




“Sejak pertama saya membaca buku Mark Batterson (‘In a Pit’ dengan judulnya 
yang panjang sekali, Anda tahu buku mana yang saya maksud), saya segera 
menyukai pandangan Mark mengenai kehidupan dan iman. Dia tidak berkata 
andai saja lalu jatuh dalam penyesalan. Dia berkata andai saja dan melakukan 
petualangan. Bacalah buku ini, dan Anda akan berbuat hal yang sama.”

—Jon Acuff, penulis buku terlaris versi New York Times,  
Do Over: Rescue Monday, Reinvent Your Work, and Never Get Stuck

“Mark Batterson mewujudnyatakan Allah dalam kehidupan dengan cara-cara 
yang bisa mengubah kita. Komunitas IF:Gathering ada oleh karena kuasa angan-
angan dan cara Allah bekerja melalui impian, bukannya ketakutan. Apa pun 
yang menghambat Anda, letakkan itu. Anda pasti tidak mau melewatkan 
kisah Allah untuk Anda. Karena jika Allah itu nyata, apa yang masih menahan 
kita?”

—Jennie Allen, visionaris pelayanan IF:  
Gathering dan penulis buku Restless

“Mark Batterson punya talenta luar biasa untuk menyebarluaskan inspirasi. 
Buku terbarunya berjudul Andai Saja akan membuat Anda termotivasi dan 
berani dengan cara yang benar-benar menghibur dan sangat alkitabiah.”

—Eric Metaxas, penulis buku terlaris versi New York Times,  
Miracles and Bonhoeffer

“Akhirnya, satu buku yang menjelaskan cara dan alasan mengapa Anda harus 
mengambil semua risiko supaya hidup Anda punya tujuan; satu tujuan yang 
murni dan berlandaskan pada iman.”

—Judah Smith, penulis buku terlaris versi New York Times, Jesus Is 

“Pastor Mark memiliki karunia untuk membuat kebenaran rohani dapat dipa-
hami dan dilakukan. Tulisannya informatif, mencerahkan, mendidik, dan enak 
dibaca. Itu akan membuat Anda dipenuhi dengan kedamaian yang bisa terjadi 
melalui iman yang diperbarui. Buku-buku Pastor Mark telah memberikan lebih 
banyak bimbingan rohani bagi saya daripada sumber apa pun, kecuali tentu saja 
Alkitab! Buku berjudul Andai Saja ini akan mengingatkan Anda tentang janji 



Allah, menegaskan kembali prinsip-prinsip kunci dari iman Anda, dan me ngem-
balikan semangat dalam perjalanan rohani Anda. Saya merasa terinspirasi, 
dikuatkan, dan terdorong, siap untuk menghadapi tantangan hidup dan terus 
mengejar impian saya. Terima kasih, Pastor Mark!”

 —Mara Shiavocampo, koresponden Good Morning America

“Bagaimana jika Allah menginginkan yang terbaik untuk kita? Itulah sebuah 
pertanyaan menggelitik yang Mark Batterson hadapkan kepada kita—dan 
akan mengubah hidup kita.”

 —David Green, CEO Hobby Lobby

“Mark Batterson adalah penutur cerita terbaik. Wawasannya akan membuat 
Anda terkesiap, dan membantu Anda menemukan angan-angan penting 
dalam hidup Anda.”

—Ben Arment, penulis buku Dream Year dan perintis Story conference.

“Lupakan rasa sesal! Berhenti merasa bersalah. Singkirkan keraguan! Mark 
Batterson menunjukkan cara untuk melangkah maju dengan percaya diri dan 
gairah, dengan mengetahui bahwa Allah tidak hanya di sisi kita, tetapi juga 
di pihak kita.”

—Hugh Freeze, pelatih utama tim sepakbola, Universitas Mississippi 
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1
Kuasa  

Angan-Angan

M e n c i u M  i s t r i  s aya  d i  P u n c a k  M e n a r a  e i f f e l

h ari itu adalah hari sempurna di Paris. Setelah menaiki 669 anak 
tangga ke lantai dua, kami naik lift dengan sangat tegang menuju 
puncak Menara Eiffel. Kemudian, saya mencium istri saya dengan 

Prancis sebagai saksinya. Tujuan hidup ke-102 tercapai!
Dan itu semua dimulai dari angan-angan.
Akan saya jelaskan maksud saya, tetapi pertama-tama, mari sedikit 

bersenang-senang. Dengan cara bagaimana tujuan saya itu dicapai? Yah, 
itu tergantung sudut pandang Anda. Anda bisa berkata bahwa saya menge-
rutkan bibir, mendekat dari arah kiri, menutup mata pada detik terakhir, 
dan voila—satu ciuman di Prancis, yang pasti jangan samakan itu dengan 
French Kiss.

