
 



Pesan Gembala 

Pastikan nama kita tercantum di kitab kehidupan 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan 

membaca memperhatikan ayat berikut ini: 

“Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima 

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

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

telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas murid-Nya. Sesudah itu Ia 

menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus; kebanyakan dari mereka masih hidup 

sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri 

kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan 

diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang 

paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya Jemaat Allah.” (I Korintus 15:3-9) 

Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tapi Dia bangkit kembali pada hari yang 

ketiga. Setelah itu Dia menampakkan diri kepada murid-murid-Nya lebih daripada 500 orang. Mengapa 

Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka? Supaya mereka dan dunia yakin bahwa Tuhan Yesus 

benar-benar bangkit, Tuhan Yesus benar-benar hidup. 

Alkitab katakan bahwa semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan 

upah dosa adalah maut, mati! Tetapi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena 

kita supaya di dalam Dia, semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh Allah. (Roma 3:23; 

6:23) 

Adapun kematian itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Kematian secara rohani, artinya kita dipisahkan dari Allah; dimana Roh Allah meninggalkan kita. 

2. Kematian secara jasmani, artinya roh manusia terpisah dari tubuh ini. 

3. Kematian kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka.  

MENGERJAKAN KESELAMATAN DENGAN TAKUT DAN GENTAR 

Kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang neraka? Tuhan Yesus berkata bahwa 

neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap dimana di situ akan terdapat ratap dan kertak gigi. 

Akan terjadi penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa di sana yang bukan hanya 1 tahun , 2 tahun, 10 

tahun, bukan 100 tahun melainkan selama-lamanya! Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa neraka 

adalah tempat dimana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Neraka itu adalah 

sesuatu yang sangat mengerikan; jadi jangan sampai kita masuk neraka! 

 



Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengerja-kan 

keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada orang yang beranggapan bahwa itu hanyalah dongeng 

belaka, tetapi itu adalah hamba -hamba Tuhan yang secara spesial dibawa oleh Tuhan untuk melihat 

sorga dan neraka, mereka dibawa kembali untuk menuliskan betapa dahsyatnya dan mengerikannya 

neraka dan  betapa indahnya sorga. Salah satunya buku yang pernah ditulis oleh Choo Thomas, Mary K 

Baxter dan Dr. T.L. Lowery, dan Park Yong Gyu. Mereka semua diperlihatkan tentang sorga dan neraka 

oleh Tuhan, mereka disuruh Tuhan untuk menuliskan itu semua, untuk itu mereka membutuhkan waktu 

lama. Mereka berdoa dan bertanya bagaimana menuliskan semua ini  terutama dalam menuliskan 

tentang neraka. Kalau sorga itu memang begitu luar biasa, tetapi neraka mereka dengan gemetar 

menuliskannya bagaimana ngerinya keadaan di neraka itu. Dan untuk itu mereka perlu berdoa dan 

berdoa sehingga dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Ini bukan main-main! Tidak semua 

yang namanya orang Kristen masuk sorga, melainkan hanya mereka yang taat dan sungguh-sungguh 

melakukan kehendak Tuhan dan setia sampai akhir. 

PENDERITAAN TUHAN YESUS 

Ketika Saudara membaca tentang sorga dan neraka, maka Saudara akan lebih lagi menghormati 

dan menghargai penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Pengorbanannya begitu 

menyakitkan, Dia lakukan itu semua untuk Saudara dan saya. Setelah mengerti tentang hal ini, maka 

Saudara nanti akan benar-benar mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.  

Banyak orang yang tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Janganlah kita 

takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh 

dan jiwa hingga dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata di neraka, bukan hanya orang-orang yang tidak 

kenal Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang telah melihat sorga dan neraka menuliskan dan 

menceritakan bahwa yang namanya pendeta, diaken, jemaat itu semua ada disana. Hati-hati!!! 

Mengapa Tuhan Yesus harus mengalami itu semua? Alkitab berkata: 

1. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengam-punan dosa! 

2. Penyakit kitalah yang ditanggung-Nya 

3. Kesengsaraan kita yang dipikul-Nya 

4. Oleh bilur-bilur-Nya kita disembuhkan 

10 TAHAP PENDERITAAN TUHAN YESUS 

1. Tuhan Yesus berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. 

Penderitaan Tuhan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa Dia akan mengalami hal-hal 

yang mengerikan. Tuhan Yesus selain 100% Allah, Dia juga 100% manusia seperti Saudara dan saya. 

Tuhan Yesus sangat ketakutan, sehingga peluh-Nya berteteskan seperti darah, itu gejala tekanan emosi 

yang luar biasa. Itu semua Tuhan Yesus lakukan bagi Saudara dan saya. Kalau ada di antara Saudara yang 



mengalami ketakutan, datanglah kepada Tuhan Yesus sebab Dia sudah menanggung semua itu bagi 

Saudara dan saya. Ketakutan yang kita alami itu masih tidak seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan 

Yesus alami pada waktu itu. 

Pada waktu Dia selesai berdoa, segerom-bolan orang datang, tiba-tiba murid yang dikasihi-Nya yang 

bernama Yudas Iskariot datang dengan ciuman mautnya.  

Jika Saudara pernah mengalami dikhianati oleh orang yang dekat dengan Saudara, kira-kira 

bagaimana dengan Saudara? Mungkin Saudara akan merasa sakit hati dan kepahitan kepada orang itu. 

Jika Saudara mengalami hal seperti itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dan saya percaya Dia akan 

berkata: “Anak-Ku, Aku sudah mengalami hal yang lebih daripada kamu. Kamu hanya perlu 

mengampuni.” Jangan sampai Saudara kepahitan, sebab orang yang kepahitan sampai akhir, tempatnya 

bukan di sorga melainkan di neraka!. 

2. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas 

Disana Tuhan Yesus ditampar, diludahi, dan  sakitnya luar biasa. Mungkin ada di antara Saudara 

yang mengalami hal seperti itu, kita bisa belajar dari Yesus yang tidak membalas.  

3. Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus 

Pilatus waktu itu tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus harus tetap 

dihukum mati. Orang banyak mengatakan: “Salibkan Dia... salibkan Dia...” mereka lebih memilih Barabas 

daripada Tuhan Yesus.  

Tetapi istri Pilatus memberi pesan kepada Pilatus: “Jangan engkau mencampuri perkara orang benar 

itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.” Pilatus berusaha untuk 

membebaskan Tuhan Yesus, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa.  

4.  Tuhan Yesus disesah/ dicambuk 

Awal daripada penyaliban itu adalah Tuhan Yesus disesah. Alat yang digunakan sungguh 

mengerikan, ujungnya dari cemeti yang terbuat  dari potongan-potongan tulang dan besi. Setiap kali 

cambuk itu dipukulkan ke tubuh Yesus itu akan menimbulkan luka, dagingnya akan tercabik keluar dan 

darah keluar seperti tetes-tetes keringat. Apakah penderitaan Tuhan Yesus berhenti sampai di situ? 

Tidak... Penderitaan Yesus masih berlanjut... 

5. Tuhan Yesus diberi jubah ungu dan mahkota duri 

Tuhan Yesus diberi mahkota duri di atas kepalanya dan kemudian ditancapkan dengan buluh, maka 

duri itu masuk ke kepala Yesus. Darah mengalir dari kepala Yesus. Tuhan Yesus berteriak kesakitan. 

6. Tuhan Yesus memikul salib 

Tuhan Yesus jatuh bangun saat memikul salib, sehingga darah-Nya keluar begitu banyak sampai Dia 

tidak kuat lagi.  



Akhirnya prajurit memanggil seorang Kirene untuk menggantikan Tuhan Yesus. 

 

7. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku 

Sesampainya di Bukit Golgota, Tuhan Yesus mulai disalibkan. Paku mulai dihantamkan ke kaki dan 

tangan Tuhan Yesus, betapa sakitnya Yesus pada waktu itu.  

