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Allah Mentransformasikan Kehidupan Kita 

           Doktrin Pengudusan 

Kita telah melihat apa yang Kristus lakukan (salib), kita telah melihat bagaimana Allah membangkitkan 

hati kita dan membawa kita kepada diriNya (pertobatan), lalu kita telah melihat bagaimana Allah 

mendeklarasikan bahwa kita benar di hadapanNya (pembenaran), lalu tentang pengangkatan sebagai 
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anak atau adopsi, dan kesatuan dengan Kristus. Semua itu terjadi pada titik keselamatan atau pada saat 

kita diselamatkan. Apa yang kita akan lakukan sekarang adalah berpindah dari titik tersebut ke proses 

keselamatan. Itu adalah kuncinya. Pada saat pertobatan, anda telah diselamatkan, dan di sinilah Kitab 

Suci kemudian mulai berbicara tentang bagaimana dalam proses setelah titik keselamatan tersebut anda 

mengerjakan keselamatan anda. Ini terjadi setelah saat pertobatan itu, sehingga di situlah kita berada di 

sekarang, yakni doktrin pengudusan. 

 

Definisi Pengudusan ... 

Pengudusan adalah proses yang melaluinya Allah mentransformasikan hidup kita ke dalam rupa Kristus. 

Saya ingin memastikan di sini untuk membuat perbedaan antara titik dengan proses. Di sinilah, 

sebagaimana yang telah kita bicarakan tentang Reformasi Gereja, kita melihat satu garis pemisah yang 

besar dan yang perlu kita pahami. Pengudusan adalah satu proses, bukan satu titik. Pembenaran adalah 

satu titik atau satu peristiwa yang terjadi seketika, sedangkan pengudusan adalah satu proses yang 

bertahap. Kita sedang diselamatkan, sedang dikuduskan. Dikatakan dalam 1 Korintus 1:18, "Sebab 

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

yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Demikian juga dikatakan dalam Ibrani 10:14, 

"Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang 

dikuduskan."  

Pembenaran mengacu pada bagaimana kita berdiri di hadapan Allah, sedangkan pengudusan mengacu 

pada bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Jadi pengudusan ini mengalir dari satus pembenaran kita di 

hadapan Allah dan masuk ke dalam kehidupan kita. Roma 6:19 mengatakan, "Secara manusia aku 

mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah 

menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa 

kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu 

menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan." Juga dikatakan dalam Ibrani 12:1, 

"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." Kemudian dikatakan lagi dalam Ibrani 12:14, "Berusahalah hidup damai dengan 

semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan."  

Pembenaran berkaitan dengan kemerdekaan dari hukuman dosa dan kematian, sedangkan pengudusan 

berkaitan dengan kemerdekaan dari kuasa dosa. Itu berarti bahwa selama kita mengalami pengudusan, 
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dalam makna tertentu, dosa masih terus hadir dalam kehidupan kita. Dalam proses pengudusan kita 

meninggalkan dosa dalam kehidupan kita.  

Pembenaran tidak mengenal tingkatan-tingkatan. Kita telah berbicara tentang hal tersebut. Anda tidak 

lebih atau kurang dibenarkan. Pengudusan mempunyai tingkatan-tingkatan, yang berarti bahwa anda 

sedang dikuduskan dalam satu proses yang bertahap, anda sedang dikuduskan lebih dan lebih ke dalam 

rupa Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus 3:18, "Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan 

muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita 

sedang diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar." Jadi itulah 

kunci.  

Pengudusan adalah satu proses “yang melaluinya Allah ....” Sekali lagi, Allah yang melakukan hal ini. 

Bahkan dalam pengudusan, ketika kita berbicara tentang kekudusan dan upaya mengejar kekudusan, 

semuanya tetap adalah karena anugerah. Pengudusan masih merupakan pekerjaan Allah. Kita 

dikuduskan oleh Allah Bapa. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:23-24, "Semoga Allah damai sejahtera 

menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat 

pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan 

menggenapinya." Allah yang akan melakukannya. Ia yang melakukan pengudusan itu. Dikatakan dalam 

Ibrani 13:20-21, "Kiranya Allah damai sejahtera, yang dengan darah perjanjian yang kekal telah 

membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, 

memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di 

dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya! Amin."  

Kita dikuduskan oleh Allah Bapa dalam Allah Anak pada waktu kita menerima anugerahNya. Dikatakan 

dalam Efesus 5:25-27, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 

menyerahkan diri-Nya baginya untuk 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." Juga dikatakan dalam 1 Korintus 6:11, "Beberapa orang di antara kamu memang demikian 

dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan 

dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita."  

Itu terjadi pada waktu kita menerima anugerah Allah, dan pada waktu kita melihat kemuliaanNya. Dalam 

2 Korintus 3:16-18 Paulus berbicara tentang bagaimana kita melihat kemuliaan Kristus. 



 

Página (Page)4 

 

Semakin kita melihatNya, semakin kita menjadi seperti Dia. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:21, "Sebab untuk 

itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan 

bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya." Itu sebabnya 1 Yohanes 3 mengatakan apa yang 

dilakukannya. 

Kita dikuduskan oleh Allah Bapa, di dalam Allah Anak, dan melalui Allah Roh. Kita dapat membacanya 

dalam 2 Tesalonika 2:13 yang mengatakan, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah 

karena kamu, Saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk 

diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai." Demikian 

juga dalam 1 Petrus 1:1-2 dikatakan, "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 anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu." 

