
           
 
             GEREJA  

      RAHASIA  
MENGENAL FIRMAN-NYA, MENGENAL UMATNYA YANG DIANIAYA   

 

Bagi jutaan orang percaya di seluruh dunia, iman dalam Kristus 

 dan keyakinan dalam ajaran Alkitab tidak hanya dapat membuat  

seseorang berkecil hati tetapi sebenarnya juga berbahaya. 

 
 
 

MENGENAL UMATNYA YANG DIANIAYA,   
MENGENAL FIRMAN-NYA.  

 
 
 

Secara berkala, pertemuan ini diadakan agar kita terlibat  dalam 

penelaahan Alkitab yang intens selama enam jam saat kita 

mengidentifikasi diri dengan saudara-saudara kita yang dianiaya 

di seluruh dunia dan berdoa untuk mereka. 

 

Tujuan Gereja Rahasia adalah agar anda dapat menyampaikan 

apa yang anda pelajari dalam pertemuan tersebut kepada orang lain 

sehingga anda dapat menjadikan orang lain sebagai murid Kristus 

di semua bangsa untuk kemuliaan Allah. 

secretchurh.org 



Apa itu Gereja Rahasia? 

 

Gereja Rahasia dimulai di Gereja Brook Hills berdasarkan waktu yang Dr. Platt telah 

habiskan bersama saudara-saudara dalam gereja-gereja rumah yang diadakan di bawah 

tanah di negara-negara Asia. Dalam konteks tersebut, mereka berkumpul bersama sambil 

mempertaruhkan hidup mereka selama 8-12 jam pada suatu waktu hanya untuk berdoa, 

menyembah, dan mempelajari Firman. Ini adalah sesuatu yang sederhana, murni, 

berbahaya, dan memuaskan -- semua dialami pada waktu yang sama.  

Mereka menyediakan hari Jumat malam di mana orang-orang dapat berkumpul mulai dari 

jam 18:00 sampai tengah malam untuk dua tujuan utama: beribadah melalui penelaahan 

Firman secara intensif, dan untuk mengidentifikasi diri dengan saudara-saudara kita yang 

sedang dianiaya di seluruh dunia dan untuk berdoa bagi mereka. Ini adalah waktu selama 

enam jam terus-menerus untuk doa dan pengajaran.  

Pada pertemuan pertama terdapat sekitar 1000 orang, dan setelah itu jumlahnya mulai 

bertambah. "Pemandangan favorit sebagai sebagai seorang pendeta adalah ketika melihat 

keluar di sebuah ruangan yang penuh sesak dengan orang-orang di tengah malam dengan 

memegang Alkitab yang terbuka hanya untuk merendam diri dalam Firman Tuhan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di luar Dinding-Dinding ini 

 

Kami senang bahwa anda telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Gereja Rahasia 
Tetapi bahkan jika tidak ada orang yang meperlihatkan dirinya, pertemuan ini tetap akan 
memiliki nilai yang penting. Sebenarnya penelaahan Alkitab ini memberi manfaat kepada 
jauh lebih banyak orang daripada jumlah yang hadir di sini.  

Inilah alasannya. Setiap kali kita berkumpul bersama untuk Gereja Rahasia ini kita 
merekam pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam setiap sesi. Hasil rekaman 
tersebut kemudian ditranskripsi dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk 
bahasa Spanyol, Mandarin, Hindi, Arab, dan lain-lain. Versi bahasa asing dari pengajaran 
dalam Gereja Rahasia tersedia secara online sebagai terjemahan yang lengkap. Namun itu 
hanyalah awal dari pelayanan ini. 

Sebagian besar pengikut Kristus di seluruh dunia belum memiliki akses ke seminari atau 
perguruan tinggi Alkitab. Bahkan, banyak pengikut Kristus di berbagai belahan dunia tidak 
memiliki pembinaan formal selama berjam-jam yang berisi pengajaran Alkitab mengenai 
berbagai masalah alkitabiah dan teologis. Kami kemudian dapat mendistribusikan sumber-
sumber ini ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa semua pengajaran dalam setiap sesi 
ini bersama-sama akan membentuk semacam seminari yang bersifat portable (bisa 
diadakan di mana saja), yang diisi dengan kursus-kursus berukuran kecil dalam pelatihan 
Alkitab yang dapat diakses oleh siapa pun.  

Pada setiap pertemuan Gereja Rahasia kita mengumpulkan persembahan. Semua hasilnya 
dipergunakan untuk mendukung orang-orang Kristen yang dianiaya di seluruh dunia 
melalui inisiatif pelayanan yang berkelanjutan dan dengan menyediakan bahan pengajaran 
Alkitab tentang Gereja Rahasia dalam berbagai bahasa. Bayangkan bahwa seorang 
pemimpin gereja rumah di negara-negara Asia atau Timur Tengah sekarang dapat 
mendengar selama berjam-jam pengajaran Alkitab pada saat ia mendengarkan Gereja 
Rahasia dalam bahasa mereka sendiri. Melalui bantuan anda, hal ini dapat menjadi 
kenyataan.  

Jika anda ingin memberikan sumbangan kepada Gereja Rahasia atau ingin memperoleh 
sumber-sumber pengajaran Gereja Rahasia dalam bahasa-bahasa lain, anda dapat 
mengunjungi website kami di Radical.net.  

 

 

 

 



PENYALIBAN, KESELAMATAN,  
DAN KEMULIAAN ALLAH 

Gereja Rahasia 
 

Doktrin-Doktrin Di Depan Kita … 
 
 Kita ingin merenungkan keajaiban penyaliban.   
 

Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 
jam tiga,  sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci terbelah dua. 

 Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-
Ku." Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. 

Lukas 23:44-46 
 

 Kita ingin mempertimbangkan arti keselamatan.   
 

Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya 
aku selamat?" Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, 

engkau dan seisi rumahmu." 
Kisah Para Rasul 16:30-31 

 
o Kita tidak ingin membuat makna keselamatan ini menjadi rumit.   
o Kita ingin memiliki pemahaman yang jelas tentang keselamatan. 

 Kita ingin memahami pentingnya misi.   
 

Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. Kata-Nya kepada mereka: 
"Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang 

ketiga, dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus 
disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.Kamu adalah saksi dari semuanya ini.  

Lukas 24:45-48 
 

Bahaya Di Dalam Kita … 
 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.  Pada hari terakhir banyak orang 
akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir 

setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 

kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" 
Matius 7:21-23 

 

 Penipuan spiritual sangatlah mungkin. 
 Penipuan spiritual adalah berbahaya secara kekal. 
 Kita cenderung tertarik kepada apa yang mudah dan yang populer.   

 



Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada 
kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan 

yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 
Matius 7:13-14 

 
o Jalan Kristus adalah sulit untuk diikuti.   

 
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil 

berpaling Ia berkata kepada mereka: "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 
bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan 
mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.  Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau 
mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup 

uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak 
dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil 

berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah 
yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, 
apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua 

puluh ribu orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk 
menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak 

melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku. 
Lukas 14:25-33,  

 
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya 

Kerajaan Sorga. Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu 
difitnahkan segala yang jahat.  Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab 

demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." 
Matius 5:10-12 

 
o Jalan Kristus dibenci oleh banyak orang.   

 
"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu 

cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.  Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada 
yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah 

ibadatnya. 
10:18 Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu 

kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.  Apabila mereka 
menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu 

katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.  Karena bukan kamu 
yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 

Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. 
Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu 

akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada 
kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota 

yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-
kota Israel, Anak Manusia sudah datang.  

Matius 10:16-23 
 

 Kita dapat mengakui secara terbuka apa yang tidak kita miliki secara pribadi.   



"Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, 
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.  Dari buahnyalah kamu akan mengenal 

mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik 
menghasilkan buah yang tidak baik.  Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang 

tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.  Dan setiap pohon yang 
tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.  Jadi dari buahnyalah 

kamu akan mengenal mereka. 
Matius 7: 15-20 

 
o Jalan Kristus adalah selalu berbuah.   

 
"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak 

berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak 
berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di 

dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, 
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak 

tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di 
dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat 

apa-apa.  
Yohanes 15:1-5, 

 
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal 
ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau 
saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara 
kamu berkata: "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang!", tetapi ia 
tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga 

halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah 
mati. Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan", aku akan 
menjawab dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 

kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? 
Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 

Yakobus 2:14-19 
 

o Jalan Kristus adalah selalu setia.   
 

Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti 
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya 

sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.Inilah perintah-Ku, yaitu supaya 
kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada 

kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, 
jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 

Yohanes 15:10-14, 
 

Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 
Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di 

seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan 
berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 

Kisah Para Rasul 26:19-20 



 
 Kita dapat mengasumsikan keselamatan tanpa dasar alkitabiahnya.   

 
"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang 

bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.  Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, 
lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap 

orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang 
bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu 

angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." 
Matius 7:24-27 

 
o Jalan Kristus berarti bergantung pada Firman-Nya.   

 
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat! 

Matius 4:17 
 

Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu 
salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat 

terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami 
perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-
masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 

akan menerima karunia Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 2:36-38 

 
o Jalan Kristus berarti ketaatan kepada Firman-Nya.  

 
Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. 

Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang 
pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam 
Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 

hidup. 
1 Yohanes 2:3-6 

 
Tujuan … 

 
 Kita perlu mendengar Juruselamat kita.   

 
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit 
ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.Kisah 

Para Rasul 4:12 
 

 Kita perlu menguji jiwa kita.  
 

Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak 
yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu 

tidak tahan uji. 
 2 Korintus 13:5 

 



o Jika anda belum diselamatkan … 
 Sadarlah . 

 
“Karena itu, demi Allah dan demi jiwa anda sendiri, jika anda memiliki pikiran untuk 
tinggal bersama Allah, dan jika anda tidak bisa tahan dalam membayangkan bahwa 

anda tinggal di pembakaran yang kekal, dan sebelum saya melangkah lebih jauh, 
dalam hati anda ucapkanlah satu doa, atau katakanlah Amin untuk doa yang akan 
saya taruh di mulut anda, "Tuhan, selidikilah aku dan ujilah aku. Tuhan, periksalah 
hatiku, dan biarkan hatiku berbicara, biarlah aku tahu apakah aku sudah bertobat 

ataukah belum. 
George Whitefield 

 
o Jika anda telah diselamatkan … 

 Kuatkanlah hati anda. 
 

 Kita perlu meninggalkan diri sendiri.   
 

Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan 
barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku. 

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa 
mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya 

karena Aku, ia akan memperolehnya. 
Matius 10:37-39 

 
o Bagi semua orang yang telah diselamatkan… biarlah anda diperlengkapi untuk pergi  ke mana 

pun Ia memimpin anda.   
 

Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan 
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian 

tentang Injil kasih karunia Allah. 
Kisah Para Rasul 20:24 

 
o Biarlah anda terdorong untuk memberikan apa pun yang Ia butuhkan.   

 
Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, 

anak-anaknya atau ladangnya,.. 
Markus 10:  29-30 

 
o Supaya bangsa-bangsa dapat diselamatkan.   

 
Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak 
dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan 

takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang 

duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" 
Wahyu 7:9-10 

 
 



 
Rencana … 

 Penyaliban 
o Bapa dipuaskan. 

 Doktrin tentang Allah. 
o Anak dikurbankan. 

 Doktrin tentang penebusan. 
o Roh diutus. 

 Doktrin tentang Roh Kudus. 
 Keselamatan 

o Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 
 Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 

o Allah mengubah hati kita. 
 Doktrin tentang regenerasi atau kelahiran baru. 

o Allah memampukan iman kita. 
 Doktrin tentang pertobatan. 

o Allah membalikkan status kita. 
 Doktrin tentang pembenaran. 
 Doktrin tentang adopsi. 
 Doktrin tentang kesatuan dengan Kristus. 

o Allah mentransformasi hidup kita. 
 Doktrin tentang pengudusan. 
 Doktrin tentang pemeliharaan dan ketekunan. 

o Allah membangkitkan tubuh kita. 
 Doktrin tentang pemuliaan.  

 Kemuliaan Allah.  
o Penyaliban dan keselamatan sama-sama adalah oleh anugerah Allah.  

 Doktrin tentang pemilihan kekal. 
o Penyaliban dan keselamatan semuanya untuk kemuliaan Allah. 

 Doktrin tentang misi global    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PENYALIBAN 
 
 Bapa dipuaskan. 

o Doktrin tentang Allah. 
 Anak dikurbankan. 

o Doktrin tentang penebusan. 
 Roh diutus. 

o Doktrin tentang Roh Kudus. 
 

Bapa Dipuaskan 
Doktrin tentang Allah 

 
 Allah harus bertindak pada setiap saat dalam konsistensi mutlak dengan kesempurnaan  
       karakterNya.   
 

Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada 
orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu. 

Keluaran 3:14 
 

Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap 
Maleakhi 3:6 

 
Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 

Yakobus 1:17 
 

 Pertimbangkan karakter Allah … 
o Ia berdaulat atas segala sesuatu.   

 
Mazmur Daud. TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di 

dalamnya.  Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-
sungai. 

Mazmur 24:1-2 
 

 Ia menciptakan segala sesuatu.   
 

"Hanya Engkau adalah TUHAN! Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan 
segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang 

ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud 
menyembah kepada-Mu. 

Nehemia 9:6 
 

 Ia mengetahui segala sesuatu.   
 

Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang 
Mahatahu. 
Ayub 37:16 

 



…sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui 
segala sesuatu. 
1 Yohanes 3:20 

 Ia menopang segala sesuatu.   
 

Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, bumi 
penuh dengan ciptaan-Mu.  Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak 
terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar.  Di situ kapal-kapal berlayar dan 

Lewiatan yang telah Kaubentuk untuk bermain dengannya.  Semuanya menantikan Engkau, supaya 
diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya; apabila 

Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan 
wajah-Mu, mereka terkejut; apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali 

menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka 
bumi. 

Mazmur 104:24-30 
 

 Ia memiliki segala sesuatu.   
 

Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala 
langit, dan bumi dengan segala isinya; 

Ulangan 10:14 
 

 Ia adalah kudus di atas segala sesuatu.   
 

Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada 
gunung batu seperti Allah kita. 

1 Samuel 2:2 
 

Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta 
alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!" 

Yesaya 6:3 
 

Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya 
penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: "Kudus, 

kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan 
datang." 

Wahyu 4:8 
 

o Ia adalah benar dalam segala jalan-Nya.   
 

Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar 
bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama 

dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim 
segenap bumi tidak menghukum dengan adil? 

Kejadian 18:25 
 

Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, dengan 
tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 

Ulangan 32:4 



 
TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. 

Mazmur 145:17 
 

o Ia adalah adil dalam seluruh murka-Nya.   
 

Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? 
Tidak adilkah Allah -- aku berkata sebagai manusia -- jika Ia menampakkan murka-Nya? 

Sekali-kali tidak! Andaikata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? 
Roma 3:5-6 

 
suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga 
Kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah 

untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamudan untuk memberikan 
kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam 
sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di 
dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau 

mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. 
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan 

dari kemuliaan kekuatan-Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-
orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami 

bawa kepadamu telah kamu percayai. 
2 Tesalonika 1:5-10 

 
 Ia tidak memberi toleransi terhadap dosa.   

 
Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah 

tongkat kebenaran. 
Mazmur 45:7 

 
Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. 

Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri, 
apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? 

Habakuk 1:13 
 

 Ia marah terhadap orang-orang berdosa.   
 

Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang 
pada-Mu. Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu; Engkau membenci semua orang yang 

melakukan kejahatanMazmur 5:5-6 
 

Tetapi isteri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. 
Kejadian 19:26 

 
Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh 
api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan 
ke hadapan TUHAN api yang asing yang tidak diperintahkan-Nya kepada mereka. Maka keluarlah api 

dari hadapan TUHAN, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan TUHAN.  
Imamat 10:1-2 



 
Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api 

pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, 
menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam 
tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah 
TUHAN kepada Musa: "Orang itu pastilah dihukum mati; segenap umat Israel harus melontari dia 

dengan batu di luar tempat perkemahan." Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat 
perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN 

kepada Musa. 
Bilangan 15:32-36 

 
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, 

maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 
Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: "Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak 
menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa 

jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka. 
Bilangan 20:11-12 

 
Berkatalah Yosua: "Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN pun mencelakakan engkau 

pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan 
dilempari dengan batu. 

Yosua 7:25 
 

Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada 
tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka 

TUHAN terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu; ia mati di sana 
dekat tabut Allah itu 

2 Samuel 6:6-7 
 

Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika 
orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya ke luar 
dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang 

yang mendengar hal itu. 
Kisah Para Rasul 5:10-11 

 
o Ia mengasihi semua ciptaan-Nya.  

 
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan 

barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 
1 Yohanes 4:16 

 
 Pertimbangkan keberdosaan manusia … 

o Kita telah mencela kedaulatan-Nya.   
 

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula 
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 

dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya 
pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; 

lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 



Kejadian 3:6-7 
 

dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan 
mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, 
apa pun juga dosa mereka; ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu 
dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia 

untuk itu. 
Imamat 16:21 

 
o Kita tidak menghormati kekudusan-Nya.   

 
Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu 

Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah 
bangsa-bangsa di mana kamu datang.  Aku akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah 

dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-
bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 
 Yehezkiel 36:22-23 

 
o Kita telah menghina kebenaran-Nya.   

 
…seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal 

budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua 
tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 

 Roma 3:10-12 
 

Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 
Roma 6:20 

 
o Kita telah mengabaikan murka-Nya.   

 
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 

Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa 
kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 

Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 
nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 

adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 
Efesus 2:1-3 

 
o Kita telah menyangkali kasih-Nya.   

 
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-

Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 
pertobatan? 

 Roma 2:4 
 
 Dilema Ilahi 

o Masalah … 



 Bagaimana mungkin bahwa Allah yang adil menyelamatkan orang-orang berdosa yang 
telah memberontak terhadap-Nya dan yang layak menerima murka-Nya?   

 
Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi 

TUHAN. 
Amsal 17:15 

 
o Ketegangan … 

 Bagaimana Allah dapat menyatakan kekudusan-Nya tanpa menghanguskan kita di dalam 
dosa kita? 

 agaimana mungkin Allah menyatakan kasih-Nya tanpa menghukum kita di dalam dosa 
kita? 

 Bagaimana mungkin Ia menghukum dosa dan pada saat yang sama  membenarkan orang 
berdosa? 

 Bagaimana Alah dapat memuaskan diri-Nya dan pada waktu yang sama menyelamatkan 
kita?   

 
Masakan Aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan Aku 

membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hati-Ku berbalik dalam diri-Ku, 
belas kasihan-Ku bangkit serentak. 11:9 Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-

nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang 
Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan. 

Hosea 11:8-9 
 

o Realitas …   
 Yang pertama dan terutama, salib berkaitan dengan demonstrasi karakter  Allah.   

 
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal 
ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah 
terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada 
masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 

 Roma 3:25-26 
 

 Pengampunan Allah atas dosa kita merupakan satu ancaman terhadap karakter-
Nya.   

 
Lalu berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah berdosa kepada TUHAN." Dan Natan berkata 

kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan mati. 
2 Samuel 12:13 

 
“Bagi Allah Bapa, memberi pengampunan merupakan satu masalah yang paling dalam 

maknanya.” 
John Stott 

 
 Sebelum kita memahami salib sebagai sesuatu yang terjadi demi orang  lain, kita harus 

menyadari bahwa salib terjadi terutama demi Allah sendiri. 
 

“Jika saya ingin menghargai darah Kristus, saya harus menerima penilaian Allah atas hal itu, karena 
darah Kristus ditumpahkan terutama bukan untuk saya, melainkan untuk Allah.” 



Watchman Nee 
 

 Kemuliaan Allah yang membawa Yesus ke salib.   
Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? 

Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka 
terdengarlah suara dari sorga: "Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya lagi! 

Yohanes 12:27-28 
 

 Salib menunjukkan bahwa dosa adalah pelanggaran yang tidak  
        terbatas. 

o Tidak ada tempat bagi pengagungan diri pada salib. 
o Segala sesuatu pada salib adalah pengagungan Allah. 

 Salib menunjukkan bahwa Allah adalah mulia secara tidak terbatas. 
o Salib bukanlah satu pertunjukan nilai manusia yang terbatas. 
o Salib adalah satu pertunjukan nilai Allah yang tidak terbatas. 

o Penyediaan 
 Bagaimana Alah dapat memuaskan diriNya dan pada waktu yang sama  

       menyelamatkan orang-orang berdosa? 
 

Anak Dikurbankan 
Doktrin Penebusan 

 
Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu 

manusia Kristus Yesus. 
1 Timotius 2:5 

 
 Allah memuaskan diri-Nya dengan jalan mengurbankan Anak-Nya di tempat orang-orang 

berdosa.    
 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah. 

2 Korintus 5:21 
 

 Pertimbangkan pribadi Kristus … 
 

“Kemungkinan adanya satu substitusi atau penggantian bertumpu pada identitas 
sang pengganti.” 

John Stott 
 

o Yesus adalah manusia sepenuhnya.   
 

Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia 
menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan 

dosa seluruh bangsa. 
Ibrani 2:17 

 
 Ia lahir dari seorang perawan.   

 



Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum 

mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati 
dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud 
itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 
di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 

Matius 1:18-20 
 

Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi 
akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 

Lukas 1:35 
 

 Yesus memiliki berbagai karakteristik manusia secara penuh. 
 Satu tubuh manusia.   

 
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya 
dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat 

bagi mereka di rumah penginapan. 
Lukas 2:7 

 
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya. 

Lukas 2:40 
 

Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir 
sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. 

Yohanes 4:6 
 

Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. 
Matius 4:2 

 
 Satu pikiran manusia.  

 
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan 

makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 
Lukas 2:52 

 
 Satu jiwa manusia.   

 
Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah 

Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. 
Yohanes 12:27 

 
Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku. 
Yohanes 13:21 

 



lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 
Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." 

Matius 26:38 
 
 
 
 
 

 Emosi-emosi manusia.  
 

Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang pun di 

antara orang Israel 
Matius 8:10 

 
Maka menangislah Yesus. 

 Yohanes 11:35 
 

Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap 
tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-
Nya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang 

telah diderita-Nya, 
Ibrani 5:7-8. 

 
 

 Pengamatan manusia.  
 

Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. 
Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka 

takjublah mereka dan berkata: "Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan 
mujizat-mujizat itu? Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan 
saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara-Nya 

perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh-Nya semuanya itu?" Lalu mereka 
kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi  

Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ. 
Matius 13:53-58 

 
 Ia dengan sepenuhnya dapat mengidentifikasi diri dengan kita.  

 
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 

kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita 

menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 
Ibrani  4:15-16 

 
 

o Yesus adalah Allah sepenuhnya. 
 



“Doktrin keilahian Kristus tampaknya bagi saya bukan sesuatu yang terperangkap 
di mana anda dapat melepaskannya, melainkan sesuatu yang mengintip keluar dari 

setiap titik sehingga anda harus mengungkap seluruh jaringan untuk 
menyingkirkannya.” 

C.S. Lewis. 
 

 Identitas-Nya … 
 

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak 
ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.  Dalam Dia ada hidup dan hidup itu 

adalah terang manusi.  
Yohanes 1:1-4 

 
 Ia adalah kekal.   

 
Tetapi tentang Anak Ia berkata: "Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan 

tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.  
Ibrani 1:8 

 
 Ia adalah Pencipta.   

 
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 

karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 

maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 
Kolose 1:15-16 

 
 Ia adalah Penopang.  

 
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 

Kolose 1:17 
 

 Ia adalah mahakuasa.   
 

Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah 
Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-

orang itu, katanya: "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?" 
Matius 8:26-27 

 
Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan 

itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan 
memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada 

orang banyak. 
Matius 14:19 

 
 Ia adalah mahatahu.   

 



Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 

Markus 2:8 
 

…dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu 
apa yang ada di dalam hati manusia. 