8. Tuhan Yesus disalib 

Setelah itu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dadanya sesak akibat cairan yang menekan 

jantungnya, membuat Tuhan Yesus berlumuran darah. Dia ditonton oleh banyak orang dan itu belum 

cukup bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang melewati-Nya, menghujat Tuhan Yesus. Imam-imam kepala, 

ahli-ahli Taurat, tua-tua, semua menghujat Tuhan Yesus. Bahkan satu dari penyamun yang berada di 

sebelah Tuhan Yesus ikut menghujat Tuhan Yesus. 

9. Tuhan Yesus ditinggal Bapa 

Sekitar pukul dua belas sampai pukul tiga siang, tiba-tiba keadaan di daerah golgota menjadi gelap. 

Dia merasa bahwa Dia telah ditinggalkan oleh Bapa. Dia berkata, “Eli, Eli, lama sabakhtani?” (Matius 

27:46) Artinya “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” 

10.  Tuhan Yesus menyerahkan nyawa-Nya 

Tuhan Yesus terengah-engah, dan dengan suara nyaring Tuhan Yesus berseru, “Ya Bapa, ke dalam 

tangan-Mu Kuserahkan nyawa-ku.” Dan setelah Yesus berkata demikian, Dia menyerahkan nyawa-Nya. 

 

 



 

KEMATIAN TUHAN YESUS 

Kalau kita membaca tentang neraka itu bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang tidak 

mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka juga banyak melihat yang namanya pendeta, majelis, penatua 

dan jemaat. Dikatakan bahwa mereka adalah orang Kristen tetapi berdosa, mereka yang tidak pernah 

bertobat dari dosanya. Neraka itu sesuatu yang sangat mengerikan, jangan sampai kita masuk ke sana, 

oleh karena itu Tuhan Yesus datang dan Dia yang adalah Allah menjelma men-jadi manusia untuk 

menyelamatkan kita semua. Supaya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan dan kita tidak usah masuk 

neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mati bagi kita. 

KEBANGKITAN TUHAN YESUS 

Tuhan Yesus hidup! Dia bangkit tetapi tidak semua orang percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup 

karena pada waktu hal itu disiarkan kabar bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid-Nya. 

Tentunya kabar itu masih beredar sampai hari ini sehingga banyak orang yang tidak percaya kalau Tuhan 

Yesus itu hidup. 

Tetapi berbahagialah Saudara dan saya yang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup 

sesuai apa yang dikatakan oleh kitab suci. Karena jika Tuhan Yesus tidak bangkit dan hidup maka: 

1. Pemberitaan Firman Tuhan itu menjadi sia-sia 

2. Kepercayaan kita sia-sia dan kita masih ada di dalam dosa-dosa kita 

3. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan tetap binasa 

4. Kita dikatakan orang-orang yang paling malang dari segala manusia 

5. Mujizat dan kesembuhan tidak akan ada lagi 

Tetapi Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus hidup maka yang terjadi adalah: 

1. Pemberitaan Firman Tuhan tidak sia-sia 

2. Kepercayaan kita tidak sia-sia, kita tidak di dalam dosa kita lagi, tetapi kita akan hidup kekal bersama 

Dia selama-lamanya 

3. Orang - orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan binasa tetapi akan hidup kekal selama-lamanya 

4. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tetapi justru orang-orang yang paling 

beruntung dari segala manusia 

5. Mujizat dan kesembuhan itu masih ada dan itu nyata!! 



Karena Tuhan Yesus bangkit, Dia yang pegang hari esok. 

Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga dan duduk di sebelah kanan 

Allah Bapa. Sampai kapan Tuhan Yesus ada di sana? Kisah Para 

Rasul 3:21 berkata, “Kristus itu harus tinggal di sorga sampai 

waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan 

Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman 

dahulu.” Tuhan Yesus akan tetap di sana sampai waktu 

pemulihan segala sesuatu. Kalau itu selesai, maka Tuhan Yesus 

akan datang kembali menjemput Saudara dan saya. Dan 

waktunya sudah sangat singkat! 

Ada 2 pesan yang Tuhan berikan begitu kuat akhir-akhir ini, 

yaitu: 

1. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat 

2. Hari-hari ini kita sedang memasuki satu penuaian jiwa besar-besaran 

 

BERJAGA-JAGALAH 

Pesan Tuhan hari-hari ini adalah “BERJAGA-JAGALAH!” 

Tuhan Yesus berpesan kepada jemaat di Sardis dalam Wahyu 

3:3 “... Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan 

datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu 

manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu.” Artinya kalau kita 

tidak tahu maka kita akan ketinggalan pada waktu 

pengangkatan terjadi. Kita percaya kalau kita semua adalah 

orang-orang yang mau berjaga-jaga. Kalau kita mau berjaga-

jaga, kita tidak akan ketinggalan. Apa yang dimaksud dengan 

berjaga-jaga? 

Ternyata jemaat di Sardis melakukan sesuatu yang luar biasa yang menyakitkan hati-Nya Tuhan. 

Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang seperti ini, “Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau dikatakan 

hidup, padahal engkau mati! Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir 

mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku. Karena itu 

ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah!”  

(Wahyu 3:1-3). Bertobatlah artinya berjaga-jaga!  

Di ayat selanjutnya Tuhan juga berkata, “Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih 

yang demikian; Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku 

namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.” (Wahyu 3:5)  



Pada waktu kita bertobat dan menjadi orang Kristen lahir baru, maka nama kita akan ditulis 

dalam Kitab Kehidupan. Kalau kita keluar sebagai pemenang sampai akhirnya nanti, nama kita tidak akan 

dihapus. Tetapi kalau kita sampai kalah, jadi Kristen yang kalah maka nama kita akan dihapus! Jadi 

pastikan nama kita tertulis dalam Kitab Kehidupan. Barangsiapa menang, namanya tetap, tidak akan 

dihapus dan itu yang akan membawa kita masuk ke dalam sorga. 

KESAKSIAN PEMUDA YANG DIBAWA KE NERAKA 

Ada seorang pemuda yang berinisial ‘W’. Dia adalah seorang jemaat yang bersekolah di London, 

Inggris untuk mengambil gelar master. Beberapa tahun yang lalu dia mengalami suatu peristiwa yang 

luar biasa. Pemuda ini adalah seorang Kristen yang sudah dibaptis, suka membaca Alkitab dan suka 

berdoa.  

Ketika saya bertanya kepadanya, “Kekristenanmu bagaimana?” Dia tidak bisa menjawab hanya 

mengatakan, “Ya biasa-biasa saja, Pak”. Saya tidak tahu ukuran ‘biasa-biasa’- nya itu sampai dimana. 

Diceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika pemuda ini sedang tidur, tiba-tiba dia 

didatangi oleh orang yang berpakaian hitam, muka dan tangannya tidak kelihatan. Dia menjadi 

ketakutan, “Waduh, ada apa ini?.” Sepertinya dia bangun, tetapi ketika menoleh ke belakang, dia 

melihat badannya tetap tidur. Jadi dia tetap duduk sedangkan dia melihat badannya tetap tidur. Lalu 

orang yang berpakaian itu berkata, “Kamu sudah mati” dan tiba-tiba dia dibawa seperti naik terbang 

pada satu antrian. Di depan antrian itu dia melihat ada malaikat besar tinggi dan disebelahnya ada 

beberapa malaikat-malaikat kecil. Arti ‘kecil’ itu 

seukuran manusia. Di depan malaikat itu ada 

sebuah mimbar dengan sebuah buku di 

atasnya. Setiap kali malaikat besar itu berkata 

kepada orang yang ada di depannya, dia 

memberikan perintah kepada malaikat yang 

lebih kecil, dan orang-orang itu dibawa oleh 

malaikat tersebut entah kemana.  

