KEHENDAK TUHAN ADALAH

SUPAYA SEMUA ORANG DISELAMATKAN
DAN DAPAT MENGENAL KEBENARAN
(1 Timotius 2:4)
Kita temukan prinsip-prinsip, ideologi-ideologi, serta kelompok-kelompok yang
berbeda-beda dalam dunia kita. Sebagai contoh sosialisme, kapitalisme,
demokrasi dan monarki, yang mana masing-masing memiliki pengakuan
iman, obyektif dan hukumnya sendiri. Kebanyakan dari mereka berusaha
untuk merealisasikan prinsip-prinsip mereka dengan cara-cara yang ramah
atau melalui penipuan. Beberapa kelompok bahkan bertindak lebih jauh lagi
dengan menggunakan roket dan bom untuk mengimplementasikan idelogi
mereka. Suatu hal yang mungkin saja dilakukan pada masa yang akan
datang dimana ada kelompok orang yang mengimplementasikan prinsipprinsip dan doktrin-doktrin sebagaimana hal itu pernah digunakan pada masa
lampau.
Namun demikian, di atas semua kuasa-kuasa ini, ada kekuatan yang lebih
kuat dan kapasitas yang lebih besar daripada apa pun yang telah kita sebut di
atas. Kehendak Tuhan lebih kuat daripada semua kuasa dalam dunia kita.
Jika Ia menginginkan sesuatu, Ia berkata “Jadilah” maka hal itu pun jadi.
(Sura Al ‘Imran 3:48, 59)
Kita berharap bahwa banyak orang akan berusaha untuk mengenal kehendak
Tuhan, dan mendengarkan FirmanNya. Kehendak Tuhan sanggup
menyelamatkan mereka dari banyak masalah dan kebutuhan sehingga
mereka tidak akan mengalami kegagalan. Kita berharap dengan segenap hati
kita bahwa setiap orang akan mengantri untuk melakukan kehendak Yang
Maha Kuasa. Kami menyarankan anda untuk mempelajari kehendak Yang
Maha Kuasa dengan ketekunan. Mendekati Dia dalam doa-doa anda, supaya
Ia memberkati anda dan memberikan kepada anda hikmat untuk masuk ke
dalam keagungan dan kuasaNya yang tak terukur besarnya. Mintalah Ia agar
menolong anda supaya anda bisa mengerti kehendakNya dan memenuhi
perintah-perintahNya. Maka anda akan menjadi orang yang berhikmat dan
anda akan meraih keberhasilan dalam hidup anda, dan bahkan ketika anda
sudah meninggalkan dunia ini.
Tetapi mereka yang menentang kehendak Tuhan, baik secara sengaja
maupun tidak sengaja, maka mereka akan berakhir kepada kehancuran dan
neraka yang menyala-nyala.
Apa Yang Menghalangi Implementasi Kehendak Tuhan dan
KeselamatanNya?
Kehendak Tuhan dengan kehendakNya yang sempurna adalah supaya tak
ada seorang pun yang akan binasa. Ia ingin setiap orang bisa mendapatkan
damaiNya, rekonsiliasiNya dan keselamatanNya.
Yang Maha Kuasa adalah Juru Selamat kita, yang hendak menjangkau kita
dengan cara membangun sebuah jembatan di atas jurang yang telah
memisahkan Tuhan dengan umatNya. Ia mengalahkan kedegilan hati ras
manusia dengan kebaikanNya dan ingin membebaskan mereka dari dosa
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yang mengikat mereka serta menarik mereka untuk mendekat kepada diriNya
sendiri.
Tuhan mengasihi semua orang, bukan dengan sebuah sentimentalisme
emosional, tetapi Ia telah memilih untuk menjadi seperti seorang bapa bagi
kita, yaitu seorang bapa yang penuh dengan belas kasihan. KeinginanNya
adalah agar anak-anakNya dekat denganNya, sehingga Ia bisa melihat
bagaimana mereka bertumbuh secara spiritual dan bersukacita bersama
mereka saat mereka mengalami keberhasilan. Motivasi yang mendorong
keinginan Tuhan itu adalah kasihNya yang sangat besar. Karena itu anda
bisa meyakini bahwa Tuhan ingin menolong anda, menguatkan anda,
menguduskan anda dan bahkan menghibur anda, sehingga anda akan selalu
dekat denganNya.
