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Kabar Buruk selalu sebelum Kabar
Baik Bersama-sama
Alasan-alasan mengapa Rasul Paulus selalu
mendirikan Kabar Baik (Injil)
di atas Kabar Buruk

"Tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tiada." (Roma 3:10-11)

1. Kata 'Injil' berarti 'Kabar baik' atau 'Kabar gembira'. Kata ini setara
dengan kata 'evangelion' (dari bahasa Yunani) yang berarti 'pesan yang
bagus'.
2. Ironisnya, 'Kabar Baik' ini tidak diterima dengan senang hati oleh mereka
yang mendengarnya karena mereka tidak mau mengakui keadaan mereka
yang berdosa.
3. Oleh karenanya rasul Paulus memulai penyampaian pesan Injilnya dengan
'Kabar Buruk' Roma 1:18, 3:10 dan 6:23.
4. Banyak orang menolak Kabar Baik ini karena mereka tidak punya keinginan
sendiri untuk (atau mereka tidak bisa) melepaskan diri mereka dari belenggu
dosa. Jadi, mereka menindas kebenaran dengan kelaliman (Roma 1:18)
sehingga mereka menjadi obyek dari murka Tuhan (Roma 1:32).
5. Mereka yang menyadari bahwa mereka adalah orang yang paling berdosa
tahu bahwa mereka harus datang kepada Tuhan dan menerima penebusanNya dengan iman. Sebaliknya, mereka yang merasa kurang berdosa,
cenderung lebih lunak terhadap dosa (Markus 2:17).
6. Agama-agama besar dunia pada hakekatnya adalah palsu dan berasal dari
doktrin Iblis. Itulah 'sistem pencapaian manusia' dengan standar yang ditetapkan nyaris (sama sekali) tidak dapat dicapai oleh manusia itu sendiri.
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7. Ajaran agama palsu mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan diri
mereka sendiri lewat 'kebaikan' yang ada dalam diri mereka. Fokus mereka
adalah 'apa yang manusia seharusnya lakukan untuk Tuhan'. Cara agama
palsu menyampaikan ajarannya dituliskan dalam Yesaya 5:20-21.
8. Sebaliknya, Injil Yesus Kristus adalah 'suatu pesan karya ilahi' yaitu suatu
pernyataaan bahwa Kristus telah menang atas dosa dan maut dan
memberikan penebusan bagi mereka yang mau menerimanya. Fokusnya
adalah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi manusia.
9. Untuk menerima Kabar Baik ini, mereka yang berdosa harus menyadari
bahwa bahwa mereka adalah orang yang paling celaka, yang tidak memiliki
kebaikan apa pun dalam diri mereka, yang tidak berdaya dan tidak mampu
menyediakkan jalan pendamaian yang memadai bagi keselamatan dirinya.
10. Inilah pentingnya menyatakan tentang dosa dan keadaan manusia yang sudah
rusak berdasarkan Firman Tuhan (Roma 1:18 - 3:23) saat menyampaikan
berita Injil kepada siapapun. Penyampaiannya dapat dimulai dengan 'Kabar
Buruk' (Roma 1:13,32; 3:10, 23) dan diakhiri dengan 'Kabar Baik' (Efesus 2:13; 8-10).

Nasehat
(1.)

Dapatkanlah ( secara gratis) dan pelajarilah brosur:
"Injil Yesus Kristus yang Sejati - Pedoman Pelajaran Alkitab"
di situs internet ini:
( http://www.sastra-hidup.net/injil-keselamatan-surga/download/8-injil-keselamatansurga/198-injil-yesus-kristus-pedoman-pelajaran-alkitab-brosur/ ).

(2.)

Dapatkanlah ( secara gratis) dan pelajarilah buku:
"Injil - Lima Hukum Rohani yang Diperbarui!"
di situs internet ini:
( http://www.sastra-hidup.net/injil-keselamatan-surga/download/8-injil-keselamatansurga/33-injil-lima-hukum-rohani-yang-diperbarui/ )
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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

