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Pendahuluan

B
anyak dari kita cenderung memikirkan kasih sebagai hal yang 
sentimental atau emosional, tidak berhenti untuk 
mengeksplorasi kedalaman kasih yang sesungguhnya. Mungkin 

itulah sebabnya topik ini tidak pernah mendapat ulasan yang seharusnya. 
Saya rasa tidak ada orang yang akan menuduh A. W. Tozer sebagai 
orang yang senti mental. Ketika dia berurusan dengan suatu topik, dia 
mengambilnya langsung, muka ke muka. Saya pikir itulah yang disukai 
orang-orang ke tika membaca buku Tozer. 

Tozer menyampaikan lima puluh lima khotbah dari kitab Yohanes, 
dan buku ini menyampaikan pengertian singkapannya mengenai kasih 
Allah bagi kita, diambil dari injil ini.

Mendengarkan Tozer menyampaikan khotbah-khotbah ini adalah 
pengalaman yang luar biasa. Ketika berkhotbah, Tozer tidak pernah 
mengikuti naskah kata per kata atau bahkan skema yang terperinci. Ia 
biasanya melipat dua selembar kertas, menaruh catatan di bagian ta-
ngan kiri dan bagian tangan kanan, dan menyelipkannya dalam Alki-
tabnya. 
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Ingat, catatan-catatan ini dipersiapkan dengan doa dan kehati-hati-
an. Bagi dia, itu hampir merupakan tindakan penyembahan. Saya me-
mi liki banyak catatan khotbahnya yang disertai dengan audio khot-
bahnya. Sungguh menarik mengikuti catatan-catatan tersebut saat dia 
berkhotbah.

Meskipun saya mengatakan bahwa catatan-catatannya merupakan 
“tindakan penyembahan,” ia tidak pernah menyembah catatan-catatan 
tersebut. Persiapannya mungkin merupakan tindakan penyembahan, 
tetapi catatan-catatan itu sendiri hanyalah alat untuk menyampaikan 
khotbah yang akan diberkati Tuhan. 

Salah satu hal yang indah bagi saya tentang mendengarkan khot-
bah-khotbah Tozer adalah metodenya yang menyimpang dari subyek 
atau inti pembicaraan. Dia akan menyampaikan satu baris pemikiran 
dan, tiba-tiba, tampaknya akan mengubah topik. Lebih sering daripada 
tidak, metodenya yang menyimpang dari subyek atau inti pembicaraan 
itu menarik, dan banyak yang dimasukkan dalam buku ini.

Ketika berkhotbah, Tozer tidak terpaku pada catatannya. Dia mem-
biarkan Roh Kudus memimpin dia dalam penyampaian pesan itu. Jika 
itu melibatkan metodenya yang menyimpang dari subyek atau inti pem-
bicaraan, maka itu cukup bagus untuknya.

Dalam buku ini, saya telah mencoba untuk menjaga nuansa khot-
bah. Bukan esai itu sendiri, tetapi khotbah yang menekankan komit men 
nyata Tozer kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Saya percaya judul Tidak Ada Kasih yang Lebih Besar menguatkan 
apa yang dikatakan Tozer. Bahkan, perlakuannya terhadap Yohanes 
3:16 adalah hal yang paling menarik. Khotbah-khotbah ini disampaikan 
menjelang akhir hidupnya, dan apa yang dia katakan tentang Yohanes 
3:16 mengungkapkan karakter dan sifat Tozer.

Ia bersaksi bahwa ia belum pernah berkhotbah tentang satu ayat 
ini di seluruh pelayanannya. Dia telah mengutipnya ketika berkhotbah 
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dan juga dalam doa, tetapi dia tidak pernah memfokuskan khotbah pada 
satu ayat itu. Jelas bahwa Yohanes 3:16 sangat penting baginya, dan Tozer 
membawa serta beban kasih Tuhan dalam hidupnya.

