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Kitab Suci Dapat Dipercaya
Diambil dan diterjemahkan dari Harvest Crusade
Red: Kalau semua orang percaya dan mengakui akan keoriginalan literatur-literatur kuno seperti
Herodotus, Plato, dll, kenapa banyak orang masih belum percaya dan mengakui akan
keoriginalan kitab suci? Tabel berikut ini menunjukkan bahwa berdasarkan data-data fakta, Kitab
Suci Perjanjian Baru jauh lebih gampang dipercaya keoriginalannya daripada literatur-literatur
kuno lainnya yang semua orang anggap dapat dipercaya.

Pengarang/Buku

Tanggal
Penulisan

Salinan Tertua

Jarak
Waktu

Jumlah
Salinan

Herodotus
Sejarah

480-425 B.C

A.D. 900

1,350
Tahun.

8

Thucydides
Sejarah

460-400 B.C.

A.D. 900

1,300
Tahun.

8

Plato

400 B.C.

A.D. 900

1,300 Tahun 7

Demosthenes

300 B.C.

A.D. 1,100

1,400
Tahun.

Caesar
Perang Gallic

100-44 B.C.

A.D. 900

1,000 Tahun 10

Livy
Sejarah Roma

59 B.C. - A.D.
Abad ke-4 & ke-10
17

400 - 1,000
Tahun.

Tacitus
Annals

A.D. 100

A.D. 1,000

1,000 Tahun 20

Pliny Secundus
Sejarah Alami

A.D. 61-113

A.D. 850

750 tahun.

A.D. 114 (bagian2)

50-60
Tahun.

A.D. 200 (Bukubuku)

100 tahun.

Perjanjian Baru A.D. 50-100

B.C. = Sebelum Masehi
A.D. = Sesudah Masehi

200

1 bagian
19 salinan

7

5366
A.D. 250 (sebagian
besar dari PB)

150 tahun.

A.D. 325 (PB
lengkap)

225 tahun.
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Nubuatan Tentang Penyaliban Yesus
Kedatangan dan penyaliban Tuhan Yesus sudah dinubuatkan didalam perjanjian lama
Mazmur, Yesaya, Mikha, jauh sebelum Yesus sendiri lahir sebagai manusia.
Hal ini diantaranya dinyatakan dalam Mazmur 22, Yesaya 53, dan Mikha 5:2.
Mazmur 22:
1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur Daud.
2 Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh
dan tidak menolong aku.
Matius 27:46 - "Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama
sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"
Markus 15:34 - "Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama
sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"
3 Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu
malam, tetapi tidak juga aku tenang.
4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
5 Kepada-Mu nenek moyang kami percaya; mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka.
6 Kepada-Mu mereka berseru-seru, dan mereka terluput; kepada-Mu mereka percaya, dan
mereka tidak mendapat malu.
7 Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak.
8 Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan
kepalanya:
9 "Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang
melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?"
10 Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau yang membuat aku aman pada
dada ibuku.
11 Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah
Allahku.
12 Janganlah jauh dari padaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong.
13 Banyak lembu jantan mengerumuni aku; banteng-banteng dari Basan mengepung aku;
14 mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum.
15 Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya; hatiku menjadi seperti
lilin, hancur luluh di dalam dadaku;
16 kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku; dan dalam debu
maut Kauletakkan aku.
17 Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka
menusuk tangan dan kakiku.
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18 Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menonton, mereka memandangi aku.
19 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.
Yohanes 19:23 - "Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaianNya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--dan jubahNya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja."
20 Tetapi Engkau, TUHAN, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku!
21 Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing.
22 Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku!
23 Aku akan memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di
tengah-tengah jemaah:
24 kamu yang takut akan TUHAN, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia,
dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel!
25 Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan
Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu
berteriak minta tolong kepada-Nya.
26 Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar; nazarku akan kubayar di depan
mereka yang takut akan Dia.
27 Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari TUHAN akan
memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk selamanya!
28 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; dan segala kaum dari
bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya.
29 Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
30 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapan-Nya
akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung
hidup.
31 Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada
angkatan yang akan datang.
32 Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah
melakukannya.
Yesaya 53:
1 Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan
kekuasaan TUHAN dinyatakan?
2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak
tampan dan semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga
kita menginginkannya.
3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita
kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia
tidak masuk hitungan.
4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang
dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan
kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurbilurnya kita menjadi sembuh.
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6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak
domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang
menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang
memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan
umat-Ku ia kena tulah.
9 Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara
penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
10 Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan
dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan
kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.
11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu,
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan
mereka dia pikul.
12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan
memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan
nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun
ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Mikha 5:2
Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah
melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
Top