Pemuda itu masih tidak mengerti, lalu 

tibalah gilirannya. Malaikat yang besar itu 

melihatnya dan membuka-buka buku yang ada 

di depannya. Pemuda ini tidak tahu bahwa itu adalah buku kehidupan. Malaikat itu kelihatan 

menggelengkan kepalanya dan pemuda itu langsung ketakutan dan berkata, “Waduh, rasanya nama 

saya tidak ada.” Ternyata benar, tiba-tiba malaikat yang  besar itu berkata kepada malaikat yang kecil, 

“Bawa dia ke neraka!” Pemuda ini tidak terlalu kaget, karena dia masih berpikir bahwa dia hanya 

bermimpi akan dimasukkan ke neraka. Lalu malaikat yang kecil itu memegang lengannya dengan satu 

tangan dan diajak terbang melintasi langit biru yang cukup bagus, namun setelah terbang cukup lama, 

dia melihat gunung-gunung dan ada sebuah lubang di gunung itu seperti gua dan mereka akhirnya 

masuk ke sana.  



Yang pertama dia lihat adalah tempat yang gersang, gelap dan tidak ada kehidupan. Lalu dia diajak 

berjalan dan sampailah kepada satu pintu gerbang dimana ada obor disebelah kanan dan kirinya untuk 

menerangi kegelapan disana. Pemuda itu dibawa masuk melalui pintu gerbang dan dia melihat tampak 

ada kelihatan cahaya merah. Namun setelah melewati cahaya merah itu, tiba-tiba malaikat yang 

mengantarnya itu hilang! Dia kaget lalu dia berkata, “Ah, saya tahu jalan keluarnya. Saya mau ikut 

keluar, tadi saya lewat sana kan?” Tetapi begitu dia berbalik jalan untuk kembali, ternyata jalan itu 

sudah tidak ada lagi! Dia sudah terjebak di dalam tempat itu! Dia sangat takut dan terdengarlah ada 

sebuah suara, “Ini neraka lantai pertama!” Dia melihat di langit-langit banyak orang bergelantungan dan 

pada sekujur tubuh mereka ada seperti agar-agar hijau yang bergerak-gerak menutupi mereka dari 

kepala sampai kaki. Mereka tidak berteriak-teriak, hanya berdesis, “Huuff... huff...”  

Dalam ketakutannya, tiba-tiba dia melihat agar-agar itu datang kepadanya dan menempel 

kepadanya. Lalu dia pun ikut digantung pula seperti itu! Yang dia rasakan: Pertama – dia merasakan 

sesak nafas luar biasa; Kedua – lalu di dahinya panas tetapi di belakang kepalanya dingin; Ketiga – Dia 

juga merasakan gatal di punggungnya tetapi tidak bisa menggaruknya. Akhirnya dia berteriak, “Tuhan 

Yesus tolong!... Tuhan Yesus tolong!..” tetapi tetap dibiarkan. Dia merasakan hal itu seperti 3 hari dia 

ada di sana.  

Kemudian tiba-tiba muncul satu orang yang membawa lentera dan berkata, “Hei, kamu jangan 

panggil-panggil Nama itu! Kalau kamu berteriak-teriak menyebut Nama itu maka dua iblis yang ada di 

bawah ini akan datang dan membawa kamu ke sana. Kamu ini berada di neraka lantai pertama.” Tetapi 

pemuda ini berpikir, “Kalau saya berbicara dalam hati, dia juga tidak akan tahu.” Di dalam hatinya dia 

terus berkata-kata, “Tuhan Yesus tolong!... Tuhan Yesus tolong!...” Dan akhirnya apa yang terjadi? 

Tiba-tiba dia seperti terjatuh di suatu ruangan dan disana ada orang yang berpakaian putih 

besar. Dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia langsung tertelungkup di hadapan Tuhan Yesus, 

“Tuhan Yesus tolong saya, ampuni saya. Keluarkan saya dari sini, saya janji Tuhan, semuanya saya janji. 

Saya mau melayani, hidup kudus, saya mau menyaksikan, saya mau bayar perpuluhan.” Pokoknya dia 

berjanji apa saja kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia berpikir, “Kalau saya kembali, rasanya sudah 3 hari. 

Badan saya mungkin sudah di formalin. Bagaimana nanti?” itu perasaannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, 

“Aku memberikan kepadamu kesempatan satu kali lagi!” Tiba-tiba pemuda itu terbangun dan dia 



kembali ke kamarnya. Dia berkata bahwa kamarnya itu dingin sekali karena AC-nya diatur 16°C, tetapi 

dia justru merasakan kepanasan yang luar biasa. Dan yang membuatnya kaget, orang yang berbaju 

hitam itu masih ada di sana! Peristiwa itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan baru sekarang pemuda 

ini diberi kesempatan untuk bersaksi.  

Bukan suatu kebetulan jika Gembala Pembina hari-hari ini berbicara tentang sorga dan neraka. 

Kalau seseorang itu lebih banyak mambaca dan melihat tentang sorga dan neraka maka ia akan lebih 

menghargai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.  

Masuk sorga itu tidak mudah. Untuk itu kita harus mengerjakan keselamatan yang telah kita 

dapatkan itu dengan sungguh-sungguh lagi dengan takut dan gentar. Memang Allah lah yang bekerja di 

dalam kita, baik itu kemauan maupun pikiran sesuai dengan kerelaannya.  

Saudara perhatikan baik-baik!!!. Pastikan nama Saudara ada di dalam Kitab Kehidupan! Jangan 

sampai mengikuti berita-berita di luar yang mengatakan bahwa kita bisa berbuat semaunya di hadapan 

Tuhan dan tetap selamat!. Yang seperti ini tempatnya di neraka!  

Pastikan nama Saudara ada dalam Kitab Kehidupan, sebab kalau sampai tidak ada maka tempat 

Saudara bukan di sorga melainkan di neraka. Amin (Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apakah Kitab Kehidupan itu? 
Kitab Kehidupan adalah salah satu misteri di dalam Alkitab. Tuhan memberitahu manusia 

melalui Firman-Nya tentang eksistensi sebuah kitab yang disebut “book of life” atau “Kitab Kehidupan.” 

Nama dari kitab ini saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu kita, apalagi ketika perikop-

perikop Firman Tuhan menyingkapkan bahwa apa yang tertulis dalam Kitab Kehidupan ini akan 

membawa dampak yang sangat besar bagi setiap individu. 

Kita seringkali berharap seandainya Tuhan memberikan lebih banyak informasi lagi. Bagaimana 

bentuk kitab ini? Seberapa panjangkah Kitab itu? Kapankah persisnya nama seseorang muncul dalam 

Kitab ini? Masih banyak informasi yang orang percaya rindukan tentang topik ini. Namun, Tuhan 

memberitahukan orang percaya, apa yang perlu untuk kita ketahui, dan semua yang tercatat dalam 

Firman Tuhan berguna bagi kita (2 Timotius 3:15-17). Hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan berarti adalah 

hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, kita harus berfokus 

pada apa yang Tuhan singkapkan, menerimanya dengan iman, dan menerapkannya dalam doktrin dan 

praktek kita, apapun resikonya. 

I. Kitab Kehidupan di dalam Alkitab 

Istilah “Kitab Kehidupan” muncul 8 kali dalam Perjanjian Baru dan 1 kali dalam Perjanjian Lama. 

Di dalam Perjanjian Baru, istilah Yunani yang dipakai adalah “to biblion tes zoes” sedangkan di dalam 

Perjanjian Lama, istilah Ibrani yang dipakai adalah “Sefer Hayyim.” 

Ada sembilan ayat di dalam Alkitab yang mengandung istilah “Kitab Kehidupan”, yaitu :  

• Mazmur 69:29 – “Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat 

bersama-sama dengan orang-orang yang benar!” 

• Filipi 4:3 – “Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, 

temanku yang setia: tolonglah mereka. Karena mereka telah 

berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama 

dengan Klemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang 

nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.” 

• Wahyu 3:5 – “Barangsiapa menang, ia akan dikenakan 

pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan menghapus 

namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku 

namanya dihadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-

Nya.” 