Yohanes 2:25 
Sekarang kami tahu, bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya 

kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari Allah." 
Yohanes 16:30 

 
 Ia adalah berdaulat.   

 
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai anak-Ku, dosamu 

sudah diampuni!" Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam 
hatinya: 

 "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain 
dari pada Allah sendiri? 

Markus 2:5-7 
 

Pada waktu itu berkatalah Yesus: "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena 
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan 

kepada orang kecil.  Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku 
oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal 

Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya.  
Matius 11:25-27 

 
 Kesaksian-Nya … 

 
Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah 

ada." 
Yohanes 8:58 

 
Aku dan Bapa adalah satu. 

Yohanes 10:30 
 

 Kesaksian manusia … 
 

Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku! 
Yohanes 20:28 

 
Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan. 

Kolose 2:9 
 

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan 
firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, 
Ibrani 1:3 

 



"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan 
datang, Yang Mahakuasa." 

Wahyu 1:8 
 

 Yesus sepenuhnya dapat mengidentifikasikan diri-Nya dengan Allah. 
 

“He suffered not as God, but he who suffered was God.” 
John Owen 

o Pribadi Kristus di salib … 
 Bukan hanya Yesus. 
 Bukan hanya Allah. 
 Allah di dalam Kristus.   

 
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, 

dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun 
yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 

Kolose 1:19-20 
 
 Pertimbangkan tujuan Kristus … 

Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 
Lukas 19:10 

 
o Yesus datang untuk menjalani satu kehidupan tanpa dosa.   

 
Kata Pilatus kepada-Nya: "Apakah kebenaran itu?" 

Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata 
kepada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada-Nya. 

Yohanes 18:38 
 

Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 
kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 

Ibrani  4:15 
 

Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di 
dalam Dia tidak ada dosa. 

1 Yohanes 3:5 
 

 Ia taat.   
 

Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti 
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.  

Yohanes 15:10 
 

 Ia benar.   
 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah. 

2 Korintus 5:21 
 



Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika 
seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang 

adil1 Yohanes 2:1 
 

o Yesus datang untuk menjalani satu kematian yang mengandung elemen penggantian.    
 
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia 
menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan 

dosa seluruh bangsa. 
Ibrani 2:17 

 
 Ia mati di tempat orang-orang yang tidak taat. 
 Ia mati di tempat orang-orang yang tidak benar.   

 
Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: 
"Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati 
untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya 

sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk 
bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan 

anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. 
Yohanes 11:49-53 

 
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh 
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati 

untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang 
mau mati untuk orang yang benar -- tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani 
mati --. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 

kita, ketika kita masih berdosa. 
Roma 5:  5-8 

 
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah 

mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 
2 Korintus 5:14 

 
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab 

ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" 
Galatia 3:13 

 
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 

terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 
1 Petrus 2:24 

 Dilema Ilahi Terpecahkan 
o Pemuasan Ilahi … 

 Totalitas karakter Allah dinyatakan. 
 Apakah Allah membenci orang-orang berdosa? 

 Ya… lihatlah salib. 
 Apakah Allah mengasihi orang-orang berdosa? 

 Ya … lihatlah salib.   
 



Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga 
kemuliaan diam di negeri kita. 

Mazmur 85:10 
 

Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. 
Habakuk 3:2 

 
o Kurban Ilahi … 

 Keselamatan melalui Anak Allah tercapai. 
 Esensi dosa: 

 Manusia menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah. 
 Manusia menegaskan dirinya melawan Allah dan menempatkan dirinya  

       pada tempat yang seharusnya ditempati Allah. 
 Esensi keselamatan: 

 Allah menempatkan diri-Nya sebagai pengganti manusia. 
 Allah mengurbankan diriNya untuk manusia dan menempatkan diriNya   di 

tempat yang seharusnya ditempati oleh manusia.  
 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah. 

 2 Korintus 5:21 
 

o Pemuasan ilahi melalui kurban ilahi … 
 Pada salib, Allah menyatakan penghukuman-Nya atas dosa. 
 Pada salib, Allah menanggung penghukuman-Nya terhadap dosa. 
 Pada salib, Allah memungkinkan keselamatan bagi orang-orang berdosa. 

  

Roh Diutus 
 Doktrin tentang Roh Kudus  
 
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-
Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari 

tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia 
mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia 

berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka 
pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan 

memuliakan Allah. 
Lukas 24:48-53 

 
Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan 

Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang -- demikian kata-Nya -- 
"telah kamu dengar dari pada-Ku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu 

akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, 
maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu 
mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem 
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, 
terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Ketika 

mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian 



putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu 
berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." 
 Kisah Para Rasul 1:4-11 

 
 
 
 Anak naik kepada Bapa di surga. 
 Roh turun kepada orang-orang percaya di bumi.  

 
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari 
langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; 

dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada 
mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 

dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 
Kisah Para Rasul 2:1-4 

 
 Roh menyadarkan orang-orang berdosa.    

 
Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; akan 

dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa 
dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 

Yohanes 16:8-11 
 

Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang 
Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. 

Kisah Para Rasul 7:51 
 

 Roh Kudus menerapkan keselamatan.  
 

Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu 
itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi 

karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh 
Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya 
kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, 

sesuai dengan pengharapan kita. 
 Titus 3:4-7 

 
o Melalui proklamasi Injil yang diberdayakan oleh Roh.  

 
Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani 

kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan 
mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu 

hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 
1 Petrus 1:12 

 
 Injil membutuhkan seorang manusia untuk menyampaikannya.    

 



Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka 
dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya 
kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, 

jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika 
mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa 

kabar baik!" Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata: 
"Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus. 
Roma 10: 13-17 

 
 Injil membutuhkan kuasa ilahi untuk menyertainya.   

 
Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, 

Kisah Para Rasul 4:8 
  

Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua 
penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 

Kisah Para Rasul 4:31 
 

Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 
 Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga 

dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, 
bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. 

1 Tesalonika 1:4-5 
 

o Melalui respon terhadap injil yang dimungkinkan oleh Roh.   
 

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, 
ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan 
apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: 
Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, 
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan 

tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." 
Yohanes 3:5-8 

 
Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, 

hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 
yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma! 

Wahyu 22:17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
KESELAMATAN 

 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 

 

Allah Mengungkapkan Kebutuhan Kita 
Doktrin tentang Kerusakan Akibat Dosa 

 
Dosa Kita … 
 
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. 

Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini 
jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-

pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah 
taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular 

itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, 
bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, 

tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk 
dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu 

ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-
sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan 

mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 
Kejadian 3:1-7 

 

 Kita telah menolak Firman Allah. 
 Kita telah menghina otoritas Allah. 
 Kita telah menyangkal karakter Allah. 
 
Status Kita… 
 

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh 
kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, 

janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." 
Kejadian 2:16-17 

 
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 

maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 
dosa. 

Roma 5:12 



 
Doktrin tentang Kerusakan Akibat Dosa: 

Kita telah mati di dalam dosa kita dan tidak mampu menyelamatkan diri kita. 
 
 Pikiran kita dibutakan.   

 
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap 
syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi 

gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka 
menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang 
fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. 

Roma 1:21-23 
 

Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka 
kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: penuh 

dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, 
pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang 

kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 
2 Korintus 4:4 

 
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya 

adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara 
rohani. 

1 Korintus 2:14 
 

 
 Emosi kita dikacaukan.   

 
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri 

mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami 
meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi 

mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-
laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan 

mereka. 
Roma 1:26-27 

 
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 

kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 
1 Petrus 2:11 

 
 Tubuh kita dicemarkan.   

 
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga 

mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan 
dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji 

selama-lamanya, amin. 
Roma 1:24-25 

 
 



Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka 
mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, aki mereka cepat untuk 

menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan 
damai tidak mereka kenal; rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu." 

Roma 3:13-18 
 
 

 Kehendak kita.   
seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal 

budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua 
tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 

Roma 3:10-12 
 

Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum 
Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya. 

Roma 8:7 
 
 

 Relasi kita terputus. 
o Dengan Allah.  

 
Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada 

waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-
pohonan dalam taman. Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di 
manakah engkau?" Ia menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku 

menjadi takut, karena aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi.  
Kejadian 3:8-10 

 
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia 

adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 
menjadikan dirinya musuh Allah. 

Yakobus 4:4 
 
 

o Dengan sesama kita.   
 

Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-
tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 

Kejadian 4:8 
 

Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari 
hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 

Yakobus 4:1 
 

Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai 
nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. 

Titus 3:3 
 
 



 Kita adalah budak-budak dosa.   
 

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, 
adalah hamba dosa. 

Yohanes 8:34 
 

Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai 
hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa 

yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada 
kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang 

kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah 
dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia 

karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu 
menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian 
hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang 
membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 

Roma 6:16-20 
 

 Kita didominasi oleh Setan.   
 

…dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis yang telah 
mengikat mereka pada kehendaknya. 

2 Timotius 2:26 
 

Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 
1 Yohanes 5:19 

 
 Kita adalah pencinta kegelapan.   

 
Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya 

perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 
Yohanes 3:20 

 
…dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang 

ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 
Efesus 4:18 

 
…..tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak 

terang, 
Efesus 5:8 

 
 Kita adalah anak-anak yang dimurkai.   

 
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 

nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 
adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 

Efesus 2:3 
 

 Kita binasa.   



 
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, 

tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang 
yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat 

menyelamatkan mereka. 
2 Tesalonika 2:9-10 

 
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi 

bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 
1 Korintus 1:18 

 
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa, 
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga 

mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 
2 Korintus 4:3-4 

 
 Kita terhukum di hadapan Allah.   

 
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada 

di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 
Yohanes 3:18 

 
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula 

oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 
Roma 5:18 

 
 Kita terhilang tanpa Allah.  

 
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 

Lukas 19:10 
 

 Kita terpisah dari Allah.   
 

Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti 
yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, 

Kolose 1:21 
 

bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian 
dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 

Efesus 2:12 
 

 Kita secara moral adalah jahat.  
 

Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku 
takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat 

dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 
Kulakukan. 

Kejadian 8:21 
 



Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 
yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 

Lukas 11:13 
 

 Kita secara rohani sakit.   
 

Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 
Matius 9:12 

 Kita secara spiritual mati.   
 

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 
Efesus 2:1 

 
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan 

kita. 
Roma 6:23 

 
 Kita ditentukan untuk neraka.   

 
Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 

hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke 
dalam api yang tak terpadamkan; [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan 
padam.] Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke 

dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 
[di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.] Dan jika matamu 

menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan 
bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat 

bangkai tidak mati dan api tidak padam. 
Markus 9:43-48 

 
o Satu tempat penderitaan dengan api yang menyala-nyala.  

 
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia 

dilemparkan ke dalam lautan api itu.  
Wahyu 20:15 

 
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 

pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua 
pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan 

belerang; inilah kematian yang kedua. 
Wahyu  21:8 

 
o Satu tempat siksaan yang dialami dengan sadar.  

 
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 
 Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia 
memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 

 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan 
ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 



Lukas 16:22-24 
 

o Satu tempat kegelapan yang total.   
 

Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang 
itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 

Matius 22:13 
 

o Satu tempat penghancuran ilahi.   
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan 

dari kemuliaan kekuatan-Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-
orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami 

bawa kepadamu telah kamu percayai. 
2 Tesalonika 1:9-10 

 
o Satu tempat hukuman yang berlangsung secara kekal.   

Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam 
mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, 

dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya." 
Wahyu 14:11 

“Demikian yang terjadi di neraka, mereka ingin mati, tetapi mereka tidak bisa. Yang jahat harus 
selalu mati, tetapi tidak pernah mati. Asap dari tungku perapian naik sampai selama-lamanya. Oh! 

Siapa yang dapat bertahan dalam penyiksaan yang terus-menerus? Perkataan ‘terus-menerus’ 
menghancurkan hati kita.” 

Thomas Watson 
  
Solusi Kita … 
 Apa yang kita tidak butuhkan … 

o Agama yang superfisial.   
"Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" firman TUHAN; "Aku sudah jemu akan korban-
korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan; darah lembu 

jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak Kusukai. Apabila kamu datang untuk 
menghadap di hadirat-Ku, siapakah yang menuntut itu dari padamu, bahwa kamu menginjak-injak 
pelataran Bait Suci-Ku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya 

adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan 
pertemuan-pertemuan, Aku tidak  

Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya; 
semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan 

tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali 
berdoa, Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, 
bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. 

Berhentilah berbuat jahat, 
Yesaya 1:11-16 

 
Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada 

korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya! Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek 
moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka 
sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; hanya yang berikut inilah yang telah 

Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu 



akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu 
berbahagia! Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan 

mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka 
memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari 

tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hamba-Ku, para nabi, hari demi 
hari, terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak mau memberi 
perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat dari pada nenek moyang 

mereka. 
 Yeremia 7:21-26 

 
o Kita tidak perlu berusaha lebih keras.   

"Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka 
dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka 

Yeremia 17:1 
 
 Apa yang kita butuhkan … 

o Kelahiran baru yang superalami.   
 

Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan 
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 

Yohanes 3:3 
 

o Kita membutuhkan sartu hati yang baru.   
 

Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang 
dapat mengetahuinya? 

Yeremia 17:9 
 

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan 

Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku 
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 

Yehezkiel 36:26-27 
  

  

 Allah Mengubah Hati Kita 
 Doktrin tentang Regenerasi (Kelahiran Baru) 

  
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi (kelahiran baru).  
Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai 
nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika 

nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-
Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 

yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai 



orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan 
pengharapan kita. 

Titus 3:3-7, 
 

Dan sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, 
karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak 

mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu 
seorang pun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam 

hati manusia. 
Yohanes 2:23-25 

Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada 
waktu malam kepada Yesus dan berkata: "Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang 
diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan 

itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." Kata 

Nikodemus kepada-Nya: "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah 
ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam 
Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, 

adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. 
Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana 

ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." 
Nikodemus menjawab, katanya: "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus: "Engkau 

adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? 
Yohanes 3:1-10 

  
Pertanyaan teologis … Apa itu regenerasi? 
 

Doktrin tentang Regenerasi: 
Regenerasi adalah tindakan Allah yang seketika, tidak terulang, dan misterius, yang 

melaluinya Ia mengubah hati orang berdosa yang terhilang. 
 
 Terjadi seketika … 

 
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual 

kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 

Kisah Para Rasul 16:14 
 

 Tidak terulang … 
 

Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 

Kolose 2:13-14 
 

 Misterius …  
 



Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana 
ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." 

Yohanes 3:8 
 

 Tindakan Allah …  
 

orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh 
keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 

Yohanes 1:13 
 

o Dari Bapa.   
 

Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang 
mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 

Yohanes 6:44  
 

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya 
kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 

kesalahan-kesalahan kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan -- 
Efesus 2:4-5, 

 
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan 
dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas 

kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang 
tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. 

Yakobus 1:17-18 
 

o Melalui Anak.  
 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah 
melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup 

yang penuh pengharapan. 
1 Petrus 1:3 

 
o Oleh Roh.    

 
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang 

mendengarkan pemberitaan itu. 
Kisah Para Rasul 10:44 

 
o Di dalam Firman.  

 
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, 
oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan 
segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman 

Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 
1 Petrus 1:23-25 

 
 Yang  melaluinya Ia mengubah hati seorang berdosa yang terhilang. 



o Dijanjikan dalam Perjanjian Lama.   
 

Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu 
Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah 
bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah 

dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-
bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari 
antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu 

kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu; 
dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. Kamu 

akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di 

dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap 
berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri 

yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan 
menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan Aku akan 

menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan 
atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan 
lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada 
kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan kamu akan merasa mual 

melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan 
karena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu 

dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. 
Yehezkiel 36:22-32 

 
 Allah akan mengampuni umat-Nya dari dosa mereka.   

 
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: 

Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, 
sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." 

Yeremia 31:34 
 

 Allah akan memenuhi umat-Nya dengan Roh-Nya.   
 

Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan 
kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan 

membuatnya, demikianlah firman TUHAN." 
Yehezkiel 37:14 

"Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, 
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan 

mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 
Yoel  2:28-29 

 
 akan mentransformasi keinginan mereka.   

 
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: 

Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, 



sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." 
Yeremia 31:34 

 
 Allah akan memampukan keinginan mereka.   
  

Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku 
akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, 

supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku dengan setia; maka 
mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka. 

Yehezkiel 11:19-20 
 

o Digenapi dalam Perjanjian Baru.   
 

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, 
ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

Yohanes 3:5 
 

 Allah menyucikan kita.  
 

Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah 
Ia berfirman: "Inilah perjanjian yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah 

waktu itu," Ia berfirman pula: "Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka 
dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-
dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, 
tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh 

darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, 
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, 
yaitu diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala 
Rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus 

ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari 
hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 

Ibrani 10:15-22 
 

Dan beberapa orang di  Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah 
memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus dan dalam Roh Allah kita. 
I Korintus 6:11 

 
 

 Allah berdiam di dalam kita.   
 

Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam 
kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 

Roma 8:9 
 

 Ia tidak memperbaiki natur kita yang lama. 
 Ia menanamkan satu natur yang baru.   

 



Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang. 

2 Korintus 5:17 
 

Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk 
hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang 

mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga 
dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput 

dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 
2 Petrus 1:3-4 

 
 

o Satu pikiran yang baru. 
 

Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang 
dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang 
mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan 

diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak 
menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia 
tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani 

menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: "Siapakah yang 
mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?" Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 

1 Korintus 2:12-16 
 

Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta 
kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya; 
Kolose 3:9-10 

 
o Keinginan yang baru .   

 
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada-Nya: "Rabi, 
bilamana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah 
makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, 

melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan 
Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya." Lalu 
kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan 
yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, 

yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepada-Nya: 
"Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu? 

Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, 
seperti ada tertulis: Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan 
Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti 

yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada-Nya: 
"Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; 

barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia 
tidak akan haus lagi. 



Yohanes 6:25-35 
 

 Kita tidak menaklukkan dosa dengan jalan bekerja keras untuk mengubah perbuatan-
perbuatan kita. 

 Kita menaklukkan dosa dengan jalan mengandalkan Kristus untuk mengubah 
keinginan-keinginan kita.  

Kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 
 2 Tesalonika 3:5 

 
“Kesenangan-kesenangan eksternal kita, kenikmatan-kenikmatan kita di bumi ini, ambisi kita, 
reputasi kita, dan relasi yang kita miliki dengan orang lain, untuk semua hal ini keinginan kita 

sangatlah dalam, selera kita kuat, dan cinta kita hangat serta penuh kasih-sayang. Dalam kaitan 
dengan ha-hal tersebut, hati kita lembut dan sensitif, sangat terkesan, mudah tergugah, sangat peduli, 

dan sangat terlibat. Kita menjadi tertekan jika itu menyangkut kerugian yang kita alami, dan kita 
sangat senang dan gembira jika itu berkaitan dengan keberhasilan duniawi atau kemakmuran. 

Namun ketika kita datang ke hal-hal rohani, betapa kita merasa bosan. Betapa beratnya dan 
kerasnya hati kita. Kita bisa duduk dan mendengar tentang tingginya dan panjangnya dan luasnya 
kasih Allah yang tidak terbatas dalam Kristus Yesus, dan bagaimana Ia memberikan AnakNya yang 

dikasihiNya dengan kasih yang tidak terbatas, namun kita tetap saja duduk di sana, dingin dan tidak 
tergerak. Jika kita ingin bersemangat tentang apa pun, bukankah seharusnya itu menyangkut 

kehidupan rohani kita? Apakah ada sesuatu yang lebih inspiratif, lebih seru, lebih disayangi dan 
diinginkan di surga atau di bumi daripada Injil Yesus Kristus? Kita harus benar-benar direndahkan 

karena kita tidak lebih terpengaruh secara emosional daripada yang seharusnya. 
Jonathan Edwards 

 
“Jika ada gagasan yang terlintas dalam pikiran yang paling modern bahwa menginginkan kebaikan 

kita sendiri dan sungguh-sungguh mengharapkan kenikmatan itu adalah hal yang buruk, saya 
berpendapat bahwa gagasan tersebut telah merayap masuk ke dalam Kekristenan dari Imanuel Kant 

dan aliran Stoa, dan bukan merupakan bagian dari iman Kristen. Bahkan, jika kita merenungkan 
janji-janji yang begitu jelas tentang pahala dan ciri yang luar biasa dari pahala yang dijanjikan 

dalam Injil, akan terlihat bahwa Tuhan kita menemukan bahwa keinginan kita bukannya terlalu 
kuat, tetapi terlalu lemah. Kita adalah makhluk setengah-hati, yang menipu diri kita dengan 

minuman dan seks dan ambisi padahal ada sukacita yang tidak terbatas yang ditawarkan kepada 
kita. Kita adalah bagaikan seorang anak bodoh yang ingin pergi untuk membuat kue lumpur di 

tempat-tempat yang kumuh karena ia tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan 
tawaran liburan di laut. Kita terlalu mudah merasa senang. 

 C.S. Lewis 
o Satu kehendak yang baru.   
Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab 
keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan 

keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa 
yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak 

hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa 
nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap 
semuanya itu kuperingatkan kamu -- seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa 

melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Tetapi buah 
Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barangsiapa 



menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan 
keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 

Galatia 5:16-25 
o Satu relasi yang baru.   

Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-
orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para 

nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi 
tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. 
Efesus 2:19-22 

 
 Dengan orang-orang lain yang telah dilahirkan baru. 
 Dengan Allah. 

 

Pertanyaan teologis … Apa itu regenerasi? 
 

Satu tindakan Allah yang seketika, tidak terulang, dan misterius, yang melaluinya Ia 
mengubah hati orang berdosa yang terhilang. 

 
Pertanyaan pribadi … Apakah anda telah lahir baru? 
 

Allah Memampukan Iman Kita 
Doktrin tentang Pertobatan 

 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan.   
 

Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka: "Kamu tahu, bagaimana aku hidup di antara 
kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini: dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam 

pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak 
orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa 
yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum 

maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu; aku senantiasa bersaksi kepada orang-
orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada 

Tuhan kita, Yesus Kristus. 
Kisah Para Rasul 20:18-21 

 
“Pada masa moderen ini, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tidak terdeteksi,  masuklah satu jenis 
salib yang baru ke dalam kalangan injili yang populer. Salib ini kelihatannya seperti salib yang lama, 

namun berbeda. Persamaan di antara kedua salib ini dangkal, sedangkan perbedaannya sangat 
mendasar ... cara penginjilan yang baru ini menggunakan bahasa yang sama dengan yang cara 
penginjilan yang lama, namun isinya tidak sama dan penekanannya tidak seperti yang terjadi 
sebelumnya ... Salib dalam penginjilan yang baru ini tidak membunuh orang-orang berdosa, 

melainkan hanya mengarahkan diri mereka. Penginjilan ini menggiring mereka ke satu mesin 
pembersih dan menawarkan satu cara hidup yang lebih bersemangat dan menyelamatkan rasa 



hormat pada diri mereka. Kepada mereka yang suka menonjolkan diri, penginjilan ini mengatakan, 
"Datanglah dan nyatakan kehebatan diri anda kepada Kristus." Kepada mereka yang egois, 

penginjilan ini mengatakan, "Datanglah dan banggakanlah diri anda di dalam Tuhan." Kepada 
mereka yang suka mencari sensasi, penginjilan ini mengatakan, "Datanglah dan nikmatilah sensasi 
dari kehidupan Kristen yang berlimpah." Mungkin gagasan di balik cara semacam ini adalah tulus, 
namun ketulusannya tidak meluputkannya dari kepalsuan. Cara penginjilan ini benar-benar telah 

menyimpang dari makna salib yang sesungguhnya. Salib adalah simbol kematian. Ini melibatkan satu 
akhir dari hidup seseorang secara tiba-tiba dan melalui cara yang mengerikan. Allah menyelamatkan 

orang itu dari bencana dengan jalan menjadikannya tidak berarti,  kemudian membangkitkannya 
dalam hidup yang baru. Sebutir gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Allah kemudian 

melimpahkan hidup, tetapi bukan kehidupan lama yang diperbaiki. Siapa pun yang ingin memiliki 
hidup harus melewati kematian itu. Ia harus menolak dirinya dan mengakui hukuman Allah yang adil 

terhadap dirinya. 
Bagaimana teologi ini dapat diterjemahkan ke dalam hidup? Secara sederhana, mereka yang belum 

menjadi Kristen harus bertobat dan percaya. Ia harus meninggalkan dosa-dosanya dan kemudian 
menyangkali dirinya. Tidak ada yang perli ia tutupi, tidak ada yang perlu ia pertahankan, dan tidak 
ada alasan yang perlu ia kemukakan. Ia tidak perlu membuat perdamaian dengan Allah, melainkan 
yang perlu ia lakukan hanyalan menundukkan kepalanya di hadapan ketidaksenangan yang tegas 

dari Allah terhadap dirinya dan mengakui bahwa dirinya layak untuk mati. 
A.W. Tozer 

 
Pertobatan didefinisikan … 

Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, 
kata-Nya: "Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada 

Injil! 
Markus 1:14-15 

 
Doktrin tentang Pertobatan: 

Pertobatan adalah respon manusia yang dimampukan oleh Allah terhadap Injil yang 
melaluinya mereka berbalik dari dosa mereka dan dari diri mereka (pertobatan) dan percaya 

kepada Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan (iman).  
 
