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Puji Allah untuk Injil. Puji Allah untuk pribadi dan untuk karya Kristus. Mari kita membaca Efesus 

fasal 1 dan ayat 3 sampai 14 kita akan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Kita akan 

meneruskan seri-seri yang berjudul Darahkehidupan di dalamnya kita melihat Injil dan 

bagaimana Injil dan pribadi serta karya Yesus Kristus mempengaruhi setiap bagian kehidupan 

kita dan apa arti Injil dan apa arti Injil  bagi identitas kita itulah akan yang kita  berbicara pada 

pagi ini? Jadi 'Identitas' merupakan kata kunci. Identitas. Siapakah kita?  Inilah pokok 

pembicaraan  yang sangat penting karena tuduhan-tuduhan yang datang terhadap banyak 

orang-orang yang benar-benar telah dilahirkan kembali, merekalah orang-orang Kristen sejati. 

Tuduhan oleh Setan mengenai siapakah mereka itu atau mungkin apa yang telah mereka 

perbuat. Tuduhan dari orang-orang bodoh dan fasik baik pria maupun  wanita. Ilmuwan yang 

bodoh dan fasik seperti Richard Dawkins yang datang dengan penelitian ilmiah dan ia membawa 

hasi penelitian ilmiahnya yang pada dasarnya adalah filsafat 'tidak ada Tuhan' dan hasilnya mitu 

bukan ilmu pengetahuan tetapi penemuannya itu mempengaruhi  buku pegangan yang dibaca 
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para mahasiswa kita. Dan orang-orang yang begitu fasik dan bodoh seperti itu, orang fasik dan 

bodoh seperti Deepak Chopra yang adalah seorang dokter medis dan yang mengatakan bahwa 

ia ingin menyingkirkan kekristenan bersejarah, Kristus bersejarah karena Yesus hanyalah tidak 

lebih dari sebuah pikiran saja. 

 Dokter-dokter medis lainnya yang dengan kebodohan dan dengan tidak bijaksana mencabut 

kehidupan anak-anak yang tak berdosa dan merendahkan kemanusiaan dan martabat hidup 

sebagai akibat dari itu. Dan semuanya ini dapat membingungkan kita sebagai orang-orang 

Kristen.  

Siapakah kita ini? Apakah artinya ini semua? Filsuf yang fasik dan bodoh seperti Dalai Lama 

yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu dewa di antara dewa-dewa yang lain.Ia 

mengatakan bahwa ada banyak jalan yang menuju kepada Tuhan dan ketika kita mendengar 

hal-hal ini maka hal itu membuat  kita menjadi bingung tentang identitas kita. Siapakah kita 

sebenarnya  sebagai pengikut-pengikut Kristus ini? Atau mungkin itu adalah orang tua yang 

bodoh dan fasik. Ada banyak orang tua yang keadaannya rohani. Ada banyak orangtua yang 

bijaksana. Ada banyak ilmuwan yang rohani, banyak ahli sejarah yang rohani; banyak filsuf yang 

rohani tetapi ada banyak pula di antara mereka yang bodoh. Ada orang tua-orang tua yang 

mungkin mengatakan seperti 'kamu bukan anak laki-laki saya. Kamu bukan anak perempuan 

saya '. Mungkin ungkapan itu tidak dikatakan dalam bentuk kata-kata tapi mungkin kadang-

kadang  dinyatakan dalam tindakan. Tetapi pengikut Kristus yang sejati yang sudah dilahirkan 

kembali dan  yang telah diberi hati yang baru, mereka perlu mengetahui siapakah diri  mereka di 

dalam Kristus. Dalam bagian ini hal itu dijelelaskan dengan sangat jelas. Allah dalam kasih 

karunia-Nya telah menyelamatkan saya. Dia membawa saya masuk   ke dalam keluarga-Nya.   