Demikianlah kejadiannya, tetapi masih ada faktor lain. Ciuman seder-
hana itu adalah hasil rencana perjalanan yang cukup rumit. Kami terbang 
dari Bandara Internasional Dulles dengan Airbus A320. Lalu, kami mele-
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wati pos bea cukai di Prancis, naik kereta lokal RER ke Paris, memanggil 
taksi dengan supir menyebalkan yang terlalu sering mengucapkan made-
moiselle, dan mendapat petunjuk jalan dari seorang wanita Prancis yang 
menaruh anjing dalam dompetnya. Itu benar! Retro sekali, seperti roti bulan 
sabit! Namun, itu baru sebagian kecil dari kisahnya. 

Anda bisa bilang bahwa ciuman di Eiffel itu bermula saat saya mene
tapkan tujuan hidup ke-102. Pendapat itu ada benarnya. Anda tidak akan 
mencapai seluruh tujuan yang tidak pernah Anda tetapkan. Namun, awal 
mula ciuman kami berasal dari Pameran Dunia pada 1889 di kota Paris. 
Saat itu, lebih dari seratus seniman mengajukan rencana untuk merancang 
karya utama, adikarya dalam Exposition Universelle.

Pemenangnya adalah insinyur bernama Alexandre Gustave Eiffel; dia 
mengusulkan dibuatnya menara setinggi 984 kaki, yang menjadi bangunan 
tertinggi di dunia waktu itu. Orang-orang skeptis mengecam desainnya, 
mereka menyebutnya tidak berguna dan tidak berseni. Eifel menyebutnya 
La Dame De Fer — The Iron Lady.

Pertemuan romantis kami di menara itu bisa terjadi karena angan-
angan dari Bapak Eiffel. Dia sendiri berutang kepada 72 ilmuwan, insinyur, 
dan ahli matematika yang dia andalkan. Nama mereka tertulis di menara 
itu, dan tanpa kejeniusan mereka yang digabungkan kami tidak akan berci-
uman. Jadi, saya kira, kami berutang kepada tiap angan-angan mereka sebab 
karena itu kami bisa berciuman.

Setelah itu ada tiga ratus pemasang baut, penempa besi, dan tukang 
kayu. Dalam 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari mereka menggabungkan 18.038 
besi tempa yang begitu rumit. Oh, jangan lupa dengan tim akrobatik yang 
di pekerjakan Eifel untuk membantu para pekerjanya. Mereka menjaga 
keseimbangan tubuh pada balok-balok tipis sambil diterpa angin kencang. 
Kami berterima kasih kepada mereka semua—juga dewan kota Paris yang 
memberikan suara pada 1909 supaya menara itu tidak dirobohkan, pada-
hal izin berdirinya yang dua puluh tahun telah habis. Kami berutang budi 
kepada para anggota dewan dan setiap orang yang memilih mereka se hing ga 
kami bisa berciuman.
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Mungkin ini mulai terdengar seolah-olah sejarah bekerja sama supaya 
kami dapat berciuman, jadi saya berhenti di sini dan menuturkan maksud 
saya. Setiap momen, seperti ciuman di Menara Eiffel, tercipta dari jutaan 
angan-angan. Semuanya itu bergabung melalui jutaan cara yang berbeda 
sehingga momen itu menjadi mungkin.

Jika Anda perlu membaca kalimat itu lagi, jangan sungkan. Ini rumit—
sama rumitnya dengan kedaulatan Allah. Namun, sesederhana angan-
angan.

Gustave Eifel membangun menara itu bukan supaya Lora dan saya bisa 
berciuman. Walaupun begitu, angan-angannya memungkinkan kami ber ci-
uman. Angan-angan Anda juga akan membuka peluang bagi orang lain, yang 
kebanyakan tidak akan Anda temui pada masa Anda hidup. Namun jangan 
salah, setiap angan-angan kecil bisa membuat perbedaan eksponensial se-
panjang zaman, dan sampai selamanya.