 Dimampukan oleh Allah … 

o Pertobatan adalah satu karunia .  
Telah Kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap: Engkau telah menghajar aku, dan aku telah 

menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku 
berbalik, sebab Engkaulah TUHAN, Allahku. 

Yeremia 31:18 
Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami 

seperti dahulu kala! 
Ratapan 5:21 

Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. 
Kisah Para Rasul  5:31 

Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka berkata: Ia kerasukan setan. 
Kisah Para Rasul 11:18 

 
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-

Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 



pertobatan? 
Roma 2:4 

dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka 

mengenal kebenaran, 
2 Timotius 2:25 

o Iman adalah satu karunia.   
Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu 
yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-

bangsa lain kepada iman. 
Kisah Para Rasul 14:27 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

Efesus 2:8-9 
…tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi … 

1 Korintus 1:23  
 

Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman 
dan kasih dalam Kristus Yesus. 

 1 Timotius 1:14 
 

Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk 
menderita untuk Dia. 

Filipi 1:29 
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 

menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 

kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 

disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 
Ibrani 12:1-2 

Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, 
Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 

2 Petrus 1:1 
 

“Iman, di mana pun berada, dalam setiap kasus, tanpa kecuali, adalah karunia 
Allah dan karya Roh Kudus. Tidak pernah seseorang mengambil keputusan untuk 

percaya kepada Yesus dengan iman ini kecuali Roh Kudus menuntunnya untuk 
melakukannya ... Iman kepada Allah yang hidup dan kepada AnakNya Yesus Kristus 

selalu merupakan hasil dari kelahiran baru, dan tidak pernah bisa eksis kecuali 
dalam hati orang yang mengalami kelahiran baru.” 

Charles Spurgeon 
 

 Respon individu-individu terhadap injil … 
 

Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu 
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 

karunia Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 2:38 



Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi 
rumahmu." 

Kisah Para Rasul 16:31 
 

 Yang melaluinya mereka berbalik dari dosa dan dari diri mereka (bertobat)… 
 

Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, 
demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu 

jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. 
Buangkanlah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku dan perbaharuilah hatimu 

dan rohmu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?Sebab Aku tidak berkenan kepada 
kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, 

bertobatlah, supaya kamu hidup!" 
Yehezkiel 18: 30-32 

 
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" 

Matius 4:17 
 

Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, 
Kisah Para Rasul 3:19 

 
o Pertobatan melibatkan pengakuan secara intelektual akan dosa.   

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui 
hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. 

Lukas 16:15 
 

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku! 
 Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 

 Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap 
jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. 

Mazmur 51:4-5 
 

 Namun ini saja tidaklah cukup. 
o Pertobatan juga melibatkan kesedihan secara emosional atas dosa.   

namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena 
dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, 

sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah 
menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi 

dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 
2 Korintus 7:9-10 

 
Lalu kataku: "Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di 

tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni TUHAN 
semesta alam." 

Yesaya 6:5 
 

Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 
Ayub 42:6 

 



 Namun ini saja tidaklah cukup. 
o Pertobatan juga melibatkan keputusan pribadi untuk melarikan diri dari dosa.   

 
dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu 

berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 
mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh 

perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya 
nama-Ku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ 

sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, 
dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti 
segala ketetapan dan peraturan-Ku, maka Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan 
perjanjian yang telah Kuikat dengan Daud, ayahmu, dengan berkata: Takkan terputus keturunanmu 

yang memerintah atas Israel. 
2 Tawarikh 7:14-18, 

"Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, 
dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh." 2:13 Koyakkanlah hatimu dan jangan 
pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar 

dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. 
Yoel 2:12-13 

 
Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah 

Allah dan tidak ada yang lain. 
Yesaya 45:22 

 
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya: "Hai kamu 

keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka 
yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah 

berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat 
menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini! 

Lukas 3:7-8 
 

Sebab mereka sendiri berceritera tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu 
berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 

1 Tesalonika 1:9 
 

Aku kuatir, bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan 
bahwa aku akan berdukacita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan 

belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. 
 2 Korintus 12:21  
 
 
 Dan percaya kepada Yesus (iman) …  

 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 

bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 
Roma 10:9 

 
o Iman melibatkan pengetahuan tentang Kristus.   

 



Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." 
Yohanes  8:24 

 
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya 

kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak 
mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada 
yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika 
mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya kedatangan mereka 

yang membawa kabar baik!" Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik 
itu. Yesaya sendiri berkata: "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan 

kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 
Roma 10:14-17 

 
Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu 
diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu -- 

kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan 
kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa 
kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada 

hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci; bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan 
kemudian kepada kedua belas murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari lima 
ratus saudara sekaligus; kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di 

antaranya telah meninggal. 
1 Korintus 15:1-6 

 
 Namun ini saja tidaklah cukup.   

Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya 
akan hal itu dan mereka gemetar. 

Yakobus 2:19 
 

o Iman melibatkan persetujuan terhadap Kristus.   
 

tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, 
Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. 

Yohanes 20:31 
 

Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga 
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan 

Dia. 
1 Tesalonika 4:14 

 
o Namun ini saja tidaklah cukup.   
 

Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: "Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang 
sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda 

yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." 
Yohanes 3:2 

 



Percayakah engkau, raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu, bahwa engkau percaya kepada 
mereka." 26:28 Jawab Agripa: "Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen!" 

Kisah Para Rasul 26:27-28 
 

o Iman melibatkan tindakan mengandalkan Kristus.  
 
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 

yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. 
Yohanes 1:12 

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang 
kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. 

Yohanes 6:37 
 

Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: 
"Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! 

Yohanes 7:37 
 

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. 

Matius 11:28-30 
 

“Ini adalah sedikit dari kata-kata yang Ia sekarang sampaikan kepada anda: Mengapa anda harus 
mati? Mengapa anda harus binasa? Mengapa anda tidak memiliki belas kasihan pada diri anda 
sendiri? Dapatkah hati anda bertahan, atau tangan anda menjadi kuat, pada hari murka yang 

mendekati ... Pandanglah  kepadaKu maka anda akan diselamatkan, datanglah kepadaKu maka Aku 
akan meringankan anda dari segala dosa, kesedihan, ketakutan, beban, dan memberikan kelegaan 

bagi jiwa anda. Marilah, Aku mohon pada anda, kesampingkan semua penangguhan, semua 
penundaan, jangan lagi menjauhkan diri dariKu; kekekalan sudah di ambang pintu ... jangan anda 
membeci Aku demikian rupa sehingga anda binasa dan bukannya menerima pembebasan dari-Ku. 

John Owen 
 
“Ada dua cara untuk percaya. Salah satu cara adalah untuk percaya tentang Allah, seperti yang saya 
lakukan ketika saya percaya bahwa apa yang dikatakan Allah adalah benar ... iman seperti ini adalah 

hanya pengetahuan atau pengamatan, dan ini bukanlah iman yang benar. Cara yang lain adalah 
dengan percaya pada Allah, seperti yang saya lakukan ketika saya tidak hanya percaya bahwa apa 

yang dikatakan tentang Dia itu benar, tetapi juga mengandalkan Dia, menyerahkan diri kepadaNya, 
dan terus berurusan denganNya, serta percaya tanpa keraguan bahwa Ia adalah bagi saya dan akan 

berbuat bagi saya sebagaimana yang telah Ia katakan. 
Martin Luther 

 
 Sebagai Juruselamat dan Tuhan. 

 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 

hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. 

Roma 10:9  
 

o Yesus adalah Juruselamat yang mati bagi kita.   
 



Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 
Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 

Kisah Para Rasul 5:31 
 

Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan 
Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. 

Kisah Para Rasul 13:23 
 

o Yesus adalah Tuhan yang memerintah atas kita.   
 

Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu 
salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat 

terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami 
perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-
masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 

akan menerima karunia Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 2:36-38 

 
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi 

rumahmu. 
Kisah Para Rasul 16:31 

 
Pertobatan diperdebatkan … 
 
 Apakah iman dan pertobatan sama-sama diperlukan untuk keselamatan? 
 

"Berita tentang ‘hanya oleh iman’ dan berita tentang ‘iman ditambah komitmen hidup’ tidak bisa 
bersama-sama disebut sebagai Injil; dan karena itu salah satu dari keduannya merupakan injil palsu 
dan berada di bawah kutukan sebagai penyesatan terhadap Injil atau sebagai pemberitaan injil yang 

lain." 
Charles Ryrie 

 
Iman “adalah keyakinan batin bahwa apa yang Allah katakan kepada kita dalam Injil adalah benar. 

Itu - dan itu saja - adalah iman yang menyelamatkan."  
Zane Hodges 

 
"Kita menerimaNya sebagaimana siapa diriNya - Juruselamat yang diurapi dan Tuhan yang adalah 
Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan! Dia tidak akan menjadi siapa diriNya jika Ia 

menyelamatkan kita dan memanggil kita dan memilih kita tanpa pemahaman bahwa Ia juga dapat 
membimbing dan mengendalikan hidup kita." 

A.W. Tozer 
 

"Hanya ada satu Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus, dan ... siapa saja yang percaya kepada seorang 
Juruselamat yang bukan Tuhan berarti ia tidak percaya kepada Kristus yang sejati dan berarti bahwa 

orang tersebut belum mengalami regenerasi. Kami menekankan pentingnya komitmen kepada 
Kristus, Kristus yang sejati." 

James Boice 
 

o Sewaktu-waktu Kitab Suci hanya menyebutkan iman.   



Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu 
kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?" 

Kisah Para Rasul 11:17 
 

Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah 
berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah 

sumber kepercayaan mereka. 
Kisah Para Rasul 14:23 

 
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan 

seisi rumahmu." 
Kisah Para Rasul 16:31 

 
o Sewaktu-waktu Kitab Suci hanya menyebutkan pertobatan.   

Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu 
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 

karunia Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 2:38 

 
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, 

Kisah Para Rasul 3:19 
 

Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 
Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 

Kisah Para Rasul 5:31 
Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat 

hatimu ini; 
Kisah Para Rasul 8:22 

 
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada 

manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 
 Kisah Para  Rasul 17:30 

 
Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di 

seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan 
berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 

Kisah Para Rasul 26:20 
 

o Sewaktu-waktu Kitab Suci menyebutkan iman dan pertobatan bersama-sama.  
… aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka 

bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. 
Kisah Para Rasul 20:21 

 
o Kesimpulan … Iman dan pertobatan tidak dapat dipisahkan.   

Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, 
Markus 1:14-15 

 



Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada 
perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah. 
Ibrani 6:1 

 
“Adalah mustahil untuk memisahkan iman dengan pertobatan. Iman yang 

menyelamatkan diresapi dengan pertobatan, dan pertobatan diresapi dengan 
iman.” 

John Murray 
 

 Pandanglah dan hidup … 
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 
Yohanes 3:14-15 

 
Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah 

Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata 
melawan Allah dan Musa: "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di 

padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami 
telah muak." Lalu TUHAN menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, 
sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa 

dan berkata: "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan TUHAN dan engkau; berdoalah 
kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya ular-ular ini dari pada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa 

itu. Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah 
tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat 

ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika seseorang dipagut ular, dan ia 
memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. 

Bilangan 21:4-9 
 

o Bertobatlah dari pemberontakan anda.  
 Anda memiliki satu penyakit yang tidak dapat anda sembuhkan. 
 Anda memiliki satu nasib yang tidak dapat anda ubah. 

o Pandanglah kepada kasih-Nya. 
 Ia ditinggikan untuk menderita sebagai Juruselamat.   

Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa 
Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang 

hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku. 
Yohanes 8:28 

…dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku." 
Yohanes  12:32 

 ditinggikan untuk memerintah sebagai Tuhan.   
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala 
nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi 

dan yang ada di bawah bumi,  dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi 
kemuliaan Allah, Bapa! 

Filipi 2:9-11 
o Paradoks yang mengejutkan … 

 Simbol kematian dan dosa yang terutama menjadi sumber kehidupan yang terutama 
bagi orang-orang berdosa.   



Sesudah itu Yusuf dari Arimatea -- ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada 
orang-orang Yahudi -- meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. 

Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga 
Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa 

campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. Mereka 
mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-

rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus 
disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum 

pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak 
jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. 

Yohanes 19:38-42 
 

Saya sewaktu-waktu berpikir bahwa saya mungkin masih tetap berada dalam kegelapan dan 
keputusasaan sampai sekarang seandainya bukan karena kebaikan Tuhan dalam mengirimkan satu 

badai salju, pada suatu Minggu pagi, saat saya sedang pergi ke tempat tertentu untuk beribadah. 
Ketika saya tidak bisa pergi lebih jauh lagi, saya menoleh ke sisi jalan, dan masuk ke satu gereja kecil 

yang bernama Primitive Methodist Chapel. Dalam kapel itu hadir sekitar dua belas atau lima belas 
orang. Saya telah mendengar tentang Gereja Methodis Primitif ini, bagaimana mereka bernyanyi 
dengan begitu keras sehingga membuat banyak orang sakit kepala, tetapi itu tidak masalah bagi 
saya. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa diselamatkan, dan jika mereka bisa memberitahu saya 

jawabannya, saya tidak peduli berapa banyaknya sakit kepala yang saya bisa alami karena 
mendengar mereka bernyanyi.  

Pendeta yang seharusnya berkhotbah tidak datang pada pagi itu, mungkin karena salju yang tebal. 
Akhirnya, seorang pria yang sangat yang tampak agak kurus, mungkin seorang tukang sepatu, atau 

penjahit, atau seseorang semacam itu, naik ke mimbar untuk berkhotbah. Tentu benar bahwa 
seorang pengkhotbah harus dilatih sebelumnya, tetapi orang ini benar-benar bodoh. Ia harus terus 

melihat teks Alkitabnya, karena alasan yang sederhana yakni karena ia hanya memiliki sedikit bahan 
untuk disampaikan. Teks itu - "PANDANGLAH AKU, MAKA KAMU AKAN DISELAMATKAN, HAI SEGALA 

UJUNG BUMI."  
Pengkhotbah ini bahkan tidak mengucapkan kata-katanya dengan benar, namun itu bukan masalah. 

Saat itu saya berpikir bahwa ada sekilas harapan bagi saya dalam teks itu. Pengkhotbah mulai 
dengan mengatakan, "Teman-teman, memang ini adalah satu teks yang sangat sederhana. Dikatakan 

dalam teks ini, "Pandanglah!" Memandang sesuatu tidak mengambil banyak rasa sakit. Anda tidak 
perlu mengangkat kaki atau jari anda, itu saja. Seseorang tidak harus masuk ke Sekolah Tinggi untuk 

belajar memandang atau melihat. Anda mungkin adalah orang paling tolol, namun anda bisa 
memandang sesuatu. Seseorang tidak harus bernilai seribu tahun untuk dapat memandang sesuatu. 

Siapa pun bisa melihat, bahkan seorang anak dapat melihat sesuatu. Tetapi kemudian teks ini 
mengatakan, “Pandanglah kepadaKu.”  

Lalu dengan aksen Essex (salah satu wilayah di Inggris) yang kental pengkhotbah ini berkata, 
"Banyak dari antara anda hanya memandang diri sendiri, namun tidak ada gunanya melihat ke sana. 

Anda tidak akan pernah menemukan kesenangan dalam diri anda. Beberapa orang memandang ke 
Allah Bapa. Tidak. Anda akan memandangNya pada satu waktu nanti. Yesus Kristus berkata, 

"Pandanglah Aku." Beberapa dari anda mengatakan, 'Kita harus menunggu sampai Roh Kudus 
bekerja." Anda tidak memiliki urusan dengan hal itu sekarang. Pandanglah Kristus. Teks ini 

mengatakan, 'Pandanglah Aku.' Kemudian orang yang baik ini meneruskan khotbahnya dengan 
mengatakan, 

"Pandanglah Aku, Aku berkeringat titik-titik darah. Pandanglah kepadaKu, Aku tergantung di salib. 
Pandanglah kepadaKu, Aku mati dan dikuburkan. Pandanglah kepadaKu, Aku bangkit kembali. 



Pandanglah kepadaKu, Aku naik ke Surga. Pandanglah kepadaKu, Aku duduk di sebelah kanan Bapa. 
Hai orang-orang berdosa yang miskin, pandanglah kepadaKu! Pandanglah kepadaKu! '" 

Ketika ia sampai ke titik itu dalam khotbahnya, dan berhasil menyampaikannya selama sepuluh 
menit atau lebih, ia sekarang berada di ujung panggilannya. Lalu ia menatap saya yang sedang duduk 

di situ, dan saya yakin bahwa dengan jumlah orang yang begitu sedikit yang hadir, ia pasti tahu 
bahwa saya adalah seorang asing di situ. Dengan memusatkan pandangan matanya pada saya, 

seolah-olah ia tahu seluruh isi hati saya, ia berkata, "Anak muda, anda tampak sangat menyedihkan." 
Ya tentu, saya juga merasakannya, tetapi saya tidak terbiasa sebelumnya untuk mendengar 

pernyataan yang dibuat dari mimbar tentang penampilan pribadi saya.  
Namun, apa yang ia katakan ini merupakan satu pukulan yang baik, yang mendarat dengan tepat. Ia 

melanjutkan, "Dan anda akan selalu menyedihkan - menyedihkan dalam kehidupan anda, dan 
menyedihkan dalam kematian anda - jika anda tidak menaati teks saya. Namun jika anda taati teks 

ini sekarang, saat ini, maka anda akan diselamatkan." Kemudian, dengan mengangkat tangannya, ia 
berseru, karena hanya seorang pengkhotbah Gereja Methodist Primitif yang bisa melakukannya, 

"Anak muda, pandanglah kepada Yesus Kristus. Pandanglah! Pandanglah! Pandanglah! Anda tidak 
perlu mengerjakan apa pun yang lain  kecuali memandang dan hidup." 

Dengan segera saya melihat jalan keselamatan. Saya tidak tahu apa lagi yang ia katakan, - saya tidak 
banyak memperhatikannya, - saya begitu dirasuki dengan pikiran yang satu ini. Seperti ketika ular 

tembaga itu ditinggikan, orang-orang hanya melihat dan disembuhkan, demikian juga dengan saya. 
Saya telah menunggu untuk melakukan lima puluh hal, tetapi ketika saya mendengar perkataan 
tersebut, "Pandanglah!" tampaknya perkataan itu begitu menawan bagi saya! Oh! Saya melihat 

sampai saya hampir mengeluarkan mata saya karena melihat.  
Di situ dan pada saat itulah awan itu pergi, kegelapan itu lenyap, dan saat itu saya melihat matahari, 
dan saat itu saya dapat saja bangkit dengan segera dan bernyanyi bersama orang-orang yang paling 
bersemangat di antara mereka tentang darah Kristus yang mulia, dan iman sederhana yang melihat 
hanya kepadaNya. Oh, sekiranya ada orang yang telah mengatakan hal ini kepada saya sebelumnya, 
"Andalkanlah Kristus, maka anda akan diselamatkan." Namun demikian, tidak diragukan lagi, saya 
yakin bahwa semuanya telah diatur dengan penuh hikmat, dan sekarang saya dapat mengatakan,  

"Sejak dengan iman kupandang aliran kehidupan 
 yang mengalir dari lukaMu,  

kasih penebusan telah menjadi tema kehidupanku,  
dan akan tetap demikian sampai aku mati." 

Charles Spurgeon 
  
 Janji yang begitu mengherankan … 

o Kasih-Nya yang tidak terbatas dan kehidupan yang kekal tersedia bagi setiap orang yang 
percaya.   

 
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 

Yohanes 3:16 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allah Membalikkan Status Kita 

Doktrin tentang Pembenaran 
 
 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
 
Pembenaran Diantisipasi … 
 

 Abraham: Janji Allah menunjukkan kepada kita tentang perlunya iman.   
 

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau 
Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak 

di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada 
Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 

Roma 4:1-3 
 

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham 
dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan 

Allah. Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.Roma 4:1-3 

Roma   4:9-12 
 

Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan Kitab 
Suci, yang sebelumnya mengetahui, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh 
karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham: "Olehmu segala bangsa 

akan diberkati." Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan 
Abraham yang beriman itu. 

Galatia 3:7-9 
 

o Oleh anugerah semata-mata, Allah memberkati umat-Nya.   
 

Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari 
rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan 
menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-

orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 
Kejadian 12:1-3 

 
 
 
 



o Melalui iman semata-mata, umat Allah menerima berkat-Nya.   
 

Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu penglihatan: "Janganlah takut, 
Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar." Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah 

yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, 
dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram: "Engkau tidak 

memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi 
datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, 

melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu TUHAN membawa Abram 
ke luar serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat 

menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu 
percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran. 
Kejadian 15:1-6 

 
 Musa: hukum Allah menunjukkan kepada kita tentang kesia-siaan daging.   

Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada 
tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 

hukum Taurat." Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan 
hukum Taurat adalah jelas, karena: "Orang yang benar akan hidup oleh iman." 

Galatia 3:10-11 
 

o Kita semua tidak menaati hukum Allah.   
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari 

tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan 
kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud 

menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah 
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. 

Keluaran 32:7-8 
Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab 

Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan 
dosamu. Apabila kamu meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada allah asing, maka Ia akan 
berbalik dari padamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, 

setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 
Yosua 24:19 

 
 Hukum Taurat mengekspos dosa kita.  

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! 
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu 
keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan: "Jangan mengingini!" Tetapi dalam perintah itu 

dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan; sebab tanpa 
hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang 

perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada 
hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat 

kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah 
kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. 

Roma 7:7-12 
 

 Hukum Taurat mengintensifkan dosa kita.   



Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak….. 
Roma 5:20 

 
Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan kepada mereka 

yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke 
bawah hukuman Allah. 

Galatia 3:19 
 

o Kita semua patut menerima murka Allah.   
 

Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira tiga ribu 
orang dari bangsa ituKeluaran 32:28 

 
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 

kebenaran dengan kelaliman. 
Roma 1:18 

 
 Kita adalah orang-orang yang terkutuk di bawah hukum Taurat.  

 
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh 

bangsa itu haruslah berkata: Amin!" 
 Ulangan  27:26 

 
 Kita adalah orang-orang yang terhukum di hadapan Allah.   

 
Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang 

berbuat dosa, itu yang harus mati. 
Yehezkiel 18:4 

 
 Daud: anugerah Allah menunjukkan kepada kita keindahan pengampunan.   