Apakah Allah Mengasihi Anda?
Diambil dari www.familyradio.com
Dari direksi: Bila anda merasa article ini bagus dan ingin download article ini untuk membagibagikan pada orang-orang yang belum percaya, download versi Indonesia disini: pdf html atau
versi English : pdf html
P.Saya kadang-kadang bertanya didalam hati apakah Allah mengasihi saya? Jika Dia adalah Tuhan Yang
Mahakasih, mengapa ada demikian banyak penderitaan dan duka-cita didalam dunia?
J. Didalam buku-Nya yang dinamakan Alkitab, Tuhan menyatakan bahwa dosa-dosa kita adalah penyebab dari
segala penderitaan dan duka-cita. Benar bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada seluruh dunia seperti yang
kita baca didalam salah satu ayat yang banyak dikutip didalam Alkitab:
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes
3:16
Meskipun demikian kasih Tuhan itu terbatas. Alkitab mengatakan:
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Jalan orang fasik adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihiNya. Amsal 15:9
Sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1:6

P. Tetapi saya bukannya orang yang jahat. Saya seorang yang bermoral baik. Tentunya perbuatan-perbuatan baik
saya lebih banyak dari pada perbuatan-perbuatan jahat saya. Bagaimana penerapan ayat itu bagi saya?
J. Di dalam pandangan Allah, orang yang bermoral baik sekalipun adalah orang yang berdosa, yang patut
dicampakkan ke dalam neraka. Alkitab mengatakan, bahwa tak seorangpun yang layak masuk sorga. Sebaliknya,
kita semua adalah orang yang berdosa dan bersalah dimata Allah.
Seperti ada tertulis: Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. Tidak ada seorangpun yang berakal budi,
tidak ada seorangpun yang mencari Allah. Roma 3:10-11
Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat
mengetahuinya? Jeremiah 17:9

P. Jadi, kalau saya ini seorang yang berdosa dimata Allah, apakah yang akan Allah lakukan terhadap diri saya?
J. Alkitab mengatakan, bahwa pada akhir zaman, semua orang berdosa akan mendapat hukuman di neraka.
Sebab api telah dinyalakan oleh murkaKu, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang
paling bawah; api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku
akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahKu akan Kutembakkan kepada mereka.
Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit
sampar, maka Aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang
menjalar di dalam debu. Ulangan 32:22-24

P. Ah, benarkah demikian? Neraka itu tidak sungguh-sungguh berwujud, bukan? Dan tentunya keadaan tak segawat
itu.
J. Sesungguhnya, neraka itu benar-benar ada, dan memang keadaan itu mengerikan sekali bagi mereka yang tidak
mengenal Kristus sebagai Juruselamat mereka. Di dalam Alkitab banyak disebutkan mengenai neraka ini, yang
adalah kekal dan merupakan tempat penderitaan yang tanpa akhir.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke
dalam lautan api itu. Wahyu 20:15
Demikianlah juga pada akhir zaman:Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang
benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan
gigi. Matius 13:49-50
... Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diriNya bersama-sama dengan malaikat-malaikatNya, dalam
kuasaNya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak
mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatanNya. II Tesalonika
1:7-9

P. Wah, mengerikan sekali! Mengapa Allah menciptakan neraka?
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J. Memang, neraka itu mengerikan sekali, dan adanya neraka itu ialah karena Allah menciptakan manusia untuk
mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatannya terhadap Allah. Dia, yang Maha Adil itu, menuntut hukuman
atas dosa-dosa manusia.
Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6:23
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang
patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. II Korintus
5:10
Tetapi Aku berkata kepadamu:Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggung-jawabkannya
pada hari penghakiman. Matius 12:36

