain itu, saya cukup senang seperti ini, terima kasih.” Jangan
berpaling padanya dalam semangat tulus dan berkata, “Oh, tolong, kenakanlah
parasutnya. Itu akan lebih baik daripada film.” Sekarang, itu tidak masuk akal. Jika
Anda mengatakan padanya bahwa entah bagaimana parasut akan meningkatkan
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penerbangannya, dia akan memakainya untuk tujuan yang salah. Jika Anda ingin dia
memakainya dan seterusnya, katakan padanya tentang terjun. Anda berkata, “Maaf,
silahkan Anda mengabaikan kapten. Terjun tanpa parasut...hancur berkeping-keping!”
Dia berkata, “Maaf; maafkan saya.” Anda berkata, “Saya bilang, jika Anda terjun tanpa
parasut, hukum gravitasi. ‘Ppppbbbbtttt’ di tanah.” Dia berkata, “Ah bodohnya saya!
Saya mengerti apa yang Anda katakan! Terima kasih banyak!” Dan selama pria itu
memiliki pengetahuan dia harus melewati pintu dan menghadapi konsekuensi
melanggar hukum gravitasi, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengambil
parasutnya kembali, karena hidupnya bergantung pada parasut itu.
Sekarang, jika Anda melihat sekeliling Anda, Anda akan menemukan banyak
penumpang menikmati penerbangan. Mereka menikmati kesenangan dosa untuk
sementara. Bangun dan katakan, “Permisi. Apakah Anda mendengar perintah dari
kapten tentang keselamatan, ‘Kenakanlah Yesus Kristus’?” Dia menoleh ke arah Anda
dan berkata, “Oh, saya tidak benar-benar berpikir Tuhan serius. Tuhan itu pengasih.
Selain itu, saya senang dengan keadaan saya, terima kasih.” Jangan berpaling
padanya dengan semangat tulus tanpa pengetahuan dan berkata, “Tolong, kenakanlah
Yesus Kristus. Dia akan memberimu cinta, sukacita, damai, kepuasan, dan kehidupan
kekal. Anda akan punya vakum-Tuhan dalam hati Anda yang hanya dapat dipenuhi
oleh Tuhan. Jika Anda punya masalah pernikahan, masalah narkotika, masalah alkohol,
berikan hati Anda kepada Yesus.” Tidak. Anda akan memberikannya motif yang salah
untuk komitmennya. Sebaliknya berkata, “Oh, Tuhan, beri saya keberanian.” dan
bercerita tentang penerjunan. Hanya berkata, “Hei, itu ditujukan kepada manusia sekali
untuk mati. Jika Anda mati dalam dosa Anda, Tuhan ‘dipaksa’ untuk memberikan Anda
keadilan, dan penghakiman-Nya akan sangat menyeluruh. Setiap kata sia-sia yang
diucapkan manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman; jika Anda
bernafsu, Anda telah melakukan perzinahan. Jika Anda membenci seseorang, Anda
telah melakukan pembunuhan. Dan Yesus memperingatkan bahwa bahwa peradilan
akan sangat menyeluruh, tinju kemurkaan kekal akan datang kepada Anda dan
‘MEMUKUL’ menggiling Anda menjadi bubuk. Tuhan memberkati.” Sekarang para wali
Allah, saya tidak berbicara tentang pengkhotbahan api-neraka. Khotbah tentang api
neraka akan menghasilkan pertobatan penuh-rasa-takut. Menggunakan hukum Allah
akan menghasilkan pertobatan yang penuh-air-mata. Yang satu ini terjadi karena
kenapa? Dia ingin selamat dari api neraka. Tapi dalam hatinya, dia berpikir Tuhan itu
kasar dan tidak adil, karena hukum Taurat tidak digunakan untuk menunjukkan
kepadanya sifat dari dosa. Dia tidak melihat neraka sebagai hanya padang pasirnya,
bahwa dia pantas di sana. Oleh karena itu, dia tidak mengerti belas kasih atau kasih
karunia; dan, oleh karena itu, dia tidak memiliki rasa syukur kepada Allah karena belas
kasih-Nya. Dan sikap bersyukur adalah motivasi utama penginjilan. Tidak akan ada
kegairahan di hati seorang petobat palsu untuk menginjili. Tapi yang satu ini datang
Neraka Simpan Rahasia Terbaik oleh Ray Comfort
Pesan ini pertama kali dikhotbahkan pada Agustus 1982. Neraka Simpan Rahasia Terbaik adalah non-copyright, duplikasi
diizinkan.