 
Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang 

dosanya ditutupi! Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan 
yang tidak berjiwa penipu! Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku 

mengeluh sepanjang hari; sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku 
menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. S e l a 

Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: "Aku akan 
mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau mengampuni kesalahan karena 

dosaku.  
Mazmur 32:1-5 

 
o Kita mengaku dosa kita.   

 
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. 

Mazmur 51:4 
 

o Ia menanggung dosa kita.   



Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, 
dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. 

Imamat 16:22 
 

Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, 
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 

Yesaya 53:4 
 

o Ia menutupi dosa kita.   
Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman TUHAN -- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan 
menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih 

seperti bulu domba. 
Yesaya 1:18 

o Ia membatalkan dosa kita.   
TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia 

menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi 

setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan 
Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita. 

Mazmur 103:8-12 
  
Pembenaran Didefinisikan … 
 

Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan 
dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus 
Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah 

berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi 

jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-
Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 
Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar 

dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 
Roma 3:21-26 

 
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 

Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi 
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, 
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum 

Taurat. Sebab: "tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. 
Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah 
orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. 
Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai 
pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku 

hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku 
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan 
menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada 

kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. 
Galatia 2:15-21 



  
 Doktrin tentang Pembenaran: 

 Pembenaran adalah tindakan kemurahan Allah yang melaluinya Ia mendeklarasikan  
 bahwa seorang berdosa benar hanya melalui iman kepada Yesus. 

  
 Tindakan kemurahan Allah …  

 
Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? 

Mazmur 130:3 
 

Mazmur Daud. Ya TUHAN, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku! Jawablah aku 
dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu! Janganlah beperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara 

yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. 
Mazmur 143:1-2 

 
o Allah memberikan iman.  

 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 

pemberian Allah, 
 Efesus 2:8 

 
o Allah mengaruniakan pembenaran.   

 
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 
dimuliakan-Nya. 

Roma 8:30 
 

Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu 
berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, 
tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, -

Roma 4:16 
 

 Yang melaluinya Ia mendeklarasikan … 
 
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu 

disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan 
dalam Roh Allah kita. 

1 Korintus 6:11 
 

o Satu deklarasi legal.   
Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar 

tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 
Keluaran 23:7 

 
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan 

dihukum. 
Matius 12:37 

 



Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang 
yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. 

Roma 2:13 
 

Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum 
Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 

Roma 3:20 
o Satu deklarasi kekal.   

Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang 
engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima 
balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." 

Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus 
kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama 

dengan Aku di dalam Firdaus." 
 Lukas 23:40-43 

 
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 
dimuliakan-Nya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak 
kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang 
menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu 
kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? 

Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang 
telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang 

malah menjadi Pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 
Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, 

atau pedang? Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, 
kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik 

maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 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. 
Roma 8:30-39 

 
 Seorang berdosa … 

o Masalah: 
 “Ini adalah masalah yang membutuhkan Allah untuk menyelesaikannya." 

 Martin Luther 
  

 Keberdosaan manusia. 
 Kebenaran Allah. 
 Tuntutan huklum Taurat.   

Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan 
apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka 

menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi 
hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran 

mereka saling menuduh atau saling membela. 
Roma 2:14-15, 



Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, 
kami meneguhkannya. 

Roma 3:31 
 

Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, 
adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak! Tetapi supaya nyata, bahwa ia 

adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya 
oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu, bahwa hukum 

Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku 
perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang 

aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku 
menyetujui, bahwa hukum Taurat itu baik. 

Roma 7:12-16 
 

o Akibat: 
 Kita dihakimi oleh imoralitas kita (tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah) 

…penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, 
pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, 

pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang 
tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun 

mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-
hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga 

setuju dengan mereka yang melakukannya. 
Roma 1:29-32 

 
Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia 

bersalah terhadap seluruhnya. 
Yakobus 2:10 

 
 Kita dihakimi oleh moralitas kita (upaya-upaya untuk menaati hukum Allah).   
  

Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami 
sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan 

oleh angin. 
Yesaya 64:6 

 
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum 

Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 
Roma 3:20 

 
“Bahkan air mata pertobatan kita perlu dibasuh di dalam darah Anak Domba.” 

Pendeta Puritan 
 

 Benar … 
 

Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian 
pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. 

Roma 5:19  
 



o Allah mendeklarasikan bahwa dosa kita diampuni.  
 

Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

 dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib. 

Kolose 2:13-14 
 

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 

1 Yohanes 1:9 
 

 Propisiasi (pendamaian): Kita bebas dari semua kesalahan.  
 

Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal 
ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah 
terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada 
masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 

Roma 3:25-26 
 

Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika 
seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 
Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk 

dosa seluruh dunia. 
1 Yohanes 2:1-2 

 
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 

Roma 8:1 
 
 

o Allah mendeklarasikan bahwa kita dipakaikan dengan kekudusan.   
 

Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan 
pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin 

laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai 
perhiasannya. 
Yesaya 61:10 

 
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia 

membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 
1 Korintus 1:30 

 
 Imputasi: Kepada kita dikreditkan (diperhitungkan) kebenaran-Nya.  

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 
2 Korintus  5:21 

 



Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 
dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya 

sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri 
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, 

yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 
Filipi 3:8-9 

 
 Hanya melalui iman kepada Yesus.  

 
Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi 
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, 
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum 

Taurat. Sebab: "tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. 
Galatia 2:16 

 
o Kristus adalah landasan pembenaran kita.   

 
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena 

iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan 
penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena 
kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang 

Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau 
perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik 

Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 
Galatia 3:24-29 

 
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang 

ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar -- tetapi 
mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati --. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-

Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, 
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka 

Allah. 
Roma 5:6-9 

 
 Ia menggenapi janji kepada Abraham.  

 
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu "hal ini 

diperhitungkan kepadanya," tidak ditulis untuk Abraham saja, t etapi ditulis juga untuk kita; sebab 
kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah 

membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena 
pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. 

Roma 4:22-25 
 Ia menaati hukum Musa.   

 
Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk 

mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab 
Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang 

percaya. 
Roma 10:3-4 



 
Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang 

tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 
Kisah Para Rasul 13:39 

 
 Ia memungkinkan anugerah diberikan kepada Daud.   

 
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. 

Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang 
durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia 

orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya: "Berbahagialah orang yang 
diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;berbahagialah manusia 

yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. 
Roma 4:4-8 

 
o Iman adalah sarana pembenaran kita.  

 
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 

karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 
Roma 5:1 

 
 Legalisme yang berbahaya … 

 
Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah 

memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang 
mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami 
atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan 
Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, 
sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang 

berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 
Galatia 1:6-9 

 
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus 

yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui 
dari pada kamu: Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena 

percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, 
maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang 

menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di 
antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya 

kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah 
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 

Galatia 3:1-6 
 

 Berupaya dengan kekuatan kita sendiri. 
 Berupaya menurut hukum-hukum kita sendiri . 
 Berupaya untuk memperoleh perkenanan Allah . 
 Berupaya untuk mencuri kemuliaan Allah.  

 



Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah 
teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata 

kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali 
lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh 
hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; 

kamu hidup di luar kasih karunia.  Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran 
yang kita harapkan. 5:6 Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau 

tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 
Galatia 5:1-6 

 
 Kasih ilahi … 

…namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 
Galatia 2:20 

 
 Yesus sangat merindukan anda. 
 Yesus telah membayar harga bagi anda. 
 Perkenanan Allah atas anda BUKAN didasarkan pada kinerja anda bagi-Nya. 
 Perkenanan Allah atas anda didasarkan pada kinerja Kristus bagi  anda. 

 
“Taurat adalah ilahi dan kudus. Biarkan Taurat itu memiliki kemuliaannya, tetapi tidak pernah akan 

ada hukum, walaupun itu adalah hukum yang begitu ilahi dan kudus, yang harus mengajari saya 
bagaimana saya dibenarkan, dan bagaimana saya harus hidup melalui itu. Saya tahu bahwa hukum 
itu mungkin mengajari saya bahwa saya harus mengasihi Allah dan sesama saya, juga untuk hidup 

dan mengasihi, ketenangan, kesabaran, dan lain lain, namun itu tidak akan menunjukkan bagaimana 
saya dapat dibebaskan dari dosa, iblis, kematian, dan neraka .  

Di sini saya harus mengambil nasihat Injil. Saya harus mendengarkan Injil, yang mengajarkan kepada 
saya, bukan apa yang seharusnya saya lakukan tetapi apa yang Yesus Kristus Anak Allah telah 
lakukan untuk saya: bahwa Ia menderita dan mati untuk menyelamatkan saya dari dosa dan 
kematian. Injil ini menghendaki saya untuk menerima ini, dan untuk percaya. Dan ini adalah 

kebenaran Injil. Karena itu, yang paling penting adalah bahwa kita harus mengetahui artikel atau 
doktrin ini dengan baik, mengajarkannya kepada orang lain, dan menanamkannya ke kepala mereka 

terus-menerus.” 
Martin Luther 

 
o Perbuatan-perbuatan merupakan bukti pembenaran kita.  

Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya 
karena iman. 
Yakobus 2:24 

 
 Paulus ingin agar kita menghindari pemikiran bawa perbuatan adalah perlu  

       sebagai dasar atau sarana keselamatan kita.  
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.  

Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi 
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, 
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum 

Taurat. Sebab: "tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. 
Galatia 2:15-16 



 
 Yakobus ingin agar kita menghindari pemikiran bahwa perbuatan bukan  

       merupakan bukti keselamatan kita.   
Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan", aku akan 

menjawab dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 
kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? 

Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang 
bebal, maukah engkau mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 

Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia 
mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan 

perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan 
demikian genaplah nas yang mengatakan: "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut: "Sahabat 
Allah." Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan 

hanya karena iman 
Yakobus 2:18-24 

 
 
Pembenaran Didefinisikan … 
 
 Pembenaran adalah tindakan kemurahan Allah yang melaluinya Ia mendeklarasikan  

 bahwa seorang berdosa benar hanya melalui iman kepada Yesus. 
   
Pembenaran Diperdebatkan … 
 Kesamaan pendapat antara pandangan Katolik dengan pandangan Injili 

o “Kita dibenarkan oleh anugerah melalui iman karena Kristus.” 
 Ketidaksamaan pendapat antara pandangan Katolik dengan pandangan Injili 

o “Kita dibenarkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata karena  
        Kristus semata-mata.” 

  
"Jika seseorang mengatakan bahwa oleh iman semata-mata orang berdosa dibenarkan, sehingga itu 

berarti bahwa tidak ada lagi yang diperlukan untuk bekerja sama dalam rangka memperoleh rahmat 
pembenaran ... terkutuklah ia." 
 Konsili Trtente, Sesi 6, Kanon 9 

  
Pembenaran oleh iman semata-mata adalah doktrin yang di atasnya gereja berdiri atau jatuh.” 

Martin Luther 
  

Pembenaran oleh iman semata-mata adalah engsel yang di atasnya segala sesuatu berputar.” 
Johanes Calvin 

  
 Tiga hal utama dalam ketidaksamaan pendapat …Perbuatan ataukah iman? 

o Sudah ada sebelumnya ataukah dikreditkan? 
o Kemungkinan ataukah terjamin? 
o Perbuatan ataukah iman? 

 
 PANDANGAN KATOLIK 

o Iman dan perbuatan sama-sama memimpin ke pembenaran.  
 



"Jika seseorang mengatakan bahwa iman yang membenarkan itu tidak lain selain pengandalan akan 
rahmat Ilahi, yang membawa pengampunan dosa karena Kristus, atau bahwa dengan percaya saja 

maka kita dibenarkan, biarlah ia terkutuk. " 
Konsili Trente, Sesi 6, Kanon 12 

  
“Anugerah Roh Kudus memiliki kuasa untuk membenarkan kita, yaitu, untuk menyucikan kita dari 

dosa-dosa kita dan untuk memberikan kepada kita kebenaran Allah melalui iman kepada Yesus 
Kristus dan melalui baptisan.” 

Katekismus Gereja Katolik (1987) 
 

“Jika seseorang mengatakan bahwa kebenaran yang diterima tidak dipelihara dan juga tidak 
bertambah di hadapan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik, melainkan bahwa perbuatan-

perbuatan baik hanyalah sebagai buah-buah dan tanda-tanda pembenaran yang diterima, tetapi 
bukan sebagai penyebab pertumbuhannya, terkutuklah ia.” 

Konsili Trente, Sesi 6, Kanon 2 
 

  
 PANDANGAN INJILI 

o Hanya iman yang membawa ke pembenaran dan perbuatan. 
o Kitab Suci dengan jelas mengajarkan bahwa kita dibenarkan tanpa perbuatan.   

 
Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu 

berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, 
tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, - 

Roma 4:16 
 

Sudah Ada di dalam Diri Kita ataukah Diperhitungkan Kepada Kita? 
 

 PANDANGAN KATOLIK: Infusi (Pemasukan) 
o Anugerah “diinfus” atau dimasukkan ke dalam anda secara superalami. 
o Dimulai saat baptisan. 
o Pembenaran berkembang berdasarkan apa yang anda lakukan dengan anugerah  

       yang telah “diinfus”, yaitu kebenaran yang sudah ada di dalam anda. 
 

“Melalui ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan gereja, iman bekerja sama 
dengan perbuatan baik," orang-orang percaya "bertumbuh dalam keadilan yang 

telah diterima melalui anugerah Kristus dan lebih dibenarkan kemudian.” 
Konsili Trente, Sesi 6, Pasal 10 

  
 PANDANGAN INJILI: Imputasi. 

o Satu deklarasi yang seketika. 
 Tidak ada hukuman yang harus anda terima untuk dosa anda. 
 Kebenaran Kristus dikreditkan (diperhitungkan) kepada anda.    

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 
2 Korintus   5:21 

 



“Jika seseorang mengatakan bahwa orang dibenarkan baik melalui imputasi 
kebenaran Kristus saja, atau melalui pengampunan dosa saja, dengan 

mengesampingkan anugerah dan kasih yang dituangkan dalam hati mereka oleh 
Roh Kudus dan yang ada dalam diri mereka .... terkutuklah ia.” 

Konsili Trente, Sesi 6, Kanon 11 
  
 Pembenaran bukanlah satu proses yang melekat pada diri kita yang melaluinya kita  
       memperoleh kebenaran, melainkan satu deklarasi berdasarkan hukum yang  
       melaluinya kebenaran dikreditkan atau diperhitungkan kepada kita.  
 Apakah ini adalah fiksi dalam konteks hukum?  

o Tidak … ini adalah kebenaran yang  penuh anugerah. 
 

Kemungkinan ataukah Terjamin? 
  
 PANDANGAN KATOLIK 

o Cemas akan pembenaran di masa depan. 
 

“Jika seseorang mempertimbangkan kelemahannya sendiri dan disposisinya atau 
karakternya yang rusak, ia mungkin akan takut dan cemas mengenai status 

anugerah, sebagaimana tidak ada seorang pun yang tahu dengan kepastian iman, 
yang tidak mengizinkan adanya kesalahan, bahwa ia telah mencapai anugerah 

Allah” 
Konsili Trente, Sesi 6, Pasal 9 

 
“Jika seseorang mengatakan bahwa rasa bersalah telah dihapuskan bagi setiap oang berdosa yang 

bertobat setelah ia menerima anugerah pembenaran, dan bahwa utang hukuman kekal telah 
dihapuskan sehingga tidak ada lagi utang hukuman sementara yang harus dijalani baik di dunia ini 

maupun di Purgatori (tempat penyucian setelah seseorang meninggal), sebelum pintu masuk ke 
kerajaan surga dibuka - terkutuklah ia.”  

Konsili Trente, Sesi 6, Kanon 30 
 
 PANDANGAN INJILI 

o Yakin akan pembenaran di masa depan.  
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, 

bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 
1 Yohanes 5:13 

 
Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 

keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, 
yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh 

seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. 
Efesus 1:13-14 

 
Bagaimana saya dapat dibenarkan? 
 Jawaban yang tidak memadai … 

o “Kita dibenarkan oleh anugerah melalui iman karena Kristus.” 
 Jawaban yang paling memuaskan … 

o “Kita dibenarkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata karena Kristus 
semata-mata.”  



 
“Bagaimana anda dapat dibenarkan di hadapan Allah? Hanya oleh iman yang sejati di dalam Yesus 

Kristus. Terlepas dari kenyataan bahwa hati nurani saya menuduh saya bahwa saya telah sangat 
berdosa terhadap semua perintah Allah, dan tidak menaati satu pun dari perintah-perintah tersebut, 
dan bahwa saya masih tetap rentan terhadap segala yang jahat, namun bagaimana pun, tanpa jasa 
apa pun yang saya miliki, Allah oleh anugerah semata-mata, memberikan kepada saya manfaat dari 
kurban Kristus yang sempurna, memberikan kepada saya kebenaran dan kekudusanNya, seolah-olah 

saya tidak pernah melakukan satu dosa pun atau belum pernah dikuasai oleh dosa, dan Ia sendiri 
telah menggenapi semua ketaatan yang Kristus telah lakukan untuk saya, kalau saja saya menerima 

pemberian tersebut dengan hati yang percaya.” 
Katekismus Heidelberg 

 
Allah Membalikkan Status Kita 

Doktrin tentang Adopsi (Pengangkatan Sebagai Anak) 
 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
o Doktrin tentang adopsi. 

 
Pembenaran dan Adopsi … 
 Doktrin tentang Pembenaran: 

o Kita benar di hadapan Allah Sang Hakim. 
 Doktrin tentang Adopsi: 

o Kita dikasihi oleh Allah Bapa. 
“Adopsi merupakan hak istimewa tertinggi yang Injil tawarkan: lebih tinggi bahkan daripada 

pembenaran. Ini mungkin membuat orang terkejut, karena pembenaran merupakan karunia Allah 
yang sejak zaman Luther telah demikian ditekankan oleh kaum Injili, dan kita sudah terbiasa untuk 
mengatakan, hampir tanpa berpikir, bahwa pembenaran yang cuma-cuma merupakan berkat Allah 

yang terbesar bagi kita orang-orang berdosa. Akan tetapi, pemikiran yang cermat akan 
menunjukkan kebenaran pernyataan yang baru saja kita buat. “Bahwa pembenaran—yang bagi 
kita berarti pengampunan Allah atas masa lalu kita bersama penerimaan-Nya atas masa depan 

kita—sebagai berkat Injil yang utama dan fundamental tidak perlu diragukan.  
Pembenaran adalah berkat utama, karena pembenaran menjawab kebutuhan spiritual kita yang 

utama. Kita semua pada dasarnya berada di bawah penghukuman Allah. Hukum-Nya menyatakan 
pelanggaran kita, rasa bersalah menggerogoti kita, membuat kita resah, menyedihkan, dan takut 

pada saat-saat tenang kita. Kita tidak memiliki damai di dalam diri kita karena kita tidak memiliki 
damai dengan Pencipta kita. Karena itu kita membutuhkan pengampunan dosa, dan keyakinan 

akan satu relasi yang dipulihkan dengan Allah, lebih daripada kita membutuhkan apa pun di dalam 
dunia. Dan inilah yang ditawarkan Injil bagi kita sebelum hal yang lain.   

Tetapi ini tidak berarti bahwa pembenaran merupakan berkat Injil yang terbesar. Adopsi lebih 
besar, karena di dalamnya terdapat relasi yang lebih kaya dengan Allah. “Siapa itu seorang 

Kristen?”  



Jawaban yang terkaya yang saya ketahui ialah bahwa seorang Kristen adalah seorang yang memiliki 
Allah sebagai Bapa. Jika anda ingin [mengetahui] seberapa jauh seseorang memahami Kekristenan, 
usahakanlah untuk mengetahui seberapa banyak ia dapat memahami keberadaannya sebagai anak 
Allah, dan seberapa jauh ia memahami Allah sebagai Bapanya. Jika ini bukan merupakan pemikiran 

yang mendorong dan mengontrol ibadah dan doa dan seluruh pendangannya tentang kehidupan, 
maka itu berarti bahwa ia sangat tidak memahami Kekristenan itu sendiri.” 

J.I. Packer 
 
Adopsi Didefinisikan … 
 

Doktrin tentang Adopsi: 
Adopsi adalah tindakan kemurahan Allah yang melaluinya Ia mengaruniakan kepada orang-

orang berdosa kedudukan sebagai anak dan hak-hak istimewa dari status mereka sebagai 
anak.   

 
 Allah mengutus Anak-Nya supaya kita dapat menerima kedudukan sebagai anak.  
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 

dan takluk kepada hukum Taurat.  Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum 
Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 

Galatia  4: 4-5 
o Adopsi membutuhkan seseorang yang datang pada waktu yang tepat. 

 Yesus datang pada waktu yang tepat secara teologis. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara religius. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara kultural. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara politis. 

o Adopsi membutuhkan seseorang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi  yang tepat. 
 Ia adalah Allah sepenuhnya. 
 Ia adalah manusia sepenuhnya. 
 Ia adalah benar sepenuhnya. 

o Adopsi membutuhkan seseorang yang memiliki keputusan yang tepat.   
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 

kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan 
pengertian. 

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, 
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus  persiapan 

kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di 
sorga maupun yang di bumi. 

Efesus 1:3-10 
 

 Ia memutuskan untuk menebus kita. 
 Ia mati untuk menyelamatkan kita. 

 Allah mengutus Roh-Nya supaya kita dapat mengalami hak istimewa dalam kedudukan  
       sebagai anak.   



Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang 
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka 

kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. 
Galatia 4:6-7 

 
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. 

8:15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi 
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya 

Bapa!" 
8:16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

8:17 Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang 
berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika 

kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan 
Dia. 

Romas 8:14-17 
 

o Allah sebagai Bapa.   
Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal 

Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.  Jadi 
janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum 

kamu minta kepada-Nya. 
Matius 6:7-9 

 
o Kontras dengan bapa-bapa di bumi … 
Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular 

kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 

yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 
Lukas 11:11-13 

 
 Kita jahat; Ia baik. 
 Kita memiliki hikmat yang terbatas; Ia memiliki hikmat yang tidak terbatas. 
 Kita memiliki kasih yang tidak sempurna; Ia memiliki kasih yang sempurna. 

 
“Apakah kami bahagia? Sesungguhnya kami bahagia. Dengan setiap tahun kebahagiaan kami 

meningkat lebih dan lebih. Saya tidak pernah melihat istri saya yang tercinta setiap saat, ketika saya 
bertemu dengannya secara tak terduga di mana saja di Bristol, tanpa merasa senang untuk 

melakukannya. Saya tidak pernah bertemu dengannya bahkan di Rumah Yatim Piatu, tanpa hati saya 
merasa senang melakukan yang demikian. Hari demi hari, saat kami bertemu di ruang ganti kami, di 

Rumah Anak Yatim, untuk mencuci tangan sebelum makan malam dan minum teh, saya sangat 
senang bertemu dengannya, dan ia juga sama senangnya ketika melihat saya. Ribuan kali saya 

mengatakan kepadanya - "Sayangku, saya tidak pernah melihat kamu pada setiap saat, sejak kamu 
menjadi istri saya, tanpa merasa senang melihatmu." 

Ketika saya mendengar apa yang menjadi penilaian Pak Prichard, yaitu, bahwa penyakit itu adalah 
demam rematik, saya secara alamiah mengharapkan yang terburuk ... Hatiku sudah dekat untuk 

menjadi hancur karena kedalaman kasih-sayangku. 
Bagian terakhir dari Kitab Suci yang saya baca untuk istri saya yang sangat berharga adalah ini: 

"Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, Tuhan akan memberikan rahmat dan kemuliaan, tidak 
ada hal yang baik yang akan Ia sembunyikan dari orang yang hidup dengan tidak bercela." Jika kita 



telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah, kita beroleh bagian dalam 
anugerah, dan bagi semua orang seperti itu Ia juga akan memberikan kemuliaan. Saya mengatakan 

pada diri sendiri, berkaitan dengan bagian akhir, "tidak ada hal yang baik yang akan Ia sembunyikan 
dari orang yang hidup dengan tidak bercela."  