Ia mengadopsi saya sebagai anak-Nya. Saya mulai belajar banyak hal seperti saya telah dipilih 

sebelum dunia dijadikan. Saya mulai belajar hal-hal seperti dia telah menebus aku. Dia telah 

membayar harga untuk penebusan dosa-dosa saya. Saya mulai belajar kebenaran-kebenaran 

besar seperti hal dibenarkan dan hal dikuduskan serta hal dipermuliakan. Saya memiliki warisan 

di dalam Kristus, pewaris bersama dengan Dia. Ini adalah Kabar Baik. Ini adalah Injil. Ini 

merupakan identitas kita yang sebenarnya. 

 

Marilah kita  melihat di dalam Efesus fasal 1 ayat  3 sampai 14. Ini adalah kebenaran yang saya 

ingin saudara perhatikan. Perhatikan ungkapan kecil ini 'di dalam Kristus', 'di dalam Dia', 'melalui 

Dia'. Pada kenyataan Paulus menggunakan ungkapan ini hampir 10 kali hanya di dalam 

pembacaan ini saja. Dia menggunakan ungkapan ini hampir 40 kali dalam Kitab Efesus. Hal ini 

sangat penting sekali. Dia menggunakan ungkapan ini  yang hampir 160 kali dalam seluruh 
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karya tulisannya. Ungkapan 'dalam Kristus' adalah sangat penting. 3 Terpujilah Allah dan Bapa 

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

rohani di dalam sorga. 4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia di jadikan, 

supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya 5  Dalam kasih Ia telah menentukan kita 

dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 

kehendak-Nya 6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-

Nya. 7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan 

dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya 8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala 

hikmat dan pengertian. 9 Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 

dalam Kristus 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus 

sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga  maupun yang dibumi  

11 Aku katakan “di dalam Kristus” , karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang 

dijanjikan – kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud 

Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya --  12 supaya 

kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi 

kemuliaan-Nya. 13 Di dalam Dia kamu juga – karena kamu telah mendengar firman kebenaran, 

yaitu Injil keselamatanmu – di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan 

Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. 14 Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita 

memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah , untuk memuji 

kemuliaan-Nya. 

  

Apakah saudara  menangkap isi kekayaan dari bagian firman Tuhan ini? Dalam kekekalan, 

sebelum sejarah manusia dimulai, Bapa telah melakukan beberapa karya untuk orang percaya. 

Pada masa kini, dalam sejarah manusia,  Yesus melakukan beberapa karya untuk orang 

percaya. Dan kelak di masa depan tersedia suatu warisan, ada janji tersedia bahwa karya atau 

pribadi Roh Kudus merupakan bagian dari saudara. Saudara  melihat dari kekekalan masa 

lampau ke kekalan masa yang datang, karya Allah Tritunggal yang Agung dari Alkitab; Bapa, 

Anak dan Roh Kudus. Ini adalah Allah saudara-saudara, yang Kristen. Jika saudara telah 

dilahirkan kembali, jika saudara telah dibawa masuk ke dalam keluarga Kristus, jika saudara 

telah menerima pemberian Roh Kudus, maka identitas saudara secara radikal telah berbeda dari 

apa yang saudara biasa ada dan untuk apa yang saudara ada sebelumnya.  

Mari kita melihat dengan saya di dalam Ayat 3 dan melihat bahwa Allah telah membuat kita 

menjadi kaya dalam Kristus. Paulus memulai dengan mengangkat 'pujian'. Ini adalah laporan  
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pujian. Bagian akhir dari pujian ini adalah suatu nyanyian memuliakan Allah. Saat itu  merupakan  

waktu beribadah bagi Paulus. Ini hanya merupakan satu kalimat saja dalam bahasa Yunani yang 

aslinya. Dia bahkan tidak berhenti memuji. Dalam empat belas ayat mula-mula, ia malahan 

memperkuat pujiannya. 

Paulus adalah seorang pengkhotbah berwawasan sangat luas tetapi bukan sejenis yang di TV 

yang memberitahu saudara  bahwa saudara dapat memperoleh apapun yang saudara inginkan  

asal saudara memiliki iman yang cukup. Dia adalah pengkhotbah yang berwawasan sangat luas  

yang mengetahui kebenaran bahwa dalam Kristus kita memiliki setiap berkat rohani yang 

tersedia. bagi semua orang percaya, kekayaan kita adalah di dalam Kristus. Perhatikanlah 

berkat-berkat  rohani itu. Semuanya itu datang kepada kita karena kita bersatu dengan Kristus. 