P. Apakah itu berarti, bahwa pada akhir zaman nanti, setiap orang akan dihidupkan kembali untuk dihakimi, dan
kemudian dimasukkan ke dalam api neraka?
J. Ya, begitulah; kecuali, apabila kita bisa mendapatkan seseorang yang menggantikan kita untuk menanggung dosadosa kita itu. Seseorang itu adalah Allah sendiri, yang datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus, yang telah
menanggung murka Allah bagi mereka yang percaya kepadaNya.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53:6
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran
yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi
sembuh. Yesaya 53:5
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa
Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci. I Korintus 15:3-4
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan
oleh Allah. II Korintus 5:21

P. Jadi Anda mengatakan, kalau saya percaya akan Kristus sebagai pengganti saya, yang dihukum untuk dosa-dosa
saya, maka saya tak perlu khawatir lagi akan masuk neraka?
J. Ya, demikianlah! Jika saya percaya akan Yesus sebagai Juruselamat saya, maka sepertinya saya sudah
menghadap Tahkta Pengadilan Allah. Kristus, sebagai pengganti saya, telah menebus dosa-dosa saya.
Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3:36

P. Tetapi, apa artinya percaya akan Kristus itu? Seandainya saya setuju dengan segala yang dikatakan Alkitab
mengenai Kristus sebagai Juruselamat, apakah itu berarti saya bebas dari hukuman neraka?
J. Percaya akan Kristus itu mempunyai arti yang jauh lebih besar dari pada sekedar menyetujui akan kebenarankebenaran dalam Alkitab mengenai Dia. Percaya itu berarti, bahwa kita menggantungkan hidup kita seluruhnya
kepadaNya; berarti, bahwa kita mempercayakan setiap segi hidup kita sesuai dengan firman - firmanNya seperti
yang tertulis dalam Alkitab; berarti, kita berbalik dari pada dosa-dosa kita dan melayani Kristus sebagai Tuhan kita.
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Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu
tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Matius 6:24
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu
kelegaan. Kisah Para Rasul 3:19

P. Jadi, Anda mengatakan, bahwa tak ada jalan lain untuk bebas dari neraka, kecuali melalui Yesus? Bagaimana
mengenai agama-agama lain? Apakah pengikut-pengikutnya akan masuk neraka?
J. Ya, begitulah. Kita tak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa Allah akan meminta pertanggung-jawaban atas
segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dalam agama-agama lain, tak ada orang yang menggantikan untuk memikul
dosa-dosa pengikut-pengikutnya. Hanya Kristuslah satu-satunya yang bisa menanggung dosa-dosa kita dan
menyelamatkan kita.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para
Rasul 4:12
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada
Bapa, kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14:6
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. I Yohanes 1:9

P. Bukankah Alkitab mengajarkan bahwa saya harus ke gereja secara teratur dan dibaptis? Apakah hal-hal itu akan
membuat saya selamat?
J. Bilamana mungkin, memang kita harus melakukan hal-hal itu; tetapi itu tidak akan menyelamatkan kita. Tidak
ada usaha apapun yang akan membuat kita selamat. Keselamatan adalah suatu anugerah dari Allah, yang diberikan
sesuai dengan kasihNya dan kerelaanNya. keselamatan: "itu bukan hasil pekerjaanmu; jangan ada orang yang
memegahkan diri." (Efesus 2:9)

P. Sekarang saya mulai putus asa. Saya tak mau masuk ke dalam neraka. Apa yang harus saya lakukan?
J. Anda harus ingat, bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menolong Anda. Anda harus menyerahkan diri kepada
Allah, mohon belas kasihanNya. Sebagai orang yang berdosa, yang tanpa harapan, berserulah kepada Allah, agar
Dia berkenan untuk menyelamatkan Anda.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia
memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18:13
Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus dan engkau akan selamat, ..." Kisah Para Rasul 16:30-31
Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Roma 10:13

P. Bagaimana saya bisa percaya kepada Kristus, kalau tidak banyak yang saya ketahui tentang Dia?
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J. Betapa mengagumkan, bahwa Allah sendirilah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus dan memberikan
kita iman untuk percaya kepadaNya. Anda bisa berdoa kepada Allah, agar Dia mau memberikan iman kepada Anda
untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat Anda.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah. Efesus 2:8
Allah memberikan kita iman itu melalui Alkitab. Jadi, jika Anda sungguh-sungguh ingin keselamatan dari Allah itu,
pergunakanlah setiap kesempatan untuk mendengarkan dan membaca Alkitab, yang adalah Firman Allah sendiri.
Dalam selebaran ini, semua ayat dari Alkitab dicetak dengan huruf miring. Harap Anda perhatikan benar-benar.
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10:17