Satu frasa yang begitu kuat yang dipakai Tozer, “Saya adalah orang 
terpenting di mata Tuhan.” Sungguh pernyataan yang sangat kuat. 

Kita suka mengatakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Na-
mun, Tozer menunjukkan bahwa Tuhan tidak berfokus pada sekelom-
pok orang, melainkan pada individu. Tuhan melihat individu dan mem-
perlakukan mereka seolah-olah mereka adalah satu-satunya di dunia. 

Setelah mendengarkan khotbah itu, saya harus berhenti dan me-
mikirkannya. Saya membutuhkan beberapa hari sebelum saya bisa kem-
bali mengerjakan naskah ini. Saya rasa tidak banyak orang benar-benar 
menghargai kasih yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita menganggap 
biasa saja apa artinya itu.

Dengan membaca buku ini, Anda akan melihat bahwa Tozer mem-
bahas topik ini dari berbagai cara. Saya yakin semakin Anda mendalami 
buku ini, semakin Anda akan terpesona oleh kedahsyatan kasih Allah 
dan bagaimana kasih itu disalurkan secara individual.

Adakalanya Tozer agak kasar, terutama terhadap agama. Dia me-
ngatakan masalah dengan agama Kristen saat ini adalah bahwa orang-
orang Farisi yang menjalankannya. Orang Farisi, khususnya pada za-
man Yesus, lebih tertarik pada hukum daripada kasih. Mereka akan 
me letakkan hukum demi hukum sampai beban dari semuanya itu 
menghancurkan hati orang-orang. 

Dengan sangat kuat, Tozer menaruh para pemimpin agama ini 
pada tempatnya. Dia sangat percaya bahwa hukum agama benar-benar 
menghalangi orang mengalami kasih Allah.

Dia setuju bahwa orang-orang Farisi itu bisa menjelaskan dan 
membicarakannya selama berhari-hari, mendefinisikannya dengan 
cara yang paling medalam. Masalahnya—menurut Tozer—mereka per-
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caya pada kasih Tuhan tetapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Itulah 
masalah agama saat ini.

Kita bisa menjelaskan semua yang ada di dalam Alkitab, tetapi belum 
mengalami kebenaran di dalam firman Tuhan. Inilah gairah Tozer: 
Tidak ada gunanya mengetahui kebenaran kecuali Anda juga telah 
mengalami kebenaran.

Unsur lain yang menarik dari buku ini adalah pembahasan Tozer 
tentang dosa yang tidak bisa diampuni dalam satu bab. Tidak terlalu 
banyak orang yang membicarakan hal ini. Mereka yang sering membi-
cara kannya tampaknya salah paham. Tozer memberikan definisi yang 
luar biasa tentang dosa yang tidak bisa diampuni dan bagaimana kita 
sebagai orang Kristen saat ini bisa menghadapinya. Jika kita tidak tahu 
apa itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita, itu akan merusak 
dan mengompromikan kekristenan saat ini.

Tantangan terbesar saya dalam menyusun buku ini adalah memu-
tuskan apa yang tidak akan disertakan. Khotbah tentang Injil Yohanes 
ini adalah beberapa yang terbaik dari Tozer. Karena pelayanannya akan 
berakhir di Chicago, dia menuangkan hikmat ke dalam setiap khotbah 
yang dia terima dari Tuhan bersama dengan pencerahan Roh Kudus.

Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan semua yang dikata-
kan Tozer di sini—Tozer sendiri tidak akan menginginkannya—tetapi 
membaca buku ini dan memikirkannya secara menyeluruh akan 
menunjukkan Anda ke arah yang benar.

Saya sarankan Anda membaca satu bab dan kemudian memikirkan 
apa yang baru saja Anda baca. Membaca buku Tozer bukanlah kompe-
tisi untuk melihat seberapa cepat Anda bisa membacanya, melainkan 
mengalami kebenaran seperti ia mengalaminya, dan Anda akan merasa 
berbeda daripada saat Anda mulai.