Pengudusan adalah berasal dari Roh.  

Jadi, ini adalah satu proses di mana Bapa, Anak, dan Roh mentransformasikan kehidupan kita.  

Apa yang menjadi tujuan dalam pengudusan kita adalah pemusnahan keinginan daging. Perkataan Yunani 

yang diterjemahkan dengan "daging" dalam Perjanjian Baru adalah "sarx," yang berarti daging atau natur 

yang berdosa. Jadi, walaupun kita telah ditutupi dengan kebenaran Kristus, namun selama kita berada di 

bumi ini, kita masih memiliki natur berdosa. Kita sedang berperang dengan keinginan daging kita. Paulus 

melanjutkan uraiannya dalam Galatia 5:19-21 dengan mengatakan, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu: 

percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, 

kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta 

pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- seperti yang telah kulakukan dahulu 

-- bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah."  

Kita dihidupkan oleh Roh, atau "pneuma." "Pneuma" adalah perkataan Yunani yang digunakan dalam 

Perjanjian Baru untuk "roh." Jadi, dalam pengudusan kita ingin agar kehidupan kita semakin ditaklukkan 

oleh Roh Allah dari hari ke hari. Kita mati terhadap keinginan daging, dan hidup oleh Roh Kristus di dalam 

kita. Galatia 5:22-25 mengatakan, "Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang 

hal-hal itu. Siapa saja yang 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."  
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Allah mentransformasikan pikiran kita. Paulus mengatakan dalam Roma 12:1-2, "Karena itu, Saudara-

saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 

sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: Itulah ibadahmu yang 

sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, 

sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah: Apa yang baik, yang berkenan kepada-Nya dan 

sempurna." Lalu dikatakan dalam 2 Korintus 10:3-5, "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 ...." Kemudian dikatakan lagi dalam Kolose 1:9-10,"Sebab itu, sejak kami 

mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu dipenuhi 

dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, 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 tentang Allah."  

Allah mentransformasikan emosi kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:11, "Saudara-saudaraku yang terkasih, 

aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-

keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Kita tidak lagi mengasihi hal-hal dalam dunia ini, 

melainkan kita mengasihi Allah.  

Allah mentransformasikan gereja-gereja kita. Pengudusan adalah satu proyek komunitas. Dikatakan 

dalam Galatia 4 :18-19, "Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap 

waktu, bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit 

bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Di sini digunakan bentuk jamak "kamu" 

atau "kalian," Dalam kebersamaan, kita semakin menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya kita tidak mungkin 

mengalami pengudusan dengan kekuatan sendiri. Kita saling membutuhkan dalam gereja.  

Jika anda melihat buah Roh, anda akan melihat bahwa buah Roh membangun komunitas. Dikatakan 

dalam Galatia 5:22-23, "Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." 

Semua ini berfungsi untuk membangun komunitas. Sebaliknya perbuatan daging menghancurkan 

komunitas.  

Jadi, pengudusan adalah proses yang melaluinya Allah (Bapa, Anak, Roh) mentransformasikan kita untuk 

menjadi serupa dengan Kristus, dan itulah yang menjadi tujuan kita. Roma pasal 8 mengatakan bahwa 
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Allah bekerja melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anda, apakah itu dalam hal-hal yang 

baik ataukah yang kurang baik, namun Ia bekerja melalui segala sesuatu dalam kehidupan anda, sehingga 

anda lebih dan lebih diubah ke dalam rupa Kristus. Itulah yang dibicarakan dalam Roma 8:28-30.  

Walaupun demikian, kenyataannya adalah bahwa pengudusan kita tidak akan menjadi lengkap di dunia 

ini. Ini adalah satu pertempuran yang terus berlangsung. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam 1 Yohanes 

1:8-10. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "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 setia 

dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika 

kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan 

firman-Nya tidak ada di dalam kita." Roma 7:18-19 juga menggambarkan hal ini.  

Semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, semakin kita akan membenci dosa. Semakin kita melihat dosa, 

semakin kita akan membenci dan menghindarinya. Jadi, pengudusan kita tidak akan lengkap di dunia ini. 

Tentu ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kemalasan rohani. Kita tidak boleh mengatakan, "Kalau 

begitu saya tidak perlu bertumbuh di dalam Kristus." Seorang Kristen tidak akan pernah mengatakan 

demkian. Seseorang yang memiliki Roh Kristus di dalam dirinya tidak akan mengatakan, "Saya tidak ingin 

bertumbuh di dalam Kristus." Kalimat seperti itu tidak boleh diucapkan oleh seseorang yang telah 

dibenarkan oleh Allah, yang telah diadopsi oleh Allah, yang telah melihat dosa dalam hidup mereka dan 

telah berpaling darinya. Jadi ini bukan alasan untuk kemalasan rohani. Ini adalah satu nasehat untuk 

ketekunan rohani. Kita ingin menjadi lebih seperti Kristus, dan meskipun pengudusan kita tidak akan 

lengkap di dunia ini, pengudusan kita akan menjadi lengkap di dunia yang akan datang.  

 

Kebingungan Tentang Pengudusan ... 