P. Apakah ini berarti bahwa saya harus menyerahkan segala-galanya kepada Allah?
J. Ya. Allah menghendaki agar kita datang kepadaNya dengan segala kerendahan hati kita; mengakui segala dosadosa kita dan ketidak berdayaa kita, serta percaya mutlak kepadaNya.
Demikianlah firman TUHAN: tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan
patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanKu. Yesaya 66:2b
Karena kita adalah orang berdosa, maka kita juga menyukai dosa-dosa itu. Oleh karena itu, kita harus mulai berdoa
kepada Allah, agar kita membenci dosa-dosa kita itu. Dan apabila kita sungguh-sungguh ingin selamat, maka kita
juga mulai berbalik dari dosa-dosa kita itu, dengan kekuatan dari Allah. Kita tahu bahwa dosa-dosa kita itu akan
membawa kita ke neraka.
Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambaNya dan mengutusNya kepada kamu, supaya
Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kisah Para
Rasul 3:26

P. Saya belum yakin benar, apakah saya siap untuk melakukan hal itu. Saya kira, saya membutuhkan waktu untuk
berpikir.
J. Boleh jadi Anda tak mempunyai waktu lagi. Satu hal adalah, bahwa Anda tak dapat menjamin, apakah esok hari
Anda masih hidup atau tidak. Dan apa yang dikatakan Allah kepada orang yang mengandalkan kepada harta duniawi
itu, bisa ditujukan juga pada diri Anda.
Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu. Lukas 12:20
Alkitab juga menyebutkan bahwa berakhirnya dunia itu sudah dekat sekali.
Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari
TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. Hari kegemasan hari itu ... Zefanya 1:14-15a
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus
5:8

P. Apakah hari kemurkaan Allah dan Penghakiman itu sudah benar-benar dekat? Dan apakah mungkin kita
mengetahui berapa dekatnya kita dengan akhir zaman itu?
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J. Ya, sudah dekat sekali! Didalam Alkitab Tuhan memberi banyak keterangan kepada kita yang menyatakan bahwa
kita sudah dekat pada achir zaman.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin ... Dan
Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Matius 24:12,14
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda- tanda
yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan
juga. Matius 24:24

P. Disamping hari Penghakiman itu, apa pula yang akan terjadi pada akhir zaman itu?
J. Pada waktu itu, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat mereka, akan diubah dalam tubuh kekal
yang mulia dan akan bersama-sama Kristus untuk selama-lamanya.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah
berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih
dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan
mereka dalam awan meyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama
dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4:16-17
Allah juga akan menghancurkan seluruh dunia dengan api dan menciptakan langit baru dan dunia baru, dimana
Kristus akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang percaya, untuk selama-lamanya.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang
lenyap. Tetapi sesuai dengan janjiNya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana
terdapat kebenaran. II Petrus 3:10,13

P. Mengapa Allah memberikan kita peringatan ini?
J. Seperti halnya Allah memperingatkan bangsa Niniwe untuk menghancurkan kota mereka dalam jangka waktu
empat puluh hari, demikian juga Alkitab memperingatkan kita, bahwa akhir zaman sudah dekat sekali.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru: "Empat puluh hari lagi,
maka Niniwe akan ditunggangbalikkan." Yunus 3:4

P. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe?
J. Mulai dari raja Niniwe sampai bawahan-bawahannya, mereka semua merendahkan diri di hadapan Allah,
menyesali dosa-dosa mereka, dan berseru kepada Allah mohon belas kasihanNya. Raja itu berkata:
Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah
serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang
dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkaNya yang
bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Yunus 3:8-9

P. Apakah Allah mendengarkan doa-doa mereka?
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J. Ya. Allah menyelamatkan banyak sekali orang Niniwe.

