
Tambahan
Menptasi Kesulitan

Kesulitan pada pihak calon petobat terungkap dalam bentuk pertanyaan,
dalih, keberatan, dan bantahan. Jenis-jenis kesulitan pilihan berikut ini
merupakan contoh-contoh yang cocok. Belajarlah untuk mengatasinya! Jangan
lupa untuk mempelajari ayat-ayat yang diberikan.

Jenis 1: Menganggap Diri Benar

"Saya berusaha untuk menjadi seorang beragama yang baik. "
"Saya sedang berusaha sekuat-kuatnya."
"Saya sebaik orang lain."

Pernyataan-pernyataan ini diucapkan oleh orang yang mempercayai kebe-
narannya sendiri. Tinjaulah kembali kisah Nikodemus dalam pasal 4. Ingat

_ bahwa "Kehidupan yang paling baik masih belum cukup baik" dalarn pasal 7.

Pengamatan

- Di hadapan Allah perbuatan kita yang terbaik masih
rendah mutunya dan tidak memenuhi norma-norma
kekudusan-Nya.

Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan jiwa
kita. I

I

I

Kita tidak diselamatkan karena mencoba, tetapi kare-
na percaya kepada Yesus Kristus Sang Juruselamat.

!
Yesus Kristus saja adalah Juruselamat.

Kita sekalian harus dilahirkan kembali.

Kita harus percaya kepada apa yang telah dilakukan
Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Allah.

Keselamatan adalah karunia yang harus diterima oleh
iman.
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Ayat Alkitab

Yesaya 64-:6
Lukas 18:i}-14
Roma 3:10,12

Titus 3:5

Yesaya 12:2
Kisah 16:3',1

Kisah 4:12
Ibrani 7:26

Yohanes 3:3,5

Roma 3:22-26

Roma 6:23
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Jenis 2: Ketidakpastian Tentang Keselamatan

"Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah diselamatkan?"
"Saya tidak merasa berbeda. "

Seseorang mungkin memerlukan pertolongan untuk memperoleh kepastian
keselamatan. Katakan kepada orang itu bahwa keselamatan kita tidak bergantung
pada perasaan kita, melainkan pada fakta. Perasaan kita berubah; Firman Allah
adalah kebenaran kekal yang tidak berubah. Fakta itu ialah Allah telah menye-
diakan sarana keselamatan melalui Kristus Juruselamat. Ia telah mengatakan
kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan Ia lakukan.

Bacalah bersama dengannya ayat-ayat ini: Yohanes 3:16; 5:24; 6:37; 11:25;
Roma 10:13; I Yohanes 5:11-13; Wahyu 3:20.

Mintalah orang itu menyatakan sekali lagi apa yang telah dilakukannya; menga-
kui dirinya seorang berdosa, mohon pengampunan dan menerima Kristus sebagai Ju-
ruselamatnya. Sekarang, karena ia sudah melakukan bagiannya, ia dapat yakin bah-
wa Allah telah melakukan bagian-Nya juga, yaitu mengampuninya menyucikannya,
dan memberikan hidup kekal kepadanya. Allah tidak berdusta. Orang itu haruslah
menerima ini sebagai suatu fakta, bersyukur kepada Tuhan untuk itu, dan mulai
hidup sebagai anak Allah. Perasaan sukacita dan damai sejahtera akan menyusul.

Jenis 3: Tidak Sanggup Mengamalkan Kehidupan Kristen

"Kehidupan Kristen terlampau sukar. "
'Terlampau banyak yang harus dikorbankan. "

Pengamatan

Kehidupan Kristen terlampau sukar untuk dijalani,
kecuali kalau ia dilahirkan kembali. Melalui pertobatan,
Kristus memberikan keinginan dan kuasa untuk men-
jalani kehidupan Kristen.

Tidak ada yang terlampau banyak untuk dikorbankan
kalau itu berarti keselamatan jiwa saudara dari kebina-
saan kekal.

Yang dikorbankan itu tidak sepenting dengan menerima
seorang Oknum dan kehidupan yang bahagia (berlim-
pah-limpah)1 Kekristenan adalah Kristus.