James L. Snyder
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kasih kristus  
yang Terfokus

Ya Bapa, kasih Kristus adalah hal paling menakjubkan  
yang pernah saya alami. Saya memuji-Mu karena Kristus telah 

memfokuskan kasih-Nya pada saya dan membawa saya ke dalam 
kerajaan-Mu. Semoga hidup saya setiap hari memberikan 

kesaksian tentang kasih-Mu. Amin.
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Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu:  
Kamu harus dilahirkan kembali.

—Yohanes 3:7

Aa

T
erkadang kita bisa melangkah terlalu jauh dan melebih-lebih-
kan, membuat pernyataan dengan menggunakan superlatif. 
Namun, cukup sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya ajar-

an Tuhan kita dalam ayat pembuka Yohanes 3. Itu benar-benar revo lu-
sioner.

Ini mengklasifikasikan dengan tajam; mengecualikan dan menca-
kup, membagi dan membedakan manusia satu sama lain. Ini berbeda 
dari semua ajaran agama lainnya dan lebih dari sekadar ajaran agama. 
Ini tidak berasal dari si pengajar. Bukan pola kebenaran yang terjalin 
dari banyak utas, seperti kebanyakan ajaran agama. Bukan seperti itu.

Sederhananya, ini adalah pelaporan praktis. 
Ketika seorang reporter keluar untuk bertugas, dia mengirimkan 

kembali apa yang telah dilihat dan didengarnya. Kita tidak menganggap-
nya sebagai ajaran si reporter. Kita hanya mengatakan itu adalah pe la-
poran faktual.

Inilah yang dilakukan Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguh-
nya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi 
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tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian 
kami” (Yohanes 3:11).

Di sini, Yesus mengambil karakter seorang reporter untuk diri-
Nya, dan untuk menjelaskannya dalam bahasa yang kita mengerti, Dia 
berkata, “Aku melaporkan kepadamu apa yang aku ketahui dan telah 
aku lihat.” Ini bukanlah pengajaran yang terpotong-potong—ini adalah 
pelaporan. Laporan kepada manusia di bumi tentang apa yang Dia, 
Tuhan surgawi, lihat dan dengar serta ketahui ketika Dia berada di 
surga. “Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada 
Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia” (ayat 13). 

Yesus mengerti bahwa banyak orang tidak mau menerima lapor an-
Nya: “Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu ten tang 
hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata 
dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorangpun yang telah 
naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak 
Manusia” (ayat 12-13). 

Itulah penjelasannya ketika Nikodemus bertanya, “Bagaimanakah 
mungkin hal itu terjadi?” (ayat 9).

Yesus mengatakan orang-orang tidak akan percaya pada apa yang 
Dia katakan atau apa yang Dia lihat. Mereka bahkan akan menolaknya. 
Ada dua alasan utama di balik ini. 

Pertama, orang-orang terlalu mencintai bumi dan dosa, dan kedua, 
mereka tidak percaya kepada Dia yang melaporkan. Itu adalah ketidak-
percayaan pada Juruselamat, Anak Allah. 

Ketidakpercayaan bukanlah kelemahan atau kegagalan pikiran. 
Sebaliknya, itu adalah opini. Ketika kita tidak percaya pada Yesus, kita 
memiliki opini tentang Yesus, yang menghalangi kita untuk percaya.

Seorang reporter pergi ke Washington, DC, dan menulis apa yang 
dia lihat dan dengar. Kita terkadang mengabaikan ceritanya bukan 
karena kita tidak bisa memahaminya, atau karena kita memiliki kele-
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mahan psikologis. Namun hanya karena kita tidak percaya pada si 
reporter. 

Ada orang-orang yang menerima bahwa Tuhan itu benar ketika 
mereka memercayai pesan-Nya. Tetapi ada yang menyangkal bahwa 
Tuhan itu benar, atau setidaknya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, 
dan mereka meragukan kebenaran si reporter dan tidak mau menerima 
rekaman tersebut. 