Doktrin ini agung, kebenaran besar dalam bersatu dengan Kristus; dipersatukan dalam hidup-

Nya, bersatu dalam kematian-Nya, bersatu dalam kebangkitan-Nya, bersatu dalam kenaikan-

Nya ke sorga. Jika seorang percaya  jadi mengenal Allah melalui Kristus, maka segala sesuatu 

yang benar tentang Kristus menjadi kebenaran mereka juga. Hal ini besar dan kita memiliki 

setiap berkat rohani  yang tersedia. Hal  itu mengingatkan saya kepada sebuah ceritera tentang 

seorang pria, seorang pria  tua yang tinggal di Oklahoma pada awal tahun 1900-an. Ini sebuah 

cerita yang benar. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil, ia dan istrinya dan ia tidak mempunyai 

banyak uang. Dia hidup pada tingkat kehidupan kemiskinan. Sekelompok pria pada suatu hari 

datang kepadanya dan berkata 

 'Halo. Penelitian kami mengatakan bahwa kemungkinan  ada sumber minyak di bawah rumah 

saudara  dan dapatkah  kami memeriksa tanah saudara?’ ‘Ya pastilah, saudara dapat 

menyelidiki tanah saya.’  Ia memberitahu mereka bahwa mereka boleh melakukan penyelidikan 

dan dengan begitu mereka memeriksa dan menemukan, sumber tampungan minyak terbesar 

dalam sejarah Amerika Serikat yang sampai saat itu berada di bawah rumah orang ini. Dan ia 

menjadi seorang jutawan hanya dalam waktu malam. Tetapi berpikirlah tentang hal ini. Diapun 

adalah seorang jutawan pada malam sebelumnya. Hanya ia tidak mengetahuinya. Mari  

dengarlah, identitas saudara di dalam Kristus adalah sebagai jutawan rohani. Hal itu memang 

benar baik bila ia  menyadarinya  ataupun  tidak sebelumnya. 

Itulah Kabar yang Baik. Puji Allah untuk kebenaran bahwa Ia telah membuat saudara kaya di 

dalam Kristus. Saudara memiliki semua yang saudara perlukan  untuk dapat hidup  menghadapi 

musuh Allah, untuk mengalahkan kedagungan. Kedagingan masih ada di dalam saudara tetapi 

Roh Allah  ada di dalam diri saudara  dan saudara memiliki semua berkat rohani di dalam 

Kristus. Itu adalah Kabar Baik. Puji Allah bahwa kita turut memiliki setiap berkat rohani yang ada 

tersedia.   Allah telah memberikan kepada  kita segala sesuatu di dalam Kristus karena kesatuan 
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kita dengan Dia. 

Kebenaran berikutnya saya ingin saudara lihat di dalam ayat 4 dan hal ini adalah sesuatu yang 

dalam. Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Lihatlah ayat 4. Sebelum Adam dan Hawa, 

sebelum Kejadian 1:1, sebelum penciptaan dunia, Allah, saudara orang Kristen yang sejati , Ia 

telah memilih saudara. Dia memilih saudara. Saudara  tidak sabanyak itu memilih Dia sebagai 

malahan telah memilih saudara sebelum saudara dilahirkan. Bapa dalam kekekalan masa lalu, 

Dia   memilih saudara. Dia memilih saudara. Ini merupakan suatu kebenaran yang dalam yang 

tidak perlu diperdebatkan. Hal Ini harus menyebabkan adanya sukacita. Ini merupakan 

kebenaran yang tidak perlu menyebabkan terjadinya perpecahan. Ini harus memunculkan 

nyanyian pujian kemulaan yang memang dibuat oleh  Paulus  di sini. Kebenaran yang agung 

tentang  pemilihan ini, pemilihan Allah ini, yang diulangi sebanyak lebih dari 50 kali di dalam 

Alkitab, kebenaran ini seharusnya tidak menyebabkan adanya pertentangan antar denominasi, 

sebaliknya memunculkan suatu ibadah. Allah telah memilih saudara-saudara yang Kristen. 