www.LivingWaters.com – Living Waters Publications, P.O. Box 1172, Bellflower, CA 90706 – Order line: 1-800-437-1893
Page 19

mengetahui dia dia berdosa terhadap sorga. Mata Tuhan ada di setiap tempat melihat
orang yang jahat dan yang baik dan Tuhan telah melihat kegelapan, yang menyamar
menjadi cahaya murni. Dia melihat kehidupan pemikirannya. Jika Tuhan yang dalam
kekudusan-Nya pada hari kemurkaan membuat manifestasi semua rahasia dosa
hatinya, semua perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan, jika dia membuat
manifestasi semua bukti kesalahannya, Tuhan dapat mengambil dia sebagai seorang
najis dan melemparkan dia ke neraka dan melakukan apa yang adil. Tapi bukannya
memberi keadilan, Dia memberinya ampun. Tuhan menyatakan cinta-Nya kepadanya
saat dia berdosa, Kristus telah mati untuk dia. Dia tersungkur di hadapan salib yang
berlumuran darah, dan berkata, “Oh, Tuhan, bila Engkau melakukannya untuk saya,
saya akan melakukan apapun untuk Engkau. Saya suka melakukan kehendak-Mu, oh
Tuhan. Hukum-Mu tertulis dalam hatiku.” Dan seperti orang yang yang tahu bahwa dia
harus melewati pintu dan menghadapi konsekuensi melanggar hukum gravitasi dan
mengambil parasutnya karena hidupnya sangat bergantung pada hal itu, jadi dia yang
datang kepada Juruselamat, tahu dia harus menghadapi Allah yang suci pada hari
kemurkaan, tidak akan pernah meninggalkan kebenaran Allah di dalam Kristus karena
hidupnya sangat tergantung pada hal tersebut.
Biar saya lihat apakah saya bisa mengentalkan ajaran ini dari dekat. Saya
berada di toko beberapa waktu lalu, dan pemilik toko sedang melayani pelanggan dan
menggunakan nama Allah dengan penhujatan. Sekarang, jika seseorang memakai
nama istri saya dengan penghujatan, saya akan sangat tersinggung jika mereka
menggunakan namanya sebagai kata kutukan dalam arti itu. Tapi orang ini
menggunakan nama Tuhan sebagai kata kutukan, ketika Tuhan telah memberinya
kehidupan, matanya, kemampuan untuk berpikir, anaknya, makanannya; setiap
kesenangan yang pernah diberikan kepadanya oleh kebaikan Tuhan, dan dia
menggunakan nama Tuhan sebagai kata kutukan. Marah, antara dirinya dan si
pelanggan, saya membungkuk dan berkata, “Permisi. Apakah ini sebuah pertemuan
religius?” Orang itu berkata, “Apa? Tidak! [What? H-E-L-L no!]” Saya berkata, “Ya itu,
karena sekarang Anda berbicara tentang neraka. Biar saya ambilkan salah satu buku
saya.” Jadi saya kembali ke mobil saya dan mendapatkan buku yang saya tulis berjudul
Tuhan Tidak Merasa Atheis: Bukti Atheis Tidak Ada [God Doesn’t Believe in Atheists:
Proof The Atheist Doesn’t Exist]. Dan buku itu menggunakan logika, humor, alasan, dan
resionalisme untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yang dapat Anda lakukan dalam
dua menit tanpa menggunakan iman. Ini adalah hal yang sangat sederhana untuk
diyakinkan, benar-benar membuktikan keberadaan Tuhan, dan juga membuktikan
bahwa Atheis tidak ada. Bahkan, biarkan saya tunjukkan stiker kami pada Anda. “Hari
Nasional Atheis: 1 April”. Maka saya memberikannya buku ini, dan dua bulan kemudian
saya kembali dan memberinya buku lain yang saya tulis berjudul Temanku Hampir Mati!
[My Friends Are Dying!]. Sebuah buku yang merupakan kisah nyata dan mencekam
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tentang pelayanan Injil di bagian yang paling mematikan dari Los Angeles; sebuah buku
yang juga menggunakan humor dalam presentasinya. Saya memberinya buku-buku
dan dia menelepon saya dan mengatakan kepada saya apa yang terjadi. Dia
memberitahu saya istrinya terus melihatnya dengan jijik, karena dia sedang membaca
buku berjudul Temanku Hampir Mati! dan tertawa setiap dua menit. Tapi dia terus
membersihkan ruangannya dan dia mengambil buku Tuhan Tidak Merasa Atheis. Dia
berkata, “Ah..”, dan dia membukanya dan membaca halaman pertama dan kemudian
dia membaca seluruh buku, 260 halaman. Dia berkata, “Ini aneh karena saya benci
membaca.” Lalu dia membaca Temanku Hampir Mati!, memberikan hidupnya pada
Kristus, membeli Alkitab, datang untuk mengatakan, “Hai..”, dan mengatakan pada saya
telah dua hari sebagai Kristen, di Alkitabnya dia sudaah sampai di apa yang dia sebut
buku “I-ma-mat”. Dan saya kira dia akan membaca “Mazmur” dan kemudian “Yohanes”.