Apakah alasan sehingga kasih Tuhan ini tidak bisa direalisasikan dalam diri
kita secara penuh? Kita harus mengakui bahwa mayoritas manusia hidup
jauh dari Tuhan. Mereka tidak memikirkan mengenai diriNya, dan tidak
memperdulikanNya, dan juga tidak ingin untuk dekat denganNya. Mereka
tidak memiliki kerinduan untuk membangun sebuah hubungan pribadi dengan
Bapa spiritual mereka. Sayangnya mereka lebih suka untuk tetap berada
dalam kegelapan sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Mayoritas
dari kebutuhan dan masalah kita berasal dari dosa-dosa kita yang buruk itu,
sebab kita tidak memiliki pengetahuan dan juga tidak memelihara perintahperintah Tuhan. Kita mengasihi diri sendiri dan tidak memperdulikan Tuhan
atau sesama kita.
Jika anda ingin mengenal kehendak Tuhan, dengan kerendahan hati mintalah
Ia untuk menyatakan kepada anda semua dosa-dosa anda. Dosa-dosa anda
adalah alasan sehingga anda terpisah dengan Pencipta anda. Bersikaplah
jujur dan ujilah masa lalu anda. Akui kepada Tuhan semua kesalahankesalahan dan perbuatan-perbuatan anda yang kotor yang pernah anda
lakukan dalam hidup anda. Jangan mencoba untuk menutup-nutupi
kesalahan
dan perbuatan-perbuatan yang
jahat. Jangan coba
menyembunyikannya karena Tuhan mengenal anda, namun Ia siap untuk
menolong anda. Ia ingin membersihkan anda, karena itu penting untuk anda
membebaskan dari alam bawah sadar anda semua pelanggaran, kenajisan,
perlawanan anda terhadap orang tua anda dan mengakuinya dalam terang
kekudusan Tuhan. Milikilah iman dan keyakinan dalam kasih karunia Hakim
anda yang kekal. Ia tidak tertarik untuk menuduh anda, Ia ingin
menyelamatkan, menyembuhkan, melindungi dan membimbing anda; dan Ia
ingin membuat anda berbahagia dalam sukacita yang kekal.
Tuhan mengenal anda. Ia tahu apa yang anda rasakan dan pikirkan dan apa
yang anda inginkan di dalam jiwa anda. Jangan pernah berpikir bahwa anda
bisa menyelamatkan diri anda dari murka Tuhan yang adil. Perbuatanperbuatan baik anda tidaklah cukup dan memadai untuk menyelamatkan diri
anda. Semua perbuatan baik yang anda lakukan tidak akan menghapuskan
perbuatan-perbuatan jahat anda. Kesalahan besar yang bisa dilakukan oleh
seseorang adalah harapannya bahwa ia bisa melarikan diri dari penghakiman
Tuhan dengan pertolongan doa, puasa, sedekah, ziarah ke tempat suci atau
berperang bagi Tuhan. Yakinlah bahwa tak ada keselamatan melalui usaha
anda sendiri. Tak ada kemungkinan untuk membenarkan perbuatanperbuatan anda yang jahat dengan usaha anda sendiri; anda pasti akan
dihakimi pada Hari Penghakiman. Dengan kasar anda akan dibangunkan
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untuk melihat bahwa anda adalah seorang yang gagal, najis dan layak untuk
dihukum di dalam api neraka.
Sadarilah bahwa penghakiman ini menanti anda selama anda mencoba
membangun masa depan anda berdasarkan aktifitas-aktifitas anda.
Barangkali berdasarkan penampilan anda, kelihatannya anda adalah seorang
yang baik, dan bahwa teman-teman anda menghormati anda. Tetapi Tuhan
mengenal isi hati anda, dan yang Ia catat bukan hanya perbuatan-perbuatan
anda tetapi juga maksud atau motivasi anda melakukan perbuatan-perbuatan
itu. Setiap kata yang anda ucapkan dicatat, dan semua perbuatan yang telah
anda lakukan tidak akan dilupakan. Karena itu, kita semua tidak memiliki
harapan dan menjadi terdakwa – termasuk anda! Bersikaplah jujur dan kenali
situasi anda dan jangan menipu diri anda sendiri.
Siapa Yang Akan Menyelamatkan Anda Dari Murka Tuhan dan
PenghakimanNya?
Pencipta anda merasa berbelaskasihan pada anda dan Ia hendak
menyatakan kasih karuniaNya atas diri anda. Ia telah mengutus Kristus
sebagai wakilNya dan menyingkapkan bahwa ia adalah “Anak Domba Tuhan
yang menghapuskan dosa dunia” (Yohanes 1:29). Ia adalah substitusi ilahi
yang sanggup menghapuskan dosa-dosa anda. Ia siap untuk membayar
harga yang dibutuhkan untuk memperdamaikan anda dengan Tuhan. Ini
adalah rencana kekal dari Yang Maha Kuasa. Ia ingin supaya setiap orang
diselamatkan dan bisa mengenal kebenaran. Kristus dalam kasihNya yang
besar telah mengangkat dosa dunia ke dalam diriNya – semua perbuatan
jahat dan dosa-dosa kedegilan yang pernah anda lakukan. Putera Maria siap
untuk mati bagi anda dan memperdamaikan anda dan semua orang di
seluruh dunia dengan Tuhan.