Kita akan melihat kebingungan tentang pengudusan dari beberapa sudut yang berbeda, dan di sinilah kita 

akan membawa kembali pembahasan kita tentang perbuatan. Kita akan mendalami tentang perbuatan 

dan keselamatan, dan bagaimana keduanya terkait satu dengan yang lain. Dikatakan dalam 1 Petrus 1:14-

16, "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." Ada dua 

bahaya yang saya ingin agar kita mengingatnya. Legalisme adalah salah satu bahaya yang telah kita 

bicarakan. Dikatakan dalam Galatia 3:1-3, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah 

mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di 
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depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui dari kamu: Apakah kamu telah menerima Roh karena 

melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? 

Kamu telah mulai dengan Roh, apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging?"  

Akibat legalisme adalah pencemaran. Paulus mengatakan bahwa hal ini bekerja seperti ragi yang bekerja 

dalam adonan. Ia mengatakan dalam Galatia 5:1-4, "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 

pembenaran melalui hukum Taurat; kamu hidup di luar anugerah." Berhati-hatilah terhadap bahaya 

legalisme, dan lawanlah legalisme dengan segala sesuatu yang anda miliki. Ketika anda mengikuti 

legalisme, maka itu berarti anda bekerja dengan kekuatan anda sendiri dan sesuai dengan aturan anda 

sendiri untuk mendapatkan perkenanan Allah, dan itu berarti anda kehilangan manfaat dari Kristus. Jika 

anda bekerja untuk memperoleh perkenanan Allah, maka apa yang anda butuhkan dari Kristus? Anda 

tampaknya dapat melakukannya sendiri, sehingga Kristus tidak lagi mempunyai nilai bagi anda. Anda 

akan menerima beban Taurat di pundak anda. Ini adalah hal yang dibicarakan oleh Paulus secara khusus 

dalam surat Galatia. Kita akan kehilangan anugerah Allah. 

Akhir legalisme adalah penghukuman. Martin Luther mengatakan, "Apakah ada yang bisa lebih gila dan 

jahat daripada menginginkan kehilangan anugerah dan perkenanan Allah dan mempertahankan hukum 

Musa yang membawa akibat bahwa anda menimbun murka dan setiap kejahatan lainnya untuk diri anda 

sendiri?" Karena itu jangan menyerahkan diri pada legalisme. 

Pada pihak yang lain, kita harus berhati-hati agar tidak menggunakan lisensi, yakni pandangan bahwa kita 

boleh melakukan apa pun yang kita inginkan dengan alasan bahwa kita telah diselamatkan. Kita mungkin 

mengatakan, "Kalau begitu, saya dapat mengabaikan perintah-perintah Allah." Ini adalah sebuah kalimat 

yang berisi penghujatan. "Saya sudah berdoa, dan saya diselamatkan oleh iman saja, jadi saya bisa 

melakukan apa pun yang saya inginkan. Anugerah berarti bahwa saya bebas, dan anugerah memberi saya 

kebebasan untuk melakukan apa pun yang saya inginkan." Yakobus 2:14 mengatakan, "Apa gunanya, 

saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan ia memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan? 

Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?”  

Mari kita perhatikan hal ini. Kebenaran Injil tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dipercaya, kebenaran 

Injil selalu dimaksudkan untuk ditaati." Paulus mengatakan dalam Filipi 1:27, "Hanya, hendaklah hidupmu 

berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang 
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aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang 

timbul dari Injil...." Paulus ingin mengatakan, “Biarlah kebenaran itu menjadi jelas dalam kehidupan 

anda.” Ia percaya akan Injil. Kebenaran Injil tidak pernah dimaksudkan untuk hanya diterima di kepala 

kita, kebenaran Injil selalu dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yakobus 2:18 

mengatakan, "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.'" Iman tanpa perbuatan bukanlah iman yang nyata, 

melainkan iman tersebut telah mati. Karena itu kita harus menghindari baik legalisme maupun lisensi. 

Sekarang kita akan menyelam lebih dalam ke dalam hal tersebut. Ada dua definisi, secara khusus, untuk 

perkataan "perbuatan." Pada suatu waktu saya berada di Eropa Barat, dan beberapa orang datang 

kepada saya dan berkata, "Maukah anda ikut bermain sepak bola bersama kami?" Saya menjawab, "Ya, 

saya dulu biasa bermain sepak bola," dan saya tambahkan, "Ya, mari kita pergi bermain." Jadi saya pergi 

ke lapangan dan siap untuk bermain sepak bola, dan ketika saya ke sana, mereka ternyata menggunakan 

bola putih dengan titik-titik putih dan hitam dengan dua gawang, dan saya berkata, "Di mana bola 

berwarna cokelat yang bagus itu?" Saat itulah saya baru menyadari bawa apa yang mereka sebut sepak 

bola, saya sebut "soccer" atau sepak bola gaya Amerika. Perkataan yang sama dengan dua arti yang 

berbeda. Dengan perkataan "sepakbola," saya membayangkan satu hal, dan mereka membayangkan hal 

yang lain. 

Bilamana kita melihat perkataan "perbuatan" atau “pekerjaan” dalam Kitab Suci, kita melihat bahwa hal 

itu digunakan dalam dua cara yang berbeda. Di satu sisi, kita melihat perbuatan-perbuatan negatif, yaitu 

perbuatan yang didorong oleh keinginan daging untuk memperoleh perkenanan di hadapan Allah. 