Apa yang Tuhan kita katakan?
Ada perbedaan mendasar yang ditekankan di sini oleh Juruselamat 

kita dan diajarkan oleh para rasul di tempat lain dalam Alkitab. Per-
tama, ada dua kepala ras manusia. Ada Adam pertama, kepala ras ma-
nusia jasmani, nenek moyang kita semua tetapi yang di dalamnya semua 
telah mati. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 15:22, “Karena sama se perti 
semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula se-
mua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.”

Kemudian ada Kristus, Adam terakhir, kepala ras manusia yang telah 
ditebus, dan kita membaca tentang Dia di banyak tempat, seperti da-
lam 1 Korintus 15:44-45: “Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang 
dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka 
ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis: ‘Manusia pertama, Adam 
menjadi makhluk yang hidup,’ tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang 
menghidupkan.”

Di sana Anda melihat perbedaan antara dua kepala ras manusia. 
Adam, kepala ras manusia jasmani, dan Kristus, kepala ras manusia 
rohani, karena Dia dulu dan sekarang adalah roh yang menghidupkan. 
“Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, ma nu-
sia kedua berasal dari sorga” (ayat 47). 

Kedua ras manusia ini hidup berdampingan dan berbaur. Orang-
orang yang milik Adam pertama adalah manusia di mana saja, dan orang-
orang yang milik Adam kedua adalah manusia baru yang diciptakan 
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dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik. “Jadi siapa yang ada di da-
lam Kristus,” kata Paulus kepada kita dalam 2 Korintus 5:17, “ia adalah 
ciptaan baru,” jadi ia memiliki kepala yang baru, yaitu Yesus Kristus 
Tuhan. Adam bukan lagi kepalanya. Ia tidak kembali kepada Adam; ia 
kembali kepada Kristus. Ia tidak mengambil hidupnya dari Adam; ia 
mengambil hidupnya dari Kristus dan mendapatkan keserupaannya dari 
Kristus. Kristus adalah kepala baru dari ciptaan yang baru dan mereka 
yang lahir dari Roh.

Disinilah masalah sesungguhnya dimulai; dua ras manusia ini hidup 
berdampingan di dunia. Itulah alasan penganiayaan dan masalah aga-
ma di setiap kota.

Kehidupan yang berdampingan dan berbaur ini terlihat dalam ke-
nyataan bahwa orang-orang yang ditebus tinggal di kota-kota, makan 
makanan, pergi bekerja, mengendarai mobil, berbicara di telepon, mem-
bayar tagihan, dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh ras 
manusia Adam yang lama. Tetapi, lihatlah, misteri dari segala misteri, 
sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada satu kelompok itu. Mereka 
terlihat seperti yang lain, tetapi mereka tidak seperti ras manusia Adam 
yang lama. Mereka hampir tidak bisa dibedakan, tetapi mereka berbeda 
dari yang lain karena meskipun mereka lahir dari benih Adam, mereka 
telah diselamatkan dari benih Adam dan dilahirkan ke dalam kerajaan 
Allah. Itu membawa kita kepada dua kerajaan yang hidup berdamping-
an: kerajaan daging dan kerajaan Roh, yang juga disebut kerajaan Allah.

Saya percaya pada persaudaraan manusia. Saya percaya ada per-
sau daraan universal dari yang sekali lahir, dan kemudian saya percaya 
pada persaudaraan universal dari yang dua kali lahir. Teman-teman mo-
dern dan liberal kita membuat kesalahan di mana mereka tidak mem-
be dakan antara yang lahir sekali dan yang lahir dua kali. Mereka mem-
buat persaudaraan universal dan mengatakan semua orang termasuk. 
Yesus Kristus membuat persaudaraan universal dan mengatakan se mua 