Barangkali jawaban anda berdasarkan pernyataan Qur’an di beberapa ayat
adalah:
“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...” (Sura alAn’am 6:164, al-Isra 17:15; Fatir 35:18; al-Zumar 39:7; al-Najm 53:38)
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Kita setuju dengan pernyataan Qur’an yang dengan tepat menyatakan bahwa
seseorang yang dibebani dengan dosa tidaklah mungkin menanggung dosa
orang lain. Jika ia sendiri harus menanggung dosa di dalam dirinya sendiri,
maka ia tidak bisa menjadi substitusi bagi orang berdosa yang lain. Karena itu
tak ada orang yang biasa/normal yang bisa menjadi sebuah substitusi bagi
orang lain. Bahkan orang yang terbaik sekali pun dari semua manusia, tetap
tidak memadai bagi kekudusan Tuhan sebab, “Semua orang telah berdosa
dan kekurangan kemuliaan Elohim.” (Roma 3:23, ILT)
Tetapi Putera Maria dilahirkan tanpa seorang ayah manusiawi. Kita baca di
dalam Qur’an:
“Lalu Kami tiupkan ke dalam tubuhnya (perawan Maria) ruh dari
Kami” (Sura al-Anbiya 21:91; al-Tahrim 66:12)
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Karena itu Kristus dilahirkan tanpa dosa. Ia adalah manusia sejati dan juga
roh Allah sejati – dilahirkan murni dan kudus. Setan tidak mampu
mempengaruhiNya sehingga Ia melakukan dosa. Kristus menjalani seluruh
kehidupanNya tanpa melakukan perbuatan dosa maupun berdosa di dalam
pikiranNya. Ia adalah inkarnasi dari Firman Allah (Sura al-Nisa 4:171)
Ia melakukan apa yang Ia katakan; tak ada perbedaan antara apa yang Ia
ajarkan dengan apa yang Ia lakukan. Ia tidak berdosa dan karena itu Ia bisa
melayani Tuhan sebagai anak dombaNya untuk menebus dunia. Ia
menanggung dosa orang lain, mengangkat murka Tuhan dan mati bagi
mereka. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab Ibrani: “Sebab, oleh satu
persembahan Dia (Kristus) telah menyempurnakan mereka yang
dikuduskan, sampai selamanya.” (Ibrani 10:14)
Ketika Kristus sedang ada dalam perjalanan dengan murid-muridNya, mereka
menyingkir ke padang gurun dimana murid-muridNya kemudian menjadi
lapar. Ia meminta kepadaNya supaya Ia menurunkan makanan dari langit
sehingga mereka bisa dikenyangkan. Ini akan menjadi sebuah perayaan
besar bagi mereka. Kita baca dalam Qur’an bahwa Kristus merespon dan
kemudian Ia berdoa.
“Ya Tuhan kami (Allahuma)! Turunkanlah kiranya kepada kami suatu
hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami,
yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami,
dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau...” (Sura al-Maida 5:114)
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Dan sungguh mengherankan, Allah menjawab doa Kristus dengan segera.
Respon Allah adalah:”Sesungguhnya, Aku akan menurunkan hidangan itu
kepadaMu, barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah (turun hidangan
itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang
tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat
manusia.” (Sura al-Maida 5:115)
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Perhatikanlah pengakuan yang luar biasa ini, yang dicatat di dalam Qur’an
bahwa Allah, Yang Maha Besar, menjawab doa Kristus dengan segera dan
memenuhi permintaanNya bagi murid-muridNya. Putera Maria adalah Pribadi
yang layak untuk memediasi, sebab Ia tetap tidak berdosa dan kudus, penuh
dengan kasih dan kebenaran. Qur’an menyatakan, karena itu setiap orang
yang meyakini realitas bahwa Kristus adalah mediator antara Allah dan
manusia akan diberkati dengan berkat yang kekal. Tetapi jika orang tidak
percaya pada keistimewaan Kristus ini, Allah akan menghukumnya dengan
hukuman yang sangat keras yang mana belum pernah Ia timpakan kepada
siapa pun sebelumnya.
Kabar Baik (al-Injil) memberitahukan pada kita bahwa Kristus telah
menetapkan sebuah Perjanjian Baru dengan murid-muridNya dan
mengikatkan dirinya kepada mereka untuk selama-lamanya. Ia
menandatangani Perjanjian Kekal ini dengan darahNya yang sangat mahal.
