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Allah Membangkitkan Tubuh Kita 

Doktrin Pemuliaan 

Pengharapan Perjanjian Lama … 

Ini membawa kita dengan sempurna ke dalam doktrin pemuliaan, yakni tentang bilamana Allah akan 

membangkitkan tubuh kita. Doktrin ini berkaitan dengan penyelesaian keselamatan. Karena dosa, 
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keberdosaan kita, maka status kita adalah terpisah dari Allah. Namun, kita akan berada bersamaNya 

dalam tubuh kebangkitan. Ini adalah pengharapan Perjanjian Lama. Dikatakan dalam Ayub 19:25-26, 

"Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit 

tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." Mazmur 49:16 mengatakan, "Tetapi 

Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku." 

Demikian juga dikatakan dalam Daniel 12:2, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di 

dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami 

kehinaan dan kengerian yang kekal." Ibrani 11:8-16 juga memberikan gambaran tentang bagaimana 

orang-orang kudus pada masa Perjanjian Lama menantikan apa yang ada di masa depan.  

 

Bagaimana Orang-Orang Percaya Pada Masa Perjanjian Lama Mengalami Keselamatan? 

Saya berpikir bahwa mungkin timbul pertanyaan ini, "Bagaimana orang-orang percaya pada masa 

Perjanjian Lama mengalami keselamatan?" Bagaimana mereka mengalami keselamatan? Sekali lagi, kita 

hanya akan melihat hal ini secara singkat, namun kesamaan kita dengan orang-orang percaya pada masa 

Perjanjian Lama adalah bahwa kita semua diselamatkan oleh anugerah semata-mata melalui iman 

semata-mata karena Kristus semata-mata dari Roh semata-mata. 

Kita semua diselamatkan oleh anugerah semata-mata, ya, melalui iman semata-mata. Jadi, orang-orang 

pada masa Perjanjian Lama juga diselamatkan melalui iman semata-mata.  

Namun, dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa iman itu memandang ke depan kepada seorang 

Mesias yang akan datang. Tidak berarti bahwa pada waktu itu mereka telah memiliki seluruh pengertian 

tentang apa artinya Mesias yang akan datang itu, namun mereka mengarahkan pandangan mereka ke 

depan. Mereka memiliki iman akan satu janji dan satu masa depan. Dalam Perjanjian Baru, iman adalah 

memandang ke belakang, melihat kembali kepada apa yang Kristus telah lakukan, dalam Kristus semata-

mata. 

Dalam Perjanjian Lama kita melihat seorang Mesias yang diantisipasi, sedangkan dalam Perjanjian Baru 

kita melihat seorang Mesias yang naik kembali ke surga. Kita semua diselamatkan oleh anugerah semata-

mata melalui iman semata-mata di dalam Kristus semata-mata dari Roh semata-mata. Dikatakan dalam 

Yehezkiel 36:27, "Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup 

menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya." 

Dalam Perjanjian Lama, anda melihat pengalaman bersama Roh yang belum lengkap. Itulah sebabnya 
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dalam Perjanjian Lama anda melihat janji-janji yang disampaikan dalam nubuat tentang satu perjanjian 

yang baru yang Allah akan genapi. Janji itu mengatakan, "Roh akan diam di dalam kamu."  

Dalam Perjanjian Lama, kita melihat seorang Mesias yang diantisipasi dan pengalaman bersama Roh yang 

belum lengkap, tetapi dalam Perjanjian Baru kita melihat pengalaman berdiamnya Roh dalam orang-

orang percaya. Namun kita semua, baik orang percaya pada masa Perjanjian lama maupun pada masa 

Perjanjian Baru, tetap disatukan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata di dalam Kristus 

semata-mata oleh Roh semata-mata. Dikatakan dalam Ibrani 11:39-40, "Namun, mereka semua tidak 

memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena 

iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita; tanpa kita, mereka tidak dapat 

sampai kepada kesempurnaan."  

 

Janji-Janji Perjanjian Baru ... 

Perjanjian Baru mengandung janji tentang pemuliaan. Jadi, kita melihat pengharapan Perjanjian Lama 

dan janji Perjanjian Baru. Melalui pemuliaan, orang-orang percaya akan sepenuhnya ditebus. Kita akan 

mengalami pembebasan tubuh kita. Roma 8:18 mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman 

sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita."  

Ada akan datang suatu hari bilamana kita akan bebas dari kehadiran dosa, kita akan berdiri dengan tidak 

bersalah pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam 1 Korintus 1:8, "Ia juga akan meneguhkan 

kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." 

Dikatakan juga dalam Wahyu 19:7-8, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! 

Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Kepadanya 

dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih!" (Lenan halus itu 

adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)" Kita akan menjadi serupa dengan 

Kristus.  

Teks kunci yang lain adalah Wahyu 21:1 yang mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi 

yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi."  

 

Realisasi Pemuliaan … 

Jadi, apa artinya ini? Ini adalah realisasi pemuliaan. Dalam Yohanes 5:28-29 Yesus mengatakan, 

"Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan 
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akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup 

yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Ia juga mengatakan 

dalam Yohanes 6:39-40, "Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang 

telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. 

Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-

Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."  

Ini adalah makna doktrin pemuliaan: pada tahap terakhir dari keselamatan, Kristus akan kembali untuk 

umatNya dan membangkitkan tubuh mereka untuk memerintah selamanya bersamaNya. 

 

Empat Fase Pemuliaan ... 

Kita akan melihat empat fase pemuliaan. Pertama, sebagian besar orang percaya akan mati, tetapi tidak 

semua orang percaya akan mati. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15:51-52, "Sesungguhnya aku 

menyatakan kepadamu suatu rahasia: Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, 

dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang 

mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah." Yesus akan 

datang kembali, dan beberapa orang percaya akan melihatNya dari bumi. Bagi orang-orang percaya yang 

mati, tubuh mereka dikuburkan di bumi, dan jiwa mereka disambut di surga.  