• Wahyu 13:8 – “Dan semua orang yang diam di atas bumi 

akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak 



tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.” 

• Wahyu 17:8 – “Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul 

dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang 

tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, 

bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.” 

• Wahyu 20:12 – “Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu 

dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati 

dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.” 

• Wahyu 20:15 – “Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab Kehidupan 

itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.” 

• Wahyu 21:27 – “Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan 

kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba 

itu.” 

• Wahyu 22:19 – “Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab 

nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan [dalam TR: kitab kehidupan] 

dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.” 

Selain sembilan ayat ini, masih ada beberapa ayat lain yang tidak mengandung istilah “Kitab Kehidupan” 

secara persis, namun secara cukup jelas mengacu kepada “Kitab Kehidupan”, yaitu:  

• Keluaran 32:32-33 -  “Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu--dan jika tidak, 

hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis." Tetapi TUHAN berfirman kepada 

Musa: "Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku.” 

• Daniel 12: 1 – “Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan 

mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang 

belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu 

akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.” 

• Lukas 10:20 – “Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi 

bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.” 

II. Fungsi Kitab Kehidupan 

Satu hal yang jelas mengenai Kitab Kehidupan adalah fungsi dari kitab tersebut. Wahyu 20:12-15 

memberikan pengajaran yang tegas, bahwa Kitab Kehidupan berisikan nama orang-orang yang 

diselamatkan. Keselamatan yang dimaksudkan adalah keselamatan jiwa, jadi bukan sekedar hidup 

jasmani, melainkan hidup yang kekal. Oleh sebab itulah, orang yang namanya tidak ditemukan dalam 

Kitab Kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api.  

 



Berdasarkan penyingkapan dalam Firman Tuhan tersebut, berarti Kitab Kehidupan adalah kitab 

yang sangat penting, bahkan kitab yang terpenting di seluruh alam semesta ini berkaitan dengan 

keselamatan manusia. Tidak peduli apakah nama anda tercatat di Guiness Book of Record, ataukah 

menjadi nomor satu di Hall of Fame apapun, atau kekayaan anda membuat nama anda tercantum dalam 

Forbes' List of 100 Richest Persons, atau ketenaran anda memastikan nama anda muncul di koran dan 

tabloid setiap minggu; namun jika nama anda tidak 

tercatat dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Allah, 

maka alangkah malangnya anda karena pada hari 

penghakiman anda pasti masuk ke dalam lautan api. 

Sebaliknya, jika nama anda tercatat dalam Kitab 

Kehidupan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, 

kesengsaraan atau kesulitan apapun yang menimpa, 

berbahagialah anda karena anda mempunyai hidup yang 

kekal di Surga.  

Singkat kata, apakah nama kita tertulis dalam Kitab 

Kehidupan merupakan prioritas paling utama; dan apabila hal itu terjadi akan merupakan momen yang 

paling membahagiakan. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridNya: “Janganlah bersukacita 

karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.” 

(Lukas 10:20). Lalu, bagaimanakah caranya nama seseorang dapat tercatat dalam Kitab Kehidupan? 

III. Bagaimana agar tercatat dalam Kitab Kehidupan 

Alkitab tentunya tidak bertentangan satu sama lainnya. Seseorang yang tercatat namanya dalam 

Kitab Kehidupan memiliki hidup yang kekal. Kesaksian Alkitab secara keseluruhan dengan tegas 

memberitahu kita bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, syaratnya haruslah percaya atau 

beriman kepada pribadi Yesus Kristus.  

Rasul Yohanes menulis dengan sangat jelas: “Kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, 

tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal” (1 Yohanes 5:13). Rasul Paulus membawa kabar baik ini 

juga dalam penginjilannya di mana-mana: “Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku 

selamat?" Jawab mereka: Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus” (Kisah Para Rasul 16:30-31).  

Jadi kesimpulannya adalah, jika seseorang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka 

Tuhan menuliskan namanya di dalam Kitab Kehidupan. 

Ini bukanlah suatu pengajaran yang baru. Namun bahwa nama orang yang percaya ditulis di 

dalam Kitab Kehidupan membuktikan suatu hal yang sering tidak diperhatikan orang. Keselamatan 

menjadi milik seseorang saat ia percaya, dan bukanlah suatu proses yang harus ditempuh untuk menilai 

kelayakan orang tersebut pada akhir proses tersebut. 

Tuhan telah menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat masuk Sorga atas dasar 

kemampuannya untuk hidup kudus, atau atas amal ibadahnya, atau atas apapun juga yang dia mampu 

lakukan. “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 



pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri” (Efesus 2:8-9). 

Masalah utama manusia, sehingga ia tidak dapat masuk Sorga, adalah dosa-dosanya. Alkitab 

menegaskan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:23), dan 

lebih lanjut lagi bahwa upah dosa ialah maut (Roma 6:23). 

 Amal ibadah dan perbuatan baik kita tidak dapat menyelesaikan dosa, karena dilakukan oleh 

manusia yang memang sudah berdosa. Sebaliknya, kesalehan kita yang terbaik pun adalah kain kotor di 

hadapan Allah yang Maha Suci (Yesaya 64:6). Satu-satunya jalan yang dapat memuaskan keadilan Allah 

adalah jika hukuman yang telah Tuhan tetapkan (maut), dijalankan. Namun, karena kasih karunia, Allah 

rela untuk mengirim Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan semua manusia 

menanggung hukuman dosa (1 Yohanes 2:2). Di atas kayu salib itulah Kristus mendamaikan dosa seisi 

dunia, yang bermanfaat bagi barangsiapa yang percaya kepadaNya. Pengorbanan Yesus Kristus di atas 

kayu salib adalah hal yang mendasari keselamatan manusia. Syarat untuk mendapatkan keselamatan itu 

adalah melalui bertobat dan percaya (ini satu paket) kepada Yesus Kristus (Roma 10:9-10; Kisah Para 

Rasul 16:30-31). 

Alkitab menjelaskan bahwa ketika seseorang 

percaya kepada Kristus, terjadi suatu transaksi rohani. 

Kristus menggantikan orang tersebut menerima 

hukuman atas dosa-dosanya (ini sudah terjadi saat Yesus 

mati di Kalvari, tetapi baru diterapkan saat orang itu 

percaya), dan orang tersebut kini hidup menggantikan 

Yesus (Galatia  2:19-20). Dan pada saat ia percaya itulah, 

ia memiliki hidup yang kekal (1 Yohanes 5:13). Ia bukan 

dimasukkan ke dalam sebuah proses penilaian, apakah 

akan dapat hidup cukup baik untuk masuk Surga. Jika 

demikian, maka keselamatan bukan lagi melalui 

percaya/iman, melainkan karena usaha dan keberhasilan 

untuk hidup cukup baik. 

Nah, karena keselamatan menjadi milik pribadi 

saat seseorang percaya, maka namanya dapat segera 

dituliskan di dalam Kitab Kehidupan. Jika orang tersebut masuk ke dalam suatu “proses” saat ia percaya, 

untuk kemudian dievaluasi pada akhirnya, maka untuk apakah namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan? 

Konsep keselamatan sebagai suatu proses tidak cocok dengan pengajaran Alkitab mengenai 

Kitab Kehidupan, melainkan akan lebih cocok dengan konsep Kitab Perbuatan (karena masuk surga atau 

tidak ditentukan oleh perbuatannya). Namun Tuhan tidak mengajarkan bahwa keselamatan seseorang 

ditentukan berdasarkan “Kitab Perbuatan,” melainkan Kitab Kehidupan. Jadi pengertian yang benar 

tentang Kitab Kehidupan menguatkan pengajaran Alkitab tentang keselamatan berdasarkan kasih 

karunia yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai milik pribadi saat seseorang percaya. 

 



IV. Apakah nama kita dapat terhapus dari Kitab Kehidupan? 

Banyak orang akan sepakat bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka 

namanya telah Tuhan tuliskan ke dalam Kitab Kehidupan. Namun banyak orang tidak setuju bahwa 

nama seseorang yang sudah dituliskan dalam Kitab Kehidupan, dapat dihapuskan dari Kitab tersebut. 