Sejarah mirip permadani yang dijalin dengan rumit. Pola-pola yang bisa 
dibuat padanya tidak terbatas dan hanya Yang Mahatahu yang bisa menge-
tahui dan meramalkannya—tetapi angan-angan menjadi sarana agar benang 
permadani itu bisa dililitkan ke dalam jarum. Angan-angan tidak hanya 
akan mengubah lintasan hidup Anda; itu juga memengaruhi jalannya se-
jarah.

Ciuman kami di atas Menara Eifel adalah bagian dari reaksi berantai, 
awalnya saya berangan-angan apa Lora mau berkencan dengan saya. Angan-
angan itu saya wujudkan melalui tindakan—sebenarnya, saya memutar no-
mor telepon dan menutupnya beberapa kali. Aksi saya tidak ketahuan, sebab 
pada waktu itu identitas penelepon tidak tercantum.

Singkat cerita, satu angan-angan berujung pada angan-angan lain, yang 
menghasilkan tindakan. Hasil akhirnya? Pernikahan saya yang berusia 22 
tahun dan tiga angan-angan bernama Parker, Summer, dan Yosia.

Jika Anda diam dan memikirkannya, segala sesuatu diawali dari angan-
angan.

Setiap prestasi, mulai dari Hadiah Nobel hingga Piala Oscar, berawal 
dari angan-angan. Setiap mimpi, mulai dari pendaratan manusia di bulan 
hingga kue bulan yang dibuat untuk memeringatinya, berawal dari angan-
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angan. Setiap terobosan yang dihasilkan, dari internet hingga iTunes, ber-
awal dari angan-angan.

Dalam Alkitab, tertera 1.784 angan-angan. Sebagian besar berfungsi 
sebagai perjanjian bersyarat yang mengawali janji Allah. Jika kita meme-
nuhi persyaratannya, Allah akan penuhi janji-Nya! Jadi, yang memisahkan 
antara keadaan saat ini dan impian terbesar Anda adalah sedikit angan-
angan.

Sedikit angan-angan bisa mengubah segalanya.
Sedikit angan-angan bisa mengubah apa saja.

BagaiMana Jika?

Pada 15 Agustus 1987, Howard Schultz dihadapkan pada keputusan tersulit 
dalam hidupnya—haruskah dia membeli franchise kedai kopi yang tidak 
terkenal dengan nama aneh: Starbucks.

Bagi kita yang sudah tahu, keputusan itu sangat mudah. Namun, bagi 
Schultz, harga 3,8 juta Dollar terasa seperti ikan salmon mau menelan ikan 
paus. Dalam memoarnya, Pour Your Heart into It, arsitek di balik merk 
Starbucks ini mengingat kembali momen peluangnya.

Ini adalah momenku, pikir saya. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan 
ini, jika aku tidak keluar dari zona nyamanku dan mengambil semua risiko, 
jika aku membiarkan terlalu banyak waktu berlalu, momenku ini akan lewat. 
Saya tahu bahwa jika saya tidak memanfaatkan kesempatan itu, saya akan 
mengingatnya seumur hidup, sambil bertanya-tanya: bagaimana jika 
peluang itu tidak saya ambil?1

Howard Schultz membuat keputusan menentukan untuk mening-
galkan kondisinya yang nyaman dengan gaji 75.000 Dollar. Dia kemudian 
mengejar hasratnya mengelola bisnis kopi. Pada 26 Juni 1992, lima tahun 
kemudian, saham Starbucks ditawarkan ke publik. Itu adalah saham kedua 
paling aktif yang diperdagangkan di NASDAQ waktu itu; pada penutupan 
sesi perdangangan, kapitasi pasarnya mencapai 273 juta Dollar. Tidak jelek 
untuk investasi senilai 3,8 juta Dollar!
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Sekarang, Starbucks punya 16.580 toko di 40 negara; pendapatannya 
4,7 miliar Dollar, karyawannya 137.000 orang, dua kali populasi Greenland. 
Menurut perkiraan paling optimis, Starbucks menjual 3.861.778.846 kopi 
di tahun lalu.2 Masih ditambah 87.000 minuman lainnya yang merupakan 
kombinasi dari berbagai minuman!3

Dan setiap sesapan kopi di Starbucks berawal dari angan-angan.
Sebagai catatan, minuman favorit saya di Starbucks adalah karchiel 

macchiato. Kami sendiri memiliki dan mengoperasikan kedai kopi di Capitol 
Hill, tetapi saya tidak antikemapanan. Tatkala saya tidak di dekat kedai kopi 
Ebenezer, saya akan menyeruput kafein dari mana saja saya bisa. Dan berkat 
Starbucks, sepertinya saya bisa meminum kopi di setiap sudut jalan di Ame-
rika!