Lalu dalam Lukas 23:43 dikatakan, "Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini 

juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.'" Itu yang Yesus katakan kepada 

pencuri yang disalibkan. Daam Kisah Para Rasul 7:59, ketika Stefanus dilempari batu, ia berkata, "Tuhan 

Yesus, terimalah nyawaku." Ibrani 12:22-24 juga berbicara tentang hal ini.  

Saudara-saudara, bagi orang-orang percaya yang mati di bumi ini, kematian bukanlah akhir. Kematian 

hanyalah awal. Jadi, sebagian besar orang percaya akan mati.  

Tahap kedua: semua orang percaya akan dibangkitkan. Akan datang suatu hari bilamana umat Allah 

masih di bumi, dan mereka yang sudah lebih dahulu mati dan berada di surga, akan menerima tubuh 

kebangkitan.  

Apa yang Paulus bicarakan dalam teks ini adalah bahwa tubuh kita akan dibangkitkan bersama 

berdasarkan kebangkitan Kristus. Tubuh kebangkitan kita akan kekal. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 

bahwa tubuh kebangkitan itu tidak akan binasa lagi, tidak lagi rentan terhadap kerusakan, melainkan 

akan merefleksikan rupa Kristus. Tubuh kita akan menjadi indah, dibangkitkan dalam kemuliaan dan 

kehormatan. Ini adalah keindahan sejati, di mana kita akan bersinar seperti matahari dalam Kerajaan 
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Bapa. Matius 13:43 mengatakan, "Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari 

dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar!" Daniel 12:3 juga 

mengatakan, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah 

menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya."  

Jadi tubuh kita akan dibangkitkan. Beberapa teks dalam Kitab Suci berbicara tentang ini. Roma 8:11 

mengatakan, "Jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam 

kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga 

tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu." Dikatakan juga dalam 1 Korintus 15: 

37-38. 

Semua orang percaya akan masuk ke surga di mana kita memiliki kewarganegaraan kita. Dikatakan dalam 

Filipi 3:20, "Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan 

Yesus Kristus sebagai Juruselamat ...." Kita akan masuk ke surga, yang merupakan satu tempat 

persekutuan tanpa hambatan di mana Allah akan tinggal bersama kita dan Ia akan menghapus segala air 

mata dari mata kita.  

Kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi tangisan, dan tidak 

akan ada lagi kepedihan. Semua hal yang lama akan berlalu. Kita akan tinggal bersamaNya. Kematian 

akan digantikan oleh kehidupan. Tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kesedihan. Allah 

digambarkan sebagai seorang pribadi yang menghapus air mata dari mata kita. Tidak ada lagi penyakit, 

tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi AIDS, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi tragedi yang tidak 

terduga, dan tidak ada lagi perpisahan. Kematian akan digantikan oleh kehidupan. Malam akan 

digantikan oleh terang. 

Malam tidak akan ada lagi. Dikatakan dalam Wahyu 22:5, "Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan 

mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi 

mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Kecemaran akan digantikan 

oleh kemurnian. Dikatakan dalam Wahyu 21:27, " Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang 

najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di 

dalam kitab kehidupan Anak Domba itu." Kutukan akan digantikan oleh berkat.  

Wahyu 22:4 merupakan kata-kata yang paling indah di seluruh Kitab Suci, "Dan mereka akan melihat 

wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka." Kita akan melihat wajahNya. Persekutuan tanpa 

hambatan, dan tempat penyembahan yang tak terlukiskan.  
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Itulah yang kita dambakan. Keselamatan yang penuh dan bebas dan lengkap, dan itu semua untuk 

kemuliaanNya. 

 

KEMULIAAN ALLAH 

Oleh AnugerahNya 

  Doktrin Pemilihan Yang Kekal 

Saya harap bahwa anda akan waspada terhadap kemungkinan bahwa saya mungkin tidak setia kepada 

Firman, tetapi saya ingin agar anda memahami apa yang Firman katakan tentang hal ini. Ini adalah satu 

misteri yang akan kita selami. Kita akan meloncat ke dalam lautan teologis yang dalam di mana tidak 

seorang pun dari antara kita yang mampu berenang di dalamnya, dan karena itu, tujuan kita di sini 

bukannya untuk mencari tahu bagaimana semuanya dapat dipahami secara harmonis. Tujuan saya 

adalah agar kita dapat memahami Firman dan percaya pada Firman dan tunduk kepada Firman dan 

mengandalkannya. Ini adalah memang satu misteri teologis. 

 

Bagaimana Kita Datang … 

Kita tidak hanya menyebut sesuatu sebagai "misteri" ketika kita tidak bisa memahami hal tersebut 

dengan sepenuhnya. Kita tidak boleh malas dalam usaha memahami sesuatu, tetapi ada hal-hal yang ada 

dalam pikiran Allah yang lebih besar daripada pikiran kita yang terbatas, dan ini adalah salah satunya. 

Karena itu, kita perlu datang ke doktrin ini dengan rendah hati. Dikatakan dalam Ulangan 29:29, "Hal-hal 

yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi 

anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." Ada 

hal-hal yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Tuhan Allah kita, dan ini tidak mudah untuk diterima 

oleh orang-orang yang sombong. Ada hal-hal yang diketahui dan dipahami oleh Allah yang tidak mungkin 

kita ketahui dan pahami.  

