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RAHASIA GEREJA 

PENYALIBAN, KESELAMATAN, DAN KEMULIAAN ALLAH 

 

Ya Allah, kami berhenti sejenak pada awal pelajaran ini, pertama dan terutama, untuk mengatakan 

kepadaMu bahwa kami mengasihi Engkau, dan kami menyembah Engkau, dan kami memuliakan 
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namaMu. Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau untuk salib yang padanya Engkau telah mati, untuk 

kuburan yang  di dalamnya Engkau dikuburkan, dan untuk hari ketika Engkau bangkit dari kubur. Kami 

meninggikan Engkau sebagai Raja di atas segala raja yang telah naik ke surga, dan Tuan di atas segala tuan 

yang layak menerima segala pujian. Kami ingin agar namaMu diagungkan saat kami berhimpun bersama 

pada saat ini. Kami tahu bahwa kami semua yang berkumpul di seluruh dunia, yang berkumpul di rumah-

rumah dan gereja-gereja, dan dalam konteks yang berbeda, kami semua tidak layak untuk menerima 

rahmatMu. Karena itu kami ingin menyelam ke dalam FirmanMu, dan kami ingin mengenal kekayaan 

rahmatMu. Kami tahu bahwa tanpa kuasa RohMu yang bekerja dalam pertemuan kami ini, maka waktu 

kami ini akan sia-sia.  

Ya Tuhan Allah, Engkau tahu betapa tidak mampunya saya untuk mengkomunikasikan kebenaran-

kebenaran yang penting dalam FirmanMu. Engkau tahu betapa tidak mampunya kami untuk memahami 

semua keajaiban rahmatMu. Karena itu kami berdoa agar Engkau hadir dalam waktu kami berkumpul 

bersama ini melalui kuasa RohMu. Saat kami mempelajari FirmanMu dalam seri pelajaran tentang 

RAHASIA GEREJA ini, kami tahu dan sangat menyadari bahwa kami memiliki saudara-saudara di seluruh 

dunia yang sedang mengalami kenyataan bahwa RAHASIA GEREJA ini bukanlah satu permainan, yang 

pada saat ini sedang disiksa, dipenjarakan, dan dianiaya, dan beberapa dari mereka sedang menghadapi 

ancaman kematian karena mereka tetap berpaut pada salib Kristus. Mereka sedang mengambil bagian 

dalam penderitaanMu.  

Karena itu kami berdoa pada awal pertemuan ini agar Engkau menopang mereka, agar Engkau 

menguatkan mereka, agar Engkau mendukung mereka dengan tangan kananMu, dan agar Engkau 

menolong kami untuk mengidentikasikan diri kami dengan mereka, dan agar Engkau, melalui RohMu, 

memperlengkapi kami untuk melayani bersama mereka, untuk memberikan hidup kami untuk membuat 

Injil ini dikenal sampai ke ujung-ujung bumi. Di semua tempat yang berbeda ini, kami berdoa agar buah 

dari waktu kami bersama ini dapat terwujud melalui InjilMu yang disebarkan oleh mulut kami, melalui 

kemuliaanMu yang terlihat dengan jelas dalam kehidupan kami, dan melalui Inji yang disebarkan ke 

segala bangsa.  Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, kami berdoa, dan kami memuji Engkau, dalam 

nama Yesus Kristus, Juruselamat kami. Amin.  

 

Doktrin-Doktrin Yang Ada Di Depan Kita 

Kita ingin merenungkan keajaiban penyaliban. Kita akan menyelam ke dalam hal ini sejak awal. Pokok ini 

ada tertulis pada halaman enam dalam bahan panduan yang anda miliki. Mari kita mulai. Doktrin-doktrin 
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yang ada di depan kita. Apa yang kita cari dalam pelajaran ini? Kita memiliki tiga tujuan utama. Tujuan 

yang pertama, kita ingin merenungkan keajaiban penyaliban. Kita ingat bagaimana penyaliban itu terjadi 

pada hari itu, sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas 23:44-46. Dikatakan dalam bagian tersebut, 

"Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas dan kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam tiga, sebab 

matahari tidak bersinar. Tirai Bait Suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 

'Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.' Sesudah berkata demikian Ia menghembuskan 

napas terakhir-Nya." Kita ingin masuk lebih dalam daripada sekedar melihat gambaran-gambaran tentang 

salib yang berdarah. Kita ingin menjelajahi keajaiban dari apa yang terjadi pada saat Yesus Kristus 

menghembuskan nafasNya yang terakhir. Apa artinya itu? Saya ingin agar kita merenungkan keajaiban 

penyaliban.  

 

Kita ingin mempertimbangkan arti keselamatan.  