Jika Anda kembali ke awal ketika Starbucks baru dirintis, franchise ini 
dimulai dari angan-angan Howard Schultz. Begitu juga Ebenezer—kami 
berangan-angan bagaimana jika kami membangun kedai kopi tempat ge-
reja dan komunitas kami bisa bertemu?

Dengan mengesampingkan satu juta pelanggan kami, angan-angan 
mengubah banyak impian jadi kenyataan. Setiap sen dari laba bersih yang 
kami dapat--saat ini lebih dari 1 juta Dollar--diinvestasikan kembali untuk 
tujuan kerajaan Allah. Dan setiap sen yang kami hasilkan berawal dari angan-
angan.

Apa angan-angan Anda?
Jika Anda belum tahu, teruslah membaca.
Saya ingin Anda tahu bahwa saya telah berdoa untuk Anda. Saya tidak 

tahu siapa nama Anda atau bagaimana kabar Anda, tetapi Allah tahu. Dan 
saya telah meminta-Nya untuk meletakkan buku ini di tangan Anda pada 
waktu yang tepat. Itulah doa saya untuk tiap buku yang saya tulis. Jadi, ketika 
seseorang meminta maaf karena belum membaca buku saya, saya mema-
afkan. Saya percaya waktu Allah.

Begitu pula sebaliknya. Hadirnya buku ini di tangan Anda membukti-
kan bahwa Anda siap berangan-angan. Saya berdoa supaya Allah menying-
kap kannya sembari Anda membacanya.
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Sebab, angan-angan bukan hanya tertulis dalam buku.
Anda sendiri punya.
Namun, pertama-tama, Anda harus mengatasi penyesalan.

Penyesalan terBesar

Alkitab memuat beberapa epitaf (tulisan di batu nisan), dan salah satu yang 
paling menyedihkan terpendam di Yeremia 46:17. Tulisan itu mengingatkan 
saya pada nisan tua di satu pekuburan kuno yang ditutupi semak belukar. 
Di ayat itu, seorang nabi berseru,

“Firaun, raja Mesir, hanya tukang ribut saja. Ia membiarkan kesempatan 
berlalu.” (Alkitab Shellabear 2010)

Firaun Hophra adalah raja keempat dari dinasti ke-26 yang berkuasa 
di Mesir. Sebagai pemimpin politik dan agama dari salah satu peradaban 
paling maju di dunia, firaun punya begitu banyak potensi dan kuasa yang 
besar. Dia bisa merebut dan membuat sejarah. Namun, dia membiarkan 
begitu saja momen angan-angannya berlalu. Kesempatan yang ada tidak 
diambil. Karena Firaun Hophra memerintah selama sembilan belas tahun, 
kemungkinan ada lebih dari satu kesempatan yang dia lewatkan! Dia me-
nyesal karena angannya tidak dia wujudkan, dan penyesalannya itu terbawa 
sampai mati.

Saya punya satu prediksi yang berani.
Di akhir hidup Anda, penyesalan terbesar tidak akan datang dari tin-

dakan yang Anda lakukan dan yang Anda harap seharusnya tidak dilakukan. 
Rasa sesal terbesar justru akan datang dari tindakan yang tidak Anda lakukan 
dan yang Anda harap seharusnya dilakukan. Mimpi yang tidak pernah kita 
tindaklanjuti akan menjadi penyesalan.

Prediksi saya didukung oleh penelitian dari dua psikolog sosial bernama 
Tom Gilovich dan Vicki Medvec4. Menurut penelitian mereka, waktu adalah 
faktor kunci dari hal-hal yang kita sesali. Dalam jangka pendek, kita akan 
ebih menyesali suatu tindakan daripada tidak berbuat apa-apa, perbanding-
annya 53 terhadap 47 persen. Dengan kata lain, kita akan langsung menye-
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sal atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Namun dalam jangka panjang, 
kita akan lebih menyesali sikap tidak berbuat apa-apa daripada bertindak 
atas sesuatu, perbandingannya 84 terhadap 16 persen.