Dikatakan dalam Efesus 2:8-9, "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 

usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang 

memegahkan diri." Perbuatan-perbuatan legalistik yang telah kita bicarakan adalah perbuatan-perbuatan 

yang negatif. Ini adalah perbuatan yang seseorang lakukan untuk memperoleh perkenanan Allah. 

Dikatakan dalam Galatia 3:10, "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.'"  

Di sisi lain, perbuatan-perbuatan yang positif adalah perbuatan atau pekerjaan yang didorong oleh iman 

untuk membawa kemuliaan kepada Allah. Ini adalah pemahaman Yakobus ketika ia menggunakan 

perkataan "perbuatan." Sebanyak lima belas kali pada tempat yang berbeda dalam surat Yakobus kita 

bertemu dengan perkataan ini dan semuanya berkaitan dengan perbuatan yang positif. Ini adalah 
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perbuatan-peruatan yang didorong oleh iman. Jika anda melihat 2 Tesalonika 1:11-12, Paulus 

menggunakan perkataan "perbuatan" dalam arti yang positif. Paulus mengatakan, "Karena itu kami 

senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilan-Nya dan 

dengan kekuatan-Nya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan 

segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di 

dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus."  

Kedua definisi ini membawa kita kepada dua realitas. Yang pertama, keselamatan adalah melalui iman. 

Kita telah berbicara tentang hal ini. Melalui iman, kita sudah diterima di hadapan Allah Bapa. Hal ini 

memberikan kepada kita satu keyakinan yang radikal di hadapan Allah. Tetapi kemudian, yang kedua, 

dalam pengudusan kita menyadari bahwa iman itu bekerja. Kita tidak hanya diterima di hadapan Allah 

Bapa melalui iman, tetapi juga sekarang, melalui iman, kita berjalan bersama Allah sebagai sahabat-

sahabatNya, dan sahabat-sahabat Kristus akan menaati perintah-perintah Kristus. Yesus mengatakan 

dalam Yohanes 14:15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku."  

Iman kita menghasilkan ketaatan yang radikal. Keyakinan kita bertumpu pada kebenaran Kristus, dan 

ketaatan berarti mengikuti perintah-perintah Kristus. Ada beberapa contoh di sini. Kolose 1:1-4 berbicara 

tentang bersandar pada Kristus. Paulus mengatakan, "Dari Paulus, rasul Kristus Yesus, atas kehendak 

Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di 

Kolose. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami senantiasa 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 ...." Lalu dalam Kolose 1:5-10 Paulus berbicara tentang pekerjaan atau perbuatan yang 

mengikutinya.  

Berikut adalah cara kerjanya. Perhatikan apa yang saya maksudkan. Dalam perbuatan kita, pertama-

tama, kita bergantung pada pekerjaan atau karya Allah di dalam kehidupan kita. Perhatikan maksud saya, 

karena hal ini bisa menimbulkan sedikit kebingungan. Perbuatan-perbuatan kita tetap, pada akhirnya, 

didorong oleh pekerjaan Allah, tetapi itu adalah perbuataan yang didorong oleh iman. Kita percaya 

kepada Allah dan mengandalkan Allah untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk 

melakukan perbuatan kita. Pada akhirnya, kita bukannya bekerja untuk Allah. Roma 4:4-5 mengatakan, 

"Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi 

kepada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya 

diperhitungkan sebagai kebenaran."  
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Jadi, inilah yang Paulus katakan, "Saya bekerja keras untuk memberitakan Injil. Saya bangun di pagi hari, 

dan saya berkata, 'Tuhan, saya membutuhkan anugerahMu pada .' Dan sepanjang hari saya 

mengandalkan anugerahNya, saya bersandar pada anugerahNya, dan saya membutuhkan anugerahNya 

pada saat saya bekerja keras demi Injil. Ketika saya sampai pada akhir hari yang panjang tersebut setelah 

bekerja keras, saya melihat ke belakang dan saya berkata, 'Hanya karena anugerah Allah.' Kemudian saya 

pergi tidur, dan pada esok harinya saya mulai dari awal lagi, dan saya akan bekerja keras lagi oleh 

anugerah." Apakah ini masuk akal? 

Ketika kita sedang bekerja, pada saat itu Allah bekerja untuk kita dan atas nama kita untuk 

memungkinkan kita memuliakan Dia. Jadi, kita bergantung pada pekerjaanNya dalam hidup kita, dan 

ketika kita bergantung padaNya, kita mengabdikan diri kepada kehendak Allah bagi kehidupan kita, dan 

ketika Ia bekerja di dalam kita, kita mengikutNya, dan kita menaatiNya. Apa pun yang ia perintahkan kita 

akan melakukannya karena kita mengandalkan Dia. Itulah makna kehidupan Abraham. Kita 

mengandalkanNya dengan sepenuh hati.  

Sebagai akibatnya, kita mengikut Dia dengan berkorban. Itu sebabnya Abraham bersedia untuk 

mempersembahkan anaknya Ishak di mezbah karena Ia mengandakan Allah.  

Itu sebabnya ketika Allah memangil kita untuk ketaatan radikal, kita menaatinya karena kita 

mengandalkan Allah. Ia adalah sahabat dan Bapa kita. 