Namun otoritas kita bukanlah pendapat orang atau suara terbanyak, otoritas kita adalah Firman Tuhan. 

Sebagaimana Alkitab sangat jelas bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus dituliskan namanya 

dalam Kitab Kehidupan, demikian juga Alkitab jelas bahwa nama yang tertera dalam Kitab Kehidupan 

dapat dihapus oleh Tuhan. 

Berikut ini adalah beberapa ayat yang berbicara mengenai penghapusan nama seseorang dari Kitab 

Kehidupan. 

• Wahyu 3:5 – “Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan 

menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya dihadapan Bapa-Ku 

dan di hadapan para malaikat-Nya.” 

• Wahyu 22:19 – “Dan jikalau seorang mengu-rangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab 

nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan [dalam TR: kitab kehidupan] 

dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.” 

• Keluaran 32:32-33 -  “Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu--dan jika tidak, 

hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis." Tetapi TUHAN berfirman kepada 

Musa: "Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku.” 

Ada dua kelompok yang bermasalah dengan pengajaran Alkitab bahwa nama seseorang dapat 

dihapuskan dari Kitab Kehidupan.  

Yang pertama adalah kelompok Calvinis. Calvinis percaya bahwa manusia sama sekali tidak 

memiliki suara dalam hal apakah mereka selamat atau binasa. Keselamatan atau kebinasaan seseorang 

sudah ditentukan sejak kekekalan lampau, yaitu ketika Allah, tanpa mempertim-bangkan apapun 

mengenai manusia yang bersangkutan (unconditional / tanpa syarat), memilih sebagian untuk 

diselamatkan dan sebagian untuk dibinasakan. Lebih lanjut lagi, Calvinis percaya bahwa Yesus Kristus 

hanya mati untuk orang-orang pilihan, dan karena mereka sudah dipilih sejak dahulu kala, maka nama 

mereka juga sudah sejak dahulu kala tercatat dalam Kitab Kehidupan.  

Bagi seorang Calvinis, pengajaran Alkitab tentang Kitab Kehidupan sangatlah bertentangan 

dengan keyakinannya. Jika konsep Calvinis benar, maka seharusnya tidak ada kemungkinan seseorang 

yang tercatat dalam Kitab itu dapat terhapus lagi namanya. Jika konsep Calvinis benar, maka tidak perlu 

ada janji bahwa nama orang yang menang “tidak akan dihapuskan,” atau peringatan bahwa orang yang 

berdosa akan dihapuskan namanya dari “Kitab-Ku.” Namun demikianlah pengajaran yang gamblang 

dalam Alkitab.  



Ada orang yang berargumen bahwa Keluaran 32 tidak secara spesifik menyebutkan “Kitab 

Kehidupan,” sehingga mereka berandai-andai bahwa kitab yang dimaksud bukanlah Kitab Kehidupan 

melainkan kitab orang-orang yang hidup. Maksudnya, bahwa nama yang tertulis dalam kitab itu adalah 

nama orang yang masih hidup secara jasmani. Jadi, ancaman Tuhan di Keluaran 32:33 untuk 

menghapuskan nama orang yang berdosa dari “kitab” tersebut sama saja dengan memberikan hukuman 

mati baginya.  

Permasalahan dengan teori ini adalah minimnya 

dukungan dari bagian Alkitab lain. Kita tidak membaca adanya 

suatu “kitab orang-orang yang sedang hidup.” Ini adalah suatu 

hipotesis liar yang diciptakan untuk menghindari adanya nama 

orang yang dihapuskan dari Kitab Kehidupan. Pembaca Alkitab 

harus selalu mengingat bahwa Alkitab secara keseluruhan 

sebenarnya adalah satu kitab, dengan satu penulis, yaitu Tuhan 

sendiri. Jadi, seluruh bagian Alkitab terhubung dalam konteks 

yang luas. Jadi, walaupun Keluaran 32 tidak spesifik 

menyebutkan Kitab apa yang dimaksud, Kitab yang paling penting disebut dalam seluruh Alkitab adalah 

Kitab Kehidupan. Lagipula, masih ada 2 ayat dalam Wahyu yang menegaskan bahwa nama-nama dalam 

Kitab Kehidupan masih bisa dihapus. 

Ada juga argumen bahwa Wahyu 3:5 sama sekali tidak mengatakan akan ada nama yang 

dihapus. Ayat ini ditenggarai justru menegaskan bahwa nama orang-orang percaya tidak akan dihapus 

dari Kitab Kehidupan. Benarkah kesimpulan ini? Alkitab mengatakan bahwa bagi barang-siapa yang 

menang, Tuhan tidak akan menghapus namanya dari Kitab Kehidupan. Kalimat ini sendiri sudah 

memberitahu kita, bahwa ada kemungkinan nama seseorang dapat dihapus dari Kitab Kehidupan. 

Kalau berbicara mengenai hapus meng-hapus, berarti orang-orang yang dimaksud sudah tercantum 

namanya dalam Kitab Kehidupan. Ini cocok dengan perikop Wahyu 3:1-5 yang ditujukan, bukan kepada 

orang-orang dunia, tetapi kepada Jemaat di Sardis, yang minimal sebagiannya adalah orang percaya (ay. 

4).  

Jadi, sebagai orang percaya, anggota-anggota jemaat Sardis ini sudah tertulis namanya dalam 

Kitab Kehidupan. Dengan kondisi tertentu (yaitu mereka yang menang), nama mereka tidak akan 

dihapuskan dari Kitab Kehidupan. 

Tidak ada orang tua yang serius dan bijak yang akan berkata kepada anak-anaknya: 

“Barangsiapa yang manis tidak akan saya kirim ke bulan.” Ini adalah janji dan ancaman yang kosong, 

karena anak-anak itu memang tidak mungkin dikirim ke bulan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita 

adalah Mahabijak, Mahabaik, dan tidak mungkin menipu kita dengan peringatan-peringatan dan janji-

janji kosong. Bahwa Dia berkata, “barangsiapa menang... Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab 

kehidupan,” berarti penghapusan nama itu adalah sesuatu yang dapat terjadi. Ayat ini memang adalah 

suatu janji untuk TIDAK MENGHAPUS, tetapi terkandung juga di dalamnya suatu peringatan bahwa yang 

“tidak menang” AKAN DIHAPUS.  



Kalau demikian, pertanyaan yang penting adalah, siapakah yang menang itu? Rasul Yohanes 

menjelaskan bahwa yang menang adalah mereka yang beriman (1 Yohanes 5:4-5). 

Jadi, kemenangan di sini bukanlah suatu kehebatan atau kemampuan seseorang, karena jika 

demikian, maka keselamatan pada akhirnya adalah karena pencapaian atau perbuatan manusia. Tidak, 

keselamatan bagaimanapun juga adalah karena kasih karunia melalui iman. Imanlah yang membuat 

seseorang menang atas dunia (1 Yohanes 5:5). 

Tetapi, di bagian sebelumnya kita telah 

melihat bahwa nama seseorang dicatatkan kepada 

Kitab Kehidupan pada saat ia mulai beriman. Lalu 

mengapakah dalam kitab Wahyu, orang yang 

menang (yaitu orang yang beriman), tidak akan 

dihapus namanya dari Kitab Kehidupan? Jawabannya 

adalah karena iman yang menyelamatkan bukanlah 

iman yang sesaat, melainkan iman yang bertahan 

hingga akhirnya. Jadi, imanlah syarat seseorang 

mendapatkan hidup yang kekal, dan imanlah yang 

membuat seseorang menang, yaitu jika ia tetap beriman hingga akhir hidupnya. 

V.  Kondisi bagaimanakah nama sese-orang dapat terhapus dari Kitab Kehidupan? 

Dalam kondisi bagaimanakah nama seseorang dapat terhapus dari Kitab Kehidupan? Jawaban 

yang cocok dan konsisten dengan keseluruhan Alkitab adalah: jika ia menjadi tidak beriman lagi.  