Hasil penelitian di atas bukan untuk diartikan bahwa ketika ada sesu-
atu yang tidak seharusnya kita katakan atau perbuat, maka penyesalannya 
tidak bertahan lama. Penelitian itu hanya mau menunjukkan bahwa penye-
bab rasa sesal paling panjang adalah peluang yang kita lewatkan. Itulah 
angan-angan yang menghantui kita sampai kita meninggal dan sampai 
selamanya.

Sekarang saya akan menerjemahkan hasil penelitian itu ke ranah teo-
logis. 

Kita terlalu terpaku pada dosa-dosa yang kita sadari, tetapi tetap kita 
lakukan. Kita menjalankan kekudusan dengan cara mengurangi maknanya—
dengan berpendapat bahwa jika kita tidak lakukan ini dan itu, kita tidak 
berdosa. Masalahnya, Anda tidak mungkin tidak berdosa sambil melaku-
 kan sesuatu dengan cara yang tidak benar.

Benar bukan hanya berarti tidak berbuat salah—tetapi juga melaku-
kan sesuatu dengan benar. Hidup benar bukan hanya menahan diri dari 
godaan—tetapi juga mengejar peluang-peluang dari Allah untuk kita. Hidup 
kudus dengan mengurangi maknanya berarti bertanding dengan tujuan 
tidak kalah. Padahal hidup benar berarti mengerahkan segalanya bersama 
Allah. Hidup benar berarti bertanding supaya menang. Yakni menjalani 
hidup seolah-olah kemenangan sudah diraih di salib Kalvari, yang sudah 
dimenangkan.

Menurut pendapat saya, yang paling mendukakan hati Bapa surgawi 
adalah dosa tidak berbuat sesuatu yang kita tahu harus diperbuat—yaitu 
berbagai “mungkin saja”, “barangkali”, dan “bisa jadi”. Mengapa? Sebab, tidak 
ada yang mengetahui potensi dari Allah bagi kita, sebaik Allah sendiri yang 
telah memberikannya!

Potensi adalah karunia Allah bagi kita.
Memaksimalkan karunia itu adalah balasan kita kepada Allah.
Tidak melakukannya akan berbuah penyesalan.
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Pola Pikir kontrafaktual

Waktu saya di sekolah menengah, banyak orang tidak tahu jika saya ber-
cita-cita menjadi guru sejarah. Saya adalah penyuka sejarah, tetapi saya 
sendiri belum tahu banyak.

Secara teknis, sejarah adalah studi tentang peristiwa di masa lalu—
yakni fakta yang pernah terjadi. Namun, ada satu cabang dari ilmu sejarah, 
yang disebut teori kontrafaktual, yang intinya membuat pengandaian. 
Cabang ilmu ini berusaha menampilkan realitas alternatif andaikan roda 
sejarah berputar ke arah lain.

Banyak orang mengatakan bahwa pertanyaan yang disukai para 
sejarawan adalah bagaimana jika.5

Bagaimana jika satu dari empat peluru yang menembus mantel George 
Washington dalam pertempuran Monongahela pada 1755 menem bus jan-
tungnya?

Bagaimana jika invasi D-Day pada 6 Juni 1944 gagal menghancurkan 
rezim Nazi?

Bagaimana jika pada 2 Juli 1863 pihak sekutulah yang memenangkan 
pertempuran Little Round Top di kota Gettysburg?

Sejarah penuh angan-angan, Alkitab juga.
Bagaimana jika umban yang Daud lemparkan tidak mengenai dahi 

Goliath?
Bagaimana jika Ester tidak berpuasa, dan tidak mendapat perkenanan 

Allah, sehingga gagal menyelamatkan orang Yahudi dari genosida?
Bagaimana jika Yusuf dan Maria tidak mengindahkan peringatan ma-

laikat untuk lari dari Betlehem sebelum pengikut Herodes tiba di sana?
Contoh-contohnya bisa terus dibuat.
Secara sederhana. teori kontrafaktual adalah sarana melatih pola pikir 

kontrafaktual. Latihan ini bukan hanya bermanfaat bagi sejarawan; tetapi 
juga latihan yang sehat bagi semua orang. Pola pikir kontrafaktual meru-
pakan faktor penting dalam penetapan tujuan dan pengambilan keputusan. 
Ia berpikir secara tidak biasa dan bertentangan dengan pandangan umum. 
Ia adalah kemampuan tersendiri untuk membayangkan alternatif.
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Buku ini dirancang supaya kita berpikir kontrafaktual. Sebab, bukan 
hanya sejarah ataupun Kitab Suci yang dipenuhi dengan angan-angan. Da-
lam hidup kita, angan-angan juga adalah titik balik dan titik perubahan!