Dua kesimpulan, dan jangan lewatkan ini. Efesus 2:8-10 mengatakan, "Sebab karena anugerah kamu 

diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, 

supaya tidak 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." Yang pertama, iman adalah sarana pembenaran kita. Kita perlu terus diingatkan akan hal 

tersebut. Kita tidak bekerja untuk pembenaran kita. Kita sepenuhnya bersandar pada Kristus untuk 

pembenaran kita, dan pada saat kita bersandar pada kebenaranNya, kebenaran itu mengalir keluar di 

dalam kehidupan kita. Yang kedua, perbuatan-perbuatan kita merupakan bukti pembenaran. Itulah 

makna pengudusan. 

Yakobus 2:22-23 berbicara tentang bagaimana iman menciptakan perbuatan. Yakobus mengatakan, 

"Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya dan oleh perbuatan-perbuatan 

itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, 'Lalu percayalah 

Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.' Karena itu, Abraham 

disebut 'Sahabat Allah'". Karena itu, jika anda pergi ke pertemuan ibadah di gereja pada hari Minggu pagi 
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dengan tujuan agar anda diterima di hadapan Allah, dan anda berpikir bahwa dengan melakukan hal 

tersebut maka anda memperoleh kredit di hadapan Allah, itu berarti anda telah menyimpang dari makna 

ibadah yang sebenarnya. Namun jika anda melakukan hal tersebut karena anda percaya bahwa Allah itu 

kudus, dan Ia layak menerima pujian, dan bahwa gerejaNya adalah baik, dan anda membutuhkan 

gerejaNya, dan bahwa anda ingin berada bersama gerejaNya, dan anda ingin memuliakanNya, maka apa 

yang anda lakukan itu benar-benar merupakan satu perbuatan yang baik pada hari Minggu pagi.  

 

Allah Mentransformasi Kehidupan Kita 

 Doktrin Pemeliharaan dan Ketekunan 

Realitas Yang Perlu Kita Pahami… 

Semua itu mengarah pada dua doktrin yang terakhir dalam bagian ini: pemeliharaan dan ketekunan, lalu 

pemuliaan. Setelah anda menjadi seorang Kristen, dapatkah anda mengetahui dengan pasti bahwa anda 

akan selalu menjadi seorang Kristen? Ada dua realitas yang perlu kita pahami. Yang pertama, iman yang 

dangkal selalu merupakan satu kemungkinan. Di sinilah saya ingin membawa kita kembali ke tempat di 

mana kita memulai pelajaran ini, yakni fakta bahwa adalah mungkin bagi kita untuk membuat pengakuan 

secara terbuka tentang apa yang tidak kita miliki secara pribadi. Alkitab bahkan memberi peringatan 

kepada kita tentang orang-orang, termasuk pengajar-pengajar di dalam gereja, yang sebenarnya bukan 

merupakan pengikut-pengikut Kristus yang sejati.  

Jadi, adalah mungkin bagi seseorang untuk memiliki iman yang dangkal. Ada banyak contoh dalam 

Alkitab. Dikatakan dalam Yohanes 2:23-25, "Sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak 

orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakan-Nya. 

Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal semua manusia, 

dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di 

dalam hati manusia."  

Iman yang menyelamatkan, di sisi lain, selalu bertekun atau bertahan, dan yang saya maksudkan dengan 

iman yang menyelamatkan adalah jenis iman yang telah kita bicarakan sebelumnya. Ketika anda 

dilahirkan kembali, anda dilahirkan kembali untuk selamanya. Iman anda akan bertahan. Jika anda benar-

benar telah dilahirkan kembali, anda akan dilahirkan kembali untuk selamanya.  
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Surat 1 Yohanes ditulis dalam konteks di mana terdapat beberapa guru palsu, dan mereka telah 

meninggalkan gereja dan keluar dari kelompok orang-orang percaya, dan apa yang Yohanes katakan 

ialah, "Jelas bahwa mereka tidak pernah benar-benar berasal dari kita. Mereka mengaku berasal dari kita, 

namun mereka bukanlah pengikut-pengikut Kristus." Itulah yang ditulis dalam bagian pertama dari teks 

ini, dan kemudian ia melanjutkan uraiannya dengan mendorong para pembaca suratnya bahwa mereka 

dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Ini menimbulkan pertanyaan, "Bagaimana 

saya dapat mengetahui bahwa saya benar-benar di dalam Kristus, bahwa saya sudah dilahirkan kembali?" 

Ini adalah realitas yang saya ingin agar kita memahaminya saat kita mempelajari doktrin ini: sekali 

selamat, tetap selamat. 

Saya mencoba untuk berhati-hati di sini agar tidak menempatkan semua hal ini hanya dalam frasa, "sekali 

selamat tetap selamat." Sewaktu-waktu kalimat seperti itu yang dipakai untuk menjelaskan doktrin ini, 

dan orang-orang kemudian mengatakan, "Saya telah mengucapkan doa ini, dan karena itu saya dalam 

keadaan baik. Saya telah melakukan ini, dan karena itu saya merasa baik." Bilamana anda sudah 

dilahirkan kembali, anda tahu bahwa anda akan selalu hidup bagi Allah dalam Kristus. Itulah yang saya 

maksudkan dengan "sekali selamat, tetap selamat." 