Tujuan yang kedua, kita ingin mempertimbangkan arti keselamatan. Sebenarnya ini adalah fokus utama 

kita selama pelajaran ini. Kita akan membahas secara cepat bagian pertama tentang keajaiban 

penyaliban. Jelas bahwa ini bukan karena hal itu tidak penting, tetapi kita sebenarnya telah membahas 

hal tersebut dalam pelajaran tentang penebusan dalam seri RAHASIA GEREJA sebelumnya, dan kita telah 

cukup dalam berbicara tentang salib Kristus dan maknanya. Bahan-bahan ini tersedia secara online dan 

disediakan secara gratis di situs radical.net, namun kita akan menyinggung beberapa hal dari bahan 

tersebut. Itu akan mendorong kita ke dalam makna keselamatan.  

Yesus mati di salib pada dua ribu tahun yang lalu. Pertanyaan bagi kita selama pelajaran ini adalah, 

"Bagaimana kematianNya dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita di abad ke-21 dan di tempat-tempat 

di mana kita berkumpul? Bagaimana kematianNya dapat menjadi kenyataan bagi kita sekarang?" Hanya 

karena Ia telah mati, itu tidak berarti bahwa semua orang pasti diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Ada 

banyak orang yang berpikir demikian. Beberapa pengajar yang populer saat ini berpikir demikian, tetapi 

mereka salah. Mereka sama sekali salah. Mereka salah secara kekal. Kenyataannya adalah bahwa Kristus 

telah menebus kita pada dua ribu tahun yang lalu dan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita 

melalui keselamatan.  

Pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang telah dikemukakan sejak kepala penjara Filipi 

bertanya dalam Kisah Para Rasul 16:30-31. Bagian ini mengatakan, "Ia mengantar mereka ke luar, sambil 

berkata, 'Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat, supaya aku diselamatkan?' Jawab mereka, 'Percayalah 

kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.'" Ada banyak 
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kebingungan di zaman kita tentang bagaimana pertanyaan itu harus dijawab. Jadi, tujuan kita selama 

beberapa jam berikut ini adalah untuk menjawabnya. Kita tidak ingin membuat makna keselamatan ini 

menjadi rumit. Kita tidak ingin mencerna hal ini dengan jumlah yang begitu banyak sehingga kita 

kehilangan kesederhanaan keselamatan. Pada saat yang sama, kita ingin memiliki pemahaman yang jelas 

tentang keselamatan. Jika kekekalan kita bergantung pada pemahaman kita yang benar tentang 

keselamatan secara alkitabiah, maka kita layak menghabiskan beberapa waktu untuk mendalaminya. 

 

Kita ingin memahami pentingnya misi.  

Kita ingin merenungkan keajaiban penyaliban, mempertimbangkan arti keselamatan, dan tujuan yang 

ketiga ialah memahami pentingnya misi. Setelah Yesus mati di salib dan bangkit dari kubur, Lukas 24:45-

48 mengatakan, "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 untuk pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Itulah 

pokok yang akan kita bahas selama pelajaran ini. Setelah kita melihat apa artinya bagi Kristus untuk mati 

di salib, bangkit dari kubur, dan tentang bagaimana keselamatanNya dapat benar-benar merevolusi hidup 

anda untuk segala kekekalan, maka kita akan terdorong untuk memberikan harta dan rencana dan 

impian, untuk menyerahkan rumah dan mobil dan apa pun yang Allah minta agar kita berikan, demi 

membuat kabar baik ini dikenal sampai ke ujung-ujung bumi. Akhirnya kita akan berbicara tentang 

pentingnya misi.  

 

Bahaya-Bahaya Di Dalam Kita  

Penipuan spiritual sangatlah mungkin.  

Namun, saya ingin memulai dengan anda secara individual. Di mana pun anda berkumpul, saya ingin 

memperingatkan anda sejak awal bahwa ada satu bahaya di dalam diri kita. Salah satu bagian yang paling 

menakutkan dalam Kitab Suci bagi saya sebagai seorang pendeta adalah Matius 7:21-23. Dengarkan apa 

yang Yesus katakan, 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan 

Surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir 

banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi 
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nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi 

nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: 

Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari hadapan-Ku, kamu sekalian yang 

melakukan kejahatan! 

Teks ini membuat saya terjaga pada malam hari. Saya berpikir bahwa ada banyak orang, sebagaimana 

yang Yesus katakan, yang akan terkejut pada suatu hari nanti ketika mereka menemukan bahwa meskipun 

mereka merasa sudah aman di hadapan Allah, namun ternyata  tidak demikian. Bahwa akan ada banyak 

orang pada hari itu yang terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka sedang berada di jalan yang mengarah 

ke surga, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka sedang berada di jalan yang mengarah ke neraka. Ini 

menakutkan. Karena itu, di tengah-tengah lautan manusia di seluruh dunia yang melewati pelajaran ini, 

saya berharap dapat melakukan percakapan dengan setiap orang, satu demi satu.   