Ijinkan saya menceritakan sebuah cerita pendekl untuk membantu Anda memahami sedikit.  

Anak-anak senang bila orang tuanya  memberikan kepada mereka ceriter-cerita sebelum tidur. 

Kami memceriterakan kepada mereka ceritera-ceritera Alkitab dan juga ceritera-ceritera tentang 

keluarga kami. Hal itu berjalan demikian. Sekali peristiwa ada seorang pria bernama Deric dan 

seorang wanita bernama Heather. Dan mereka saling mencintai dan saudara mengetahui bahwa 

Allah  menyatukan  mereka di dalam sebuah pernikahan dan mereka hanya saling mencintai 

kemudian mereka sangat menantikan untuk memperoleh seorang anak, hal ini terutama 

diharapkan oleh Heather. Dia sangat merindukan datangnya seorang anak di didalan keluarga 

mereka. Deric juga benar-benar menginginkan seorang anak. Tapi mereka sudah bersama 

membayangkan seorang anak yang sangat mereka rindukan itu. Mereka sudah merencanakan 

sebuah nama yang akan mereka berikan kepada anak yang akan datang itu. Pada suatu hari 

Tuhan memberikan kepada mereka seorang anak. Sebelum anak itu lahirpun, kami sudah 

mencintainya. Kami menetapkan kasih sayang kita untuk dia. Sebelum mereka lahir, seperti 

ketika dia masih janin, kami mengasihinya. Saya nbelum berkomunikasi dengannya sebagai 

janin. Saya telah  belajar banyak istilah-istilah besar, saudara tahu, orang ketika saudara  

menikah dansaudara masih muda, saudara belajar semua istilah dari buku berjudul Apa Isi 

Pengharapan Ketika Anda Sedang Mengharapkan, saudara belajar semua istilah-istilah seperti 

janin. Jadi, dikatakan bahwa, sebelum saudara dilahirkan,, orang tua saudara  sudah mengasihi 

saudara. Mereka menetapkan kasih sayang mereka pada saudara. Sekarang dengarkanlah.  Itu 

merupakan sebagian kecil saja dari kebenaran yang sangat kaya. Kebenaran ini terlalu agung  

untuk dapat kita pahami. Kita tidak mampu memahami sepenuhnya. Tidak ada seorang 

teologpun di dunia ini yang dapat memperdamaikan Allah dalam kedaulatan keselamatan. Allah 
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yang melaksanakan-Nya dan tanggung jawab manusia adalah untuk bertobat, berbalik dari 

dosa, dan percaya kepada Yesus. Memang, aku tidak mengetahuinya, tapi itu baik, karena 

Ulangan 29:29 mengatakan ini. Pikirkan tentang  ini dalam hubungan dengan hal Allah memilih. 

Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuihan, Allah kita. Benarlah bahwa Allah memiliki hal-

hal rahasia dan di sini adalah salah satu dari mereka. Saya tidak memberitahu saudara 

bagaimana hal-hal ini terjadi bersama-sama. Baiklah Dia tidak memberitahukannya kepada kita. 

Sekarang yang membuat saya marah terutama ketika saya benar-benar sangat bebangga diri. 

Saya ingi mengetahui segala-galanya. Saya ingin mengetahui  apa yang terjadi di dalam 

kehidupan Britney Spears. Ketika saya melihat tabloid, saya sangat ingin tahu. Perhatikanlah 

bahwa kebanggaan dan pementingan diri sendiri  saudara ,memiliki keinginan untuk   

mengetahui segala sesuatu, tapi Allah berkata bahwa ada beberapa hal yang rahasia yang 

hanya Ia Sendiri yang tahu. Namun dia mengatakan bahwa hal-hal yang telah dinyatakan 

menjadi  milik kita dan anak-anak kita. Hal itu baik.  Jika Ia mengungkapkan sesuatu, maka hal 

itu adalah untuk kita. Ini adalah untuk anak-anak kita. Jika dia tidak menyatakannya, jangan 

mencoba untuk menguraikannya terlalu jauh. Dia telah mengungkapkan hal ini tentang saudara, 

orang-orang Kristen. Dia memilih saudara sebelum saudara  pernah melakukan sesuatu yang 

baik atau jahat, sebelum penciptaan dunia ini. Itu adalah perubahan yang radikal. Identitas 

pribadi saudara.  