 

Kebenaran Yang Perlu Kita Pahami 

Inilah kebenaran yang perlu kita pahami. Ini adalah doktrin. Setiap orang yang telah dilahirkan kembali 

akan bertahan atau bertekun sampai akhir oleh kuasa pemeliharaan Allah. Dikatakan dalam 2 Timotius 

2:11-13, "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.’" Jadi, ada dua kata 

kunci di sini: pemeliharaan dan ketekunan. Allah akan memelihara atau melindungi kita, dan kita akan 

bertekun. Inilah caranya bagi kita untuk mengetahuinya. Pemeliharaan dijamin oleh Bapa.  

Di dalam Kristus kita memiliki keselamatan kekal. Ibrani 5:9 mengatakan, "Dan sesudah Ia 

disempurnakan, Ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya." 

Kita memiliki penebusan yang kekal. dikatakan dalam Ibrani 9:12, "... dan Ia telah masuk satu kali untuk 

selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah 

anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang 

kekal." Kita memiliki warisan yang kekal.  
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Pemeliharaan dijamin oleh Bapa, dipastikan di dalam Anak, dan diselesaikan melalui Roh. Roma 8:16-17 

mengatakan, "Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

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." Apa yang benar-

benar menakjubkan bilamana anda melihat Perjanjian Baru adalah bahwa ada berbagai metafora yang 

berbeda yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Roh memelihara keselamatan kita. Anda 

dapat melihat metafora tentang keluarga di mana dikatakan bahwa Roh bersaksi bahwa kita adalah anak-

anak Allah.  

Satu metafora dari konteks keuangan: Roh secara harfiah adalah uang muka atau pembayaran pertama 

dari keselamatan kita, semacam angsuran pertama atau jaminan dari apa yang akan datang. Dikatakan 

dalam 2 Korintus 1:21-22, "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." 

Lalu satu metafora dari konteks pertanian: Roh adalah buah sulung dari keselamatan kita. Dikatakan 

dalam Roma 8:23, "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." Hasil panen yang pertama diperoleh pada waktu musim penuaian menjadi jaminan bahwa akan ada 

hasil panen yang berikutnya. Kemudian satu metafora dari konteks hukum: Roh adalah meterai 

keselamatan kita. Pada dasarnya ini adalah satu tanda yang disahkan secara hukum yang menandai 

warisan yang kita miliki di dalam Kristus.  

Jadi berdasarkan pada apa yang Kitab Suci ajarkan di sini, jelas bahwa orang-orang percaya akan 

bertahan atau bertekun sampai akhir, dan dijamin demikian. Dilahirkan kembali berarti dilahirkan 

kembali untuk selamanya, tetapi ada cara lain yang Kitab Suci gunakan untuk berbicara tentang doktrin 

ini. Hal ini tidak hanya digunakan sebagai satu janji, tetapi juga sebagai satu nasehat. Roma 8:30 

mengatakan, "Mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 

dimuliakan-Nya."  

Ya, orang-orang Kristen akan bertekun sampai akhir, dan orang-orang percaya harus bertekun sampai 

akhir. Jadi, tidak ada satu teks pun dalam Kitab Suci yang mengajarkan bahwa doktrin pemeliharaan dan 

ketekunan dapat digunakan untuk mendorong orang agar duduk-duduk saja dan bersantai-santai dalam 
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kehidupan Kristen, dengan alasan bahwa keselamatan kita sudah dimeteraikan untuk hari yang akan 

datang. Anda tidak pernah melihat kehidupan Kristen digambarkan dalam Kitab Suci seumpama 

seseorang yang menuruni bukit yang indah dan bagus, dengan angin yang berhembus melalui rambut 

anda. Itu bukanlah Kekristenan. Kekristenan adalah satu pertarungan yang harus diperjuangkan atau satu 

perlombaan yang harus dimenangkan. Inilah jenis gambaran-gambaran yang kita lihat, dan di sinilah kita 

dapat memahami mengapa Yesus mengucapkan kata-kata seperti yang terdapat dalam Yohanes 8:31-32, 

yang mengatakan, "Lalu kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada-Nya, 'Jikalau 

kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan 

kebenaran itu akan memerdekakan kamu.'"  

Ibrani 3:14 mengatakan, "Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh 

sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Lalu dikatakan dalam Ibrani 10:36, "Sebab kamu 

memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang 

dijanjikan itu." Kemudian 2 Petrus 1:5-11 merupakan satu teks yang penting di sini.  

1 Yohanes 2:19 juga berbicara tentang hal ini. Yohanes mengatakan, "Memang mereka berasal dari 

antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-

sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, 

supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita."  

 

Pertanyaan-Pertanyaan Yang Perlu Kita Jawab… 

Ini membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Ada dua pertanyaan yang sangat 

berbeda. Pertanyaan pertama adalah, "Bagaimana saya menjadi seorang Kristen?" Mudah-mudahan, 

berdasarkan apa yang telah kita lihat selama pelajaran ini, anda mengetahui jawaban untuk pertanyaan 

itu. Berpalinglah dari dosa anda dan diri anda dan percayalah kepada Yesus sebagai Juruselamat dan 

Tuhan. Itu sudah jelas. Itulah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, "Bagaimana saya tahu 

bahwa saya adalah seorang Kristen?" Ini adalah pertanyaan yang sangat berbeda dengan jawaban yang 

sangat berbeda. Ini sangat penting karena kita perlu memastikan bahwa kita tidak menyamakannya 

dengan jawaban untuk pertanyaan pertama. Alkitab menjawab dua pertanyaan ini secara berbeda. 

Bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Berpaling dari diri sendiri, dosa, dan percaya kepada Yesus 

sebagai Juruselamat dan Tuhan. Itu saja.  

Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah diselamatkan? Ada segala macam landasan palsu tentang 

jaminan keselamatan atau kepastian keselamatan di sekitar kita. Salah satunya adalah gaya hidup moral, 
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karena anda merasa bahwa anda adalah orang yang baik. Itu bukan caranya bagi anda untuk mengetahui 

bahwa anda sudah diselamatkan. Landasan palsu yang lain ialah pengetahuan intelektual, karena anda 

berpikir bahwa anda sudah tahu tentang Kristus atau anda tahu tentang teologi. Ini juga bukanlah 

landasan yang baik untuk kepastian keselamatan. Kegiatan keagamaan juga bukanlah landasan bagi 

kepastian keselamatan. Saya telah berbicara tentang Galatia 2:4 yang berkaitan dengan masuknya 

saudara-saudara palsu ke dalam gereja.  

Landasan lain yang palsu tentang kepastian keselamatan adalah pelayanan religius. Kita berpikir, "Saya 

sedang dalam pelayanaan bagi Allah! Ini seharusnya memberikan kepada saya beberapa jaminan." Tidak. 

Yudas menjadi salah satu contoh. Matius 26:20-22 mengatakan, "Setelah hari malam, Yesus duduk makan 

bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka sedang makan, Ia berkata, 'Sesungguhnya 

Aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan Aku.' Lalu dengan hati yang 

sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya, 'Bukan aku, ya Tuhan?'"  

Adalagi dua pandangan yang lain. Yang pertama adalah kesadaran akan kesalahan yang dibuat. Orang-

orang mungkin berkata, "Saya merasa buruk ketika saya berdosa." Banyak orang merasa buruk ketika 

mereka melakukan sesuatu yang salah. Kemudian, yang kedua, sikap berpikir positif. Orang lain 

mengatakan, "Saya berpikir bahwa saya seorang Kristen." Jika ini dijadikan landasan kepastian, maka 

tidak ada seorang pun yang bisa tertipu. Hanya karena anda berpikir bahwa anda adalah seorang Kristen 

tidak berarti bahwa anda telah memiliki kepastian bahwa anda telah diselamatkan. Beberapa orang lain 

menaruh pengharapan pada keputusan pada masa lalu. Mereka mungkin mengatakan, "Saya tahu bahwa 

saya telah diselamatkan karena saya teringat ketika saya menandatangani kartu itu." Anda tidak melihat 

pandangan seperti itu dalam surat 1 Yohanes. "Apakah anda telah menandatangani kartu itu? Bagus, 

kalau begitu anda baik-baik saja." Ada banyak orang yang pernah mengucapkan doa tertentu, maju ke 

altar, menandatangani kartu, pergi ke kamar doa, telah dibaptis, dan bergabung dengan gereja-gereja, 

namun mereka belum pernah memiliki iman yang menyelamatkan. 

Berikut adalah beberapa bagian dari Kitab Suci yang saya ingin sampaikan kepada anda. Yohanes 3:16 

mengatakan, "Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

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

kekal." Dikatakan lagi dalam 1 Yohanes 5 : 1, "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 

Allah." Kemudian dalam pasal yang sama, 1 Yohanes 5:13, Yohanes mengatakan, " Semuanya itu 

kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki 
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hidup yang kekal." Ia juga mengatakan dalam 1 Yohanes 2:23, "Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia 

tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa."  

Berkaitan dengan pekerjaan Kristus yang sekarang terjadi dalam kehidupan anda, apakah anda menaati 

apa yang Kristus katakan? Dengan sangat sederhana, apa yang surat 1 Yohanes ajarkan adalah bahwa jika 

anda adalah seorang anak Allah, anda akan hidup seperti Allah. Jika anda adalah seorang anak Iblis, anda 

akan hidup seperti Iblis. Jika anda hidup seperti Iblis, itu bukanlah dasar yang sangat baik untuk kepastian 

keselamatan. Inilah yang ditekankan dalam semua teks yang kita lihat dalam surat 1 Yohanes. Dikatakan 

dalam 1 Yohanes 1:5-7, "Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu: 

Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita 

mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan 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 

segala dosa."  

Dikatakan juga dalam 1 Yohanes 2:3-6, "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 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." Lalu dikatakan lagi dalam 1 Yohanes 2:28-29, "Jadi 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 benar, kamu harus 

tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran, lahir dari Dia."  

Itu tidak berarti bahwa anda telah sempurna. Ini bukanlah kesempurnaan yang kudus. Kita telah 

berbicara tentang bagaimana pengudusan tidak akan menjadi lengkap dalam hidup ini. Ini bukan 

kesempurnaan yang kudus, sebaliknya, ini adalah arah yang kudus. Anda bertumbuh dalam Kristus, dan 

ketika anda sedang bertumbuh dalam Kristus, Kristus bekerja dalam hidup anda, dan ini adalah jaminan 

yang baik. Anda menaati apa yang Kristus katakan.  

Apakah anda mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi? Anda dapat melihat gambaran dari semua ini di 

seluruh Kitab Suci. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2:9-11, "Siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam 

terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa 

yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada 
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penyesatan. Tetapi siapa yang membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di 

dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya."  