Saya sendiri adalah seorang berdosa yang miskin dan tidak berharga, tetapi saya telah diselamatkan 
oleh darah Kristus, dan saya tidak hidup dalam dosa lagi, saya berjalan lurus di hadapan Allah. 

Karena itu, jika itu benar-benar baik untuk saya, istriku yang tercinta akan dibangkitkan lagi, tidak 
peduli betapa beratnya sakitnya. Allah akan memulihkannya lagi. Tetapi jika ia tidak dipulihkan lagi, 

maka itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi saya. Dan karena itu hati saya berdiam dengan 
tenang. Saya merasa puas dengan Allah. Dan semua ini, sebagaimana yang sudah sering saya katakan 
sebelumnya, bersumber dari percaya akan apa yang dikatakan oleh Firman Allah, percaya pada apa 

yang Ia katakan. 
George Mueller 

 
 Pemeliharaan Bapa surgawi kita … 

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 

dunia tidak mengenal Dia. 
1 Yohanes 3:1 

 Ia mengasihi kita. 
o Kita dahulu ditawan oleh hukum-Nya. 
o Sekarang kita ditawan oleh kasih-Nya.  

Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena 
iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan 

penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 
Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. 

Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak 
ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 

Galatia 3:24-28 
 Ia memahami kita. 

Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut 
akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu. 

Mazmur 103:13-14 
 

 Ia menyediakan bagi kita.   
"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu 
makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 

Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian? 
6:26 Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak 

mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah 
kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat 

menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? 
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun Aku 

berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu 
dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok 

dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang 
percaya?Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang 

akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 



Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu.Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 

kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 
Matius 6:25-34 

 
Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau 

memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik 
kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka 

yang meminta kepada-Nya. 
Matius 7:9-11 

 
 

 Ia mengampuni kita.   
 

Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini 

makanan kami yang secukupnyadan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga 
mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 

Matius 6:9-12 
 
 

 Ia mendisiplinkan kita.   
 

Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai 
anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 

diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang 
diakui-Nya sebagai anak." ika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu 

seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?  
Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah 

anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, 
dan mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, 

supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa 
yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian 

dalam kekudusan-Nya. 
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. 

Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang 
dilatih olehnya. 
Ibrani 12:5-11 

 
 Ia menuntun kita.  

 
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. 

Roma 8:14 
 
 

o Kita adalah anak-anak-Nya. 
 Apa yang kita miliki … 

 Kita memiliki satu nama yang baru. 



Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 
mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari 

daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 
Yohanes 1:12-13 

 
 Kita memiliki satu roh yang baru.   

 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah… 

Roma 8:16 
 

 Kita memiliki akses ke hadirat Bapa. 
o Kita tidak lagi takut untuk menghampiri Allah.   

 
Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-
baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapa pun yang kena kepada 
gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia 

dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan 
dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki 

gunung itu. 
Keluaran 19: 12-13 

 
Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas 
gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di 
perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan 

berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena TUHAN 
turun ke atasnya dalam api; asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu 

gemetar sangat.  Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya 
dalam guruh. Lalu turunlah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN 

memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian TUHAN berfirman 
kepada Musa: "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus 
mendapatkan TUHAN hendak melihat-lihat; sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.  

Keluaran 19:16-21 
 

Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam 
tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 

diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah.  Karena itu 
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan 

air yang murni. 
Ibrani 10:19-22 

 
Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, 

Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Besar yang kita 
punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, 

sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita 
dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan 

menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 
 Ibrani 4:14-16 

 



Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya 

Bapa!" 
Roma 8:15 

 
o Kita adalah sahabat-sahabat Allah.   

 
Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 

Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, 
tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu 

yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. 
Yohanes 15:14-15 

 
“Saya yang pergi ke Amerika untuk menobatkan orang lain tidak pernah bertobat 
kepada Allah ... saya bahkan pada waktu itu memiliki iman seorang hamba, tetapi 

bukan iman seorang anak.” 
John Wesley 

 
 Kita memiliki satu warisan di dalam kerajaan Bapa.  

 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak 
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita 
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Roma 8:16-17 
 

 Apa yang kita lakukan … 
 Kita menyembah-Nya.   

 
Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu. 

Matius 6:9 
 Kita memuliakan-Nya.   

 
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu 

yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 
Matius 5:16 

 
 Kita meneladani-Nya.   

 
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih 

Efesus 5:1 
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada 

waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti 
Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. 

1 Petrus 1:14-16 
 

 Kita menaati-Nya.  



Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, 
tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya. 

1 Yohanes 3:10 
 

 Kita merefleksikan-Nya.   
 

Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan 
melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-Nya! 

Mazmur 68:5 
 

Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim 
piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 

dicemarkan oleh dunia. 
Yakobus 1:27 

 
o Kita mempedulikan anak-anak yatim bukan karena kita adalah penyelamat-

penyelamat.  
o Kita mempedulikan anak-anak yatim karena kita adalah orang-orang yang 

telah diselamatkan. 
 
Adopsi Dirayakan … 
 
 Kita memiliki satu Bapa yang kekal.   

Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya 
kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." 

Yohanes 6:40 
 

Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi 
kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, 

kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 
 2 Tesalonika 2:16-17 

 
 Kita mempunyai satu keluarga yang kekal.   
Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang 

disebut keturunan yang benar. 
Roma 9:8 

o Yesus adalah saudara kita.   
Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah -- yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan 
--, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang 

memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan 
mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut 

mereka saudara, kata-Nya: "Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudara-Ku, dan 
memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat," dan lagi: "Aku akan menaruh kepercayaan kepada-

Nya," dan lagi: "Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku." 
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan 
mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka 
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 

Ibrani 2:10-15 



 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. 

Roma 8:29 
 

Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, 
tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku 

akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." 
Yohanes 20:17 

 
o Kita adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan.   

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, 

anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 
seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 

disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang 
kekal. 

Markus  10:29-30 
 

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu 
seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu 

dan sehati sepikir. 
1 Korintus 1:10 

 
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal 
ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau 
saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara 
kamu berkata: "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang!", tetapi ia 
tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga 

halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah 
mati. 

Yakobus 2:14-17 
 

 Kita meiliki satu rumah yang kekal.   
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk 

menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada 
kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, 

tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan 
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa 
sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan 
bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh 

dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab 
kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; 
sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan 

apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 
Roma 8:18-25 

 



Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 
dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, 

tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan 
diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya.  
1 Yohanes 3:1-2 

 
Allah Membalikkan Status Kita 

Doktrin tentang Kesatuan dengan Kristus 
 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
o Doktrin tentang adopsi. 
o Doktrin tentang kesatuan dengan Kristus. 

  
Pandangan Sekilas 
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di 

dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 
 Yohanes 15:5 

…namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku . 
Galatia 2:20 

 
 Kesatuan kita dengan Kristus adalah superalami. 

o Kita di dalam Bapa.   
Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-
Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di 
dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa 

Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
Yohanes 17:20-21 

 
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, 
hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai 

orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah 
mengalahkan yang jahat. 

1 Yohanes 2:24 
 

Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di 
dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, 
dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 

1 Yohanes 4:15-16 



 
o Kita di dalam Roh Kudus.  

 
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam 

kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 
Roma 8:9 

 
o Bapa di dalam kita.   

Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi 
dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 

Yohanes 14:23 
 

o Roh Kudus di dalam kita.  
 

Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 
1 Korintus 3:16 

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah 

dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! 
1 Korintus 6:19-20 

 
Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam 

di dalam kita. 
2 Timotius 1:14 

 
o Kita memiliki persekutuan dengan Bapa.  

 
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya 

kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan 
Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. 

1 Yohanes 1:3 
 

Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut 
firman Allah ini:  "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka  dan hidup di tengah-tengah mereka,  
dan Aku akan menjadi Allah mereka,  dan mereka akan menjadi umat-Ku. Sebab itu:  Keluarlah kamu 
dari antara mereka,  dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan,  dan janganlah menjamah 
apa yang najis,  maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu,  dan kamu akan 
menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan  demikianlah firman Tuhan, Yang 

Mahakuasa." 
2 Korintus 6:16-18 

 
o Kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus.   

 
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu 

sekalian. 
2 Korintus 13:14 

 
 Kesatuan kita dengan Kristus adalah spiritual.   

 



Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 
1 Korintus 6:17 

 
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam 
kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di 

dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena 
kebenaran. Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di 
dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan 

menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. 
Roma 8:9-11 

 
Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular 

kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 

yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. 
Lukas 11:11-13 

 
o Kita meminta pemberian; Ia memberikan kepada kita sang Pemberi. 
o Kita meminta pasokan; Ia memberikan kepada kita Sumber.  
o Kita meminta uang; Ia memberikan kepada kita Bank ! 

 
Kita harus memeriksa pertanyaan ini. Bagaimana kita menerima manfaat-manfaat 
yang dicurahkan oleh Bapa bagi AnakNya yang tunggal - bukan untuk penggunaan 

secara pribadi oleh Kristus, melainkan agar Ia dapat memperkaya orang-orang 
yang miskin dan yang membutuhkan? Pertama, kita harus memahami bahwa 

selama Kristus tetap berada di luar dari kita, dan kita terpisah dariNya, semua 
yang telah Ia tanggung dalam penderitaanNya dan yang telah Ia lakukan demi 
keselamatan umat manusia tetap tidak berguna dan tidak bernilai bagi kita ... 
Semua yang Ia miliki tidak akan berarti apa pun bagi kita sampai kita tumbuh 

menjadi satu tubuh denganNya ... (Dan) Roh Kudus adalah ikatan yang melaluinya 
Kristus secara efektual (dengan pasti) menyatukan kita dengan diriNya. 

Johanes Calvin 
 
 Kesatuan kita dengan Kristus adalah tidak biasa.   
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama 

seperti Kristus terhadap jemaat, Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang 

aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 
Efesus 5:29-32 

 
 Kesatuan kita dengan Kristus adalah vital. 

 
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup 

bagi Allah dalam Kristus Yesus. 
Roma 6:11 

 
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 

Filipi 1:21 
 



 Kesatuan kita dengan Kristus adalah personal  (menyangkut individu) 
 
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 

yang baru sudah datang. 
2 Korintus 5:17 

 
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 

dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya 
sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri 
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, 

yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah 
mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku 
menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,  supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari 

antara orang mati. 
Filipi  3:8-11 

 

 Kesatuan kita dengan Kristus adalah komunal (menyangkut kebersamaan).  
 
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak 

ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 
Galatia 3:28 

 
karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah 

kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan 
anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan 

Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi 
bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat 

kediaman Allah, di dalam Roh. 
Efesus 2:18-22 

 
Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. 

Galatia 1:22 
 
Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa 

dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. 
1 Tesalonika1:1 

 

 Kesatuan kita dengan Kristus adalah kekal. 
o Dari kekekalan di masa lampau … 

 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 
Efesus 1:3-4 

 
o Ke kekekalan di masa depan.  

 



Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 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. 
Roma 8:38-39 

 
 

Doktrin Kesatuan dengan Kristus: 
Kesatuan dengan Kristus berarti bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah 

diselamatkan oleh anugerah Allah, Kristus berada di dalam kita, kita berada di dalam Kristus, 
kita berada bersama Kristus, dan Kristus berada bersama kita. 

 
Kristus DI DALAM KITA.   
 
Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-

bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan 
kemuliaan. 
Kolose 1:27 

 
 “KRISTUS”— Hidup yang diberdayakan. 

o Ia adalah Gambar Allah.   
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 

Kolose 1:15 
o Ia adalah Sumber Ciptaan.   

karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 

maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari 
segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 

Kolose 1:16-17 
 

o Ia adalah Kepala Gereja.   
Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, 

sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 
Kolose 1:18 

 
o Ia adalah Juruselamat Dunia.   

Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan 
segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia 

mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristu. 
Kolose 1:19-20 

 
 “DI DALAM KAMU”— Hidup yang ditransformasikan.   

 
Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Akulah Allah ayahmu 

Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan memberkati engkau dan membuat 
banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu." 

Kejadian 26:24 
 



Tetapi Musa berkata kepada Allah: "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan 
membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya: "Bukankah Aku akan menyertai engkau? 
Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu 

keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." 
Keluaran 3:11-12 

 
Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk 

engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau 
dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan 
menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau 

berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 
Yesaya 43:1-2 

 
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan 
Tuhan oleh nabi: "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-

laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti: Allah menyertai kita. 
Matius 1:21-23 

 
Maka kata Yesus: "Tinggal sedikit waktu saja Aku ada bersama kamu dan sesudah itu Aku akan pergi 

kepada Dia yang telah mengutus Aku. 
Yohanes 7:33 

 
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal 
sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan 

kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di 
dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 

Yohanes 14:18-20 
 

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab 
jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku 

akan mengutus Dia kepadamu. 
Yohanes 16:7 

 
…namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 

aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

Galatia 2:20 
 

o Yesus mati bagi anda supaya Ia dapat hidup di dalam anda. 
 

“Oh, adalah sukacita untuk merasakan apa artinya Yesus tinggal di dalam anda; untuk menemukan 
bagimana seluruh hati anda diangkat oleh-Nya; untuk diingatkan akan kasih-Nya melalui kerinduan-

Nya untuk mengalami persekutuan dengan anda pada setiap waktu, bukan oleh upaya-upaya yang 
menyakitkan untuk tinggal di dalam-Nya. Ia adalah hidup kita, kekuatan kita, keselamatan kita … 

Saya tidak lagi khawatir akan apa pun … karena saya tahu bahwa Ia sanggup melaksanakan 
kehendak-Nya, dan kehendak-Nya adalah kehendakku. Tidak akan menjadi masalah di mana Ia 

menempatkan saya, atau bagaimana Ia menempatkan saya. Lebih baik bahwa Ia yang 
mempertimbankannya daripada saya yang mempertimbangkannya; karena dalam kedaaan yang 



paling mudah Ia pasti memberikan anugerah-Nya bagi saya, dan dalam keadaan yang paling sulit 
anugerah-Nya adalah cukup.  

Karena itu, jika Allah harus menempatkan saya dalam kebimbangan yang besar, pasti Ia memberikan 
banyak tuntunan; dalam kesulitan yang besar, Ia memberikan banyak anugerah; dalam situasi-situasi 
yang penuh dengan tekanan dan ujian yang besar, Ia memberikan banyak kekuatan. Saya tidak takut 

bahwa sumber-sumber-Nya tidak akan cukup untuk keadaan darurat! Dan sumnber-sumber-Nya 
adalah milikku —karena Ia adalah milik saya, bersama saya dan berdiam di dalam saya.” 

Hudson Taylor 
 

Waspadalah, agar sebagai seorang Kristen jangan sampai anda jatuh dalam jebakan Setan! Anda 
mungkin telah menemukan dan mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, dan dengan sepenuh 

hati telah menerima Dia sebagai Penebus anda, namun jika anda tidak masuk ke dalam misteri 
kehidupan iman yang saleh, dan membiarkan Allah tinggal di dalam anda yang telah diciptakan 

menurut gambarNya, maka anda akan berusaha untuk menjadi saleh dengan cara menyerahkan diri 
anda kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan eksternal, dan dengan cara 

menyesuaikan diri anda dengan pola-pola perilaku yang dikenakan pada anda oleh masyarakat 
Kristen tertentu yang telah anda pilih dan di mana anda berharap dapat “diterima”. Dengan cara ini 

anda akan melanjutkan kebiasaan kafir yang menjalankan agama dalam kekuatan daging, dan 
dalam anda mengejar kebenaran maka anda akan melakukan penyembahan berhala karena anda 

menghormati 'Kekristenan' lebih daripada menghormati Kristus!  
Ian Thomas 

 
o Kekristenan adalah tidak lain daripada menjalani kehidupan yang didiami oleh Kristus.   

Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang 
baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena 

kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 
Galatia 4:18-19 

 
 “PENGHARAPAN AKAN KEMULIAAN”— Hidup yang terjamin. 

o Kristus di dalam anda sekarang berarti Kristus di dalam anda untuk selamanya.   
Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri 

bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 
Kolose 3:4 

 
 Gereja yang menang.   

aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam 
doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia 

menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam 
panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan 
betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakan-

Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di 
sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan 
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga 
di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia 

telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-
Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. 

Efesus 1:16-23 
 



o Yesus memiliki segala otoritas di surga dan di bumi.  
 

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi 
Matius 28:18 

 
o Gereja memiliki kepenuhan Kristus.   

 
Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan,  dan kamu telah 

dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 
Kolose 2:9-10 

 
o Segala otoritas di surga dan di bumi menjadi milik gereja.   

 
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu 

adalah milikmu: baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu 
sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik 

Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 
1 Korintus 3:21-23 

 
 
Kita DI DALAM KRISTUS.   
 
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 

yang baru sudah datang. 
2 Korintus 5:17 

 
 Kita hidup di dalam Kristus.   

 
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya2 

Timotius 3:12 
 Kita bersukacita di dalam Kristus.   

 
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! 

Filipi 4:4 
 

 Kita menemukan penghiburan di dalam Kristus.   
 

Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra 
dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, 

dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 
Filipi 2:1-2 

 
 Kita menemukan kekuatan di dalam Kristus.   

 
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 

Efesus 6:10 
 
 



Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 

jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan 

rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan 
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

2 Korintus 12:7-10 
 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
Filipi 4:13 

 
 Kita menemukan keyakinan di dalam Kristus.   

 
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk 

bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 
Filip 1:14 

 
 Kita menemukan kebebasan di dalam Kristus.   

 
Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang 

menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, 
supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau 

mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. 
Galatia 2:4-5 

 
 Kita menemukan damai di dalam Kristus.   

 
Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 

Kristus Yesus. 
Filipi 4:7 

 
 Kita memiliki hikmat di dalam Kristus.  

 
Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu 

mulia, tetapi kami hina. 
1 Korintus 4:10 

 
 Kita memiliki kemenangan di dalam Kristus.   

 
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya 

adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara 
rohani. 

2 Korintus 2:14 
 

 Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus.   
 



Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- 
kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di 
dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya --  supaya kami, yang sebelumnya 

telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 
Efesus 1:11-12 

 
Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga 

hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. 
Filipi 2:19 

 
 Kita taat kepada orang tua kita di dalam Kristus.   

 
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 

Efesus 6:1 
 

 Istri tunduk kepada suami di dalam Kristus.  
 

Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 
Kolose 3:18 

 
 Kita sehati di dalam Kristus.   

 
Euodia kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. 

Filipi 4:2 
 
 Kita berdiri di dalam Kristus.   

 
Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, 

berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih! 
Filipi 4:1 

 
Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. 

1 Tesalonika 3:8 
 

 Kita bekerja di dalam Kristus.   
 

Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam 
kepada Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. 

Roma 16:12 
 

 Kita diberkati di dalam Kristus.   
 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. 

Efesus 1:3 
 

 
Kita BERSAMA KRISTUS.   
 



Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 
Roma 6:8 

 

 

 Kita telah disalibkan bersama Kristus.   
 

Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang 
kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 

Roma 6:6 
 

namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 
Galatia 2:20 

 
 

 Kita telah dikuburkan bersama Kristus.   
 

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, 
supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, 

demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 
Roma 6:4 

 
 
 

 Kita telah dibangkitkan bersama Kristus.   
 

Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan 
menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. 

Roma 6:5 
 

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan 
sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu 

dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu 
kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun 
dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan 

Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 
Kolose 2:11-13 

 
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya 

kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan --dan di dalam Kristus Yesus Ia 

telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya 
pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang 

melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
Efesus 2:4-7 

 
 
 



 Kita sekarang memiliki persekutuan dengan Kristus.  
 

Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah 
setia. 

1 Korintus 1:9 
 

 Kita sekarang bekerja bersama Kristus.  
 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan 

membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima. 
2 Korintus 5:21–6:1 

 
 Kita sekarang menderita bersama Kristus.  

 
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. 
Filipi 3:10 

 
 Kita akan memerintah bersama Kristus.   

 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita 

adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-
janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 

bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 
Roma 8:16-17 

 
Aku didesak dari dua pihak: aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus -- itu memang 

jauh lebih baik; 
Filipi 1:23 

 
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh 
Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita 

tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 
1 Tesalonika 5:9-10 

 
Kristus BERSAMA KITA.   
 

Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu 
 I Korintus 16:23 

Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus, dalam 
segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari padaku, Paulus. Salam ini 

kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat: beginilah tulisanku. Kasih karunia 
Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian! 

2 Tesalonika 3:16-18 
 

 

 Ia bersama kita di dalam gereja.  
 



Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun 
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau 

tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." 
Matius 18:19-20 

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang 
bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. 

Sebab itu hindarilah mereka! Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi 
melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka 

yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah 
terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu 
bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai 

sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, 
menyertai kamu! 
Roma 16:17-20 

 
 Ia bersama kita di dalam dunia.   

Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan: "Jangan takut! 
Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang 

pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini." Maka 
tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-

tengah mereka. 
Kisah Para Rasul 18:9-11 

 
 Ia bersama kita untuk selamanya.   
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Matius 28:20 

Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang 
meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai 

pengharapan. Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita 
percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-
sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih 

tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah 

berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih 
dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama 
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-

lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan 
perkataan-perkataan ini. 

1 Tesalonika 4:13-18 
 

Allah Mentransformasi Hidup Kita 
Doktrin tentang Pengudusan 

 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o oktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 



o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
o Doktrin tentang adopsi. 
o Doktrin tentang kesatuan dengan Kristus. 

 Allah mentransformasi hidup kita. 
o Doktrin tentang Pengudusan. 

 
 
Definisi Pengudusan … 

Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya 
kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam 

pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh 
orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan 

saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari 
semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita 

bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 
1 Tesalonika 4:3-7 

 
Doktrin tentang Pengudusan: 

Pengudusan adalah proses yang melaluinya Allah mentransformasikan hidup kita ke dalam 
rupa Kristus. 

 
 Proses … 

o Pembenaran adalah satu peristiwa yang terjadi seketika; pengudusan adalah satu proses 
yang bertahap.   

Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi 
bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 

1 Korintus 1:18 
 

Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia 
kuduskan. 

Ibrani 10:14 
 

o Pembenaran mengacu pada bagaimana kita berdiri di hadapan Allah; pengudusan    
mengacu pada bagaimana kita hidup di hadapan Allah.  

Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah 
menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang 

membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-
anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 

Roma 6:19 
 

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 

dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 
Ibrani 12:1 

 



Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak 
seorang pun akan melihat Tuhan. 

Ibrani  12:14 
 

o Pembenaran berkaitan dengan kemerdekaan dari hukuman dosa dan kematian;  
pengudusan berkaitan dengan kemerdekaan dari kuasa dosa.   

Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup 
bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu 
yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan 

anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah 
dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan 

serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 

tetapi di bawah kasih karunia. 
Roma 6:11-14 

 
o Pembenaran tidak mengenal tingkatan-tingkatan ; pengudusan mempunyai tingkatan- 

tingkatan.   
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena 

kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan 
gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 

2 Korintus 3:18 
 
 Yang melaluinya Allah … 

o Kita dikuduskan oleh Allah Bapa.  
 

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu 
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.  Ia yang 

memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 
1 Tesalonika 5:23-24 

 
Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari 

antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi 
kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa 

yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin. 
Ibrani 13:20-21 

 
o Kita dikuduskan oleh Allah Anak. 

 Pada saat kita menerima anugerah-Nya.  
 

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan 
diri-Nya baginyauntuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan 

air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan 
cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak 

bercela. 
Efesus 5:25-27 

 



Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu 
disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan 

dalam Roh Allah kita. 
1 Korintus 6:11 

 
 Pada saat kita memandang kemuliaan-Nya.  