Penipuan spiritual sangatlah mungkin. Jangan lewatkan ini. Yesus berbicara tentang hal itu. Ini adalah hal 

yang ditekankan dalam Khotbah di Bukit dalam Matius pasal 7. Ia tidak berbicara kepada orang-orang 

ateis dan agnostik dan orang-orang kafir dan para penganut ajaran-ajaran sesat. Ia sedang berbicara 

kepada orang-orang yang beragama. Mereka adalah orang-orang beragama yang tertipu dengan berpikir 

bahwa mereka telah diselamatkan, tetapi ternyata mereka tidak diselamatkan. Inilah orang-orang yang 

akan terkejut ketika mengetahui pada hari itu bahwa mereka tidak akan ke surga. Kenyataan yang kita 

lihat dalam Matius 7 adalah bahwa mungkin bagi kita untuk menipu diri kita sendiri dalam kaitan dengan 

kondisi rohani kita. Adalah mungkin untuk membodohi diri kita sendiri dalam kaitan dengan pertanyaan 

yang paling penting dari kehidupan kita.  

Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4:4, "Ilah zaman ini (Setan) telah membutakan pikiran orang-orang 

yang tidak percaya." Ia menyilaukan pikiran mereka, dan saya yakin bahwa salah satu cara yang Setan 

gunakan untuk membutakan pikiran manusia adalah dengan meyakinkan orang-orang, bahkan orang-

orang di dalam gereja, bahwa keselamatan mereka adalah pasti padahal tidak demikian. Bahwa kekekalan 

mereka terjamin padahal tidak demikian. Saya yakin bahwa Setan melakukan hal ini di seluruh gereja. 

Dalam upaya kita pada masa kini untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dengan Injil, kita telah 

menjelekkan, menyalahartikan, dan meminimalkan Injil ini. Kita telah mengecilkan makna keselamatan 

menjadi semacam presentasi yang dibungkus secara padat yang mengatakan bahwa jika anda bisa 

mendapatkan seseorang untuk mengatakan sesuatu secara tepat di hadapan anda, atau mengucapkan 

satu doa secara tepat di hadapan anda, maka anda dapat menyatakan bahwa ia diselamatkan, dan ia 

dapat melanjutkan kehidupannya.  
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Seorang teman saya ketika ia berumur empat tahun menonton kartun, dan salah satu karakter dalam 

kartun tersebut dilemparkan ke dalam neraka karena sesuatu yang buruk yang ia lakukan. Anak berumur 

empat tahun ini menjadi begitu takut, lalu ia pergi untuk berbicara dengan seseorang di gerejanya. Orang 

itu menatapnya dan berkata, "Kamu tidak ingin pergi ke neraka, bukan?" Anak yang berusia empat tahun 

ini menjawab, "Tentu tidak." Orang itu lalu berkata, "Kalau begitu, ucapkan saja doa ini, 'Tuhan Yesus. saya 

tahu bahwa saya adalah seorang berdosa. Saya percaya bahwa Yesus mati di salib untuk dosa-dosa saya. 

Saya menerima Engkau dalam hidup saya, dan menerima karunia hidup yang kekal di surga. Amin.' Nah, 

kamu sekarang sudah diselamatkan, dan kamu tidak perlu kuatir lagi tentang neraka." Ini adalah 

kebohongan, dan konsep ini telah dijual dalam semua bentuk yang berbeda di seluruh tempat. Ini 

menakutkan, dan akibatnya adalah bahwa kita benar-benar dapat mengambil keluar darah kehidupan Injil 

dari Kekristenan, dan kemudian menempatkan satu injil imitasi sebagai gantinya, dan menjualnya kepada 

sebanyak mungkin orang, dan dalam proses tersebut kita menipu jiwa-jiwa.  

 

Penipuan rohani adalah berbahaya secara kekal.  

Penipuan spiritual sangatlah mungkin, dan penipuan spiritual adalah berbahaya secara kekal. Inilah yang 

Yesus katakan dalam Matius 7. Mungkinkah bahwa ada beberapa orang, sejumlah orang yang mengaku 

diri sebagai orang-orang Kristen, bahkan beberapa orang yang sedang melalui pelajaran ini sekarang, yang 

berpikir bahwa mereka telah diselamatkan secara kekal padahal tidak demikian?  

 

Kita cenderung tertarik kepada apa yang mudah dan yang populer.  