P. Masih bisakah saya berseru kepada Allah, mohon belas kasihanNya, sehingga saya jangan sampai menjalani
penghakiman?
J. Ya, masih ada waktu untuk bisa selamat, meskipun waktunya sudah sangat singkat.
Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah KepadaNya selama Ia dekat! Yesaya 55:6
Bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula
diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat
dipercayai. Ibrani 2:3
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah
Allah. Percayalah kepadaNya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapanNya; Allah ialah
tempat perlindungan kita. Sela. Mazmur 62:8-9

APAKAH ANDA SIAP UNTUK BERTEMU DENGAN ALLAH?
Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Anda baca atau untuk
memperoleh jadwal siaran gelombang pendek siaran radio kami dengan cuma-cuma, tulislah
kepada: Family Radio, Oakland, CA 94621, U.S.A.
Family Radio adalah siaran pekabaran Injil Kristen yang bersifat non-denominasi.
Untuk kalangan sendiri.
Dari direksi: Bila anda merasa article ini bagus dan ingin download article ini untuk membagibagikan pada orang-orang yang belum percaya, download versi Indonesia disini: pdf html atau
versi English : pdf html
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Satu Jiwa Dalam Dua Tubuh
Diterjemahkan dari "Every Day Light" by Selwin Hughes (http://www.crosswalk.com)
"Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja." (ayat 11)
-- untuk bacaan dan meditasi: Proverbs 22:10-16
Orang bijak adalah orang yang tahu bagaimana berteman. Kitab Amsal menekankan semua
macam-macam hubungan - kasih dan hormat kepada orang tua, kasih kepada suami/istri, dan
seterusnya - tetapi khusus menekankan pada masalah pertemanan. Mengapa hal ini sangat
penting di kitab Amsal? Apakah sebenarnya pertemanan? Bagaimana caranya kita memelihara
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pertemanan yang baik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita pelajari dalam beberapa hari ini.
Pertama - apakah sebenarnya berteman itu?
Beberapa tahun lalu sebuah majalah Kristen menawarkan hadiah untuk pengartian pertemanan
yang paling baik dari pembaca-pembacanya. Dari ribuan jawaban yang diterima, satu jawaban
yang menerima hadiah utama adalah sebagai berikut: "Seorang teman adalah seorang yang
datang waktu seluruh dunia sudah pergi." Salah satu cara saya untuk mengartikan pertemanan
adalah ini: "Berteman adalah rajutan satu jiwa dengan yang lain sebagaimana keduanya menjadi
lebih kuat dan lebih baik oleh karena pertemanan mereka." Pengartian lain dari pertemanan oleh
filsafat kuno adalah "satu jiwa hidup didalam dua tubuh."
Kata "teman" biasanya diterapkan dalam hubungan yang non-sexual antara dua orang yang
berjenis kelamin sama, tapi tentu saja juga dapat diterapkan pada orang-orang dari jenis kelamin
yang sama. Ini tidak perlu dijelaskan lagi, menurut saya, bahwa hubungan romantik seperti
pacaran dan pernikahan harus mempunyai dan menujukkan kualitas-kualitas pertemanan, dan ini
akan sangat menyedihkan jika suami-istri hidup bersama tanpa menjadi teman yang paling dekat.
Teman hidup seseorang haruslah sahabatnya.
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Operasi yang gampang dimengerti
Diterjemahkan dari "Every Day Light" by Selwin Hughes (http://www.crosswalk.com)

"Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan
pengertian." (pasal 23).
-- Untuk bacaan dan meditasi: Amsal 23:15-25
Charles Swindoll bercerita bagaimana beberapa tahun lalu seorang docter di New York bernama
Evan O'Neill menjadi yakin bahwa operasi-operasi besar bisa dilakukan dengan pasien hanya
dibius lokal, dengan demikian menghindari risiko-risiko dari bius total. Pada tanggal Februari
15, 1921, dia mengoperasi dirinya sendiri dan mengambil usus buntunya hanya dengan bius
lokal. Operasi itu sukses dan dia pulih lebih cepat daripada pasien-pasien biasa yang dibius total.
Hari ini saya mengundang anda untuk mengenal operasi yang gampang dimengerti untuk roh.
Sewaktu kita sadar dan awas, injinkan Roh Kudus membimbingmu dengan cara memberimu
alat-alat yang kau butuhkan saja untuk operasi roh -- pisau bedah bebas kuman dari Kitab Suci.
"Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia
menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." (Ibrani 4:12). Ini bukan hanya ide yang
menarik, tetapi ini diharuskan oleh firman Kitab Suci: "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang
menguji dirinya sendiri..." (1 Korintus 11:28).
Di hadapan Allah saat ini juga, tanyalah dirimu sendiri: Apakah aku jujur? Apakah aku orang
yang mempunyai integritas? Dapatkah kata kataku dipercaya? Ingat, hanya dirimu sendiri yang
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dapat melakukan operasi ini terhadap rohmu -- hanya kau. Tidak ada seorangpun kecuali engkau
yang tahu kebenaran tentang dirimu sendiri. Engkau dapat memasuk-akalkan dan membelokkan
fakta dan tidak seorangpun akan tahu -- kecuali engkau. And juga ingat bahwa tidak akan ada
kebijaksanaan tanpa moral, tidak akan ada kepandaian dalam hidup tanpa kebenaran dan
kejujuran. Orang-orang bijak adalah orang-orang yang punya integritas.
DOA:
Bapa, aku menyadari bahwa saat kebenaran tidak ada didalamku, ada kesakitan seperti sakitnya
usus yang sakit. Bantu aku untuk melihat tekanan ini seperti pantangan dariMu. Oleh FirmanMu,
dan melalui Roh KudusMu, sekarang juga potonglah semua didalamku yang tidak benar dan
tidak jujur. Dalam nama Yesus, Amin.
UNTUK LEBIH MENDALAMI:
Mazmur 139:17-24; 1 Tawarikh 28:9; Yeremia 17:10
1. Nasehat apakah yang diberikan kepada Solomo? 2. Kenapa tidak mencari Tuhan hari ini?
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Ketidak-jujuran Adalah Petaka
Diterjemahkan dari "Every Day Light" by Selwin Hughes (http://www.crosswalk.com)
"Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah
saksi dusta." (ayat 5).
-- Untuk bacaan and meditasi: Amsal 14:1-13
Kita perlu untuk mengecamkan dalam pikiran kita bahwa tidak seorangpun dapat mengelak dari
apapun, dimanapun, kapanpun, jika hal itu adalah ketidakjujuran atau bohong. Seluruh sejarah
manusia menunjukkan hal ini. Ketidakjujuran pertama, yang dilakukan oleh Iblis di taman Eden,
adalah: "Sekali-kali kamu tidak akan mati" (Kejadian 3:4). Dan Iblis terus mengulang-ulang
perkataan yang menyakinkan tapi palsu ini kepada setiap laki-laki dan perempuan yang hidup di
dunia ini.
Sesuatu menjadi mati pada saat kita tidak jujur atau berbuat tanpa integritas. Kehormatan diri
mati dalam diri kita. Kematian mulai menggerogoti hati kita waktu ketidakjujuran datang. Kita
bukannya dihukum karena dosa kita. Kita dihukum oleh dosa karena dosa. Boleh dikata, dosa itu
sendiri adalah hukuman. "Ketidakjujuran menaruh pasir dalam mesin kehidupan kita," kata
seorang pengarang. Saya menambahkan "Dan kejujuran dan integritas menaruh minyak oli." Kita
dapat memilih untuk hidup dengan pasir, atau minyak, kedalam mekanik kita.
Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya akan atau tidak akan berbohong selamanya. Saya harap
tidak - tapi saya adalah manusia yang bisa jatuh. Saya tahu persis hal ini, tetapi: tumpuan moral
saya akan berderik bila saya tidak jujur. Saya mempunyai integritas dan saya tidak dapat
berfungsi baik tanpanya.
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DOA:
Ya Bapa, bantu saya mengerti fakta yang sederhana tapi penting ini -- Saya kau ciptakan didalam
batin saya untuk kebenaran dan kejujuran. Waktu saya bekerja dalam kebenaran, saya melonjak
dalam kehidupan. Waktu saya bekerja tanpanya, saya pincang. Terus arahkan kebenaran ini