 
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. 

Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua 
mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu 

datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, 
dalam kemuliaan yang semakin besar. 

2 Korintus 3:16-18 
 

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 

dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 
kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, 

yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang 
berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 

Ibrani 12:1-3 
 

Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah 
meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. 

1 Petrus 2:21 
 

o Kita dikuduskan melalui Allah Roh.   
 

Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang 
dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang 

menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 
2 Tesalonika 2:13 

 
Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, 

Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa 
kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-

Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 
1 Petrus 1:1-2 

 
 Mentransformasi hidup kita … 

 
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu 

terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 
1 Tesalonika 5:23 

 
o Perjuangan dalam transformasi … 



Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab 
keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan 

keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa 
yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak 

hidup di bawah hukum Taurat. 
Galatia 5:16-18 

 
 Pemusnahan keinginan daging (sarx).   

Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- 
seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak 

akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 
Galatia 5:19-21 

 Pembangkitan keinginan Roh (pneuma).   
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barangsiapa 
menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan 

keinginannya. 
5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 

Galatia 5:22-25 
 

Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar 
tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, 

yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia 
lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di 

dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak 
Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 

Efesus 4:20-24 
 

Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 
nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu 

mendatangkan murka Allah [atas orang-orang durhaka]. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu 
ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, 

kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, 
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia 
baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar 

Khaliknya. 
Kolose 3:5-10 

 
Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, 

tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak! Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu 
menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba 

orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun 
dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu 
memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran 

yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba 
kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti 

kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan 



yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan 
anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 

Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik dari 
padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu 

ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi 
hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai 

kesudahannya ialah hidup yang kekal. 6:23 Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah 
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 

Roma 6:15-23 
 

Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku 
perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku 

kehendaki, aku menyetujui, bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang 
memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di 

dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, 
tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang 
aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika 
aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa 

yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang 
baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam 
anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan 

membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, 
manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh 

Yesus Kristus, Tuhan kita. 
Roma 7:15-25 

 
o Area-area yang mengalami transformasi … 

 Ia mentransformasi pikiran kita.   
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 

tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 
kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 

Roma 12:1-2 
 

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami 
dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa 
Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang 

dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan 
akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 

2 Korintus 10:3-5 
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami 
meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui 

kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-
Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh 

dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, 
Kolose   1:9-10 

 
 Ia mentransformasi emosi kita.  



Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 

1 Petrus 2:11 
 

Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, bahwa 
kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. 

1 Yohanes 2:15 
 

 Ia mentransformasi kehendak kita.  
 

Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan 
keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih 

pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik 
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. 

Filipi 2:12-13 
 

 Ia mentransformasi tubuh kita.   
 

Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut 
firman Allah ini:  "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka  dan hidup di tengah-tengah mereka,  

dan Aku akan menjadi Allah mereka,  dan mereka akan menjadi umat-Ku.  
Sebab itu:  Keluarlah kamu dari antara mereka,  dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan,  

dan janganlah menjamah apa yang najis,  maka Aku akan menerima kamu.  
Dan Aku akan menjadi Bapamu,  dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku 

perempuan  demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa." Saudara-saudaraku yang kekasih, karena 
kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran 

jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 
2 Korintus 6:16-7:1 

 
 Ia mentransformasi gereja-gereja kita.   

 
Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang 
baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena 

kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 
Galatia 4:18-19 

 
 Pengudusan adalah satu proyek komunitas.   

Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam 
pekerjaan baik.  Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti 

dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 

Ibrani 10:24-25 
 
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 

sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 

1 Petrus  2:9 
 

 Buah Roh membangun komunitas.   



Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 

Galatia 5:22-23 
 

 Perbuatan-perbuatan daging menghancurkan komuinitas.   
Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 

sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- 
seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak 

akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 
Galatia  5:19-21 

 

 Ke dalam rupa Kristus.   
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. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8:28-30 
 

o Pengudusan TIDAK akan sempurna di dalam dunia. 
Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak 

ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa 
kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di 

dalam kita. 
1 Yohanes 1:8-10 

 
Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang 
baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab 

bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku 
kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. 

Roma 7: 18-19 
 

Memang, semakin seseorang dikuduskan maka semakin ia diubah sesuai dengan rupa 
Juruselamatnya, dan semakin ia akan waspada terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian 
perbuatannya dengan kekudusan Allah. Semakin dalam kesadarannya akan keagungan Allah, 

semakin besar intensitas kasihnya kepada Allah, semakin gigih kerinduannya untuk mencapai tujuan 
panggilannya yang mulia dari Allah dalam Kristus Yesus, semakin ia akan menyadari gawatnya dosa 
yang masih tetap ada di dalam dirinya, dan semakin besar kepedihannya dalam kebenciannya akan 

dosa tersebut. Bukankah ini merupakan akibat yang dialami oleh semua umat Allah pada saat 
mereka makin mendekati penyataan kekudusan Allah? 

John Murray 
 

 Ini bukanlah alasan untuk kemalasan spiritual. 
 Ini adalah satu nasehat untuk ketekunan spiritual. 

 



“Oh Tuhan Yesus, Engkau mengambil jalan yang sempit; dunia menista Engkau. 
Berikan kepadaku anugerah untuk memperagakan kehidupanku sesuai dengan 

kehidupan-Mu, kehidupan yang dibenci oleh dunia ini; karena seorang hamba tidak 
mungkin lebih besar daripada tuannya, dan juga seorang murid tidak mungkin 
lebih tinggi daripada gurunya. Ajarlah aku di dalam kehidupan-Mu, karena di 
situlah terletak keselamatanku, di situlah terletak kekudusanku yang sejati.” 

Thomas Kempis 
 

o Pengudusan akan menjadi sempurna di dalam dunia yang akan datang.  
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa 
keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan 

menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. 
3:3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang 

adalah suci. 
1 Yohanes  3:2-3 

 
Kebingungan tentang Pengudusan … 
 

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada 
waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti 

Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus 
1 Petrus 1:14-16 

 
 Dua Bahaya … 

o Legalisme.   
 

Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus 
yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui 
dari pada kamu: Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena 

percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, 
maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 

Galatia 3:1-3 
 

 Akibat legalisme: pencemaran.   
 

Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah 
teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata 

kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali 
lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh 
hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; 

kamu hidup di luar kasih karunia. 
Galatia 5:1-4 

 
 Anda kehilangan manfaat-manfaat  yang Kristus sediakan. 

 Kita memmperoleh beban hukum Taurat. 
 Kita lepas dari anugerah Allah. 

 Akhir legalisme: penghukuman . 
 



“Apakah ada yang bisa lebih gila dan jahat daripada menginginkan hilangnya 
anugerah dan perkenanan Allah dan mempertahankan hukum Musa yang 

membawa akibat bahwa anda menimbun murka dan setiap kejahatan lainnya 
untuk diri anda sendiri?” 

Martin Luther 
 

o Lisensi.   
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal 

ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 
Yakobus 2:14 

 
 Kebenaran Injil tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dipercaya, kebenaran  Injil 

selalu dimaksudkan untuk ditaati.   
Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila aku datang aku melihat, 
dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati 

sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Berita Injil. 
Filipi 1:27 

 
 Kebenaran Injil tidak pernah dimaksudkan untuk hanya diterima di kepala kita,  

kebenaran Injil selalu dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan kita. 
Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan", aku akan 

menjawab dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 
kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 

Yakobus 2:18 
 
 Dua Definisi … 

o ”PERBUATAN” yang negatif 
 Perbuatan yang didorong oleh keinginan daging untuk memperoleh perkenaan  

      di hadapan Allah.   
 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

Efesus 2:8-9 
 

Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada 
tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 

hukum Taurat." 
Galatia 3:10 

 
o ”PERBUATAN” yang positif 

 Perbuatan yang didorong oleh iman untuk membawa kemuliaan bagi Allah.  
 

Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi 
panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan 

menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam 
kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. 

 2 Tesalonika 1:11-12 
 



Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak 
mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 

Galatia 5:6 
 
 

 Dua Realitas … 
o Keselamatan adalah melalui iman. 

 Melalui iman, kita telah diterima di hadapan Allah Bapa. 
 Ini berakibat dalam keyakinan yang radikal. 

o Iman itu bekerja. 
 Melalui iman, kita sekarang berjalan bersama Allah sebagai sahabat-sahabat-Nya.  

 
"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 

Yohanes 14:15 
 

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada 
kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-

sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, 

tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu 
yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih 

kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu 
tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. Inilah 

perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain. 
Yohanes 15:12-17 

 
 Ini berakibat dalam ketaatan yang radikal.  

 
Dari Paulus, rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-
saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera 

dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu,  karena kami telah mendengar tentang imanmu 

dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 
Kolose 1:1-4 

 
oleh karena pengharapan, yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih 
dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu 

berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu 
mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu 

ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang 
setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu 
kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu 
menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan 

sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, 
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang 

benar tentang Allah, 
Kolose 1:5-10 

 



Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk 
hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang 

mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga 
dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput 

dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 
2 Petrus 1:3-4 

 
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada 

imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, 
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih 

akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 
2 Petrus 1:5-7 

 
 Kita bergantung pada pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. 

o Pada akhirnya, kita tidak bekerja bagi Allah.   
 

Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. 
4:5 Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang 

durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 
Roma 4:4-5 

 
Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama 

sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan 
dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu 

mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia. 
Galatia 5:2-4 

 
o Pada akhirnya, Allah sedang bekerja di dalam kita.   

 
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan 

keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih 
pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik 

kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. 
Filipi 2:12-13 

 
 Ia sedang membentuk hati kita.   

 
Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup 

menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 
Roma 8:5 

 
 Ia sedang memberdayakan kehidupan kita.   

 
Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia 

yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada 
mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 

1 Korintus 15:10 
 



Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-
bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan 

kemuliaan! Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang 
kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam 

Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, 
yang bekerja dengan kuat di dalam aku. 

 Kolose 1:27-29 
 

 Kita tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah bagi kehidupan kita. 
o Kita dengan sepenuh hati mengandalkan Allah.   

Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu penglihatan: "Janganlah takut, 
Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar." Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah 

yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, 
dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram: "Engkau tidak 

memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi 
datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, 

melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu TUHAN membawa Abram 
ke luar serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat 

menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu 
percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran. 
Kejadian 15:1-6 

 
o Kita dengan berkorban mengikut Allah.  

Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: 
"Ya, Tuhan." Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, 

pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu 
gunung yang akan Kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia 
memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia 
membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang 

dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, 
kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: 

"Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan 
sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban 

bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api 
dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, 

ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya, anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, 
tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham: "Allah yang akan 

menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan 
bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham 

mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di 
mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau 

untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, 
Abraham." Sahutnya: "Ya, Tuhan." Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-

apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak 
segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku." 

Kejadian 22:1-12 
 

 Kita bukannya bebas dari Kristus; kita bebas untuk Kristus.   



..namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 
Galatia 2:20 

 
 Kita bukannya bebas untuk berbuat dosa; kita bebas dari dosa.   

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan 
lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada 

dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-
orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu 
kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh 

dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 
Roma 6:12-14 

 
 Kita bukannya bebas untuk mencemoohkan perintah-perintah Allah; 

kita bebas untuk menaati perintah-perintah Allah.  
Dengan perantaraan-Nya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua 

bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. 
Roma 1:5 

 
 Dua Kesimpulan … 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, tu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita 
ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan 

Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 
Efesus 2:8-10 

 
o Iman adalah sarana pembenaran kita. 
o Perbuatan adalah bukti pembenaran kita.   

Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan 
itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan: "Lalu 

percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 
kebenaran." Karena itu Abraham disebut: "Sahabat Allah. 

Yakobus 2:22-23 
 Iman menciptakan perbuatan. 
 Perbuatan menyempurnakan iman.   

Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan kamu, -- menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan 
tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya, 

tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah 
diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada 

ketaatan iman --bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus: segala 
kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin. 

Roma 16:25-27 
 
 
 
 
 

 



Allah Mentransformasi Kehidupan Kita 
Doktrin tentang Pemeliharaan dan Ketekunan 

 
 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
o Doktrin tentang adopsi. 
o Doktrin tentang kesatuan dengan Kristus. 

 Allah mentransformasi hidup kita. 
o Doktrin tentang Pengudusan. 
o Doktrin tentang Pemeliharaan dan Ketekunan. 

  
Realitas-Realitas yang Perlu Kita Pahami … 
 Iman yang superfisial (dangkal) selalu merupakan satu kemungkinan.  

 
Dan sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, 

karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak 
mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu 
seorang pun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam 

hati manusia. 
 Yohanes 2:23-25 

 
Mulai dari waktu itu banyak murid-murid-Nya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. 

Yohanes 6:66 
 

Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam 
firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 

Yohanes 8:31 
 

Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku 
keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah 
yang mengutus Aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat 

menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-
keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, 
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya 

sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran 
kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku 
berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku? 

Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak 
mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." 

Yohanes 8:42-47 
 
 



o Iman yang menyelamatkan selalu bertahan atau bertekun.  
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang 
antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu 

ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka 
tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, 
niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa 

tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan 
dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan 
karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena 

kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? 
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia 

yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak 
memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu 
dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari 

mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam 
Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 

1 Yohanes 2:18-25 
 Bilamana anda diselamatkan, anda akan selalu diselamatkan. 

 
Kebenaran Yang Perlu Kita Pahami … 
 

Doktrin tentang Pemeliharaan dan Ketekunan: 
Setiap orang yang telah dilahirkan baru akan bertekun sampai akhir oleh kuasa 

pemeliharaan Allah. 
Benarlah perkataan ini: "Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia; jika kita 
bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan 

menyangkal kita; jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya." 
2 Timotius 2:11-13 

 
 Pemeliharaan dijamin oleh Bapa.   
sebab TUHAN mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Sampai 

selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 
Mazmur 37:28 

 
Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau 

menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 
Mazmur 73:23-24 

 
o Sesuai dengan pengetahuan-Nya yang sempurna.  

 
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah: "Tuhan mengenal siapa 
kepunyaan-Nya" dan "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan 

kejahatan." 
2 Timotius 2:19 

 
o Sesuai dengan kesetiaan-Nya yang tidak berubah.   

 



Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, 
melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati 

mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku. 
Yeremia 32:40 

 
Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah 

setia. 
1 Korintus 1:9 

 
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 

2 Tesalonika 3:3 
 

o Sesuai dengan keadilan-Nya yang benar.   
 

Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal TUHAN. 
Hosea 2:19 

 
o Sesuai dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas.   

 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah 

melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup 
yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat 
cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, yang dipelihara 

dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia 
untuk dinyatakan pada zaman akhir. 

1 Petrus 1:3-5 
 

o Sesuai dengan kasih-Nya yang kekal.   
 

TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; janganlah 
Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! 

Mazmur 138:8 
 

Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 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. 
Roma 8:38-39 

 
 Pemeliharaan dipastikan oleh Anak.   

 
Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan 
kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu 

supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya 
Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang 

melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 
membangkitkannya pada akhir zaman." 

Yohanes 6:38-40 
 



Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 

selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang 
memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat 

merebut mereka dari tangan Bapa. 
Yohanes 10:27-29 

 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada 
Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah 

pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 
Yohanes 5:24 

 
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, 

bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 
1 Yohanes 5:13 

 
o Di dalam Kristus, kita memiliki keselamatan yang kekal.   
…dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi 

semua orang yang taat kepada-Nya. 
Ibrani 5:9 

 
o Di dalam Kristus, kita memiliki penebusan yang kekal.   

dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan 
membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. 

Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 
Ibrani 9:12 

 
o Di dalam Kristus, kita memiliki warisan yang kekal.   

 
Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah 
terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus 

pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 
Ibrani 9:15 

 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah 

melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup 
yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat 

cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 
1 Petrus 1:3-4 

 
o Di dalam Kristus, kita memiliki kemuliaan yang kekal.  

 
Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 

kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. 

1 Petrus 5:10 
 

 Pemeliharaan diselesaikan melalui Roh.   



Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita 
adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-

janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 
bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Roma 8:16-17 
 

o Metafor keluarga: Roh bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah.   
 

Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya 

Bapa!" Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak 
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita 
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Roma 8:15-17 
 

o Metafor keuangan: Roh adalah pembayaran pertama untuk keselamatan kita.  
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah 
yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di 

dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 
2 Korintus 1:21-22 

 
o Metafor pertanian: Roh adalah hasil (buah) sulung keselamatan kita.   
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga 

mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh 
kita. 

Roma 8:23 
 

o Metafor hukum: Roh adalah meterai keselamatan kita.   
Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 

keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, 
yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh 

seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. 
Efesus 1:13-14 

 
 Orang-orang percaya akan bertekun sampai akhir.   

 
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 
dimuliakan-Nya. 

Roma 8:30 
 

 Orang-orang percaya harus bertekun sampai akhir.   
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam 

firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Kudan kamu akan mengetahui kebenaran, dan 
kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 

Yohanes 8:31-32 
 



Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 
Matius 24:13 

 
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang 

dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan 
geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, 

melainkan taat kepada kelaliman. 
Roma 2:6-8 

Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang 
yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; jika 

tidak, kamu pun akan dipotong juga. 
Roma 11:22 

 
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan 
berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 

1 Timotius 4:16 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti 

yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani 
Kristus oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di 

hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan 
jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di 

seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 
Kolose 1:21-23 

 
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada 

akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 
Ibrani 3:14 

Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu 
memperoleh apa yang dijanjikan itu. 

Ibrani 10:36 
 

Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada 
imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, 
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih 

akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab 
apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan 

berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barangsiapa tidak memiliki 
semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah 

dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan 
pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 

Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu 
Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 

2 Petrus 1: 5-11 
 

Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; 
sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama 
dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-

sungguh termasuk pada kita. 
1 Yohanes 2:19 



Pertanyaan-Pertanyaan Yang Perlu Kita Ajukan … 
 Bagaimana saya menjadi seorang Kristen? 

o Berbaliklah dari dosa anda dan dari diri anda dan percayalah akan Yesus sebagai 
Juruselamat dan Tuhan. 

 Bagaimana saya tahu bahwa saya adalah seorang Kristen? 
o Landasan-landasan palsu tentang keyakinan … 

 Satu gaya hidup moral. 
 Pengetahuan intelektual 
 Aktivitas religius.   

Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang 
menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, 

supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. 
Galatia 2:4 

Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri 
kekuatannya. Jauhilah mereka itu! 

2 Timotius 3:5 
 

 Pelayanan religius.   
Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika 

mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu 
akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi 

seorang kepada-Nya: "Bukan aku, ya Tuhan? 
Matius 26:20-22 

 
“Yudas merupakan satu contoh utama tentang seorang yang mengaku sebagai orang percaya yang 

jatuh ke dalam kemurtadan mutlak. Selama tiga tahun ia mengikut Tuhan bersama murid-murid 
yang lain. Ia tampak sebagai salah satu dari mereka. … Akan tetapi, sementara murid-murid yang lain 

bertumbuh menjadi rasul-rasul, Yudas dengan diam-diam menjadi alat Setan yang keji dan cerdik. 
Karakter apa pun yang ia tampaknya miliki pada awalnya, imannya bukanlah iman yang murni 

(Yohanes 13:10-11). Ia tidak mengalami pembaruan spiritual, dan hatinya secara bertahap menjadi 
keras sehingga ia menjadi manusia pengkhianat yang menjual Juruselamat untuk segenggam uang 

perak. Pada akhirnya, ia menjadi begitu siap untuk melakukan rencana Setan sehingga Iblis itu 
sendiri menguasai Yudas (Yohanes 13:27).” 

John MacArthur 
 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang 
akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir 

setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku 
akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari 

pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" 
Matius 7:21-23 

 
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain 

menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi: disunat pada hari 
kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap 

hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam 
mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. 

Filipi 3:4-6 



 
 Satu hati nurani yang bersalah. 
 Pemikiran positif. 
 Satu keputusan di masa lalu. 

o Landasan-landasan sejati untuk keyakinan … 
 Kebenaran masa kini tentang kehadiran Kristus di dalam hidup anda. 

 Apakah anda percaya kepada Yesus semata-mata untuk keselamatan anda?  
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 

Yohanes 3:16 
 

Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang 
mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir dari pada-Nya. 

1 Yohanes 5:1 
 

Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, 
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 

1 Yohanes 5:13 
 

Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia 
juga memiliki Bapa. 

1 Yohanes 2:23 
 

Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di 
dalam Allah. 

1 Yohanes 4:15 
 

Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau 
digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di 

bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 
Kolose 1:23 

 
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada 

akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 
Ibrani 3:14 

 
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan 

kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 
Ibrani 6:12 

 
 Apakah anda tetap tinggal di dalam Kristus semata-mata sebagai  

        landasan keselamatan anda?   
"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak 

berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak 
berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di 

dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, 
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak 

tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di 



dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat 
apa-apa. Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi 
kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu 

tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, 
dan kamu akan menerimanya. 

Yohanes 15:1-7 
 

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, 
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup -- 

itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan 
sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-

sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah 
kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan 

kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. 
1 Yohanes 1:1-3 

 
Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah 

mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa 
Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia. Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus 

adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 
1 Yohanes 4:13-15 

 
 Pekerjaan Kristus pada masa kini di dalam hidup anda. 

 Apakah anda menaati apa yang Kristus katakan?  
Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah 

adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan, bahwa kita 
beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak 
melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, 

maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, 
menyucikan kita dari pada segala dosa. 

1 Yohanes 1:5-7 
Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. 

Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang 
pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam 
Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 

hidup. 
1 Yohanes 2:3-6 

Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, 
kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya. 

Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang berbuat 
kebenaran, lahir dari pada-Nya. 

1Yohanes 2:28-29 
 

Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum 
Allah. Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di 

dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat 
dosa lagi; setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, 

janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran 



adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar; barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari 
Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu 
supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak 

berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia 
lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak 
berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi 

saudaranya. 
1 Yohanes 3:4-10 

 
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai 

keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari 
pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. 

Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita 
saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 

Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan 
demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada 

kita. 
 1 Yohanes  3:21-24 

 
o Bukan kesempurnaan kudus. 
o Sebaliknya, bimbingan kudus.   

Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada 
imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, 
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih 

akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab 
apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan 

berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barangsiapa tidak memiliki 
semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah 

dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan 
pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 

Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu 
Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 

2 Petrus 1:5-11 
 

 Apakah anda mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi?   
Barangsiapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di 

dalam kegelapan sampai sekarang. Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam 
terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia berada 
di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan 

itu telah membutakan matanya. 
1 Yohanes  2:9-11 

 
Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi 

saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 
Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, 

bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 
1 Yohanes 3:14-15 

 



Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; 
dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, 
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-
tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita 

hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah 
mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga 
saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah 

tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 
1 Yohanes 4:7-12 

Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan 
barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 

Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya 
pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 

Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan 
mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.  Kita mengasihi, 
karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia 

membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya 
yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya.Dan perintah ini kita terima 

dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 
1 Yohanes 4:16-21 

 
 Kehadiran Roh Kristus pada masa kini dalam hidup anda.  

Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan 
demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada 

kita. 
1 Yohanes 3:24 

Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah 
mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 

1 Yohanes 4:13 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

Roma 8:16 
 

 Apakah anda mendengarkan Roh Allah di dalam Firman-Nya?   
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh 

yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari 
dunia; sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami 
berasal dari Allah: barangsiapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami; barangsiapa tidak berasal 

dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan1 
Yohanes 4:4-6 

Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi 
dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. 