Tapi sampai komitmennya, dia orang yang sedang berlatih “Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa”.
Dan itu seakan-akan Allah melihat kepada saya, karena selama bertahun-tahun
berkhotbah terbuka, dan ketika saya berjuang dari musuh dengan kemoceng
penginjilan modern, seolah-olah Tuhan berkata, “Apa yang kamu lakukan? SenjataKu bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan
kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng (2 Korintus 10:4).
Inilah sepuluh poin hebat.” Dan seperti yang saya gariskan sepuluh poin perintah
Allah, pendosa tidak lagi mencemooh dan mengejek. Bukan, wajah mereka pucat;
mereka mengangkat tangan dan berkata, “Saya berserah! Saya berikan semua kepada
Yesus!” Mereka datang ke pihak yang menang tidak pernah menjadi pembelot. Petobat
tersebut menjadi jiwa pemenang; bukan penghangat bangku gereja, pekerja; bukan
pemalas, aset; bukan kewajiban bagi gereja lokal.
Dan sekarang para wali Allah, dengan setiap kepala yang terangkat dan setiap
mata yang terbuka, dan musik tidak melantun, saya menantang Anda untuk validitas
keselamatan Anda. Penginjilan modern mengatakan, “Jangan pernah mempertanyakan
keselamatan Anda.” Alkitab mengatakan sebaliknya. Dikatakan, “Ujilah dirimu sendiri,
apakah kamu tetap tegak di dalam iman.” (2 Korintus 13:5). Lebih baik sekarang
daripada saat hari penghakiman. Alkitab berkata, “supaya panggilan dan pilihanmu
makin teguh” (2 Petrus 1:10), dan seberapa dari Anda mengetahui bahwa sesuatu
kesalahan radikal dalam perjalanan Kristen Anda. Anda kehilangan kedamaian dan
sukacita Anda pada saat pesawat terbang tidak bagus. Ada kekurangan gairah untuk
menginjili. Anda tidak pernah tersungkur di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa dan
berkata, “Saya telah berdosa terhadap Engkau, oh Tuhan! Kasihanilah Saya!” Anda
kurang bersyukur; tidak ada gairah yang menyala selama terhilang. Anda tidak dapat
mengatakan Anda terbakar untuk Tuhan; bahkan Anda berada dalam bahaya dimana
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menjadi salah satu yang suam-suam kukuh dan akan dimuntahkan dari mulut Kristus
pada hari penghakiman (Wahyu 3:16) ketika banyak orang akan berseru kepada Yesus,
“Tuhan, Tuhan.” Dan Dia akan berkata, “Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian
pembuat kejahatan — pelanggar hukum: Aku tidak pernah mengenal kamu!”
(Matius 7:22-23). Tidak memperhatikan hukum Ilahi. Alkitab berkata, “Setiap orang
yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan.” — pelanggar hukum
(2 Timotius 2:19). Jadi hari ini Anda perlu untuk mengatur kembali motif untuk komitmen
Anda. Teman, jangan biarkan kebanggaan [kesombongan] Anda menghentikan Anda.
Saya berdoa bagi Anda, saya tetap di sini, Anda tetap di tempat duduk Anda. Dan jika
Anda ingin disertakan dalam doa ini, saya ingin Anda mengangkat tangan Anda, tapi
ingatlah ini. Jika Anda berkata, “Yah, saya harus mengangkat tangan tapi apa yang
akan orang pikirkan?” itulah kebanggan [kesombongan]. Anda lebih memilih pujian
manusia daripada kehormatan Allah (Yohanes 12:43). Setiap orang yang tinggi hati
adalah kekejian bagi Tuhan (Amsal 16:5). Allah menolak orang yang congkak tetapi
memberikan kasih karunia bagi yang rendah hati. Jadi rendahkan diri Anda di bawah
tangan Tuhan yang kuat; Dia akan mengangkat Engkau pada waktunya (1 Petrus 5:56). Sebut saja untuk berkomitmen lagi; sebut saja berkomitmen. Tapi apapun yang
Anda sebut, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.

Translated to Indonesian by Darlene. P (founder of Rajawali Allah),
mailto:thehawkofgod@gmail.com
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