Kita sudah membahas, bahwa ketika seseorang beriman, ia mendapat hidup yang kekal, dan 

namanya Tuhan tulis dalam Kitab Kehidupan. Maka, agar namanya terhapus, ia haruslah berubah dari 

seorang yang beriman menjadi seorang yang tidak beriman. Ini cocok dengan banyak ayat Firman Tuhan 

lainnya, misalnya: “Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang 

telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya” (1 Korintus 15:2); 

“Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak 

berkenan kepadanya” (Ibrani 10:38); dan “Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi 

yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki 

Bapa maupun Anak” (2 Yohanes 1:9). 

VI. Bagaimana jika bayi yang meninggal? 

Salah satu pertanyaan adalah mengenai anak-anak yang meninggal sebelum mencapai umur 

yang dapat memahami Injil. Ada banyak sekali bayi yang mati sebelum mereka mengerti apa-apa. 

Mereka ini tentunya tidak dapat beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka bahkan 

belum bisa menggunakan logika untuk memahami konsep-konsep keselamatan. Apa yang akan terjadi 

kepada mereka? 



Ada beberapa pengajaran utama mengenai hal ini. Ada gereja yang mengajarkan bahwa bayi 

orang percaya akan masuk Surga, sedangkan bayi orang yang tidak percaya akan masuk neraka. Sekilas 

pengajaran ini sepertinya masuk akal, tetapi pada kenyataannya tidak masuk akal dan juga tidak cocok 

dengan penyataan Alkitab mengenai sifat Allah. 

Pengajaran ini membuat keselamatan seseorang (bayi) tergantung kepada orang lain (orang 

tuanya). Tidak pernah dalam Alkitab diajarkan konsep bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh 

orang lain. Konsep seperti ini sangat tidak fair bagi bayi-bayi orang-orang fasik. Tidak ada seorangpun 

yang dapat memilih kelahirannya. Kita tidak dapat memilih lahir di keluarga seperti apa. Tidaklah cocok 

dengan konsep keadilan hati nurani kita (yang diberikan Tuhan), bahwa ada bayi yang masuk neraka 

semata-mata karena orang tuanya tidak percaya. Bayi itu sendiri belum punya kesempatan untuk 

memilih apakah dia mau percaya atau tidak. 

Lagipula, Tuhan pernah berfirman bahwa “Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak 

tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan 

anaknya” (Yehezkiel 18:20). Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada bayi yang akan masuk neraka 

karena ketidakber-imanan ayah atau ibunya. 

Selain itu, ada pula gereja yang mengajar-kan 

bahwa bayi pilihan akan masuk Surga, sedangkan 

bayi non-pilihan masuk neraka. Pengajaran ini cocok 

dengan konsep Calvinisme, dan dalam system 

Theologi Calvinis, ini diterapkan bukan hanya pada 

bayi, tetapi kepada semua manusia. Tetapi doktrin ini 

juga sangat tidak memuaskan, karena jika demikian, 

betapa jahatnya Allah yang menciptakan sebagian 

bayi, hanya untuk masuk neraka. 

Jadi, alternatif yang paling Alkitabiah adalah 

bahwa bayi yang mati sebelum usia akil balig (dapat 

mengerti, membedakan baik dan jahat), akan masuk 

Surga. Atas dasar apa? Bukankah bayi ini juga berada 

dalam dosa? Benar! Bayi sekalipun berstatus orang 

berdosa (Mazmur 51:7), tetapi Yesus Kristus telah mendamaikan dosa seluruh umat manusia (1 Yohanes 

2:2). Untuk manusia yang sudah sadar akan dosanya (sudah berdosa secara sadar), Tuhan mensyarat-

kan pertobatan dan iman agar karya penebusan Kristus di kayu salib dapat teraplikasikan pada dirinya. 

Jadi, walaupun Yesus telah mati bagi anda dan saya, tetapi penebusanNya itu baru berlaku bagi kita saat 

kita percaya. Tetapi, jika ada orang yang mati saat masih bayi (belum dapat mengerti tentang percaya 

Yesus), maka sebenarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. 

Pertanyaan yang muncul secara alami adalah: kapankah bayi tersebut dicatat dalam Kitab 

Kehidupan? Alkitab tidak menjawab secara eksplisit. Namun bukanlah suatu hal yang mustahil jika Allah 

mencatatkan nama mereka pada saat mereka meninggal. Ketika seorang bayi meninggal, Tuhan melihat 



bahwa ia telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan belum memiliki kesempatan untuk beriman (karena 

belum mengerti), sehingga Tuhan mengaplikasikan penebusan Yesus Kristus kepadanya secara langsung. 

Pada saat itu pulalah namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Walaupun Alkitab tidak mengajarkan ini 

secara langsung, tetapi rangkaian pengajaran Alkitab yang lain mendukungnya. 

Sebagai kesimpulan akhir, kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, 

dapat mengucap syukur dan berbahagia karena nama kita tercatat dalam Kitab Kehidupan. Namun kita 

perlu tetap berada dalam iman, sebagaimana Alkitab ajarkan, dan Tuhan akan memelihara kita dengan 

kekuatanNya (1 Petrus 1:5). Amin. Tuhan Yesus memberkati!! (AS). 

Sumber:  Dr.Steven E. Liaw.; “Kitab Kehidupan dan dampaknya pada  

doktrin keselamatan”;  http://graphe-ministry.org/downloads/  

Kitab_kehidupan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERI KEINTIMAN 

Memperbesar Kapasitas Hati 
Bertindak hati-hati merupakan bagian penting dalam berjalan bersama Tuhan, kita harus terus melihat 

kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kemauan-Nya 

 

RASA SYUKUR 

Dalam kebudayaan kita, bicara tentang rasa syukur dan ucapan terima kasih adalah suatu hal 

yang mudah namun sulit untuk dilakukan. Pola pikir konsumerisme yang dipengaruhi oleh media dan 

berbagai iklan membuat kecenderungan manusiawi kita untuk membandingkan segala sesuatu sehingga 

kita lupa untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki. 

Diantaranya gadget baru, pakaian desain terbaru, tempat liburan, kuliner, dan banyak orang 

berharap bahwa semua itu bisa membuatnya puas, namun pada kenyataannya manusia tidak pernah 

puas. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memuaskan manusia yaitu dengan air kehidupan-Nya.  

Sebuah cerita ditulis dalam Alkitab, yang menceritakan betapa pentingnya suatu rasa syukur. Cerita ini 

berkisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan sepuluh orang yang sakit kusta yang terdapat 

di Lukas 17.  

Pada jaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang mematikan. Sebuah penyakit menular 

yang membuat kita secara permanen dikucilkan dari rumah, daerah perumahan, gereja dan bahkan dari 

kotanya sendiri. Dapatkah Saudara bayangkan perasaan sepuluh orang kusta ini? Mereka sangat 

merindukan keluarga serta komunitasnya. Lalu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, seseorang yang 

mereka dengar memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Inilah yang mereka lakukan, mereka berdiri agak 

jauh dan berseru, “Yesus, Guru, kasihanilah kami!” Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Dia hanya 

berkata, “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam!” Saat mereka diminta Tuhan Yesus untuk 

pergi kepada imam, saat itu mereka belum sembuh, karena Tuhan Yesus memang tidak melakukan apa 

pun kepada mereka. Ini adalah suatu proses ujian ketaatan. 

Dan hebatnya mereka semua taat, mereka lulus dalam ujian tersebut. Saat mereka di jalan, 

kusta mereka lenyap. Bisa Saudara bayangkan bagaimana perasaan mereka saat itu? Mereka 

bersukacita, melompat-lompat, dan memuji Allah. Namun dari sepuluh orang itu, yang kembali kepada 

Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih hanya satu orang. Begitu herannya Yesus, hingga ia tidak 

tahan untuk bertanya, “Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 

sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain 

daripada orang asing ini?” Mengucap syukur itu bukanlah hal yang mudah, terbukti sembilan orang lupa 

untuk melakukannya.  