Disinilah saya ingin mengambil Roma pasal 9 sebagai ilustrasi. Ada alasan mengapa pemilihan dibicarakan 

dalam Roma 9, kita akan melihatnya dalam beberapa saat lagi. Ada alasan mengapa Roma 9 yang 

membicarakannya dan bukan Roma 1 atau 2. Anda dapat melihat bagaimana Paulus berbicara tentang 

Injil selama delapan pasal pertama dari surat Roma, dan kemudian masuk akal bahwa ia berbicara 

tentang pemilihan dalam Roma 9. Pemilihan adalah bagaikan satu rahasia dalam keluarga. Yang saya 

maksudkan ialah bahwa doktrin ini cukup sulit untuk dipahami, untuk membawa pikiran dan hati kita di 
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sekitarnya sebagai pengikut Kristus. Hal ini membuat doktrin ini benar-benar tidak masuk akal bagi 

pikiran mereka yang belum diselamatkan. 

J.I. Packer mengatakan, "Bilamana Paulus mulai membahas tentang pemilihan, hanya ada satu tujuannya 

-- untuk menolong orang-orang Kristen agar melihat betapa besar anugerah yang telah menyelamatkan 

mereka, dan untuk mendorong mereka ke satu respon yang layak dalam ibadah dan kehidupan." 

Kebenaran yang akan kita dalami ini akan mendorong kita untuk menyembah Allah, dan kita juga datang 

ke doktrin ini dengan hati untuk penginjilian. Apa yang saya maksudkan dengan itu adalah kerinduan agar 

orang-orang datang kepada Kristus. Di situlah Roma 9:1-5 dimulai.  

Di sini Paulus ingin mengatakan, "Saya akan pergi ke neraka jika itu berarti bahwa orang-orang Yahudi di 

sekitar saya akan diselamatkan." Ini adalah kerinduan, kesedihan yang terus-menerus dalam hatinya 

untuk orang-orang sebangsanya agar mereka datang kepada Kristus  Ini bukan satu argumen untuk 

dimanfaatkan para teolog. Ini adalah satu kepedulian yang perlu dimiliki dan dirasakan oleh orang-orang 

Kristen. Dan jika kita telah mempelajari doktrin pemilihan ini tetapi kita tidak terdorong untuk penginjilan 

dan misi dengan lebih giat dan bersemangat, maka itu berarti kita telah menyimpang dari maknanya yang 

sesungguhnya. Karena itu saya berdoa agar ketika pelajaran ini berakhir, kita tidak menjadi bingung 

dengan perdebatan teologis, melainkan kita lebih peduli untuk membuat berita keselamatan ini dikenal 

di antara orang-orang di planet ini. 

 

Apa Yang Kita ketahui ... 

Inilah misteri teologis, apa yang kita ketahui. Mari kita membaca Roma 9:6-24. 

Pertama, kita tidak dapat menyangkal pemilihan Allah. Setiap orang Kristen yang percaya akan Alkitab 

akan percaya pada pemilihan. Itu saja. Inilah yang saya maksudkan dengan hal itu. Jika anda melihat 

Perjanjian Lama, jelas bahwa Allah memilih Abraham.  

Allah memilih Abraham dan bukan yang lain. Abraham tidak pergi mencari Allah ketika tidak ada orang 

lain yang mencariNya. Allah yang memilih Abraham. Demikian juga, tidak ada keraguan bahwa Allah yang 

memilih bangsa Israel. Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam Ulangan 7:7-8, "Bukan karena lebih 

banyak jumlahmu dari bangsa mana pun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu dan memilih kamu -- 

bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? -- tetapi karena TUHAN mengasihi kamu dan 

memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka TUHAN telah 

membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari 

tangan Firaun, raja Mesir." Kemudian dikatakan juga dalam Ulangan 10:14-15, "Sesungguhnya, TUHAN, 
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Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala 

isinya; tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan 

keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu 

sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Jelas bahwa Allah yang memilih Israel. 

Mari kita lihat pelayanan Yesus. Dalam Yohanes 6:44 Yesus mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang 

dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan 

pada akhir zaman." 

Dalam Yohanes 15:16 Yesus berkata kepada murid-muridNya, "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi 

Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 

buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu." 

Dalam Kisah Para Rasul 2:38-39, kita membaca, "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. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan 

bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.'" Dikatakan lagi 

dalam Kisah Para Rasul 13:48, "Mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain dan 

mereka memuliakan firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, 

menjadi percaya."  

Lalu Kisah Para Rasul 16:14 mengatakan, "Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama 

Lidia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah 

kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus."  

Dikatakan dalam 1 Tesalonika 1:4-5, "Dan kami tahu, hai Saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia 

telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata 

saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang 

kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu." Dikatakan lagi dalam 2 

Tesalonika 2:13, "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."  

Kita juga mengetahui ini dari pengalaman pribadi. Tidak ada seorang Kristen pun yang mengucapkan 

selamat kepada diri sendiri atas pertobatannya. Kita tidak mengatakan, "Saya menyelamatkan diriku 

sendiri." Kita mengatakan, "Saya diselamatkan. Ia menyelamatkan saya. Ia melakukannya," dan kita tahu 

bahwa orang lain tidak dapat mentobatkan diri mereka sendiri, itu sebabnya kita berdoa untuk mereka. 
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Kita berdoa agar Allah akan menarik orang-orang kepadaNya. Ini mempunyai penerapan yang praktis. 

Setiap orang Kristen percaya ini. Ada nuansa teologis di mana orang dapat terbawa dalam perselisihan, 

namun ini jelas. Alkitab mengajar tentang pemilihan. 

Panggilan Allah untuk keselamatan adalah tanpa syarat. Berarti itu tidak didasarkan pada syarat apa pun 

yang dapat dipenuhi dalam diri seseorang. 1 Korintus 1:22-29 menyatakan ini dengan jelas.  