Dalan posisi kita, kita berada dalam keadaan kudus dan tak bercacat,  dan kita harus bertumbuh 

maju terus. Ketika saudara menaruh kepercayaan saudara kepada  Kristus, saudara 

dipersatukan  dengan Dia. Dan ketika hal itu terjadi, kedudukan saudara berubah total. Saudara 

telah  dibenarkan.Saudara dinyatakan  benar dihadapan Allah. Bukan di atas dasar kebenaran 

saudara,  bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan  baik saudara, bukan berdasarkan 

kekudusan saudara, tetapi di atas dasar kebenaran, kesucian, kesempurnaan Yesus. Dan ketika 

saudara percaya kepada-Nya, apa yang benar dari diri-Nya menjadi kebenaran saudara. Tetapi 

kemudian secara dinamis ada pertumbuhan sebagai akibat daripada  Kristus yang hidup di 

dalam kamu, sebagai akibatl karenai dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan tumbuh secara 

dinamis di dalam pengudusanmu, dalam perjalanan saudara  bersama dengan Allah. Saudara 

akan mengalami pertumbuhan itu. Itu terjadi dengan sendirinya. Jika Roh Kudus hidup di dalam 

saudara, saudara akan mulai kehidupan yang dikuduskan. Saudara akan menjalanii kehidupan 

yang kudus.  Kita kini kudus dan tak bercacat dalam keadaan kita dan kita harus maju secara 

dinamis bila kita telah dibenarkan. Identitas saudara  di dalam Kristus adalah benar di hadapan-

Nya. Saudara sudah dibenarkan. Ketika Ia melihat saudara, Ia melihat Kristus.Saudara 

dimerdekakan untuk menjadi kudus. . 

Kebenaran yang berikutnya. Lihatlah dari ayat 4 sampai 6. Sesudah pertengahan ayat 4, 
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nampaklah kebenaran yang munculbahwa kita telah terpilih dengan cara predestinasi. Ia telah 

memilih kita secara predestinasi di dalam Kristus. Kata predestinasi muncul 5 kali di dalam 

Perjanjian Baru. Kata itu tilak jahat. Kata itu baik. Kata itu dipergunakan. Kata itu digunakan dan 

kita tidak mengerti keseluruhan artnya. Tidak seorangpun mengetahuinya, tetapi kita akan 

melihat apa yang kita perlu ketahui dari artinya.  Sebelum saudara dilahirkan, Allah telah 

menetukan saudara untuk diadopsi ke dalam keluarga-Nya, orang-orang Kristuen tak terkecuali 

siapa saudara, tak terkecuali dosa saudara, tak terkecuali pembrontakan saudara melawan Dia, 

tak terkecuali ketidak sempurnaan saudara. Ia memilih saudara secara predestinasi untuk 

memanggil saudara tuan dan kepadamu mama, Aku datang kepada kamu  dan Aku akan datang 

membawa kamu pulang, dan kamu akan menjadi bagian dari keluarga-Ku. Hal itu secara radikal 

mengubah identitas ke-Kristen saudara. Saudara berada dalam keluarga Allah. Bukan karena 

saudara seorang yang layak dikasihi. Keadaan ini seperti sebuah ceritera  tentang seorang 

muda yang datang minggu yang lalu untuk berbicara kepada saya tetang pengankatannya 

sebagai anak.Tentang kenyataan bahwa orang tuanya datang untuk mendapatkan dia ketika dia 

kurang dari satu tahun dan bagaimana mereka datang kepadanya dan dia memiliki perut yang 

buncit karena dia memiliki parasit yang menggerogoti bagian dalam tubuhnya dan dia serangan 

diare katanya. Dia harus pulang ke Amerika dan memperoleh perawatan medis ekstensif 