Apa yang didapat oleh satu orang yang mengucap syukur itu? Dia bukan hanya mendapatkan 

kesehatannya kembali, tapi juga mendapatkan sebuah kehidupan baru. Yesus berkata kepada orang 

tersebut, “Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.” Ya, orang itu jiwanya telah 

diselamatkan.  

Ucapan syukur dan rasa terima kasih selalu memberikan berkat lebih banyak. Rasa syukur 

mengubahkan kehidupan. Hal itu membuat hati kita terbuka kepada Tuhan sehingga kita bisa 

mengalami lebih banyak lagi berkat dari-Nya.  



Ketika kita mensyukuri dan berterima kasih atas apa yang kita miliki dan pada orang-orang disekitar kita, 

hal tersebut membuat Saudara semakin saling mengasihi. Saat Saudara mengucap syukur atas hal itu 

kepada Tuhan, Saudara memperbesar kapasitas Saudara untuk hidup dalam kepenuhan Tuhan. Semakin 

besar kapasitas hati ini, maka semakin juga tingkat kebahagiaan Saudara.  

 

Kapasitas hati yang harus menjadi fokus utama dalam 

berjalan bersama dengan Kristus. Karena bila kapasitas 

seseorang tidak berkembang maka apa yang telah Tuhan 

sediakan tidak dapat diambil, apa yang telah direncanakan-Nya 

tidak dapat dilaksanakan, karena terbentur dengan kapasitas 

yang tidak di up-grade. 

Yang membedakan seorang dengan yang lain adalah 

kapasitas. Kapasitas pula yang menjadi pembatas hidupnya. 

Karena itu, perbesarlah kapasitas Saudara dengan dimulai dari 

pertumbuhan dan pertambahan kapasitas hati Saudara.  

 

APA BUKTI BAHWA SESEORANG SESE-ORANG TIDAK MENGALAMI PERTUMBUH-AN DAN 

PERTAMBAHAN KAPASITAS? 

1. Dalam kehidupannya tidak dapat menaiki tingkat kehidupan yang lebih tinggi.  

Hal itu menunjukkan ada sebuah kendala yang mengikat, seperti sebuah gelang rantai yang 

diikatkan di kaki seekor gajah. Bayangkan bagaimana manusia menjinakkan seekor gajah liar? Pada 

awalnya, gajah itu diikat dengan rantai yang kuat. Apa tujuan rantai yang mengikat kaki gajah itu? 

Tujuannya adalah mematahkan niat memberontak dan untuk memberangus keliaran gajah itu. Hingga 

akhirnya, dalam pikiran gajah itu terikat sebuah paradigma bahwa selama kakinya terikat oleh gelang 

rantai itu, sia-sialah segala upayanya.  

 

Hari ini saya melihat umat Tuhan 

banyak seperti “gajah-gajah” yang kaki 

mereka dikenakan gelang rantai yang 

mengikat paradigma mereka sehingga 

mereka lumpuh dan tidak dapat 

mengerjakan keimamatan mereka. Setiap 

umat Tuhan seharusnya bisa bergerak 

sebagai imam-imam Perjanjian Baru, yang 

mengerjakan keimamatan mereka dengan 

benar, bukan menjadi penonton-penonton 

yang tidak dapat melepaskan cangkang 

anak-anak, dan dapat memasuki fase 

kedewasaan dalam Kristus. 

Jika gereja Tuhan tidak mengalami pertamba-han kapasitas maka mereka tidak dapat menaiki 

tingkatan yang lebih tinggi. Hal berbahaya yang sedang mengincar gereja bila tidak terjadi pertambahan 



kapasitas adalah sebuah “kutuk” ketidakdewasaan yang terus merayap bagai ulat yang berkeliaran di 

bawah kursi-kursi dalam gedung ibadah kita. Karena itulah dibutuhkan penambahan kapasitas. Kapasitas 

itu penting di mata Tuhan! Setiap kali Tuhan menemukan seseorang, maka target-Nya adalah 

memproses-nya. 

 

Apa tujuan Tuhan memulai dengan mem-prosesnya?  

Melalui proses akan terbangun dan terbentuk sebuah kapasitas. Setelah seseorang terbangun 

dan terbentuk sebuah kapasitas di dalam hatinya, maka proses yang dilaluinya itu menjadi “progress” 

yang berujung kepada sebuah kehidupan yang diekspansikan Tuhan. Saudara membutuhkan ekspansi 

Tuhan berlaku dalam hidup Saudara. Perbesar kapasitas hati Saudara, maka Saudara akan melihat dan 

mengalami “proses to progress” menjadi bagian penting dalam perjalanan Saudara bersama Tuhan. 

Kegagalan seseorang itu seringkali disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengawal hatinya. 

 

Bagaimana mengembangkan kapasitas dalam hidup seseorang?  

Ketika seseorang membangun kapasitas hatinya di hadapan Tuhan, maka satu perkara yang 

penting, kapasitas yang terbangun dan 

terbentuk itu akan membuatnya sanggup 

menampung apa saja yang Tuhan taruhkan ke 

dalam hati dan hidupnya. Ketika kapasitas itu 

makin bertambah, maka akan berujung kepada 

kepercayaan Tuhan yang semakin besar berlaku 

dalam hidupnya.  

Banyak anak-anak Tuhan yang tidak 

terbangun dan tidak terbentuk kapasitas 

mereka, akibatnya umat Tuhan akan seperti 

ember bocor. Apa yang hendak Tuhan berikan 

ke dalam hidup mereka, tidak dapat mereka 

tampung karena adanya kebocoran! Bila 

seseorang tidak mengalami pertambahan 

kapasitas di dalam hatinya, hal itu disebabkan 

oleh kegagalannya dalam mengawal hatinya! Kegagalan dalam mengawal hati menyebabkan kita tidak 

dapat bergerak sebagai imam kepercayaan-Nya! Target musuh adalah merusak hati Saudara. 

 

2. Dalam kehidupannya biasanya mela-kukan kesalahan yang berkaitan erat dengan hati mereka 

Kesalahan seperti ini adalah kesalahan yang fatal, sebab kapasitas itu dimulai dari hati. Bila 

pertambahan kapasitas itu dari hati, maka musuh sangat berkepentingan dengan rusaknya hati kita. 

Target musuh adalah merusak hati. 

Kerusakan hati kita, yang terutama bukanlah disebabkan oleh orang lain, atau oleh peristiwa yang 

menginjak-injak kita sehingga kita tertekan, dan juga bukan karena iblis, walaupun iblis mempunyai 

rencana yang jahat untuk merusak hati kita. Kerusakan hati kita sebenarnya terletak kepada 

ketidakmampuan kita dalam mengawal hati kita. 



Ketidakmampuan mengawal hati adalah kesalahan yang paling fatal, yang merupakan kesalahan 

yang sering kita lakukan dalam men-jalani hidup kita masing-masing. Kesalahan ini menunjukkan bahwa 

kita tidak fokus kepada hati!  

 

“HATI BILA TIDAK DIJAGA, HATI-HATI!” 

Sesungguhnya, segala sesuatu dalam 

hidup ini, erat kaitannya dengan hati. Karena itu, 

“Hati bila tidak dijaga, hati-hati!” adalah sebuah 

ungkapan yang sering diucapkan dari tahun 90-

an.  

“Jagalah hatimu dengan segala 

kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 

kehidupan.” (Amsal 4:23) 

Ayat ini mengatakan bahwa dari hati kita 

terpancar kehidupan. Jadi fokus kita adalah 

kepada hati. Mengapa? Karena bila kita tidak 

fokus kepada hati kita, hal itu menyebabkan hati kita bergerak liar dan dipenuhi sampah berhala. Bila 

hati kita liar, rusak, dan kotor maka hati kita tidak dapat lagi memancarkan kehidupan. Sesungguhnya 

hati kita didesain Tuhan untuk memancarkan kehidupan. Karena itu, mengawal hati kita merupakan 

tugas utama kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Kegagalan mengawal hati kita 

menyebabkan hati kita tidak lagi memancarkan kehidupan.  