Saya berharap bahwa sudah menjadi jelas bagi kita bahwa panggilan Allah untuk keselamatan tidak 

didasarkan pada siapa kita. Alkitab mengatakan bahwa bukan karena seseorang lahir dalam satu keluarga 

Israel, lalu dengan sendirinya membuat mereka menjadi bagian dari umat Allah. Keselamatan Allah tidak 

didasarkan pada siapa kita. Ini tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan. Kita telah berbicara tentang 

itu. Anda tidak dapat melakukan apa pun untuk memperoleh panggilan Allah kepada keselamatan. Ini 

juga tidak didasarkan pada bagaimana kita akan memberikan respon terhadap Injil. Beberapa orang 

mengatakan, "Allah memanggil orang-orang yang Ia tahu akan memberikan respon kepadaNya," tetapi 

pandangan ini tidaklah benar. Anda tidak diselamatkan oleh apa pun yang anda lakukan, yang akan anda 

lakukan, atau yang bisa anda lakukan. Anda diselamatkan karena Ia murah hati. Itulah inti Roma 11:5-6. 

Paulus mengatakan, "Demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa, menurut pilihan berdasarkan 

anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan, sebab jika 

tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah."  

 

Keberatan: Bukankah Allah menghendaki agar setiap orang dapat diselamatkan? Bukankah Allah 

mengasihi semua orang di dunia ini? 

Pada saat ini saya tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Saya juga 

mempunyai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini adalah satu keberatan, dan ini adalah satu pertanyaan 

yang baik, "Bukankah Allah menghendaki agar setiap orang diselamatkan? Bukankah Allah mengasihi 

semua orang di dunia?" Dikatakan dalam 2 Petrus 3:9, "Tuhan tidak lambat menepati janji-Nya, sekalipun 

ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 

menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." 

Yohanes 3:16 juga 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."  
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Apakah ayat-ayat tersebut benar? Jawabannya adalah, ya, ayat-ayat ini adalah benar. Allah tidak 

menginginkan semua orang binasa, dan Ia mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak 

Nya.  

Bagaimana mungkin ayat-ayat tersebut benar? Bagaimana mungkin semua ayat tersebut benar? Ini 

adalah apa yang saya ingin agar kita mengingatnya. Ingat persepsi-persepsi tentang kehendak Allah. 

Bilamana kita melihat Kitab Suci berbicara tentang kehendak Allah dan keinginan Allah, hal-hal itu 

dibicarakan dengan cara yang berbeda. Kita dapat melihat berbagai bagian Kitab Suci yang berbicara 

tentang hal ini. Dikatakan dalam Yesaya 53:10, "Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan 

kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, 

umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya." Dikatakan juga dalam Kisah Para 

Rasul 2:23, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu 

bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka." Kita akan melihat hal ini dalam beberapa bagian Kitab 

Suci. 

Ada dua gambaran yang berbeda yang berkaitan dengan kehendak Allah yang saya ingin kemukakan 

kepada anda. Pertama, kehendak Allah yang dinyatakan: apa yang Ia nyatakan dalam FirmanNya. 

Dikatakan dalam 1 Timotius 2:3-4, "Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 

menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Jadi, 

ini adalah FirmanNya, ajaranNya. Alkitab adalah Firman Allah, kehendak Allah bagi kehidupan kita. Dalam 

Kitab Suci, adalah kehendakNya bagi kita untuk menjadi kudus. Adalah kehendakNya bagi kita untuk 

berjalan dalam ketaatan kepadaNya. Adalah kehendakNya bagi kita untuk menjadi bersih, menjadi murni, 

untuk memuliakan Dia, untuk memujiNya, dan menyembahNya. Ini adalah kehendakNya. Tentu sewaktu-

waktu kita tidak menaati kehendakNya, kita tidak menaati FirmanNya dalam hidup kita. Tentu demikian. 

Kita tidak taat kepadaNya. Kalau begitu, apakah itu berarti bahwa kita berada di luar kehendak Allah? Ya 

dalam arti bahwa kita telah menyimpang dari kehendakNya, namun tentu tidak berarti bahwa kita 

berada di luar dari pengamatan Allah. 

Tentu saja Allah berdaulat atas segala sesuatu, bahkan atas ketidaktaatan kita, dan di sinilah kita melihat 

gambaran yang kedua tentang kehendak Allah dalam Alkitab. Yang kedua, kehendakNya yang 

tersembunyi: apa yang Ia tetapkan di dunia. Ini berarti bahwa kehendak tersebut tersembunyi sampai 

sesuatu benar-benar terjadi, tetapi itu adalah kehendakNya. Mazmur 139:16 mengatakan, "Mata-Mu 

melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, 
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sebelum ada satu pun dari padanya." Semua hari hidup saya telah dibentuk untuk saya sebelum satu pun 

dari hari-hari tersebut tiba. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah dalam pengertian ini.  

Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ia tidak akan terkejut dengan hal-hal akan yang terjadi. Ia tidak 

bertanya-tanya, "Oh, apa yang akan terjadi di sini? Apa yang akan terjadi di Korea Utara? Apa yang akan 

terjadi di Libya? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ia mengendalikan segala sesuatu. Dan tentu saja, 

tidak semua hal yang terjadi itu dapat disesuaikan dengan apa yang Ia katakan dalam FirmanNya, dan 

karena itu kita melihat adanya dua pengertian yang berbeda dari kehendak Allah. Perhatikan apa yang 

dikatakan dalam Kejadian 50:20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi 

Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang 

ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar."  

Perhatikan juga Kisah Para Rasul 4:27-28. Pikirkan tentang penyaliban Kristus. Kita telah berbicara 

tentang hal ini dalam pelajaran kita. Apakah itu kehendak Allah agar para prajurit Romawi membunuh 

Yesus? Ya dan tidak. Tentu Alah tidak menghendaki pembunuhan. Ia mengatakan, "Jangan membunuh." 