Sebab ada tiga yang memberi kesaksian [di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya 
adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi]: Roh dan air dan darah dan ketiganya 

adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah 
kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia 

mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia 
menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Ny1 

Yohanes 5:6-10 



 
 Apakah anda dipimpin oleh Roh Allah dalam dalam kehidupan sehari-hari?   

Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai 
keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari 
pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. 

Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita 
saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.Barangsiapa menuruti 
segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, 

bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. 
 1 Yohanes 3:21-24 

 
Peringatan-Peringatan Yang Perlu Kita Perhatikan … 
 Allah memberi peringatan-peringatan kepada orang-orang Kristen tentang kemurtadan.  

Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh! 
1 Korintus 10:12 

 
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, 

pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang 
telah menetapkan-Nya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumah-Nya. Sebab Ia dipandang 
layak mendapat kemuliaan lebih besar dari pada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati 

dari pada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, 
tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah 

sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian, tetapi 
Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-Nya; dan rumah-Nya ialah kita, jika kita sampai 
kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab 
itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah 

keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek 
moyangmu mencobai Aku dengan jalan menguji Aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-

perbuatan-Ku, empat puluh tahun lamanya. Itulah sebabnya Aku murka kepada angkatan itu, dan 
berkata: Selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalan-Ku, sehingga Aku bersumpah 

dalam murka-Ku: Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku." Waspadalah, hai saudara-
saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya 
oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, 

selama masih dapat dikatakan "hari ini", supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar 
hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh 

berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 
Ibrani 3:1-14 

Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang 
pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan 

karunia-karunia dunia yang akan datang,  namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali 
lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri 

mereka dan menghina-Nya di muka umum. 
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan 

tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah; 
tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah 

dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. 
Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami 

yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. 
Ibrani 6:4-9 



 
 Allah memberi peringatan-peringatan kepada orang-orang Kristen untuk menjaga mereka dari  
       kemurtadan.  
Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan 
berkata: "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, 

kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini! Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, 
aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu 
yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah 
yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku, dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! Engkau 

harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada 
bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah 

hatimu, saudara-saudara! Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama 
seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." 
Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi 
kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa, bahwa mereka telah dekat daratan.8 Lalu mereka 

mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ dua puluh depa dalamnya. Setelah maju sedikit 
mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depa. Dan karena takut, bahwa kami akan terkandas di 
salah satu batu karang, mereka membuang empat sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-

mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. 
Mereka menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di 

haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya: "Jika mereka tidak 
tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan 
membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, 

katanya: "Sudah empat belas hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak 
makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk 

keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut 
kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan 

semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan 
mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu dua ratus tujuh puluh enam jiwa. 

Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. 
Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka 

tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu 
ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara 
itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu 

menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya 
terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. 

Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada 
seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. 
Karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan, supaya orang-orang yang pandai 

berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul 
dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat 

naik ke darat. 
Kisah Para Rasul 27:21-44 

Tindakan-tindakan Yang Perlu Kita Ambil … 
 Waspadalah terhadap penipuan spiritual.  
Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak 

yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu 
tidak tahan uji. 
2 Korintus 13:5 



 
 Berhati-hatilah terhadap kelambanan spiritual.  
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti 

yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani 
Kristus oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di 

hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan 
jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di 

seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 
Kolose 1:21-23 

 
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada 

akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 
Ibrani 3:14 

 
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; 

sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama 
dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-

sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan 
demikian kamu semua mengetahuinya. 

1 Yohanes 2:19-20 
 

 Bekerjalah dan nantikanlah dengan antisipasi spiritual.  
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah 

engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 
1 Timotius 6:12 

 
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah 

memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan 
kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga 

kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya. 
2 Timotius 4:7-8 

 
Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk 
menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan 

menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat 
bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 

Ibrani 6:11-12 
sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan 

imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita: 
2 Tesalonika 1:4 

 
Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa 
mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. 
Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus 
dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam 

di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka 
dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan 

pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. 
Wahyu 6:9-11 



 
o Tuhan akan membawa anda ke kehidupan yang kekal oleh anugerah-Nya.  

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu 
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 

Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 
1 Tesalonika 5:23-24 

 
“Tuhan, Engkau mengangkat orang-orang yang tertunduk karena beban yang 

mereka pikul, dan mereka tidak akan jatuh karena Engkau adalah tempat mereka 
bersandar.” 
Agustinus 

 
o Tuhan akan membawa anda ke kehidupan yang kekal demi kemuliaan-Nya.   

Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu 
yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah 
sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas 

kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari 
api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan 

bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia, yang berkuasa 
menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh 
kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan 
kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang 

dan sampai selama-lamanya. Amin. 
Yudas 20-25 

 
Allah Membangkitkan Tubuh Kita 

Doktrin tentang Pemuliaan 
 
 Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa. 
 Allah mengubah hati kita. 

o Doktrin tentang regenerasi. 
 Allah memampukan iman kita. 

o Doktrin tentang pertobatan. 
 Allah membalikkan status kita. 

o Doktrin tentang pembenaran. 
o Doktrin tentang adopsi. 
o Doktrin tentang kesatuan dengan Kristus. 

 Allah mentransformasi hidup kita. 
o Doktrin tentang Pengudusan. 
o Doktrin tentang Pemeliharaan dan Ketekunan. 

 Allah membangkitkan tubuh kita. 
o Doktrin tentang pemuliaan. 

 
Pengharapan Perjanjian Lama … 

Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit 
tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. 

Ayub 19:25-26 
 



Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Mazmur. 
Mazmur 49:1 

 
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian 
untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 

Daniel 12:2 
 

Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya 
menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena 
iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di 

kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-
nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia 

juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, 
karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, 

malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan 
seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati 
sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh 

melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing 
dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan, bahwa mereka dengan 
rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, yang 

telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi 
sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah 

tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 
Ibrani 11:8-16 

 
 
Bagaimanakah orang-orang percaya dalam masa Perjanjian Lama mengalami keselamatan? 

 
 Kesamaan kita dengan orang-orang percaya pada masa Perjanjian Lama … 

o Kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata di dalam  
       Kristus semata-mata dari Roh semata-mata. 

 Perbedaan kita dengan orang-orang percaya pada masa Perjanjian Lama … 
o Kita diselamaatkan oleh anugerah semata-mata … 
o … melalui iman semata-mata … 

 
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam 

imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk 
melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai 

kebenaran. Kata-kata ini, yaitu "hal ini diperhitungkan kepadanya," tidak ditulis untuk Abraham saja, 
tetapi ditulis juga untuk kita; sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya 
kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. 
 Roma 4:20-25 

 
 Perjanjian Lama: Iman yang memandang ke depan. 
 Perjanjian Baru: Iman yang memandang ke belakang. 

o … dalam Kristus semata-mata … 
 



Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun, karena ia lebih suka 
menderita sengsara dengan umat Allah dari pada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari pada semua harta 
Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir 

dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 
Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak 

sulung jangan menyentuh mereka. 
Ibrani 11:24-28 

 
 Perjanjian Lama: Seorang Mesias yang diantisipasi. 
 Perjanjian Baru: Seorang Mesias yang bertakhta. 

o … dari Roh semata-mata.  
Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 

ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 
Yehezkiel 36:27 

 
 Perjanjian Lama: Satu pengalaman bersama Roh yang belum lengkap. 
 Perjanjian Baru: Satu pengalaman berdiamnya Roh di dalam orang-orang percaya.   

Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah 
memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang 

lebih baik bagi kita; tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. 
Ibrani 11:39-40 

 
 
Janji-Janji Perjanjian Baru … 
 
 Orang-orang percaya akan ditebus secara sempurna.   

 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 

kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 
Roma 8:18 

 
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga 

mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh 
kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan 

pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika 
kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 

Roma 8:23-25 
 

Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun 
manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada 

penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 

 2 Korintus 4:16-18 
 

o Kita akan bebas dari kehadiran dosa.   
 



Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada 
hari Tuhan kita Yesus Kristus. 

1 Korintus 1:8 
 

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak 
Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai 

kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan halus itu adalah perbuatan-
perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.] 

Wahyu 19:7-8 
 

o Kita akan diubah ke dalam rupa Kristus.   
 

Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa 
keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan 

menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. 
1 Yohanes 3:2 

 
o Kita akan diterima ke dalam satu kerajaan yang kekal.   

 
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu 

Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
2 Petrus 1:11 

 
Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, 

sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin. 
2 Timotius 4:18 

 
 Ciptaan akan dipulihkan dengan sempurna.   

 
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 

Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, 
tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk 
itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan 

kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama 
mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 

Roma 8:19-22 
 

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 
pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 

Wahyu 21:1 
 
Realisasi Pemuliaan … 
 

Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam 
kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit 

untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 
 Yohanes 5:28-29 

 



Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya 
kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah 
kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." 
 Yohanes 6:39-40 

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat,  yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan 
tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. 

 Filipi 3:20-21 
 

Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang 
meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai 

pengharapan. Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita 
percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-
sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih 

tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah 

berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih 
dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama 
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-

lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan 
perkataan-perkataan ini. 

 1 Tesalonika 4:13-18 
 

 Doktrin tentang Pemuliaan: 
Pada tahap terakhir dari keselamatan, Kristus akan kembali untuk umat-

Nya dan membangkitkan tubuh mereka untuk memerintah selamanya 
bersama-Nya. 

 
Empat Fase Pemuliaan … 
 Kebanyakan orang percaya akan mati. 

o Tidak semua orang percaya akan mati.   
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita 

semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri 
akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan 

kita semua akan diubah. 
1 Korintus 15:51-52 

 
o Bagi orang-orang percaya yang mati… 

 Tubuh mereka dikuburkan di bumi. 
 Jiwa mereka disambut di surga .   

Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami 
mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, -- sebab hidup kami ini adalah hidup karena 

percaya, bukan karena melihat --etapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini 
untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, 

maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Sebab kita semua harus 
menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, 

sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 
2 Korintus 5:6-10 



 
Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu: "Aku tidak mendapati 

kesalahan apa pun pada orang ini." 
Lukas 23:4 

 
Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa, katanya: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 

Kisah Para Rasul  7:59 
 

Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada 
beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh 
orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan 

kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat dari pada darah Habel. 
Ibrani 12:22-24 

 
 Kematian bukanlah akhir. 
 Kematian hanyalah permulaan. 

 Semua orang percaya akan dibangkitkan. 
Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, 

dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. 
Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 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. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang 
rohaniah, tetapi yang alamiah; kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal 
dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah 

sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang 
berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan 
memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu 

bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak 
mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu 

rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada 
waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan 

dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang 
dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus 

mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak 
dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah 

firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah 
kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah 

hukum Taurat. 
Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, 

Tuhan kita. 
1 Korintus 15:42-57 

o Tubuh kita akan menjadi kekal. 
o Tubuh kita akan menjadi indah.   
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa 

mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!" 
Matius 13:43 

 



Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun 
banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 

Daniel 12:3 
 

Tetapi apabila Musa masuk menghadap TUHAN untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah 
selubung itu sampai ia keluar; dan apabila ia keluar dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang 

diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa 
bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk 

berbicara dengan TUHAN. 
Keluaran 34:34-35 

 
o Tubuh kita akan memiliki kekuatan penuh. 
o Tubuh kita akan menjadi spiritual (dipenuhi oleh Roh secara permanen). 
o Tubuh kita akan dapat dikenali.   

Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, 
maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga 

tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. 
Roma 8:11 

 
Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak 

berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, 
seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. 

1 Korintus 15:37-38 
 

Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan duduk makan 
bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan Sorga. 

Matius 8:11 
 

Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri 
dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem. 

Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka 
melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya itu. Dan ketika 

kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: "Guru, betapa bahagianya 
kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk 

Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. 
Lukas  9:30-33 

 
 Semua orang percaya akan dibenarkan. 

o Kristus adalah landasan pembenaran kita.  
o Iman adalah sarana pembenaran kita. 
o Perbuatan adalah bukti pembenaran kita.   

Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina 
saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis: "Demi 

Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan semua 
orang akan memuliakan Allah." Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi 

pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 
Roma 14:10-12 

 



Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa 
yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 

2 Korintus 5:10 
 

Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan 
menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang 

direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 
1 Korintus 4:5 

 
 Semua orang percaya akan masuk ke dalam surga.   

 
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 

Kristus sebagai Juruselamat, 
Filipi 3:20 

 
o Satu tempat persekutuan tanpa rintangan.   

 
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang 
baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan 

untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah 
Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan 
menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, 
atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

Wahyu 21:1-4 
 
 

 Kita akan bersama-Nya! 
 Kematian akan diganti dengan kehidupan . 

o Tidak ada lagi dosa. 
o Tidak ada lagi kesedihan. 
o Tidak ada lagi penyakit. 
o Tidak ada lagi perpisahan. 

 Malam akan diganti dengan terang.   
 

Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait 
Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan 
bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka 
kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan 

ada lagi di sana. 
Wahyu 21:22-25 

 
Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya 
matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya. 
Wahyu 22:5 

 



 Kecemaran akan diganti dengan kemurnian.   
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau 

dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. 
Wahyu 21:27 

 
 Kutuk akan diganti dengan berkat.   

 
Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke 

luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-
menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan 
sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan 

ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya 
akan beribadah kepada-Nya. 

Wahyu 22:1-3 
 

 Kita akan memandang wajah-Nya!   
 

dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 
Wahyu 22:4 

 
o Satu tempat penyembahan yang tidak terlukiskan.   

 
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti 

deru guruh yang hebat, katanya: "Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah 
menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 

perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya 
dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.] Lalu ia berkata 
kepadaku: "Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." 

Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. 
Wahyu 19:6-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEMULIAAN ALLAH 
 

 Penyaliban dan keselamatan sama-sama adalah oleh anugerah Allah. 
o Doktrin tentang pemilihan kekal. 

 Penyaliban dan keselamatan sama-sama adalah untuk kemuliaan Allah. 
o Doktrin tentang misi global. 

  

Oleh Anugerah Allah 
Doktrin tentang Pemilihan Kekal 

 
Bagaimana Kita Datang … 
 Kita datang ke doktrin in dengan rendah hati.   

Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka: "Sudah kamu lihat 
segala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua 

pegawainya dan terhadap seluruh negerinya: 
Ulangan 29:2 

 
Nyanyian ziarah Daud. TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku 

tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. 
 Mazmur 131:1 

 
 Kita datang ke doktrin ini secara komunal (dalam kebersamaan). 
 

Simeon: Pak, saya mengerti bahwa anda disebut sebagai penganut Arminian, dan 
saya sewaktu-waktu disebut sebagai penganut Calvinis, dan karena itu menurut 

saya kita perlu menarik belati kita untuk bertempur satu terhadap yang lain. 
Tetapi sebelum saya setuju untuk memulai pertempuran, dengan izin anda, saya 
akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah anda merasa diri anda sebagai 
satu makhluk yang bejat, begitu bejatnya sehingga anda tidak pernah berpikir 
untuk berpaling kepada Allah, jika Allah sebelumnya tidak memasukkannya ke 

dalam hati anda? 
Wesley: Ya, memang demikain. 

Simeon: Dan apakah anda benar-benar putus asa untuk menyerahkan diri kepada 
Allah melalui apa pun yang dapat anda lakukan, dan bahwa anda mencari 

keselamatan hanya melalui darah dan kebenaran Kristus? 
Wesley: Ya, hanya melalui Kristus. 

Simeon: Tetapi, Pak, seandainya anda lebih dahulu diselamatkan oleh Kristus, 
apakah anda, entah bagaimana hal itu terjadi, akan mempertahankan diri anda 

dalam keselamatan itu dengan kekuatan anda sendiri? 
Wesley: Tidak, Saya harus diselamatkan oleh Kristus dari awal sampai akhir. 

Simeon: Jika memang demikian, bahwa anda lebih dahulu diubah oleh anugerah 
Allah, apakah anda, entah bagaimana itu terjadi, mempertahankan diri anda 

dengan kekuatan anda sendiri? 
Wesley: Tidak 

Simeon: Kalau begitu, apakah anda perlu ditopang pada setiap jam dan setiap saat 
oleh Allah, seperti ketergantungan seorang bayi sepenuhnya dalam perlindungan 

tangan ibunya? 
Wesley: Ya, benar sekali. 



Simeon: Dan apakah semua pengharapan anda diletakkan pada anugerah dan 
rahmat Allah untuk memelihara anda sampai anda masuk ke dalam Kerajaan 

surgawi? 
Wesley: Ya, saya tidak mempunyai pengharapan pada yang lain selain di dalam 

Dia. 
Simeon: Lalu, Pak, dengan izin anda saya akan memasang kembali belati saya lagi, 
karena ini adalah semua Calvinisme saya, ini adalah pemilihan saya, pembenaran 

saya oleh iman, ketekunan saya sampai akhir: pada intinya inilah semua yang saya 
pegang, dan saat ini saya sedang memegangnya. Karena itu, jika anda berkenan, 

daripada kita mencari-cari istilah dan frasa untuk dijadikan alasan bagi 
pertentangan di antara kita, lebih baik kita dengan ramah bersatu dalam hal-hal 

di mana kita sama-sama setuju. 
Charles Simeon, tentang percakapannya dengan John Wesley 

 
 Tujuan pemilihan menurut Kitab Suci ialah intuk menyatukan gereja, bukan untuk memecah- 
       belah gereja.  
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 
segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 
dalam Kristus 

sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kepala segala 
sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam 

Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- kami yang dari semula ditentukan untuk menerima 
bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan 

kehendak-Nya -- supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi 
puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman 

kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan 
dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai 

kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji 
kemuliaan-Nya. 

Efesus 1:3-14 
 

 Tujuan pemilihan menurut Kitab Suci adalah untuk menghibur orang-orang yang  
       diselamatkan, bukan untuk membingungkan orang-orang yang masih terhilang.   

 
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. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8:28-30 



 
Ketika saya datang kepada Kristus, saya berpikir bahwa saya melakukan semuanya sendiri, dan 

meskipun saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya tidak menyadari bahwa Tuhan sedang 
mencari saya. Menurut saya orang-orang yang baru bertobat tidak menyadari hal ini. Saya bisa 

mengingat hari dan jam ketika untuk pertama kalinya saya menerima kebenaran-kebenaran tersebut 
(doktrin pemilihan) dalam jiwa saya sendiri -- ketika kebenaran-kebenaran ini, sebagaimana yang 

dikatakan oleh John Bunyan, membakar hati saya seperti dengan besi yang panas, dan saya bisa 
mengingat bagaimana saya merasa bahwa saya telah bertumbuh secara tiba-tiba dari seorang bayi 
menjadi seorang dewasa -- bahwa saya membuat kemajuan dalam pengetahuan Alkitab, saya telah 

menemukan, sekali untuk selamanya, petunjuk kepada kebenaran Allah. Pada satu malam saya 
sedang duduk di rumah Allah, dan saya tidak berpikir banyak tentang khotbah pendeta. 

Pikiran itu mengejutkan saya, "Bagaimana anda menjadi seorang Kristen?" Saya mencari Tuhan. 
Tetapi bagaimana anda mencari Tuhan? Kebenaran ini melintas di pikiran saya dalam sekejap -- Saya 
seharusnya tidak mencari Dia kecuali ada beberapa pengaruh sebelumnya dalam pikiran saya untuk 

membuat saya mencari-Nya. Saya berdoa, saya berpikir, tetapi kemudian saya bertanya pada diri 
sendiri, "Bagaimana saya telah berdoa?" Saya didorong untuk berdoa melalui membaca Kitab Suci. 

"Bagaimana saya telah membaca Kitab Suci?" Saya memang membacanya, tetapi apa yang 
menyebabkan sehingga saya melakukannya? Lalu, saat itu, saya melihat bahwa Allah berada di 

bawah semuanya itu, dan kemudian Ia adalah Sumber iman saya, sehingga doktrin anugerah menjadi 
jelas bagi saya, dan dari doktrin tersebut saya tidak menyimpang sampai hari ini, dan saya ingin 

membuat ini menjadi pengakuan saya yang terus-menerus, "Saya mengakui bahwa perubahan yang 
terjadi dalam  kehidupan saya adalah sepenuhnya pekerjaan Allah." 

Charles Spurgeon 
 
 Kita datang ke doktrin ini dengan sikap menyembah Allah.   
O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-
keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran 
Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah yang pernah memberikan 
sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan 

oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! 
Roma 11:33-36 

 
“Bilamana [Paulus] mulai membahas tentang [pemilihan], hanya ada satu tujuannya -- untuk 

menolong orang-orang Kristen agar melihat betapa besar anugerah yang telah menyelamatkan 
mereka, dan untuk mendorong mereka ke satu respon yang layak dalam ibadah dan kehidupan.” 

J.I. Packer 
 
 Kita datang ke doktrin ini dengan hati untuk penginjilan.   

Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam 
Roh Kudus, bahwa aku sangat berdukacita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan 

terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka 
adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, 

dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan 
bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di atas 

segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin! 
Roma 9:1-5 

 
o Ini bukanlah satu argumen untuk dimanfaatkan para teolog.  
o Ini adalah satu kerinduan yang perlu dirasakan oleh orang-orang Kristen. 



  
Apa yang Kita Ketahui… 
 

Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel 
adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, 
tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu." Artinya: bukan anak-anak menurut 

daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 
Sebab firman ini mengandung janji: "Pada waktu seperti inilah Aku akan datang dan Sara akan 

mempunyai seorang anak laki-laki." Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang 
mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum 

dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, -- supaya rencana Allah tentang 
pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya --

dikatakan kepada Ribka: "Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda," seperti ada tertulis: 
"Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? 

Apakah Allah tidak adil? Mustahil! 
Sebab Ia berfirman kepada Musa: "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh 
belas kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak 

tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab Kitab 
Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku 

memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi." 
Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Ia menegarkan hati siapa 

yang dikehendaki-Nya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku: "Jika demikian, apa lagi yang masih 
disalahkan-Nya? Sebab siapa yang menentang kehendak-Nya?" Siapakah kamu, hai manusia, maka 

kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: 
"Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas 
tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang 
mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan 

murka-Nya dan menyatakan kuasa-Nya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda 
kemurkaan-Nya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan --justru untuk menyatakan kekayaan 

kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-Nya untuk kemuliaan, 
yaitu kita, yang telah dipanggil-Nya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara 

bangsa-bangsa lain. 
Roman 9:6-24 

 
 Kita tidak mungkin menyangkali pemilihan Allah. 

o Dalam Perjanjian Lama.   
 

Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari 
rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; 

Kejadian 12:1 
 

Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa mana pun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu 
dan memilih kamu -- bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? -- 

7:8 tetapi karena TUHAN mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya 
kepada nenek moyangmu, maka TUHAN telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan 

menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. 
Ulangan 7:7-8 

 



Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala 
langit, dan bumi dengan segala isinya; tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat 
sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala 

bangsa, seperti sekarang ini. 
Ulangan 10:14-15 

 
o Dalam pelayanan Yesus.   

 
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang 

mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 
Yohanes 6:44 

 
Yesus menjawab mereka: "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; 
pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian 

tentang Aku,tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. 
Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 

selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang 
memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat 

merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." 
Yohanes 10:25-30 

 
 

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, 
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta 

kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. 
Yohanes 15:16 

 
o Dalam kitab Kisah Para Rasul.  

 
8 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu 

dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 
karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih 

jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." 
Kisah Para Rasul 2:38-39 

Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan 
firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. 

Kisah Para Rasul 13:48 
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual 

kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 

Kisah Para Rasul 16:14 
 

Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan: "Jangan takut! 
Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang 

pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini." Maka 
tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-

tengah mereka. 
Kisah Para Rasul 18:9-11 



 
o Dalam surat-surat Perjanjian Baru.   