Kita akan lihat sedikit tentang sumur pada zaman Abraham. “Segala sumur, yang digali dalam zaman 

Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun 

dengan tanah.” (Kej 26:15)  

Perhatikan kisah sumur-sumur yang digali Abraham. Menggali sumur di padang gurun yang 

tandus bukanlah hal yang mudah, tetapi Abraham memiliki sumur-sumur yang membual airnya. Orang 

Filistin menjadi iri melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Oleh karena itu, orang Filistin 

menutup sumur-sumur itu dengan tanah. 

Sebenarnya, kisah ini mempunyai kaitan yang erat dengan perjalanan hati kita. Iblis sangat 

keberatan bila kita memancarkan kehidupan! Iblis tidak menyukai bila hati kita berfungsi dengan baik. 

Oleh karena itu iblis mengincar hati Saudara, membidik hati Saudara, dan berusaha membuat hati 

Saudara tersumbat dan kotor oleh sampah-sampah yang merusak, yang mencemari, dan yang membuat 

hati Saudara tidak berfungsi lagi! Hati Saudara yang menentukan jalan hidup Saudara. 

“Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.” (Amsal 4:23, BIS) 

Dalam terjemahan BIS dijelaskan bahwa hati kita menentukan jalan hidup kita. Artinya kualitas 

dan kapasitas hati kita menjadi penentu jalan hidup kita. Apakah jalan yang dilalui menaik atau 

menurun? Apakah langkah-langkah hati Saudara menaiki tangga atau menginjak ular, seperti dalam 

permainan ular tangga? Semua langkah-langkah hati kita menentukan pilihan dalam persimpangan-

persimpangan jalannya. Semua tergantung dari kualitas dan kapasitas hati kita! Karena hati kita yang 

menentukannya maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengawal hati kita di hadapan Tuhan. Hati 

Saudara mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup Saudara. 



“Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mem-pengaruhi segala sesuatu dalam 

hidupmu.” (Amsal 4:23, FAYH) 

Hati hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Artinya, semua peristiwa yang kita 

hadapi, bila kita mengawalnya dengan baik. maka peristiwa-peristiwa itu menjadi peristiwa yang 

mendatangkan kebaikan, sekalipun sebenarnya peristiwa itu beracun, mengandung bisa kepahitan, dan 

mengandung rencana jahat dari musuh! 

Di saat ini, ujian kedewasaan bagi umat Tuhan adalah ujian kemampuan dalam mengawal hati 

mereka di hadapan Tuhan! 

Kemampuan mengawal hati itu akan menyebabkan seseorang mampu mengebaskan hal-hal 

yang membuat jiwa mengerut dan menciut. Kemampuan mengawal hati itu akan membuat seseorang 

mampu mengatasi ujian hati terhadap pengaruh jahat berupa sakit hati, kepahitan dan penyakit hati 

lainnya. Dan hati Saudara menjadi sehat dan bugar di hadapan-Nya! Bila Saudara membangun 

kemampuan mengawal hati, maka di dalam hati Saudara akan menangkap setiap maksud Tuhan, paling 

tidak Saudara mengerti akan muncul kebaikan yang dipersiapkan Tuhan, sekalipun pada awalnya 

Saudara tidak memahaminya. 

Setiap keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup Saudara sekalipun peristiwa-peristiwa 

itu menggigit dengan taring yang tajam dan mengeluarkan bisa yang mematikan, namun bila Saudara 

membangun kemampuan mengawal hati itu, dan terlatih dalam setiap penempaan, maka hati Saudara 

tidak akan rusak tercemar, sebab kemampuan mengawal hati itu adalah senjata yang dapat menangkis 

semua serangan dan serbuan musuh yang dibidikkan ke hati Saudara! 

Hal yang luar biasa mengagumkan Tuhan adalah, bila seseorang mengembangkan kemampuan 

mengawal hatinya, dengan cara menyeleksi hal-hal yang diizinkan masuk ke dalam hatinya, dan 

mengebaskan hal-hal sampah yang beracun. Maka akan terbangun dan terbentuk di dalam dirinya 

manusia batiniah yang solid dan manis di hadapan-Nya.  

Kualitas itu adalah kualitas yang langka, dan kualitas yang Tuhan sukai, seperti Yusuf yang 

membangun roh yang lemah lembut, ujungnya adalah hidupnya diangkat dan dipercayai-Nya untuk 

mengerjakan proyek-proyek-Nya dan untuk menggenapi rencana-Nya yang besar dan sempurna itu.  

 

HATI YANG SUBUR 

Setiap orang yang mengawal hati mereka dengan baik, maka hati mereka akan menjadi hati 

yang subur di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memiliki hati yang subur, maka kualitas hati itu akan 

mudah dikenali oleh banyak orang. Hati yang subur itu merupakan awal dari kehidupan yang subur! 

Ketika Saudara memasuki kehidupan yang subur di hadapan Tuhan, maka hidup Saudara akan seperti 

pohon yang makin meninggi, makin membentang dahan-dahannya, makin meluas ranting-rantingnya, 

makin rindang daun-daunnya yang hijau, dan makin berbuah lebat. 

Orang-orang yang berada di sekitar Saudara akan mengenali pembesaran batang hidup Saudara, 

pembentangan dahan-dahan hidup Saudara, pemekaran ranting-ranting hidup Saudara, rindangnya 

daun-daun hidup Saudara, dan buah-buah yang dihasilkan dari hidup Saudara.  

Tetapi Saudara jangan salah sangka, sekalipun pohon hidup Saudara mengalami peng-upgrade-an, 

tetaplah fokuskan perhatian Saudara kepada akar hidup Saudara, sebab hanya akar yang berfungsi 

untuk menyerap, dan yang menyebabkan kehidupan Saudara menjadi subur. 



Ketika Saudara mengalami hidup yang subur di hadapan Tuhan, bagian yang tidak bisa diabaikan 

adalah akar hidup Saudara yang harus terus diarahkan dan dikerahkan kepada Tuhan dan kepada jalan-

jalan-Nya. Dari hati yang subur kemudian akan tumbuh kehidupan yang subur! Dan kesuburan tersebut 

sangat mudah dikenali oleh orang lain! Artinya kesuburan hidup seseorang di hadapan Tuhan, akan 

sangat mudah dikenali oleh banyak orang terutama oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. 

 

Dimulai dari hati. Ketika seseorang terbangun dan terbentuk kemampuannya untuk mengawal 

hati, maka di dalam hatinya akan terbangun dan terbentuk kapasitas. Ketika kapasitas hati terbentuk 

maka perjalanan kapasitas itu mengarah kepada kapasitas hidup dan kapasitas pelayanan.  

Hati itu seperti engsel pintu. Sekalipun engsel pintu itu kecil, namun sebuah fakta menjelaskan 

bahwa tidak selalu yang besar itu menopang yang kecil, dan tentang engsel, kita ketahui bahwa yang 

kecil itu yang menopang yang  besar. Pintu kuat dan besar itu ternyata ditopang oleh engsel-engselnya 

yang kecil. Setelah sebuah kapasitas terbangun dan terbentuk bagian selanjutnya adalah masalah 

kepercayaan atau dipercayai Tuhan. Semakin besar kapasitas seseorang yang ditentukan Tuhan, maka Ia 

akan semakin mempercayakan proyek-proyek-Nya. Ternyata tidak semua umat-Nya yang dipercayai-

Nya. 

Biarlah setiap kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan karena kita memiliki 

kapasitas hati yang besar. Amin  

Sumber :  

- Stephanus Herry; “Mezbah Kesukaan”(2012); Metanoia. 

- http://www.jawaban.com 

 

 

 

 