Para prajurit ini berada di luar kehendak Allah dalam kaitan dengan pengertian yang pertama, yakni apa 

yang Allah telah nyatakan dalam FirmanNya, namun sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah 

kehendak Allah dalam pengertian yang kedua. Allah tidak mengharapkan bahwa mereka akan melakukan 

penyaliban itu, atau mungkin bahwa mereka akan melakukan hal itu, tetapi Ia telah menetapkan bahwa 

mereka akan melakukan hal itu.  

Kita kembali ke pertanyaan yang sedang kita pikirkan: apakah Allah menghendaki agar semua orang 

dapat diselamatlan? Tentu dalam pengertian yang pertama. Itu yang dikatakan dalam 2 Petrus 3:9, dan 

kita juga melihat hal ini dalam 1 Timotius 2:3-4. Ya, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. 

Tentu demikian, karena itu tertulis dalam FirmanNya. Namun dalam pengertian yang kedua, jelas bahwa 

tidak semua orang diselamatkan. Tidak semua orang diselamatkan, dan itu masih dalam kehendakNya 

dalam pengertian yang kedua. Jadi, biarlah kita memegang pemahaman ini. 

Kedua, ingat berbagai dimensi dari kasih Allah. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4:8, "Siapa yang tidak 

mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Biamana kita berbicara tentang kasih Allah, 

Alkitab berbicara tentang kasih Allah dalam banyak pengertian yang berbeda, dan biarkan saya 

mengambil dua pengertian. Yang pertama, kasih Allah secara umum bagi semua orang.  

Pada saat yang sama dalam Kitab Suci kita juga melihat kasih Allah secara khusus bagi umatNya. Jika anda 

memperhatikan Ulangan 7:7-8, di situ dikatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa 
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mana pun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu dan memilih kamu -- bukankah kamu ini yang paling 

kecil dari segala bangsa? -- tetapi karena TUHAN mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah 

diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka TUHAN telah membawa kamu keluar dengan tangan 

yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir."  

Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menunjukkan kasihNya kepada semua orang yang lain, tetapi itu 

terjadi melalui Israel, ketika Allah memanggil mereka kepada diriNya. Itulah sebabnya, jika anda sampai 

ke Roma pasal 9, ada perbedaan di sana. Maleakhi 1:2-3 mengatakan, "'Aku mengasihi kamu,’g firman 

TUHAN. Tetapi kamu berkata: 'Dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami?' 'Bukankah Esau itu 

kakak Yakub?' demikianlah firman TUHAN. 'Namun Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab 

itu Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya Kujadikan padang gurun.'" 

Efesus 5:25 berbicara tentang kasih Kristus bagi gerejaNya. Paulus mengatakan, "Hai suami, kasihilah 

istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya." Jadi, 

ketika orang mengatakan, "Bukankah Allah mengasihi setiap orang dengan cara yang sama?" Apakah itu 

benar? Tentu saja benar, dalam pengertian yang pertama. Ya, Allah mengasihi semua orang di dunia. 

Pada saat yang sama, orang-orang yang telah menjadi milikNya, yang telah percaya kepada namaNya, 

akan mengalami kasihNya untuk  selamanya di surga. Mereka yang telah menolak Dia, yang berbalik dari 

Injil, dan tidak percaya kepada namaNya, tidak akan mengalami kasihNya untuk selamanya dengan cara 

yang sama yang dialami oleh mereka yang percaya. Apakah itu masuk akal? 

Ketika kita berbicara tentang panggilan Allah untuk keselamatan, kita berbicara tentang apa yang Allah 

tetapkan di dunia menurut kasihNya yang khusus bagi umatNya. Ada perbedaan kunci di sana. Jadi, kita 

melihat adanya berbagai dimensi dari kehendak Allah dan berbagai dimensi dari kasih Allah. Karena itu, 

ketika kita melihat Alkitab berbicara tentang kehendakNya, keinginanNya, dan kasihNya, kita harus 

memahami hal-hal tersebut sesuai dengan konteksnya. Ini membawa kita untuk menyadari bahwa ketika 

kita berbicara tentang panggilan Allah untuk keselamatan, kita sedang berbicara tentang apa yang 

menjadi ketetapan Allah di dunia menurut kasihNya yang khusus bagi umatNya. Ini adalah pengertian 

yang kedua dari kasihNya. Ketika kita berbicara tentang hal ini, kita perlu menyadari bahwa Alkitab tidak 

mengajarkan bahwa Allah tidak mengasihi semua orang ketika Ia mengatakan bahwa Ia memanggil 

sebagian orang kepada keselamatan. Ada pengertian yang berbeda di sini. Ini bukan berarti bahwa Allah 

melakukan apa yang tidak dikehendakiNya. Allah menghendaki semua orang, menginginkan semua orang 

untuk diselamatkan. Ia menyatakan hal itu dalam FirmanNya. Pada saat yang sama, keinginanNya 

tersebut tidak tercapai, karena demikianlah yang telah Ia tetapkan di dalam dunia. 
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Di sini kita sedang sedang berbicara tentang pengertian yang kedua baik dari kehendak Allah maupun 

dari kasih Allah, dan panggilan kepada keselamatan ini adalah efectual atau pasti mencapai tujuannya. 

Panggilan itu tanpa syarat, tidak didasarkan pada apa pun dalam diri kita, karena anugerah semata-mata, 

dan pasti mencapai tujuannya, dan ini berarti bahwa Allah menyelesaikan apa yang telah dimulaiNya. Ini 

yang dimaksudkan dalam Roma 8:29-30, yang mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari 

semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya, 

supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 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." Allah yang melakukannya dari awal 

sampai akhir.  