Neuroimaging menunjukkan bahwa saat kita makin tua, kencede rung-
an berpikir kita bergeser dari otak kanan yang imajinatif ke otak kiri yang 
logis. Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhenti berimajinasi dan 
menghidupkan lagi kenangan yang dulu. Saat itulah kita berhenti mencip-
takan masa depan dan mulai mengenang masa lalu. Saat itulah kita ber-
henti beriman dan mulai hidup dengan logika. Saat itulah kita berhenti me-
mikirkan kemungkinan yang baru dan merasakan penyesalan.

Tidak seharusnya itu terjadi!

rencana hiduP

Baru-baru ini, saya menyusun rencana hidup bersama seorang life coach se-
lama dua hari.

Saya yakin bahwa pelajaran dua hari itu bisa memberi manfaat di sisa 
hidup saya. Saya hanya berharap andai saja saya tidak perlu menunggu lebih 
lama. Terus terang, saya lebih suka merencanakan hari libur daripada hidup 
saya! Meskipun saya punya beberapa tujuan hidup, seperti tujuan ke-102, 
kenyataannya saya tidak pernah dengan sengaja mengubah berbagai pe-
luang jadi kenyataan.

Latihan itu terdiri dari sembilan belas sesi, dengan dibimbing oleh 
mentor. Masing-masing bertujuan supaya saya bisa memikirkan ulang hidup 
saya. Kami berdua berusaha berfokus pada masa depan dengan melihat me-
lalui lensa masa lalu. Saat itu, saya seperti sedang memainkan gim puzzle 
di mana saya harus menghubungkan titik-titik, dengan huruf-huruf penanda 
yang melambangkan kesetiaan Allah.

Saat latihan itu selesai, saya jadi mengerti apa yang menjadi takdir saya. 
Di salah satu sesi latihan itu, saya diminta menggambarkan alur hidup saya 
dengan mengidentifikasi beberapa titik balik. Selanjutnya, kami menamai 
tahap-tahap hidup saya. Terakhir, kami menentukan mana saja yang me-
rupakan “pintu gerbang kehidupan”—yaitu saat-saat menentukan yang 
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mengubah lintasan hidup kita; momen menentukan ketika mimpi ter-
bentuk, keputusan dibuat, atau risiko diambil.

Proses penyusunan rencana hidup menyadarkan saya bahwa saya 
adalah sejarawan bagi diri sendiri. Allah memang mengatur hari-hari kita, 
Dia menentukan langkah kita dan mempersiapkan pekerjaan yang baik, 
tetapi tugas kita adalah mengambil pelajaran dari sejarah, termasuk dari 
rasa sesal. Kita harus mengambil hikmah dan memanfaatkan kesalahan. 
Kita harus bisa menghubungkan antara sebab dan akibat. Dan kita harus 
menyusun ulang masa depan dalam kerangka janji Allah.

Seberapapun banyaknya penyesalan Anda, Allah selalu memberi ke-
sempatan kedua. Dan betapa pun dalamnya itu, Dia dapat mengubahnya 
menjadi banyak peluang.

Buku ini berisi kisah orang-orang seperti Anda, yang mengambil pel-
ajaran dari sejarahnya. Yesus telah memberi petunjuk-Nya melalui riwayat 
kita. Dia adalah Penulis dan Penyempurna iman kita. Jika Anda membiar-
kan Dia mengendalikan hidup Anda sepenuhnya, Dia akan menuliskan 
kisah-Nya di sepanjang hidup Anda. Saya tidak bisa jamin bahwa Anda tidak 
akan sakit atau menderita, tetapi saya bisa berjanji bahwa Anda akan bahagia 
selamanya. Bahkan lebih dari itu: yaitu beroleh sukacita kekal.

Dan itu mengantar kita pada kitab Roma pasal 8.

delaPan Besar

Ketika bicara mengenai Roma 8, para kritikus sekalipun tidak bisa berkata-
kata. Tidak banyak penjelasan dapat menjabarkan misteri dan keagung an-
nya.

