Bantuan Singkat Bagi Murid-murid Yesus Kristus

Inti Berita
Injil
Pokok-pokok Penting Yang Harus disampaikan
Saat Membagikan Injil

"Tim Kecil"

Sastra Hidup Indonesia

Edisi 2020 (ed. 01)
Rinkasan dan terjemahan dari wawancara Paul Washer dengan judul:
Essentials of the Gospel ( https://youtu.be/27YhKCvaJZs )
© Paul Washer, HeartCry Missionary Society
Diringkaskan oleh "Tim Kecil" (SHI)
Penerbit e-book (buku internet) ini:
Sastra Hidup Indonesia, http://www.sastra-hidup.net
Hak pengarang dilindungi Undang-undang
Ciptaan e-book ini disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribusi-NonKommersialBerbagai Serupa 4.0 Internasional CC BY-NC-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0//legalcode.id)
Kutipan-kutipan Firman Tuhan biasanya diambil dari:
• KITAB SUCI-TERJEMAHAN LAMA (ITL), Lembaga Alkitab yang Berkerdjasama, Djakarta
1954, 1965. Dari Alkitab Bode (PB) dan Klinkert (PL), © The Word© 2003-10 Costas Stergiou
(www.theword.net)
• KITAB SUCI-Indonesian Literal Translation, (KSILT) © Yayasan Lentera Bangsa 2008
(www.yalensa.org)
• ALKITAB TERJEMAHAN BARU (ITB) © LAI, 2000
Tata letak dengan LinuxMint©, LibreOffice©, ©, THE GIMP© dan Inkscape©.
1000-10-01 Pokok2 Injil v01-23

Inti Berita Injil

3

Inti Berita Injil
Pokok-pokok dasar yang harus
disampaikan Saat membagikan Berita Injil
I. Para penulis Perjanjian Baru tidak menyederhanakan berita Injil, sebaliknya
mereka menjelaskannya dengan sangat jelas.
II. Berita Injil harus dibagikan kepada siapapun karena semua orang adalah sama
(semua berhak mendengarkan berita Injil).
III.Beberapa pokok penting saat membagikan berita Injil:
1. Penjelasan tentang SIAPAKAH TUHAN berdasarkan Firman Tuhan;
dimulai dengan sifat-sifat-Nya yaitu Tuhan itu kudus dan adil.
Melalui terang kebenaran ini, mereka yang mendengar berita Injil
dapat menyadari keberadaan diri mereka yang berdosa dan betapa
besarnya dosa mereka yang melawani Tuhan.
2. Penjelasan tentang MANUSIA berdasakan Firman Tuhan.
Kebenaran tentang keadaan manusia yang sulit diterima harus
disampaikan dengan serius. Saat mereka sudah mulai memahami
tentang Tuhan dan keadaan mereka yang sebenarnya, mereka perlu
diberitahu tentang 'obat satu-satunya'.
3. Penjelasan tentang HUKUM TAURAT.
Yang ditekankan di sini bukan pada penghakiman-Nya saja namun
pada adanya suatu harapan dalam Tuhan dan kasih karunia-Nya
semata. Inilah yang dimaksud dengan obat satu-satunya.
4. Penjelasan tentang KRISTUS. Dia adalah Anak Tuhan yang menjadi
manusia dan hidup tanpa dosa.
5. Penjelasan tentang MASALAH TERBESAR dalam Firman Tuhan
yaitu TUHAN YANG ADIL (sebagaimana sifat-Nya) harus
menghukum mereka yang berdosa.
6. Penjelasan tentang SALIB. Kristuslah yang telah ditentukan untuk

4

Inti Berita Injil

menanggung semua dosa umat-Nya dan Dia menggantikan posisi
mereka yang berdosa yaitu di bawah murka Bapa saat Dia berada di
atas kayu salib. Dengan jalan demikian Bapa dapat menunjukkan
keadilan-Nya dalam menghukum mereka yang berdosa.
7. Penjelasan tentang KEBANGKITAN KRISTUS. Dia telah mati dan
dibangkitkan dari antara orang mati. Saat ini Dia berada di sebelah
kanan Bapa dan segala kuasa diberikan kepada-Nya. Dialah yang
menghakimi baik yang hidup dan mati.
8. TANTANGAN untuk BERTOBAT dan PERCAYA kepada Kristus.
Mereka yang sudah mendengarkan berita Injil harus ditantang untuk
mengambil keputusan yaitu bertobat dan percaya kepada Kristus.
9. Peringatan-peringatan dalam Firman Tuhan lainnya yaitu mereka yang
sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguhsungguh harus bertumbuh dalam iman, mereka masih akan berdosa
namun Tuhan tidak ingin mereka jatuh dalam dosa lagi oleh karenanya
Dia akan mengawasi mereka dan sebagai seorang Bapa kadangkala Ia
akan mendisiplin anak-anakNya sehingga mereka akan berubah.

IV.Tetaplah memberitakan berita Injil sebab jika tidak, mereka yang berdosa
tidak akan mengalami perubahan apapun, baik saat mereka bertemu lagi
dengan kita atau bertemu dengan Kristus pada suatu hari yang akan datang.

Nasehat
Dapatkanlah Penjelasan Injil oleh Paul Washer yang lebih dalam ( secara gratis) di
situs internet ini: ( http://www.sastra-hidup.net ), yaitu:
• Injil Yesus Kristus yang Sejati - Pedoman Pelajaran Alkitab
• Pertobatan yang Sejati
• d.l.l.
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BUKU-BUKU LAIN
Injil yang Sejati
oleh Paul Washer
Di dunia masa kini jarang ada suatu Injil yang benar-benar sejati. Injil Modern telah menjadi
suatu versi yang murahan, yang semakin diputarbalikkan. Injil palsu itu hanya berguna sebagai
pengisi daftar-daftar anggota gereja, tetapi jarang bermanfaat bagi pembangunan Kerajaan
Tuhan. Buku ini menjelaskan Injil sejati yang harus dikembalikan kepada keasliannya, yaitu Injil
yang tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan semua orang yang memeluknya, tetapi juga
yang berkuasa untuk mengubah semua orang yang dipeluknya.

Ikutilah Yesus
oleh William MacDonald
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan,
disertai oleh enam buku pelajaran, yaitu:

0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama

1.
2.
3.
4.
5.

Pemuridan Kristen yang Sejati
Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran
pada bagian berikutnya sampai selesai seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Masih lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang
mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.

Kommentar & Penjelasan Perjanjian
Baru
Penafsiran Pasal demi Pasal bagi setiap Orang Percaya
oleh William MacDonald

Seri buku ini menjelaskan arti dan maksud dari dua puluh tujuh kitab di dalam Buku
Firman Tuhan, bagian Perjanjian Baru.
Seri buku ini dimaksudkan bagi mereka yang memiliki hanya sedikit sekali
pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin mempelajari kitab-kitab
Perjanjian Baru dengan guna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap
buku Perjanjian Baru dengan lengkap dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