Doktrin pemilihan mendorong kerendahan hati dalam diri kita, dan doktrin ini juga menciptakan 

pengharapan bagi orang lain. Dengarkan ini. Ada pengharapan yang kita lihat di sini. Anda tahu bahwa 

ada orang-orang dalam kehidupan anda yang tidak mengenal Kristus atau yang bahkan berpaling dari 

Kristus. Ketahuilah ini: tidak peduli berapa kerasnya mereka menolak Injil, tidak ada seorang pun yang 

telah Allah panggil akan berlari lebih cepat daripada anugerahNya. Ada pengharapan bagi mereka di sini. 

Kita tidak dapat menyangkal pemilihan Allah. Itu diajarkan dalam Kitab Suci. Hal ini membawa kita ke 

realitas yang kedua: kita tidak layak untuk menerima rahmat Allah. 

Dalam Roma 9 Paulus mengutip dari Keluaran 33 di mana Allah berkata, "Aku akan menaruh belas 

kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku 

mau bermurah hati." Keluaran 32:7-14 berisi cerita tentang umat Allah yang menyembah anak lembu 

emas, berhala, dan saat itu mereka telah benar-benar berbalik melawan Allah. Lalu Allah turun dan 

menjalankan penghukumanNya. Musa kemudian menyampaikan doa syafaat yang dianggap sebagai 

salah satu gambaran yang luar biasa dalam Kitab Suci tentang apa artinya doa syafaat. Musa berdoa 

kepada Allah, "Janganlah kiranya mereka dihukum."  

Karena itu, sebagaimana kita baca pada akhir Keluaran pasal 32, Allah hanya menghukum mati 3.000 

orang. Mereka semua layak untuk mati di hadapan Allah yang kudus. Ia hanya menghukum mati 3.000 

orang. Inilah yang Paulus lakukan dalam Roma pasal 9, di mana ia mengutip dari Keluaran 33, bahwa 

Allah bisa saja menghukum mati mereka semua, tetapi Ia hanya menghukum mati sebagian dari mereka. 

Keluaran 33:18-19 mengatakan, "Tetapi jawabnya: 'Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku.' 

Tetapi firman-Nya: 'Aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan 
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nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan 

mengasihani siapa yang Kukasihani.'"  

Kita telah melihat bahwa Allah memanggil beberapa orang kepada keselamatan dengan cara yang tidak 

dikaruniakanNya kepada orang lain sehingga mereka tidak ditarik ke pada keselamatan. Reaksi pertama 

yang timbul dalam pikiran kita adalah, "Itu tidak adil!" Namun mari kita berhati-hati di sini, karena begitu 

anda mengatakan, "Itu tidak adil," atau saya katakan, "Itu tidak adil," kita menunjukkan bahwa kita 

berpikir bahwa Allah harus menyelamatkan semua orang. Kita mengatakan bahwa setiap orang berhak 

atas keselamatan, padahal makna keseluruhan Injil adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berhak 

untuk diselamatkan, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, sama sekali tidak ada seorang pun 

yang Allah harus selamatkan. 

Realitas Injil adalah jelas: Allah adalah adil jika Ia harus menghukum kita semua. Jika Allah bertindak 

hanya atas dasar keadilan, kita semua akan dimasukkan ke neraka untuk selamanya. Itulah satu-satunya 

hal yang Allah harus lakukan. Itulah yang Ia lakukan terhadap semua malaekat yang jahat sebagaimana 

yang kita baca dalam 2 Petrus 2:4.  

Kita tidak boleh menentang otoritas Allah. Hal ini tidak mudah untuk diterapkan. Bagi anda dan saya, hal 

ini tidak mudah untuk diterapkan. Saya tidak mengerti dengan sepenuhnya semua ini, tetapi saya ingin 

mendorong anda untuk berhati-hati kita memikirkan tentang bagaimana kita menerapkannya. Ini tidak 

mudah untuk diterapkan, tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita akan mulai menemukan diri kita duduk 

sebagai hakim yang menghakimi Allah, yang tentu bukan merupakan tempat yang baik bagi kita untuk 

berada. Dalam Roma 9:19 Paulus memberi tanggapan kepada mereka yang menentang otoritas Allah.  

Saudara-saudara, jangan lupa ini: Ia adalah Allah sedangkan kita bukanlah Allah, dan kita begitu cepat 

melupakan perbedaan ini. Kita sangat cepat dalam menempatkan diri kita pada tempat Allah, dalam 

posisi untuk menghakimi Allah. Ia adalah Pencipta, kita adalah makhluk. Ia adalah Pembuat bejana, kita 

adalah tanah liat. Ia adalah Allah yang hikmatNya dan kebaikanNya tidak terbatas, dan Ia memiliki segala 

otoritas untuk melakukan apa yang Ia tahu aalah yang terbaik. Ia adalah Pemilik, kita adalah yang dimiliki. 

Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi jalan-jalanNya. Ia memiliki hak untuk melakukan apa yang Ia 

inginkan. Kita tidak boleh  mendakwa Allah dan berkata kepadaNya, "Bagaimana Engkau bisa bertindak 

dengan cara ini?" Biarlah kita menjadi sangat, sangat berhati-hati. Berhati-hatilah untuk tidak 

mempermainkan Allah dan mengatakan kepadaNya bagaimana Ia harus bertindak. Berhati-hatilah untuk 

tidak mengatakan kepada Allah, "Jalan-jalanMu berbeda dengan jalan-jalan saya, dan jalan-jalan saya 

adalah lebih baik." Jangan lupa, esensi dosa ialah mengatakan kepada Allah, "Jalan-jalan saya lebih baik 
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daripada jalan-jalanMu." Biarlah kita menjadi sangat, sangat berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam 

pemikiran yang demikian ketika kita bergumul dengan masalah ini. 