Melalui ini anda bisa mengenali kehendak Allah – bahwa setiap orang yang
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mempercayai bahwa Ia adalah representatif, satu-satunya yang dilahirkan
dari RohNya, akan menerima pengampunan dari semua dosa-dosa mereka,
sebab ia mempersembahkan diriNya sendiri sebagai korban penebusan. Jika
anda percaya padaNya, maka anda akan dipersatukan denganNya dalam
PerjanjianNya yang baru dan masuk ke dalam wilayah Tuhan, dimana damai
ilahi memerintah.
Apakah Anda Mengenali Hak Istimewa Surgawi Anda?
Kehendak Tuhan yang benar adalah supaya setiap orang diselamatkan dan
supaya setiap orang memiliki pengetahuan akan kebenaran. Ia ingin anda
mengenali hak surgawi anda dan menerimanya dengan sukarela. Tuhan telah
menyediakan bagi anda hak istimewa untuk masuk ke dalam sebuah
hubungan personal denganNya, sebab Ia mengasihi anda lebih daripada
bapa manapun di dunia ini mengasihi anak-anaknya. Ia juga telah
menyediakan bagi anda segala sesuatu yang anda butuhkan dalam hidup
dan ketika mati. Ia ingin membersihkan hati nurani anda dari setiap noda
hitam, dan menguduskan mimpi-mimpi dan ambisi anda. Ia ingin memberikan
pada anda Roh KudusNya yang akan datang pada anda untuk menolong
anda. Setiap orang yang masuk ke dalam perjanjian baru dengan Tuhan akan
menerima kuasa dari Yang Maha Kuasa untuk mengampuni musuhmusuhnya sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuninya, dan untuk bisa
menjadi orang yang sabar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya yang
masih mengeraskan hati. Maka damai akan timbul dalam hati dan pikiran
anda.
Teman-teman yang terkasih,
Akuilah dosa anda di hadapan Tuhan dan terimalah pengampunanNya atas
perbuatan-perbuatan jahat yang anda lakukan melalui pengorbanan Kristus.
Dengan melakukan hal ini anda akan menerima hak istimewa surgawi yang
telah disediakan bagi anda, disamping kuasa spiritual untuk mendapatkan
hidup yang kekal. Yakinilah bahwa Tuhan yang Maha Besar mengasihi anda
secara pribadi. Ia ingin menyelamatkan anda dari api neraka. Ia ingin
mematahkan rantai dosa serta tipuan Setan dalam hidup anda, serta
membebaskan anda dari kematian yang pahit. Ia akan menolongmu untuk
menjalani hidup yang terhormat, sehingga anda bisa menyampaikan
kebenaran dan bukannya kebohongan-kebohongan, bukan menjadi seorang
yang najis melainkan seorang yang murni, dan hidup dalam kasih tanpa
tipuan dan kebencian. Milikilah keteguhan dan iman di dalam Kristus sebab
Dialah mediator dan yang membela anda di hadapan Tuhan. Dengan imanmu
kepadaNya, anda akan menjadi seorang pribadi yang baru dengan hati nurani
yang bersih, bebas dari takut akan kuburan dan api neraka. Roh Tuhan akan
melingkupimu dan akan masuk ke dalam dirimu segera setelah anda
mempercayai janji Tuhan di dalam Kristus. Milikilah keteguhan dan keyakinan
kepada Putera Maria, maka anda akan menjalani kehidupan yang pantas
disebut sebagai kehidupan.
Apakah anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai mediasi yang
dilakukan oleh Kristus?
Jika anda memintanya pada kami, kami siap mengirimkan pada anda Injil
Kristus yang lengkap dengan eksposisi-eksposisi dari ayat-ayatnya secara
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gratis, sehingga anda bisa sampai pada pengetahuan yang lebih baik akan
makna hidup dan kedalaman dari mediasi yang dilakukan oleh Kristus.
Bagikan Kabar Tentang Mediasi Kristus Di Antara Teman-Teman dan
Tetangga Anda!
Jika anda diberkati dengan traktat ini, dan tiba pada pemahaman yang benar
tentang bagaimana Kristus menjadi pengantara antara Tuhan dengan
manusia, dan jika anda tertarik membagikan berita ini kepada teman-teman
anda yang tertarik pada Tuhan, maka kami siap membagikan anda jumlah
terbatas dari traktat ini, jika anda memintanya. Kami berdoa kepada Tuhan
yang hidup supaya Ia memenuhi hidup anda dengan mediasi ilahiNya.
Kirimkan surat anda kepada kami dengan alamat di bawah ini:
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