 
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. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? 
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya 

sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak 
mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan 

menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan 
menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga 

duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? Siapakah yang akan 
memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan 
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada 

dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Tetapi 
dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi 

kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 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. 

Roma 8:28-39 
 

Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 
1:5 Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi 
juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, 

bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. 
1 Tesalonika 1:4-5 

Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang 
dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang 

menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 
2 Tesalonika 2:13 

Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan 
mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan 

semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak 
tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih. 

Wahyu 13:7-8 
 

o Panggilan Allah adalah tidak bersyarat.   
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami 

memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk 
orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, 
maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari 

Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada 
manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: menurut 

ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak 



orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-
orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang 

kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak 
berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun 

yang memegahkan diri di hadapan Allah. 
1 Korintus 1:22-29 

 Itu tidak didasarkan pada siapa kita. 
 Itu tidak didasarkan pada apa yang telah kita lakukan. 
 Itu tidak didasarkan pada bagaimana kita akan memberikan respon.   
Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. 

Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak 
demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. 

Roma  11:5-6 
 

Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman 
karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang 

menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan 
kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada 
kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zamandan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan 
hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai 

rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena 
aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang 

telah dipercayakan-Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 
 2 Timotius 1:8-12 

 
Keberatan: Bukankah Allah menghendaki agar setiap orang dapat diselamatkan? Bukankah 

Allah mengasihi setiap orang di dunia ini? 
Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, 
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 

supaya semua orang berbalik dan bertobat. 
2 Petrus 3:9 

 
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 

Yohanes 3:16 
 

Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, -- 
supaya rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi 

berdasarkan panggilan-Nya -- dikatakan kepada Ribka: "Anak yang tua akan menjadi hamba anak 
yang muda," seperti ada tertulis: "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. 

Roma 9:11-13 
 
 Ingat persepsi-persepsi yang berbeda tentang kehendak Allah.   

Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya 
sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak 

TUHAN akan terlaksana olehnya. 
Yesaya 53:10, 



Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh 
oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 

 Kisah Para Rasul 2:23 
 

o Kehendak Allah yang dinyatakan: Apa yang Ia nyatakan dalam Firman-Nya.  
 

Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,  yang menghendaki supaya 
semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenara. 

1 Timotius 2:3-4 
 

o Kehendak Allah yang tersembunyi: Apa yang Ia tetapkan di dalam dunia.  
 

mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan 
dibentuk, sebelum ada satu pun dari padanya. 

Mazmur  139:16 
 

Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya 
untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 

hidup suatu bangsa yang besar. 
Kejadians 50:20 

 
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-

bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, 
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan 

kehendak-Mu. 
Kisah Para Rasul 4:27-28 

 
 Ingat dimensi-dimensi yang berbeda tentang kasih Allah.  

 
Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih 

1 Yohanes 4:8 
 

o Kasih Allah yang umum bagi semua orang.  
 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 

kekal. 
Yohanes 3:16 

 
Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk 

dosa seluruh dunia. 
1 Yohanes 2:2 

 
o Kasih Allah yang khusus bagi umat-Nya.   

 
Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa mana pun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu 
dan memilih kamu -- bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? --tetapi karena TUHAN 

mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, 



maka TUHAN telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari 
rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. 

Ulangan 7:7-8 
tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan 

keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. 
Ulangan 10:15 

"Aku mengasihi kamu," firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah Engkau 
mengasihi kami?" "Bukankah Esau itu kakak Yakub?" demikianlah firman TUHAN. "Namun Aku 

mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi 
dan tanah pusakanya Kujadikan padang gurun. 

Maleakhi  1:2-3 
 

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan 
diri-Nya baginya 

Efesus 5:25 
 

Ketika kita berbicara tentang panggilan Allah untuk keselamatan, kita berbicara tentang apa 
yang Allah tetapkan di dunia menurut kasihNya yang khusus bagi umatNya. 

 
o Panggilan Allah untuk keselamatan bersifat efektual (pasti mencapai tujuannya).  

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8:29-30 
 

 Ini mendorong adanya kerendahan hati di dalam diri kita. 
 

Saya mempercayai doktrin pemilihan, karena saya cukup yakin bahwa, jika Allah tidak memilih saya, 
maka saya tidak pernah akan memilihNya, dan saya yakin bahwa Ia telah memilih saya sebelum saya 
lahir, karena kalau tidak demkian, Ia tidak akan pernah memilih saya setelah itu. Dan Ia pasti telah 

memilih saya untuk alasan-alasan yang tidak saya ketahui, karena saya tidak pernah bisa 
menemukan alasan apa pun dalam diri saya yang menyebabkan Ia harus memandang saya dengan 

kasih yang khusus. Jadi saya dipaksa untuk menerima doktrin Alkitab yang luar biasa ini. 
Charles Spurgeon 

 
Bagaimana pun jauhnya dan cepatnya saya berlari, di atas bahu saya, saya dengan 

sekilas masih dapat melihat Engkau di cakrawala, dan kemudian saya berlari 
makin cepat dan makin jauh lagi dari yang sebelumnya, dengan pikiran yang 

penuh kemenangan: Sekarang saya telah meloloskan diri. Tetapi tidak, karena di 
situ Engkau ada, dan Engkau sudah ada di situ sebelum saya tiba. Tidak ada jalan 
keluar. Saya tidak pernah menginginkan seorang Allah, tidak pernah takut akan 

seorang Allah, dan tidak pernah merasa perlu bahwa saya harus menciptakan 
seorang Allah. Sayangnya, saya didorong kepada kesimpulan bahwa Allah 

menginginkan saya. 
Malcolm Muggeridge 

 
 Ini menciptakan pengharapan bagi orang lain. 



 Kita tidak layak menerima rahmat atau belas kasihan Allah.   
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari 

tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan 
kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud 

menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah 
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman TUHAN kepada Musa: "Telah Kulihat bangsa 

ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah 
Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau 

akan Kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati TUHAN, Allahnya, 
dengan berkata: "Mengapakah, TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa 

keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah 
orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka 

kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? 
Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang 

hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-
Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada 
mereka: Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah 

Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan 
menyesallah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya 

Keluaran 32:7-14 
 

Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." 
Tetapi firman-Nya: "Aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan 
nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia 

dan mengasihani siapa yang Kukasihani." 
Keluaran  33:18-19 

 
o Ia akan tetap adil jika Ia harus menghukum kita semua.   

Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan 
mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk 

menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 
2 Petrus 2:4 

 
o Ia bermurah hati untuk menyelamatkan beberapa dari kita. 

 Kita tidak boleh menentang otoritas Allah. 
o Ia adalah Pencipta; kita bukan pencipta. 
o Ia adalah Pencipta; kita adalah ciptaan. 
o Ia adalah Pemilik; kita dimiliki. 
o Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi jalan-jalan-Nya; Ia memiliki hak untuk 

melakukan apa yang Ia inginkan. 
 Kita tidak boleh mengurangi tanggung jawab kita. 

o Allah adalah berdaulat. 
o Manusia bertanggung jawab.  

Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? 
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya 

untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 
hidup suatu bangsa yang besar. 

Kejadian 50:19-20 
 



Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan 
firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. 

 Kisah Para Rasul 13:48 
 

o Allah yang memegang kendali. 
o Kita membuat pilihan-pilihan. 

 Pilihan-pilihan kita adalah pasti, tetapi tidak harus terjadi. 
 Pilihan-pilihan yang harus terjadi tentu akan terjadi. 

 Kita tidak dapat  bertindak dengan cara yang bertentangan  dengan rencana 
Allah.  

 Pilihan-pilihan tertentu akan terjadi. 
 Kita tidak akan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan rencana Allah. 

 Pilihan-pilihan kita sepenuhnya nyata tetapi tidak sepenuhnya bebas.  
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, 

seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan 
mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-

tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 

Kisah Para Rasul 2:22-23 
 

 Pilihan-pilihan kita memiliki konsekuensi-konsekuensi nyata dengan tanggung jawab 
nyata. 

o Anda harus memilih pada hari ini … 
 Jika anda adalah seorang yang bukan-Kristen (belum percaya): Percayalah  akan injil!   

 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 

bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 

diselamatkan. Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan 
dipermalukan." Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah 
yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. 

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. 
Roma 10:9-13 

 
"Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang 

yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk 
ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 

Matius 23:37 
 

…namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. 
Yohanes 5:40 

 
 Jika anda adalah seorang Kristen: Beritakanlah injil!   

 
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? 

Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana 
mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka 

dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya 



kedatangan mereka yang membawa kabar baik!" Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar 
baik itu. Yesaya sendiri berkata: "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? 

Roma 10:14-16 
 

Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga 
mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 

2 Timotius 2:10 
 

 Kita tidak boleh mengurangi misteri ini. 
 

Doktrin tentang Pemilihan Kekal: 
Pemilihan adalah tindakan kedaulatan Allah sebelum dunia ini dijadikan yang melaluinya Ia 

memilih untuk menyelamatkan umatNya semata-mata karena anugerahNya dan semata-
mata untuk kemuliaanNya.  

 
o Allah telah menetapkan penyaliban Anak-Nya.    

 
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, 

seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan 
mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-

tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 

Kisah Para Rasul 2:22-23 
 

Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka 
menceriterakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, 

katanya: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh 
Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa 

rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia 
bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-Nya. Sebab 

sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa 
dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk 

melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 
Kisah Para Rasul 4:23-28 

 
o Allah telah menetapkan keselamatan umat-Nya.  

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak 
bercacat di hadapan-Nya. 

Efesus 1:4 
 

Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, 
Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa 
kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-

Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan 
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali 

oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, 
1 Petrus 1:1-3 

 



 
Demi Kemuliaan Allah 

Doktrin tentang Misi Global 
Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian. Kiranya Allah mengasihani 

kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, S e l a 
Mazmur 67:1-2 

 
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia untuk 

menyelamatkan orang berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru 
karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus 

menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang 
kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai 

selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa! Amin. 
1 Timotius 1:15-17 

  
Doktrin Misi Global: 

Allah menyelamatkan umat-Nya demi penyebaran kemuliaan-Nya ke seluruh umat manusia. 
  
Kita telah menerima keselamatan sebagai umat-Nya.   
 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, 

Efesus 2:8 
 

 Allah telah memuaskan diri-Nya, mengurbankan Anak-Nya, dan mengutus Roh-Nya supaya  
       orang-orang berdosa dapat diselamatkan. 

o Doktrin tentang Allah. 
o Doktrin tentang penebusan. 
o Doktrin tentang Roh Kudus.  

 
Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu 

manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu 
kesaksian pada waktu yang ditentukan. 

1 Timotius 2:5-6 
 

 Kita dahulu mati dalam dosa kita dan tidak mampu menyelamatkan diri kita. 
o Doktrin tentang kerusakan akibat dosa.   
o  

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 
Efesus 2:1 

 
 Melalui satu tindakan Allah yang seketika, tidak terulang, dan misterius, Ia mengubah hati  
       kita, dan kita dilahirkan baru. 

o Doktrin tentang regenerasi.  
 

Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan 
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 

Yohanes 3:3 
 



 Allah memampukan kita untuk berbalik dari dosa kita dan dari diri kita dan percaya kepada  
       Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan. 

o Doktrin tentang pertibatan.   
 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 

Roma 10:9 
 

 Allah mendeklarasikan bahwa kita benar di hadapan-Nya oleh anugerah semata-mata melalui  
       iman semata-mata di dalam Kristus semata-mata. 

o Doktrin tentang pembenaran.   
 

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 

Roma 5:1 
 

 Dalam anugerah-Nya, Allah Bapa mengaruniakan kepada kita kedudukan sebagai anak dan  
       hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak-Nya. 

o Doktrin tentang adposi.   
 

Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya 

Bapa!" 
Roma 8:15 

 
 Kristus sekarang tinggal di dalam kita, kita di dalam Kristus, kita bersama Kristus, dan Kristus  
       bersama kita. 

o Doktrin kesatuan dengan Kristus.   
 
 

namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 
Galatia 2:20 

 
 
 Allah setiap hari sedang mentransformasi kita lebih dan lebih ke dalam rupa Kristus. 

o Doktrin tentang pengudusan.   
 

Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena 
kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan 

gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 
2 Korintus 3:18 

 
 
 Kita akan bertekun di dalam keselamatan kita sampai akhir oleh kuasa pemeliharaan Allah  
      dalam hidup kita. 

o Doktrin tentang pemeliharaan dan ketekunan.   



dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 
selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. 

Yohanes 10:28 
 
 

 Suatu hari nanti, Kristus akan datang kembali untuk kita dan membangkitkan tubuh kita untuk  
       memerintah bersama-Nya untuk selamanya. 

o Doktrin tentang pemuliaan.   
 

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan 

tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. 
Filipi 3:20-21 

 
 Keselamatan kita hanya mungkin oleh anugerah Allah yang berdaulat yang telah memilih kita  
      sebelum dunia dijadikan. 

o Doktrin tentang pemilihan.   
 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 

Efesus 1:3-4 
 
Kita sekarang menyebarkan kemuliaan-Nya ke seluruh umat manusia.   
 

Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih 
karunia-Nya, berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara 

bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia; 
Galatia 1:15-16 

 
  Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci 

semua bangsa oleh karena nama-Ku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling 
menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 
24:13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini 
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba 

kesudahannya. 
Matius 24:9-14 

 

 

 Tujuannya adalah jelas … Injil ini harus diberitakan kepada seluruh bangsa.    
 

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

Matius 28: 18-20 
 



o Lebih dari 11.000 kelompok masyarakat di dunia pada masa kini. 
o Lebih dari 6.000 kelompok masyarakat masih belum dicapai dengan injil. 
o Keadaan ini TIDAK dapat diterima. 
o Amanat ini secara pasti dapat dicapai. 

 
“Jika satu minoritas yang relatif kecil dari umat Allah menanggapi teks ini dengan 

serius dan merespon tantangannya, kita bisa menyelesaikan tugas penginjilan 
seluruh dunia dalam generasi kita sendiri. Hanya Allah yang mengetahui definisi 
istilah. Saya tidak bisa dengan tepat menentukan bangsa-bangsa manakah yang 

sudah dicapai oleh Injil. Hanya Allah yang mengetahui arti sebenarnya dari 
penginjilan. Ia sendiri yang tahu kapan tujuan itu akan terpenuhi. Tetapi saya 

tidak perlu tahu. Saya hanya tahu satu hal: Kristus belum kembali, dan karena itu 
tugas kita belum selesai. Ketika tugas ini selesai, Kristus akan datang. Tanggung 
jawab kita bukanlah untuk bersikeras dalam mendefinisikan istilah, tanggung 
jawab kita adalah untuk menyelesaikan tugas. Selama Kristus belum kembali, 

pekerjaan kita belum dibatalkan. Mari kita menjadi giat dan menyelesaikan misi 
kita. 

George Ladd 
 

 Harganya adalah tinggi … Mengikut Kristus ke ujung-ujung bumi mungkin menuntut segala  
       sesuatu yang kita miliki. 

"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu 
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada 
yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah 

ibadatnya. Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai 
suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 

Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang 
harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena 

bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 
Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. 

Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu 
akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada 

kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota 
yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-

kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang 
hamba dari pada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan 

bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi 
seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang 

tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan 
diketahui. Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa yang 
dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada 

mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama 
kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 

burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar 
kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu 
takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku 
di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barangsiapa 
menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. 

Matius 10:16-33 



 
o Bersiaplah untuk menghadapi tantangan-tantangan di bumi ini. 
o Bersiaplah untuk menghadapi pertempuran dari neraka. 
o Anda akan dikhianati. 
o Anda akan dibenci. 
o Anda akan dianiaya. 
o Ketakutan akan menggoda anda. 
o Bapa akan memelihara anda. 

 Janjinya adalah pasti … Yesus akan datang kembali untuk kita. 
o Kita akan diselamatkan dengan sempurna dan untuk kekekalan. 
o Ia akan dipuji secara unuiversal dan dengan penuh kesukacitaan.   

Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak 
dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan 

takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang 

duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan 
tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, 

sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan 
kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!" 

Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai jubah putih 
itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." 

Lalu ia berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; 
dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. 

Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. 
Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Mereka tidak 
akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka 
lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata 
mereka." 

 Wahyu 7:9-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bacaan – Bacaan Yang Disarankan  
 

Jika anda tertarik kepada studi lebih lanjut tentang doktrin keselamatan, sumber-sumber berikut 
ini dianjurkan. Banyak dari sumber-sumber ini merupakan landasan untuk kebenaran-kebenaran 
yang kita jelajahi dalam penelitian kita. Akan tetapi, harap dicatat bahwa meskipun buku-buku ini 
direkomendasikan, Dr. Platt tidak selalu setuju dengan segala yang tertulis dalam setiap buku 
tersebut. Kami mendorong anda untuk membaca dan belajar dari buku-buku tersebut, tetapi pada 
saat yang sama, anda perlu membaca dengan bijaksana agar anda dapat membedakan ajaran-ajaran 
yang baik di antara pendapat-pendapat manusia.  
 
 Buku-Buku Teologi yang Umum … 

o Wayne Grudem, Systematic Theology or Bible Doctrine 
o Daniel Akin, ed., A Theology for the Church 

  
 Tentang Penyaliban … 

o John Stott, The Cross of Christ 
o Steve Jeffery, Michael Ovey, and Andrew Sach, Pierced For Our Transgressions 
o J.I. Packer and Mark Dever, In My Place Condemned He Stood 
o John Murray, Redemption Accomplished and Applied 

  
 Tentang Keselamatan … 

o Bruce Demarest, The Cross and Salvation 
o PhilipRyken, The Message of Salvation 
o Michael Horton, Putting Amazing Back Into Grace 
o Thomas Schreiner and Bruce Ware, Still Sovereign 
o Anthony A. Hoekema, Saved by Grace 
o Jerry Bridges, The Discipline of Grace 
o C.J. Mahaney, Living the Cross-Centered Life 

  
 Tentang Kemuliaan Allah … 

o J.I. Packer, Knowing God 
o John Piper, Let the Nations Be Glad! 
o J.I. Packer, Evangelism and the Sovereignty of God 
o D. A. Carson, The Difficult Doctrine of the Love of God 
o A.W. Tozer, Knowledge of the Holy 
o John Feinberg, No One Like Him  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tentang Pengajar  
 

Dr David Platt, pendeta Gereja di Brook Hills, sangat berkomitment untuk Kristus dan Firman-Nya. 

Cinta pertama David dalam pelayanan adalah pemuridan – model pengajaran Firman Allah yang 

sederhana dan alkitabiah, membina orang-orang lain, dan berbagi iman. Ia telah bepergian secara 

luas untuk mengajar Firman Allah bersama para pemimpin gereja di seluruh Amerika Serikat dan di 

seluruh dunia. Seorang asli Atlanta, ia dan istrinya, Heather, menetap di New Orleans sampai 

saatnya mereka harus mengungsi akibat Badai Katrina pada tahun 2005. 

 

Seorang pembelajar seumur hidup, David telah menerima dua gelar sarjana dan tiga gelar lanjutan. 

Ia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Bachelor of Arts in Jurnalism (ABJ) dari University of 

Georgia dan Master of Divinity (MDiv), Master of Theology (THM), dan Doctor of Philosophy (PhD) 

dari New Orleans Baptist Theological Seminary. Ia sebelumnya bekerja di New Orleans Baptist 

Theological Seminary sebagai Chapel Dean (Dekan bidang Kerohanian) dan Asisten Profesor dalam 

Khotbah Ekspositori dan Apologetika dan sebagai Staf Evangelist di Gereja Baptis Edgewater di 

New Orleans. Ia telah menulis beberapa buku, Radical: Taking Back Your Faith from the American 

Dream, Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God, dan yang terakhir 

adalah  Follow Me. Ia adalah pendiri Radical (Radical.net), pelayanan dalam menyediakan sumber-

sumber yang didedikasikan untuk melayani gereja dengan menjadikan semua bangsa murid 

Kristus.  

 

David Platt dan istrinya, Heather, tinggal di Birmingham, Alabama, bersama anak-anak mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tentang Radikal  
 
 

Program Radikal diadakan untuk melayani gereja-gereja dalam mewujudkan misi Kristus. Kami 

rindu untuk melihat gereja-gereja memuridkan orang-orang yang kemudian menjadi alat-alat 

untuk memuridkan orang-orang lain di seluruh dunia -- dari tetangga kita di seberang jalan ke 

orang-orang yang sulit dijangkau di seluruh dunia -- semua untuk kemuliaan Allah.  

 

Program Radikal adalah satu pelayanan parachurch (dilaksanakan di samping gereja) yang 

berfungsi bersama gereja lokal, untuk menyediakan sumber-sumber pelajaran Alkitab dalam 

berbagai bahasa yang dilahirkan dalam konteks gereja lokal yang kami harapkan akan dapat 

mendukung program pemuridan di gereja-gereja lokal lainnya di seluruh dunia.  

 

Program Radikal melayani gereja-gereja ini dengan menyediakan sumber-sumber dalam berbagai 

bahasa, mengorganisir pertemuan-pertemuan, seperti misalnya Gereja Rahasia, dan memfasilitasi 

peluang-peluang melalui beberapa cara yang semuanya bertujuan untuk mendorong pengikut-

pengikut Kristus dalam tujuan Allah secara global yang telah dirancang bagi kita sebagai umat-Nya. 

Banyak dari sumber-sumber kami ini berasal dari pelayanan David Platt, yang melayani sebagai 

salah satu pendeta dari Gereja di Brook Hills di Birmingham, Alabama.  

 

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program Radikal, kunjungilah website kami, Radical.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sumber-sumber Tambahan 

 
 
SUMBER-SUMBER SEBELUMNYA TENTANG GEREJA RAHASIA  
 
Sumber-sumber sebelumnya tentang Gereja Rahasia (DVD, CD, dan Panduan Belajar) tersedia 
untuk pembelian di Gereja di Brook Hills dan secara online di Radikal (Radical.net).  
 
SUMBER-SUMBER ONLINE  
 
Sumber-sumber tentang Gereja Rahasia, termasuk rekaman audio dan video dari berbagai sesi 
pengajaran, dan panduan belajar dapat diunduh, dan link ke informasi-informasi tambahan tentang 
gereja-gereja yang teraniaya  tersedia di situs Gereja Rahasia (SecretChurch.org) dan melalui 
website Radikal (Radical.net).  
 
SUMBER-SUMBER YANG  DITERJEMAHKAN  
 
Sumber-sumber yang berkaitan dengan Gereja Rahasia dan seri-seri pengajaran lainnya telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Rekaman audio, transkrip, dan panduan belajar dapat 
diunduh dari situs theRadical di Resource Library (Radical.net). Bahasa-bahasa yang telah 
memiliki baha-bahan ini pada saat ini meliputi bahsa Arab, Spanyol, Mandarin, Hindi, Indonesia, 
Rusia, Persia, Perancis, Vietnam, Thailand, dan Amharic. Sumber–sumber baru dan trejemahan ke 
dalam bahasa-bahasa yang lain akan terus-menerus ditambahkan ke situs web.  
 
 
BUKU-BUKU OLEH DAVID PLATT  
 
David Platt adalah penulis beberapa buku: Radical: Taking Back Your Faith from the American 
Dream, Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God, dan yang terakhir 
adalah Follow Me. Buku-buku ini tersedia secara online di Radical (Radical.net).  
 
Jika anda menginginkan informasi tambahan tentang buku-buku ini, kunjungi 
RadicalTheBook.com, RadicalTogether.com dan FollowMeBook.org. Seluruh hasil dari 
penjualan buku-buku tersebut digunakan untuk mempromosikan kemuliaan Kristus di semua 
bangsa.  
 
SUMBER-SUMBER TAMBAHAN  
 
Sumber-sumber tambahan seperti khotbah, Panduan untuk Kelompok Kecil, Panduan untuk Ibadah 
Keluarga, dan banyak yang lain tersedia di situs radikal (Radical.net).  
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