Ayat Alkitab

Matius 11 :28-30
Markus 8:36
Yohanes 1:12
Roma 1:16

Roma 6:23
Roma 15:13

Filipi 3:9
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Jenis 4: Terlalu Sibuk

"Saya terlalu sibuk, saya tidak mempunyai waktu. "
"Kali lain saja baru saya akan percaya. "

Hidup tidak menentu sama sekali. Saudara mungkin tidak mempunyai
kesempatan lain untuk bertobat. Waktu keselamatan Allah adalah sekarang
ini. Agaknya "besok" adalah waktu Iblis.

Pengamatan Ayat A,lkitab

Putuskansekarangkepada siapasaudaraakan beribadah. Yosua 24: 15

Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amsal 27: 1

Hari ini adalah hari keselamatan. Yesaya 55:6-7
II Korintus 6:2
Ibrani 2:3; 3:7-8

Jenis 5: Semua Agama Sama Saja
"Kita semua sama-samamenuju surgameskipun melaluijalan-jalanJang lain."
•'Agama yang satu sama baiknya dengan agama lainnya; semuanya menga-

jar supaya berbuat baik. "
•'Tak menjadi soal apa yang saudara percayai, asal saja saudara bersung-

guh-sungguh. "
Meskipun pendapat ini sudah umum, namun itu berlawanan dengan Firman

Allah. Kesungguhan hati tidak menjamin keselamatan. Seseorang dapur menga-
nut kepercayaan yang salah dengan bersungguh-sungguh.

Pengamatan

Apa yang saudara anggap merupakan jalan yang lurus
dapat menuju kepada kematian.

Yesus menyatakan, "Akulah pintu ... Akulah jalan."

Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan
Juruselamat.

Hanya ada satu Allah dan satu pengantara, yaitu
Yesus Kristus.

Ayat Alkitab

Amsal 14: 12;
16:25

Yohanes 10:7-9;
14:6

Yohanes 8:24
Kisah 4: 12

I Timotius 2:5
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Jenis 6: Bergantung pada Diri Sendiri

"Saya bergantungpada diri sendiri, mengapa harus mempercayai orang lain?"

Ingatkan orang itu bahwa kekuatan manusia kelak akan lenyap; cuma Fir-
man Allah yang kekal (Yesaya 40:6-8), dan Tuhan Allah saja yang betul-betul
dapat dipercayai (Amsal 3:5).

Pengamatan

Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya;
hanya Yesus Kristus, Sang Juruselamat, yang dapat
menyelamatkan.

Kita semua orang berdosa. Bagaimana orang berdosa
dapat menyelamatkan diri sendiri?

Kita harus percaya akan apa yang telah dilakukan
Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Allah.

Jalan menuju kebenaran bukan oleh perbuatan kita
sendiri, tetapi oleh iman kepada Kristus saja.

Ayat Alkitab

Kisah 4:12
Roma 5:6

Roma 5:8-10

Roma 3:22-26

Roma 4:3-5
Efesus 2:8-9

Jenis 7: Orang Kristen Munafik

"Saya tidak percaya semua ajaran agama ini. "
"Di samping itu, orang Kristen sama sekali tidak konsekuen. "

Pengamatan

Orang yang bijaksana mengakui adanya Oknum yang
Mahabesar, yang kita sebut Allah.

Ketidakkonsekuenan orang Kristen tidak dapat diper-
gunakan sebagai dalih. Uang palsu tidak dapat menia-
dakan kegunaan uang tulen. Sebuah pohon dikenal dari
buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.

Allah yang adil di surga mempunyai norma-norma-Nya
sendiri untuk menghakimi orang.

Setiap orang harus memberi pertanggungjawaban
kepada Allah.

Ayat Alkitab

Mazmur 14:1
Yohanes 17:3

Matius 7:17-18
Matius 12:33

Roma 2:1-11
Roma 10:3

Roma 14:12
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Jenis 8: Agama Mana yang Benar?

"Bagaimana saya bisa tahu golongan agama mana yang benar?"
"Saya bingung karena begitu banyak agama yang ada. "

Berbicaralah dengan penuh pengertian kepada orang yang bersangkutan itu. Pe-
doman iman dan tingkah laku adalah Alkitab (I Yohanes 4:1). Berikut ini ada beberapa
garis pedoman yang dapat diberikan kepadanya untuk menguji tiap golongan agama.