Jika anda melihat kembali teks ini, anda dapat melihat bagaimana Yesus memberi peringatan kepada kita 

bahwa kita lebih cerderung tertarik kepada apa yang mudah dan yang populer. Yesus mengatakan dalam 

Matius 7:13-14, beberapa ayat sebelumnya, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu 

dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena 

sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang 

mendapatinya." Yesus mengatakan bahwa ada satu pintu yang lebar, dan yang lebih mudah untuk 

melewatinya. Demikian juga pintu yang lebar itu memiliki daya tarik. Pintu ini cukup lebar sehingga dapat 

menampung banyak orrang, memiliki daya tarik, tersedia bagi semua orang, hanya memiliki sedikit 

pearturan, ketentuan, dan persyaratan. 
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Jangan lupa bahwa jalan yang lebar ini adalah satu jalan religius. Ingat bahwa dalam konteks ucapan Yesus 

ini, Ia sedang berbicara kepada orang-orang yang beragama. Ada satu jalan religius yang tidak menuntut 

banyak hal dari anda. Ada satu jalan religius yang sedang diiklankan di depan kita saat ini yang membuat 

janji-janji yang muluk dengan biaya minimal. Semua yang anda perlukan adalah keputusan yang dibuat 

satu kali saja, dan kemudian anda tidak perlu kuatir tentang perintah-perintah Allah, standar-standar yang 

ditentukan Allah, atau kemuliaan Allah. Anda sudah memiliki satu tiket. Anda sudah berada di jalan anda 

menuju surga, dan Allah akan memberi toleransi atas dosa-dosa anda sepanjang jalan ke surga itu. Ini 

adalah jalan yang lebar, dan Yesus berkata, "Pintu menuju keselamatan adalah sempit." Perkataan yang 

diterjemahkan dengan "sempit" mempunyai arti bahwa anda berusaha untuk terus masuk, mengeluh 

karena melewati jalan tersebut, atau menekan untuk melewatinya, seolah-olah anda sedang berada 

dalam kesukaran dan penderitaan. Kitab Suci mengajarkan di sini bahwa jalan Kristus adalah sulit untuk 

diikuti. Hal ini tidak terpisahkan dari Yesus. Dalam Lukas 14:25-33 Ia mengatakan, 

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

Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak 

membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau 

perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Siapa saja yang 

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, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan 

itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, 

jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, dan 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. 

Orang-orang mungkin berkata, "Apa yang anda sampaikan ini sedikit agak berat isinya pada awal 

pembahasan seperti ini? Bukankah anda perlu menunggu beberapa waktu untuk berbicara tentang hal 

ini, yakni bilamana orang-orang Kristen menjadi lebih dewasa?" Jangan lewatkan ini. Ini adalah bagaimana 

orang-orang diperkenalkan kepada Yesus pada abad pertama. Ini adalah sesuatu yang mendasar tentang 

apa artinya menjadi seorang murid. Maknanya lebih dalam daripada mengucapkan suatu doa. Ini berarti 
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anda mempertaruhkan kehidupan anda. Jalan ini bukan untuk mereka yang menginginkan cara yang 

murah dan yang mudah untuk ke surga pada saat mereka sedang memanjakan diri dengan kesenangan di 

bumi. Jalan yang lebar menuju ke kehancuran. Perkataan "kehancuran" dalam Matius 7 ini diterjemahkan 

dari perkataan "apoleia" yang berarti satu kehancuran yang definitif atau pasti, seperti terjun ke dalam 

nasib kematian. Itulah yang menjadi akhir dari jalan yang mudah, yang populer, yang nyaman, dan yang 

dipadati banyak orang.  

Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, dan ini menimbulkan pertanyaan, "Di jalan yang mana anda 

sebagai mahasiswa sedang berada? Di jalan yang mana anda sebagai pengusaha sedang berada? Di jalan 

yang mana anda sebagai ibu atau ayah, sebagai murid sekolah menengah atau murid sekolah atas, sedang 

berada? Di jalan yang mana anda sebagai orang dewasa yang lajang atau orang dewasa yang senior 

berada? Ini adalah satu pertanyaan yang penting. Dalam Matius 5:10-12 Yesus mengatakan, 

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

Sorga. Berbahagialah kamu, jika orang lain mencaci Anda dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala 

yang jahat terhadap Anda palsu pada account saya. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar 

di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."  

Jalan yang sempit ini sulit. Jalan ini tidak hanya sulit untuk diikuti, tetapi juga jalan Kristus dibenci oleh 

banyak orang. Dalam Matius 10:16-23 Yesus mengatakan, 

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 

mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena Aku, kamu akan digiring ke hadapan 

penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu 

khawatir tentang bagaimana dan 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.  

Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah 

terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orangtuanya dan akan 

membunuh mereka. 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 sesungguhnya Aku berkata 
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kepadamu: Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah 

datang. 

Orang-orang berkata, "Kalau saja kita mulai hidup seperti Kristus, dunia akan ditarik kepada kita." 

Sebaliknya yang mungkin terjadi. Jika kita semua mulai hidup seperti Kristus, dunia akan membenci kita, 

karena dunia telah membenciNya. Ia hidup dalam cara yang sangat bertentangan dengan cara dunia ini.  

 

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

Yesus mengatakan bahwa kita tertarik ke arah apa yang mudah dan populer. Dalam Matius 7:15-20 Ia 

mengatakan bahwa kita bisa memberi pengakuan bahwa kita mengkikutNya, kita dapat secara terbuka 

memberi pengakuan tentang sesuatu yang tidak kita miliki secara pribadi. Dikatakan dalam ayat-ayat 

tersebut,  

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, sedangkan 

pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik 

menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang 

baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke 

dalam api. Jadi, dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 

Di sini Yesus berbicara tentang pengaku-pengaku palsu dari Kekristenan, yakni orang-orang yang 

mengklaim memiliki Kristus, tetapi ternyata tidak. Ini adalah hal yang sama yang kita lihat dalam ayat 21, 

"Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah melakukan semua hal ini?" Yesus menjawab, "Aku tidak pernah 

mengenal kamu." Perhatikan betapa dekatnya seseorang dengan realitas spiritual, namun sebenarnya 

orang tersebut dibungkus oleh kehidupan religius yang dangkal. Yesus mengatakan di sini bahwa jalan 

Kristus selalu berbuah. Bagaimana anda dapat membedakan antara pengikut-pengikut Kristus yang sejati 

dengan para pengikut Kristus yang dangkal? Yesus mengatakan, "Lihatlah buah mereka, dan bukan hanya 

karunia-karunia dan pekerjajaan-pekerjaan yang ajaib." Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15:1-5, 

lihatlah buah kehidupan mereka, 

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 
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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. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia 

berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 

Satu pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Seorang pengikut Kristus akan menghasilkan 

keadilan Kristus, kebenaran Kristus, dan kasih Kristus. Apakah anda tidak melihat keadilan Kristus dalam 

hidup seseorang? Apakah anda tidak melihat kebenaran Kristus di dalam orang itu? Apakah anda tidak 

melihat kasih Kristus di dalam orang tersebut? Jika anda tidak melihat hal-hal tersebut di dalam dirinya, 

maka timbul pertanyaan tentang apakah Kristus ada di dalam orang tersebut.  Anda dapat melihat hal ini 

ditekankan dalam Yakobus 2:14-19 di mana dikatakan, 

Apa gunanya, Saudara-saudaraku, jika seseorang 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 pakaian hangat 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 hakikatnya 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 percaya akan hal itu dan gemetar. 

 

Iman tanpa perbuatan adalah mati. 

Jalan Kristus adalah selalu berbuah, dan juga jalan Kristus adalah selalu setia. Ia mengatakan, "Tidak 

semua orang yang mengatakan kepada-Ku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam Kerajaan Surga, 

melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Dapatkah anda menangkap 

maksudnya? Yesus mengatakan bahwa satu-satunya yang masuk ke dalam Kerajaan Surga adalah mereka 

yang menaati kehendak Bapa. Mungkin anda bertanya, "Pendeta, apakah anda mengatakan bahwa 

perbuatan seseorang ikut terlibat dalam keselamatannya?" Tidak, saya tidak mengatakannya. Yesus yang 

mengatakannya. Saya ingin agar anda menunggu untuk beberapa saat sampai kita mendalami pokok ini 
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dalam pelajaran ini, karena kita masih akan berbicara tentang hubungan antara perbuatan dengan 

keselamatan. Kita harus bergulat dengan pokok ini sejak awal. "Hanya mereka yang taat, yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku yang di surga, yang akan masuk ke dalam Kerajaan Surga." Yesus mengatakan dalam 

Yohanes 15:10-14, 

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 daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi 

sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu melakukan apa yang 

Kuperintahkan kepadamu. 

Kisah Para Rasul 26:19-20 berbicara tentang perbuatan yang sesuai dengan pertobatan kita. Dikatakan 

dalam bagian terseut, "Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku 

tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang 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 perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kurangnya 

ketaatan, kurangnya buah, dan kurangnya perbuatan merupakan satu gambaran tentang penipuan, dan 

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

 

Kita dapat mengasumsikan keselamatan tanpa dasar alkitabiahnya.  