Teolog dan pendeta John Piper menyebut Roma 8 sebagai pasal teragung 
dalam Alkitab. Singkatnya, “Delapan Besar.”6

Siapa saya hendak menyanggah beliau?
Martin Luther menyebutnya, “Injil paling jelas di antara semua Injil.”7 

William Tyndale, yang mati martir karena menerjemahkan Alkitab ke da lam 
bahasa Inggris, menyebutnya “bagian terbaik dari Perjanjian Baru.”8 Douglass 
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Moo, seorang profesor di salah satu almamater saya, menyebutnya “ruang 
terdalam di dalam katedral iman Kristen.”9

Saya selalu menganggap Roma 8 sebagai “Pasal Penuh Angan-Angan.” 
Di dalamnya ada sepuluh angan-angan yang mengarah pada kemungkinan 
tidak terbatas. Satu sebutan terakhir untuk Roma 8 adalah “Super Eight”. 
Sebab, seperti sebuah film yang keren, Roma 8 punya segalanya—ada aksi, 
petualangan, jalan cerita, bahkan sejumlah efek khusus.

Pasal ini bagai patung Daud buatan Michaelangelo.
Mona Lisa buatan da Vinci.
Symphony No. 5 gubahan Beethoven.
Pidato Lincoln di Gettysburg.
Roma 8 dimulai dengan suatu kegemparan:

Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus 
Yesus.10

Bagian akhirnya seperti kisah dongeng:

Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-ma laikat, 
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang 
akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, 
ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari 
kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.11

Tepat di tengahnya, ada Jembatan Brooklyn versi Alkitab:

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.12

Lalu, ada plot pendukung (subplot):

Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, 
oleh Dia yang telah mengasihi kita.13

Seluruh kebenaran itu akan saya kupas di sini, tetapi kuncinya ada pada 
satu kata dengan dua huruf di tengah Roma 8. Kata itu adalah if, yang jadi 
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kunci dan pusatnya. Itu menjadi patokan dari seluruh pesan yang disam-
paikan dalam pasal teragung.

Jika (If) Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?14

Kata tersebut (if) bakal mengubah keadaan dan juga kehidupan. Namun, 
Anda harus menyingkirkan penghalang Anda. Jika Anda punya keraguan 
bawah sadar mengenai maksud baik Allah, keraguan itu bakal menjelma 
menjadi ribuan ketakutan. Namun, jika Anda percaya sepenuh hati bahwa 
Allah ada di pihak Anda, realitas alternatif menanti Anda.

Untuk menerangkan hal itu maka buku ini ditulis, tetapi pertama-tama, 
saya beri satu catatan. 

Buku ini tidak berisi teologi sistematik yang akan bertentangan de-
ngan maksudnya! Buku ini juga bukan buku tafsir; tetapi lebih mirip lukis an 
impresionis.

Tujuannya bukan menganalisis 39 ayat dalam Roma 8 dengan logika 
otak kiri. Namun, melukiskan kerangka iman, harapan, dan kasih dengan 
mekanisme otak kanan. Ketika saya mulai menulis buku ini, saya jatuh cinta 
pada Roma 8, seperti saya mencintai Lora pada hari pernikahan kami. Setelah 
22 tahun berlalu, cinta kami terasa lebih dalam, lebih lama, dan lebih kuat. 
Itu pula perasaan saya tentang Roma 8 setelah selesai menulis buku ini; dan 
itu doa saya untuk Anda. Semoga kasih Anda kepada Allah yang memberi 
Anda harapan dapat diperbarui kembali! Semoga jantung Anda semakin 
berdetak cepat tatkala Anda membuka halaman-halaman buku ini; dan 
lebih penting lagi, pada Alkitab.

Saya harap Anda mulai membaca buku ini dan tidak bisa berhenti; 
tetapi saya punya saran. Buku ini sengaja disusun menjadi tiga puluh bab. 
Saya rekomendasikan supaya Anda membaca satu bab dalam sehari. Anggap 
saja selama tiga puluh hari Anda berangan-angan. Dan mengapa pula Anda 
tidak membacanya dengan teman, kelompok kecil, atau klub buku? Sebab, 
angan-angan sangat menyukai orang banyak!

Apa angan-angan Anda?
Ayo cari tahu.
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Bagaimana jika Anda hanya perlu satu keputusan  
agar hidup Anda sama sekali berbeda?