Pengamatan

Apakah golongan itu mengakui bahwa Allah Bapa meng-
utus Anak-Nya untuk menjadi Juruselamat dunia? Dan
bahwa Yesus adalah Anak Allah, dan ilahi sifat-Nya?

Apakah golongan itu mengakui bahwa Yesus Kristus
menjelma, yaitu Allah dalam keadaan manusia? Dan
bahwa Yesus bangkit secara jasmani dari kematian
dan naik ke surga?

Apakah golongan itu menyetujui kekuasaan Kristus dan
para rasul, seperti rasul Yohanes, Petrus, dan Paulus?

Apakah golongan ini menyatakan kasih Allah? Atau-
kah hanya menyatakan kepatuhan kepada hukum
Taurat yang hampa kasih?

Apakah golongan itu percaya bahwa dosa itu sung-
guh nyata dan bejat?

Apakah golongan ini menerima jasa-jasa (manfaat)
darah Kristus yang tercurah untuk menyucikan dan
mengampuni dosa?

Apakah golongan itu percaya akan karunia Roh
Kudus? Dan bahwa la dapat berada di dalam dan di
atas diri orang percaya?

Ayat Alkitab

Matius 16: 16
Kisah 4:12
I Yohanes 4:14-15

Yohanes 1: 14
I Korintus 15: 12-20
I Timotius 3: 16
I Yohanes 4:2

I Yohanes 4:4-6

I Yohanes 4:7-8

Roma 5:12,18,21

Matius 26 28
I Yohanes 1:7

Roma 8:1£i
Galatia 4:6,
I Yohanes 4: 13

Kita harus tenggang rasa apabila mendekati orang yang mencari kebenaran
yang kepercayaan agamanya tidak sesuai dengan yang disebutkan di atas itu.
Hanya Yesus yang hidup yang diperkenalkan dengan kasih, dapat memenangkan
hati mereka! Lihatlah Yohanes 10:10 dan I Yohanes 5:11-12.
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Jenis 9: Kesetiaan kepada Keluarga
"Saya tidak mau mengkhianati keluarga dan nenek moyang saya,'

karenanya saya tidak mau berpindah dari agama tradisional. "

Pengamatan

Allah tunggal yang hidup dan benar telah berkenan
menyatakan diri-Nya melalui Alkitab.

Allah juga telah menyatakan diri-Nya dalam Anak
tunggal-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang men-
jelma menjadi manusia.

Meskipun ada banyak pemimpin agama dalam sejarah,
tetapi hanya ada seorang Juruselamat.

Allah akan menghormati orang yang menghormati diri-Nya.

Orang percaya harus juga menghormati orang tuanya
dan orang lanjut usia.

la masih harus setia kepada keluarganya dan kepada
nenek moyangnya, tetapi yang terutama ia harus setia
kepada Tuhan Yesus.

Oleh kuasa Roh Kudus, ia harus beribadah kepada Allah
saja - bukan malaikat, bukan orang kudus, bukan
pengantara, patung-patung, nenek moyang, atau berhalaI

Ayat Alkitab

I Tesalonika 2: 13
Ibrani 1: 1-2

Yohanes 1: 18
II Timotius 3: 15

Kisah 4:12
I Timotius 2:5-6

I Samuel 2:30

Keluaran 20: 12
Imamat 19:32

Ibrani 12:2-3
Ibrani 1:3-7

Keluaran 20:5-6
Yohanes 4:23-24
Wahyu 22:8-9

Ayat Hafalan

Fakta keselamatan
Sarana keselamatan
Semua orang telah berdosa
Pemberian kasih dari Allah
Pintu yang terbuka
Keselamatan melalui Kristus
Kuasa untuk menjadi saksi
Kasih Allah dinyatakan
Diselamatkan oleh rahmat-Nya
Yesus memberi perhentian
Firman Allah yang diilhamkan
Hidup baru
Hidup dalam Anak Allah

I Timotius 1: 15
Roma 10:13
Roma 3:23
Yohanes 3: 16
Wahyu 3:20
Kisah 4:12
Kisah 1:8
Yohanes 1:18
Titus 3:5
Matius 11 :28-29
II Timotius 3: 16-17
II Korintus 5: 17
I Yohanes 5:11-12