Akhirnya, bilamana kita mendengarkan penipuan spiritual, kita dapat mengasumsikan keselamatan tanpa 

dasar alkitabiahnya. Dengarkan ilustrasi terakhir yang Yesus sampaikan dalam Khotbah di Bukit, yakni 

dalam Matius 7:24-27, 

Jadi, 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 bertiuplah 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 bertiuplah angin melanda rumah itu, 

sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." 
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Ini adalah dua pembangun rumah yang memiliki banyak kesamaan. Kedua-duanya telah mendengar kata-

kata Kristus. Mereka berdua membangun rumah. Dari semua aspek, sepertinya rumah-rumah mereka 

terlihat sama, namun kemudian ketika badai datang, rumah yang satu tetap berdiri, sedangkan yang 

lainnya hancur. Perbedaannya terletak pada landasannya. "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini 

dan melakukannya." Mendengar Firman Allah dan mempraktekkannya. Jadi, yang terutama adalah 

landasan yang tepat. Jalan Kristus bergantung pada Firman-Nya. "Yang mendengar perkataan-Ku ini." 

Dalam Matius 7 Yesus sedang berbicara kepada satu kelompok orang yang telah membangun satu sistem 

yang berisi tradisi dan pendapat manusia, yang berisi aturan dan ketentuan manusia untuk mereka ikuti, 

dengan berpikir bahwa, "Jika kami melakukan hal-hal tersebut, maka kami akan baik-baik saja di hadapan 

Allah." Dan Yesus mengatakan, "Kamu telah menyimpang dari makna ketaatan yang sesungguhnya."  

Apakah mungkin bagi kita pada abad ke-21 ini untuk membangun berdasarkan berbagai macam tradisi 

dan ide dan opini orang yang kita samakan dengan keselamatan, namun yang sebenarnya tidak diajarkan 

dalam Firman Allah? "Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Mungkin kita menjawab, 

"Undanglah Kristus ke dalam hidup anda, terimalah Kristus di dalam hati anda." Kedua kalimat tersebut 

tidak pernah disebutkan dalam Firman Allah. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah mengasumsikan 

keselamatan tanpa dasar alkitabiahnya. Saya ingin menggunakan Firman Allah di sini. Dikatakan dalam 

Matius 4:17, "Sejak waktu itu Yesus mulai memberitakan dengan mengatakan, ‘Bertobatlah, karena 

Kerajaan Surga sudah dekat.'" Dalam khotbah Kristen pertama yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2:36-

38 kita membaca, 

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 tersayat, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang 

harus kami perbuat, Saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan 

hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan 

dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. 

Jadi, apa maknanya? Itulah yang akan kita lihat dalam pelajaran ini. Kita tidak puas dengan kalimat-

kalimat basi yang sudah umum bagi kita. Kita menginginkan kebenaran yang jelas yang datang dari Allah. 

Itulah caranya bagi kita untuk memahami sesuatu.  

Jalan Kristus bergantung pada FirmanNya, dan jalan Kristus adalah ketaatan kepada FirmanNya. 1 Yohanes 

2:3-6 mengatakan, "Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-

perintah-Nya. Siapa yang berkata, ‘Aku mengenal Dia,’ tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah 

seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya, di 
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dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam 

Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." 

Sekali lagi kita bertemu dengan kalimat ini, "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan 

melakukannya." Kita masih akan melihat hubungan tersebut, yakni bagaimana perbuatan dan 

keselamatan terkait satu dengan yang lain. Tetapi saya ingin agar anda memahami bahwa ketika Yesus 

mengakhiri Khotbah di Bukit, pada dasarnya Ia mengatakan, "Ada satu badai penghakiman kudus yang 

akan datang, dan satu-satunya yang akan bertahan pada hari itu adalah mereka yang telah mendengar 

Firman Allah dan mempraktekkannya."  

 

Tujuan 

Ini membawa kita ke tujuan kita dalam pelajaran ini, dan tantangan saya kepada setiap orang yang terlibat 

dalam pelajaran ini, tanpa kecuali, kepada setiap pendeta, setiap diaken, setiap anggota staf dalam gereja, 

kepada setiap anggota gereja, setiap pengunjung dalam kebaktian, kepada setiap orang, ialah bahwa 

inilah yang menjadi doa saya, yaitu agar, oleh anugerah Allah, kita akan melakukannya.  

 

Kita perlu mendengarkan Juruselamat kita.  

Pertama, kita akan mendengarkan Juruselamat kita. Tidak peduli siapa anda, tidak peduli dari latar 

belakang mana anda berasal, tidak peduli tradisi apa yang anda ikuti, saya ingin mengajak kita untuk 

mendengarkan Kristus. Bahkan mungkin beberapa dari anda yang berada di sini berasal dari agama-

agama lain, atau anda adalah seorang yang dengan terus terang mengaku diri sebagai ateis atau agnostik. 