didalam saya. Dalam nama Yesus. Amin.
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Hubungan Yang Paling Penting
Article diambil dari http://www.crosswalk.com Guest Column. Written by. Gordon
McClellan, Ordained Presbyterian Minister
Berdasarkan Efesus 2:18-22
Kitab Suci mengatakan di Amsal 30 bahwa “semua firman Tuhan adalah murni.” Karena itu
Tuhan ingin agar kita mendengarkan firmanNya dan mengubah kita menjadi baru dengannya.
Seperti Yesus telah berfirman di Yohanes 3, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang
tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." … yang berarti bahwa kerajaan
Allah akan datang kepada siapa saja yang rohnya telah mendengar dan diperbarui oleh firman
Tuhan. Firman firman ini dapat memperbarui kita. Pada pokoknya berarti: Melalui Yesus Kristus
kita dapat datang kepada Tuhan… di dalam Yesus Kristus kita telah melihat kehendak Allah
Maha Kuasa di dalam hidup kita, dan berkat Kristus kita tidak lagi asing terhadap Tuhan dan
sesama.
Poin pokok yang kita harus dengar adalah bahwa tidak ada hubungan yang lebih penting, tidak
ada segi kehidupan yang lebih penting, daripada untuk mengenal dan mempunyai hubungan
dengan Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan memberi kita Yesus Kristus.
Firman firman selanjutnya di Efesus terus menggaris bawahi poin ini. Dikatakan bahwa kita
semua disatukan dalam Kristus, dan sama-sama dapat datang kepada Tuhan. Dan dikatakan
bahwa didalam Kristus setiap dari kita, anda dan saya, dibangun bersama-sama mejadi dalam
satu tubuh dimana Tuhan hidup. Itulah kita – satu tubuh yang sedang dibangun bersama-sama
untuk bersatu menjadi satu keluarga dimana Tuhan hidup. Sekali waktu Yesus pernah ditanya
dimanakah kerajaan Allah akan dibangun, dan Dia mejawab bahwa itu akan dibangun di dalam
hati kita. Tetapi hati kita dapat mendengar dan mengetahui hanya melalui hubungan dengah
Tuhan sendiri. Apakah di dalam hati anda rindu untuk mengenal dan untuk bersama dengan
Tuhan? Apakah anda mempunyai suatu dorongan untuk melayani Tuhan? Semua orang
diundang, tetapi semua orang harus menerima undangan. Dan undangan yang kita terima adalah
jalan masuk menuju hubungan dengan Tuhan dimana Tuhan adalah pemandu kita yang harus
kita percayai sepenuhnya, kepada siapa kita menggantungkan semua kebutuhan kita, dan dari
siapa kita menerima panduan.
Mazmur 32 mengatakan “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus
kautempuh…” Mazmur 48 mengatakan “Karena Allah inilah Allah kami kekal selama-lamanya,
maka Ia juga akan memimpin kami sampai kepada mati.” Yesaya 42 ditulis sebagai perkataan
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dari Tuhan, “Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal… Aku mau
membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk
menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan
Kulaksanakan…”
Jadi sekarang adalah waktunya untuk menjalin hubungan baik dengan Yesus Kristus. Tuhan
akan memimpin dan telah mengundang setiap dari kita untuk menjalin hubungan denganNya….
Untuk dituntun dan dipimpin, dihibur dan diutuhkan…. Untuk menjadi bagian dari satu tubuh
dimana Tuhan hidup. Tidak ada hubungan yang lebih baik daripada dengan Tuhan, yang mana
kita dapat bertumbuh melalui doa yang rutin dan sungguh-sungguh. Inilah panggilan yang
Kristus telah sebarkan ke setiap orang: Untuk menyerahkan diri kepadaNya. Untuk
menghadapNya tiap tiap hari dan percaya sepenuhnya kepadaNya. Untuk menyerahkan masa
depan hidup kita, masa depan gereja kita, pekerjaan kita, semuanya kedalam tangan Tuhan dan
mengatakan “Tuhan, aku menyerahkan diri kepadaMu.”
Yesus telah menyerahkan diri kepada kita. Di Yohanes 10 Yesus mengingatkan kita bahwa
Dialah “gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya
…. Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut
kehendak-Ku sendiri." Dan kitab suci mengatakan bahwa kita harus “Serahkanlah hidupmu
kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya.” Di Lukas 9 Yesus ingin setiap dari kita untuk
“menyangkal dirinya (sendiri -red), memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.” Semua hal
harus kita bawa dihadapan Allah didalam doa, menyadari bahwa Tuhan adalah batu kita, sumber
hidup kita, dan hubungan yang terpenting dalam hidup kita.