Kita tidak boleh menentang otoritas Allah. Hal ini membawa kita kepada kenyataan bahwa kita tidak 

boleh mengurangi tanggung jawab kita. Ya, Allah adalah berdaulat. Ia berdaulat atas alam, manusia, 

peristiwa-peristiwa, dan segala sesuatu dalam semua ciptaan termasuk rahmatNya. Ia berdaulat atas 

semuanya. Ia berdaulat, namun manusia bertanggung jawab. Penentang-penentang tersebut 

mengatakan, "Jika manusia tidak bisa menggagalkan kehendak Allah, maka manusia tidak bertanggung 

jawab atas dosanya," dan pandangan ini dibantah oleh Paulus dalam Roma pasal 9 dan ditekankan di 

seluruh Kitab Suci. Kita bertanggung jawab atas dosa kita. Kejadian 50:19-20 adalah contoh yang baik dari 

hal ini.  

Kitab Suci tidak pernah mengajarkan bahwa jika anda berbuat dosa, dan anda mengalami konsekuensi 

dari dosa tersebut, maka anda bisa menuding Allah dan berkata, "Engkau yang melakukan ini." Apakah 

Allah bedaulat atas perbuatan anda? Ya. Apakah kita bertanggung jawab atas perbuatan itu? Ya. Pikirkan 

kembali peristiwa penyaliban Kristus. Prajurit-prajurit Romawi membunuh Kristus di salib. Apakah 

mereka bertanggung jawab atas penyaliban tersebut? Tentu saja. Mereka bertanggung jawab atas semua 

yang mereka lakukan. Apakah Allah berdaulat atas penyaliban itu? Ya, Ia sepenuhnya berdaulat atas 

peristiwa tersebut. Bagaimana mungkin bahwa Allah berdaulat dan manusia bertanggung jawab pada 

saat yang sama? Itulah misteri, tetapi kedua-duanya nyata pada peristiwa penyaliban. Kita tidak bisa 

memahaminya, tetapi kita menerimanya. 

Kita memiliki pilihan-pilihan yang nyata. Anda yang memilih apakah anda percaya ataukah tidak percaya 

kepada Kristus. Anda memilih apakah anda menaati ataukah tidak menaati Kristus. Pilihan kita memiliki 

konsekuensi-konsekuensi nyata dengan tanggung jawab nyata. Kisah Para Rasul 2:22-23 mengatakan, 

"Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan 

Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib 

yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. 

Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh 

melalui tangan bangsa-bangsa durhaka."  

Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang bukan-Kristen yang sedang mendengarkan pemberitaan ini, 

dan Allah telah mengatakan, "Baiklah, pemberitaan ini ditujukan bagi orang-orang Kristen," namun jika 

anda bukan seorang Kristen, percayalah Injil. Jika anda bukan seorang Kristen yang mendengar 

pemberitaan ini, Firman Allah kepada anda adalah bukan agar anda mencoba mencari tahu apakah anda 
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berada di antara orang-orang terpilih, atau berasumsi bahwa karena anda bukan seorang Kristen maka 

anda tidak termasuk di antara yang mereka yang terpilih. Sama sekali itu bukanlah maksudnya. Intinya 

adalah bahwa anda telah berdosa terhadap Allah yang kudus, dan Ia mengasihi anda. Ia menginginkan 

keselamatan anda. Ia telah mengutus AnakNya untuk menyediakan keselamatan bagi anda. Berbaliklah 

dari dosa anda dan dari diri anda dan percayalah kepadaNya.  

Anda mungkin berkata, "Jika anda percaya bahwa Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi, maka 

setiap orang akan menjadi baik-baik saja pada akhirnya, tidak peduli apa pun yang anda lakukan." Itu 

adalah pandangan yang salah, karena Allah juga telah menetapkan sarana-sarana untuk membawa 

orang-orang kepada keselamatan, yaitu proklamasi Injil melalui gereja sampai ke ujung-ujung bumi. 

Dikatakan dalam 2 Timotius 2:10, "Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang 

pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang 

kekal." Allah telah menetapkan anda dan saya agar kita menggunakan dan memberikan hidup kita untuk 

membuat Injil ini dikenal sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang dapat diselamatkan. Anda 

pergi memberitakan Injil dengan keyakinan karena anda tahu bahwa orang-orang itu akan diselamatkan 

oleh Injil ini. 

Jadi, kita harus berhati-hati. Kita tidak harus meminimalkan misteri ini. Allah adalah berdaulat, kita 

bertanggung jawab. Kita berkata, "Bagaimana anda dapat mempertemukan kedua hal itu?" Itu bukan 

masalah saya untuk mempertemukan kedua hal itu. Itu adalah masalah Allah, tetapi itu bukan masalah. 

Itulah intinya. Ini adalah misteri. Pemilihan adalah tindakan kedaulatan Allah sebelum dunia ini dijadikan 

yang melaluinya Ia memilih untuk menyelamatkan umatNya semata-mata karena anugerahNya dan 

semata-mata untuk kemuliaanNya. Dan jika ini semuanya masih membuat anda tidak mengerti, dan 

menurut saya beberapa orang mungkin masih belum dapat memahaminya, saya berharap bahwa saya 

telah setia kepada Firman Allah. Tetapi reunungkanlah salib. 

Renungkanlah penyaliban Kristus. Apakah Allah telah menetapkan atau merencanakan peristiwa salib? 

Anda melihat kedua hal ini bersama-sama, yakni bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia 

sama-sama terlihat pada peristiwa salib. Allah telah menetapkan penyaliban AnakNya sebelum dunia 

dijadikan. Perhatikan ayat-ayat Kitab Suci ini. Kisah Para Rasul 2:22-23 mengatakan, "Hai orang-orang 

Israel, dengarlah perkataan ini: Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan 

dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang 

dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia 

yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui 

tangan bangsa-bangsa durhaka." Allah telah menetapkan bahwa Yesus akan mati di salib untuk dosa 
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manusia dan akan dibunuh oleh orang-orang ini. Peristiwa salib telah ditetapkan, namun para pembunuh 

ini bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.  