Saya ingin mengajak anda untuk mendengar apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4:12. Dikatakan 

dalam ayat tersebut, "Tidak ada keselamatan 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." Saya berharap bahwa Firman Allah akan meresap masuk ke dalam kehidupan kita selama 

kita berkumpul bersama ini.  

 

Kita perlu memeriksa jiwa kita.  

Kita akan mendengarkan Juruselamat kita. Kita juga perlu memeriksa jiwa kita. Saya ragu-ragu untuk 

menyelam ke dalam Matius 7 sejak awal, karena ini bukan sesuatu yang mudah, namun mari kita 
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mendengarkan apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 13:5, "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."  

Jadi inilah maksud saya. Saya merasakan ketegangan ketika menyelam ke dalam Matius 7, karena saya 

tahu bahwa ada berbagai macam orang di seluruh dunia yang telah diselamatkan, yang telah 

diselamatkan dari dosa-dosa mereka, dan hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah melihat orang-orang 

yang telah diselamatkan tetapi yang kemudian meragukan keselamatan mereka. Itulah hal terakhir yang 

saya inginkan. Doa saya adalah bahwa anda sudah diselamatkan, dan bahwa anda akan diingatkan 

tentang keindahan keselamatan yang anda miliki, dan tentang apa artinya bagi Allah untuk 

menyelamatkan anda dari dosa-dosa anda. Anda mungkin pulang dari tempat ini dengan merasa terhibur 

dan terdorong, dibangun, dan ditantang. Namun jika ada orang-orang di antara kita yang melalui 

pelajaran ini, yang belum diselamatkan, dan jika ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa mereka telah 

diselamatkan, dan bagi siapa pun yang berpikir bahwa mereka telah diselamatkan padahal mereka belum 

diselamatkan, maka hal terakhir yang saya inginkan adalah bahwa anda merasa nyaman. Itulah hal 

terakhir yang saya inginkan.  

Jika anda belum diselamatkan, doa saya adalah bahwa anda akan diyakinkan. Dalam salah satu 

khotbahnya tentang pengakuan yang palsu dalam kaitan dengan iman kepada Kristus, George Whitefield 

mengatakan,  

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 ucapkanah 

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. 

Itulah doa yang baik untuk diucapkan, dan saya berdoa bahwa Allah akan menggunakannya untuk 

menarik banyak orang, dengan sungguh-sungguh dan murni, kepada diriNya untuk pertama kalinya, dan 

dalam proses itu, jika anda sudah diselamatkan, bahwa anda akan memperoleh dorongan pada saat anda 

diingatkan tentang keindahan dan keajaiban keselamatan anda.  

 

Kita perlu meninggalkan diri kita sendiri.  
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Jadi, mari kita mendengarkan Juruselamat, memeriksa jiwa kita, dan kemudian mari kita meninggalkan 

diri kita. Dalam Matius 10:37-39 Yesus mengatakan, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih 

daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku; dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan 

lebih daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia 

tidak layak bagi-Ku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa 

saja yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Dalam terang keselamatan yang 

besar ini, biarlah kita kehilangan hidup kita.  

Bagi semua orang yang telah diselamatkan, biarlah anda diperlengkapi untuk pergi ke mana pun Ia 

memimpin anda. Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20:24, "Tetapi aku tidak menghiraukan 

nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang 

ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah." Biarlah anda 

terdorong untuk memberikan apa pun yang Ia butuhkan. Yesus mengatakan dalam Markus 10:29-30,  

Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 

meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ibunya 

atau bapanya, atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada zaman 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. 

Biarlah anda terdorong untuk memberikan apa pun yang Ia butuhkan, supaya bangsa-bangsa dapat 

diselamatkan, karena kita hidup dan menantikan datangnya hari itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Wahyu 7:9-10. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Setelah itu aku melihat: Sesungguhnya, suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku dan 

umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan 

memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, ‘Keselamatan ada 

pada Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!’" 

 

                                                          Rencana 

Inilah rencana pelajaran yang akan kita lalui. Ini adalah semacam garis besar dari apa yang kita pelajari 

bersama ini. Kita akan melihat penyaliban. Kita akan melihat makna penyaliban, dan apa artinya ketika 

Yesus menyerahkan nyawaNya. Bapa dipuaskan, dan kita akan menyinggung beberapa doktrin yang lain. 
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Setiap hal yang dibahas ini tidak lengkap, tetapi kita akan membahas tentang Bapa yang dipuaskan, Anak 

yang dikurbankan, dan Roh yang diutus. Saya ingin agar anda dapat memahami bagaimana  Allah 

Tritunggal terlibat dalam peristiwa yang terjadi di salib.  