Bagaimana kasih Allah dapat berada di dalam anda jika anda tidak mengasihi saudara-saudara anda? 

Landasan kepastian keselamatan: Kebenaran Kristus dalam hidup anda, pekerjaan Kristus dalam hidup 

anda, dan pada saat ini, Roh Kristus yang ada dalam hidup anda. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3:24, "Siapa 

yang menuruti segala perintah-Nya, ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita 

ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." 

Dikatakan juga dalam 1 Yohanes 4:13, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah 

dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita." Roh Allah yang ada di dalam 

kita telah diberikan kepada kita sebagai jaminan keselamatan kita. Kepastian keselamatan adalah karunia 

yang datang dari Roh dan melalui persekutuan dengan Roh. Roma 8:16 mengatakan, "Roh itu sendiri 

bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Itulah intinya.  

Jadi, apakah anda mendengarkan Roh Allah melalui FirmanNya? Jika anda tidak berjalan dalam 

FirmanNya atau tidak mendengarkan Roh, anda tidak memiliki landasan yang kuat untuk kepastian 

keselamatan.  

Inilah yang terjadi: jika anda menjalani kehidupan anda dalam ketidaktaatan kepada Roh Allah, 

mengabaikan Roh Allah, jika anda tidak ingin berurusan dengan Roh Allah, sedangkan Roh Allah telah 

diberikan kepada kita untuk jaminan keselamatan kita, lalu bagaimana anda dapat berharap untuk 

mengalami jaminan keselamatan itu? Anda mengabaikan Dia yang telah memberikan kepastian itu. 

 

Peringatan-Peringatan Yang Perlu Kita Perhatikan ... 

Anda mungkin berkata, "Jika saya tidak melakukan hal-hal tersebut, apakah itu berarti bahwa saya tidak 

diselamatkan?" Perhatikan maksud saya. Di sinilah justru kita perlu menyadari bahwa ini adalah 

peringatan-peringatan yang perlu kita dengar. Di seluruh Kitab Suci Allah memberi peringatan-peringatan 

kepada orang-orang Kristen tentang bahaya kemunduran atau kemurtadan rohani. Paulus mengatakan 

dalam 1 Korintus 10:12, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia 

jangan jatuh!"  

Saya mengambil satu contoh di sini sebagai ilustrasi. Kisah Para Rasul 27:21-44, yang akan kita baca 

sesaat lagi, dapat dilihat sebagai satu ilustrasi. Saya tidak mengatakan bahwa Kisah Para Rasul 27 

mengajarkan doktrin ini, tetapi saya ingin agar anda dapat melihat satu ilustrasi tentang bagaimana 
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peringatan dan janji berjalan bersama-sama. Dalam kisah ini kita melihat Paulus sedang berada dalam 

kapal yang sedang dihantam oleh badai.  

Paulus menerima janji, "Kalian semua akan hidup." Itulah satu janji. Ini dijamin. Dalam proses ini, orang-

orang mulai melompat dari kapal, dan Paulus berkata, "Jangan melompat dari kapal. Saya 

memperingatkan kalian. Jika kalian melompat dari kapal, kalian tidak akan selamat." Perhatikan bahwa 

sebelumnya Paulus telah memberikan janji bahwa mereka semua akan selamat, namun peringatan itu 

merupakan sarana yang melaluinya mereka diyakinkan akan janji yang mereka dapatkan sebelumnya, 

bahwa setiap orang akan selamat. Apakah itu masuk akal? Jadi, anda memiliki janji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Berhati-hatilah tentang kelambanan rohani. Jika anda telah mengembara dalam hubungan anda dengan 

Allah, dengan Kristus, berhati-hatilah. Berhentilah mengembara dan buanglah keraguan. Kolose 1:21-23 

mengatakan, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuh-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 berguncang 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." Demikian juga dikatakan dalam Ibrani 

3:14, "Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada 

keyakinan iman kita yang semula." Dikatakan lagi dalam 1 Yohanes 2:19-20, "Memang mereka berasal 

dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-

sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, 

supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari 

Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya."  

Berhati-hatilah, dan kemudian bekerjalah dan nantikanlah dalam antisipasi rohani. Dikatakan dalam 1 

Timotius 6:12, "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." 

Dikatakan juga dalam 2 Timotius 4:7-8, "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." Bertandinglah dalam 

pertandingan iman yang baik ini. Selesaikan perlombaan ini. Ibrani 6:11-12 mengatakan, "Tetapi kami 

ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian 
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pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang 

oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu."  

Bertekunlah. Ketekunan terutama dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang berada dalam 

penganiayaan dan penderitaan. Bertekunlah dalam penganiayaan dan penderitaan. Dikatakan dalam 2 

Tesalonika 1:4, "... sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena 

ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita."  

Tuhan akan membawa anda ke dalam kehidupan kekal oleh anugerahNya. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 

5:23-24, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan 

tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang 

memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Ia akan membawa anda ke sana. Agustinus 

berkata, "Tuhan, Engkau mengangkat orang-orang yang tertunduk karena beban yang mereka pikul, dan 

mereka tidak akan jatuh karena Engkau adalah tempat mereka bersandar." Tuhan akan membawa anda 

ke dalam kehidupan kekal dengan anugerahNya, dan Tuhan akan membawa anda ke dalam kehidupan 

kekal untuk kemuliaanNya.  

 

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

Gereja di Brook Hills." 