Jika Allah sebelum dunia dijadikan telah menetapkan penyaliban AnakNya, tentu masuk akal bahwa Ia 

juga telah menetapkan keselamatan umatNya sebelum dunia dijadikan. Dikatakan dalam Efesus 1:4, 

"Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 

di hadapan-Nya."  

Karena itu, pahamilah seperti itu. Tawaran Injil yang cuma-cuma diperuntukkan bagi semua orang. 

Setelah anda masuk melewati pintu itu ke sisi yang lain, anda menyadari bahwa itu semata-mata karena 

anugerah demi kemuliaanNya. Sungguh besar keselamatan ini. Lalu, bagaimana setelah anda 

diselamatkan?  

 

Demi Kemuliaan Allah 

  Doktrin Misi Global 

Dalam Mazmur 67:1-2 kita membaca, "Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia 

menyinari kita dengan wajah-Nya,  supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara 

segala bangsa." Dikatakan juga dalam 1 Timotius 1:15 -17, "Perkataan ini benar dan patut diterima 

sepenuhnya, ‘Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,’ dan di antara mereka 

akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang 

yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian, aku menjadi 

contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan 

kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang 

esa! Amin." Allah menyelamatkan umatNya untuk penyebaran kemuliaanNya bagi semua orang. 

 

Kita Telah Menerima Keselamatan Sebagai UmatNya. 

Ini adalah rekap. Kita telah menerima keselamatan sebagai umatNya. Dikatakan dalam Efesus 2:8, "Sebab 

karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Allah 

memuaskan diriNya (tuntutan keadilanNya telah terpenuhi), mengurbankan AnakNya, dan mengirim 

RohNya untuk memungkinkan orang berdosa diselamatkan.  

Allah memampukan kita untuk berbalik dari dosa kita dan dari diri kita dan mengandalkan Yesus sebagai 

Juruselamat dan Tuhan. Roma 10:9 mengatakan, "Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa 
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Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang 

mati, maka engkau akan diselamatkan." Allah telah menyatakan bahwa kita benar di hadapanNya karena 

anugerah semata-mata melalui iman semata-mata dalam Kristus semata-mata. Dikatakan dalam Roma 

5:1, "Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah 

melalui Tuhan kita, Yesus Kristus." Dalam anugerahNya, Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita 

kedudukan sebagai anak dan hak-hak istimewa sebagai anak. Roma 8:15 mengatakan, "Sebab kamu tidak 

menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh 

yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, 'Ya Abba, ya Bapa!'"  

Kristus sekarang tinggal di dalam kita, kita hidup di dalam Kristus, kita ada bersama Kristus, dan Kristus 

ada bersama kita. Galatia 2:20 mengatakan. 

Pada suatu hari nanti, Kristus akan kembali untuk kita, dan membangkitkan tubuh kita untuk memerintah 

selamanya bersamaNya. Dikatakan dalam Filipi 3:20-21, "Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga 

dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh 

kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat 

menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya." Keselamatan kita hanya mungkin oleh anugerah Allah 

yang berdaulat yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1:3-4 mengatakan, "Terpujilah Allah 

dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat 

rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita 

kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Itu adalah kabar baik, dan kita telah menerima anugerahNya 

sebagai umatNya. 

 

Kita sekarang menyebarkan kemuliaanNya kepada semua orang. 

Kita sekarang menyebar kemuliaanNya kepada semua orang. Galatia 1:15-16 mengatakan, "Tetapi 

sewaktu Allah, telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerah-Nya, 

berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa 

bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia..."  

Yang pertama: tujuan adalah jelas. Injil ini harus diberitakan kepada semua bangsa. Ini adalah tujuannya. 

Injil ini harus diberitakan kepada semua bangsa. Matius 28:18-20 mengatakan, "Yesus mendekati mereka 

dan berkata, 'Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
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dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.'"  

Namun demikian, ketahuilah bahwa harga yang harus dibayar adalah tinggi. Mengikut Kristus sampai ke 

ujung-ujung bumi mungkin menuntut segala yang kita miliki. Anda dapat membaca Matius 10:16-33 di 

mana hal ini dinyatakan dengan sangat jelas.  

Jika anda pergi ke komunitas anda dan kota anda dan sampai ke ujung-ujung bumi dengan Injil ini, 

bersiaplah untuk dipertemukan dengan tantangan-tantangan di bumi dan dengan perlawanan dari 

neraka. Saya yakin bahwa Setan telah menempel Matius 24:14 di seluruh dinding neraka. Ayat itu 

mengatakan, "Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, 

sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Kesudahan tersebut bukanlah kabar baik bagi Setan.  

Apakah anda menyadari apa yang Ia katakan di sini? "Jangan takut kepada orang-orang yang membunuh 

tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa." Apa yang Ia katakan adalah bahwa satu-satunya yang perlu 

anda takuti adalah Allah. Hal terburuk apakah yang dapat dilakukan orang-orang terhadap anda? 

Membunuh anda? Apakah itu mendorong anda? Saat anda akan melakukan satu perjalanan misi, saya 

mau katakan, "Jangan khawatir. Hal terburuk yang bisa terjadi pada anda adalah bahwa anda dibunuh." 

Satu-satunya cara yang menggembirakan anda adalah ketika anda tahu bahwa hidup adalah Kristus dan 

mati adalah keuntungan. Ketakutan akan menggoda anda, tetapi Bapa akan memelihara anda. 

 

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

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 