Kemudian kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam bagian tengah pembahasan ini, yakni 

yang berkaitan dengan keselamatan. Kita akan melihat bagaimana Allah mengungkapkan kebutuhan kita. 

Kita akan melihat kerusakan dalam hidup kita sebagai akibat dosa. Bagaimana Allah mengubah hati kita, 

yakni regenerasi. Bagaimana Allah memampukan kita untuk percaya, yakni pertobatan. Bagaimana Ia 

membalikkan status kita, yakni pembenaran, adopsi, dan persatuan dengan Kristus. Bagaimana Ia 

mengubah hidup kita, yaitu penyucian, pemeliharaan dan ketekunan. Kemudian bagaimana Ia 

membangkitkan tubuh kita, yakni doktrin pemuliaan. Kemudian kita akan berbicara tentang kemuliaan 

Allah pada bagian akhirnya. Baik penyaliban maupun keselamatan terjadi karena anugerah Allah. Ketika 

anda nanti merasa baik dan lelah, kita akan menyelam ke dalam salah satu misteri yang terdalam dari 

Kitab Suci, yakni tentang pemilihan. Saya berdoa agar kita dapat memahami apa yang Firman katakan 

tentang pemilihan. Bukan yang Johanes Calvin, atau Jacob Arminius katakan, tetapi apa yang Firman Allah 

katakan, dan FirmanNya akan membawa kita untuk melihat bahwa baik penyaliban maupun keselamatan 

adalah untuk kemuliaan Allah. Kita juga akan melihat tentang misi global. Baiklah, mari kita mulai. 

 

PENYALIBAN 

Penyaliban. Apa yang terjadi di salib dua ribu tahun yang lalu, dan bagaimana peristiwa tersebut 

membawa keselamatan kepada kita pada hari ini? Saya ingin agar kita membahas tentang kepuasan Bapa, 

pengurbanan Anak, dan pengutusan Roh. Jika ketiga hal tersebut tidak terjadi, maka keselamatan tidak 

mungkin terjadi. Keselamatan hanya mungkin jika Bapa dipuaskan, Anak dikurbankan, dan Roh diutus.  

 

Bapa Dipuaskan: Doktrin Tentang Allah.  

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

Kita akan mulai dengan Bapa yang dipuaskan, yakni ajaran tentang Allah. Sangat penting untuk memulai 

pembahasan kita dengan pokok ini karena untuk memahami salib dengan benar, titik awal kita harus 

tentang Allah, bukan tentang manusia. Jadi, mari kita mulai dengan Allah. Allah harus bertindak pada 

setiap saat dalam konsistensi mutlak dengan kesempurnaan karakterNya. Dikatakan dalam Keluaran 3:14, 

"Firman Allah kepada Musa: 'AKU ADALAH AKU.' Lagi firman-Nya: 'Beginilah kaukatakan kepada orang 
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Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu.'" Ia tidak berubah. Kemudian Maleakhi 3:6 

mengatakan, "Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap." Lalu 

dikatakan dalam Yakobus 1:17, "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."  

 

Pertimbangkan karakter Allah ... 

Jadi, kita perlu mempertimbangkan karakter Allah. Bagaimana kita memahami Allah dan hubungan kita 

denganNya akan mempengaruhi segala sesuatu tentang bagaimana kita memahami salib. Inilah gambaran 

tentang karakter Allah. Ia berdaulat atas segala sesuatu. Bumi ini adalah milikNya, Ia berdaulat atas segala 

sesuatu. Mazmur 24:1-2 mengatakan, "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." Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan dalam Nehemia 9:6, "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."  

Dia mengetahui segala sesuatu. Ayub 37:16 mengatakan, "Tahukah engkau tentang melayangnya awan-

awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Mahatahu?' Juga 1 Yohanes 3:20 mengatakan, "... bilamana 

hati kita menuduh kita. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu." Ia 

menopang segala sesuatu. Mazmur 104:24-30 mengatakan, 

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. 
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Dia memiliki segala sesuatu. Dikatakan dalam Ulangan 10:14, "Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang 

empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya." Kedaulatan 

berarti otoritas, dan Pribadi yang adalah Sumber segala ciptaan itu memiliki otoritas atas seluruh 

ciptaanNya. Segala sesuatu adalah milik Allah. Anda adalah milikNya. Ia yang menciptakan anda. Ia yang 

menopang anda. Ia mengenal anda, dan Ia, dalam arti yang sangat nyata, memiliki kita dan memiliki 

otoritas atas kita. Ia berdaulat atas segala sesuatu. 

 

"Anda telah mendengarkan Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David 

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 

 