sebagai hasil dari itu. Wajahnya penuh dengan bintik matahari dengan, tapi keluarga yang 

mengasihinya, keluarga rohani yang memiliki rencana untuk hidupnya, yang memiliki ruang 

tunggu baginya, yang telah memilihnya berkata 'halo, kami mencintai kamu.’ "Memilih kita  

dalam kasih. "Kami mencintai kamu anak-Ku. Kamu  adalah anak kami sekarang. Kamu 

mendapatkan warisan dari kami, identitas kami.  Apa yang benar dari kami adalah tidak benar 

dari kamu. Marilah pulang dengan kami. " Anak ini adalah siswa sekolah menengah sekarang 

yang mencintai Yesus dan yang mengasihi orang tuanya. Itu adalah sedikit lukisan dari 

kebenaran predestinasi melalui Kristus. Kita dipilih untuk diadopsi. Kita sekarang adalah anak-

anak dari Bapa surgawi, pewaris bersama-sama dengan Kristus, identitas kita adalah anak Allah 

dan karena Bapa mengasihi Anak, ia juga mengasihi kita. 

Kebenaran Selanjutnya, ayat 7 sampai 8: Kita telah ditebus di dalam Kristus. Kita telah ditebus di 

dalam Kristus. Di dalam Dia, dikatakan, kita telah, dalam kata kerja bentuk lampau, memperoleh 

penebusan. Penebusan adalah sesuatu milik yang sudah dibayar  harganya.  Sebuah harga 

tebusan telah dibayarkan untuk membeli kembali seseorang atau sesuatu. Seseorang atau 

sesuatu yang telah terjuah dalam perbudakan dan seseorang datang dan membayar harga 

untuk membeli orang itu kembali dari bebas perbudakan. Hal itulah yang saudara lihat dalam 

Kitab Keluaran. Kita memperhatikan untuk  semua waktu di Veggie Tales. Hal ini disebut Mo dan 

Keluaran yang besar. Mungkin saudara harus mendapatkannya yang satu. Musa memimpin 
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orang Israel keluar, tetapi ia melakukannya setelah Allah memharuskan  mereka untuk 

mengoleskan darah  anak domba pada kusen pintu sehingga ketika malaikat maut datang 

melalui, ia akan melewati rumah saudara ketika ia melihat tanda darah.  Harus menjadi harga 

yang dibayar, darah domba ini merupakan bayarannya dan sebagai hasilnya, Allah 

membebaskan umat-Nya. Ia memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir.  

Kita harus ditebus dari belenggu dosa kita. Kita perlu ditebus oleh darah Kristus. Dan jika 

saudara berada dalam Kristus, saudara telah ditebus. Karena harga penebusan telah dibayar. 

Yesus menjalani kehidupan yang sempurna yang saudara tidak bisa jalani. Dia mengalami 

kematian yang sempurna yang saudara tidak bisa alami. Sebenar Dia tidak harus mati 

sedemikian, tetapi dia mati sebagai korban pengganti, Ia mati mengganti tempat saudara. Dia 

adalah Anak Domba Allah dan semua domba-domba lain berseru dan menunjuk kepada-Nya.  

Yesus, Anak Domba Allah, telah datang untuk mengangkut dosa-dosa umat-Nya. Itu adalah 

harga penebusan dan  sebagai hasil daripadanya, Saudara mengalami pembebasan, semua 

orang Kristen. Identitas saudara adalah adalah sebagaiI orang yang merdeka. Saudara seorang 

yang benar-benar merdeka. Kita telah ditebus oleh darah Kristus.  Kita telah dibebaskan dari 

perbudakan. Identitas kita adalah manusia merdeka, perempuan yang merdeka. Saudara tidak 

lagi berada di Mesir. Saudara tidak lagi berada 

di dalam dosa dan saudara telah merdeka dalam Kristus. 

Bukan hanya itu, tapi kita telah  diampuni melalui darah Kristus! Kita telah diampuni melalui 

darah Kristus. Kita berada dalam keadaan bersih. Ini mengingatkan saya kembali pada hari 

ketika saya berada di sekolah dasar. Saya berharap tidak ada guru saya yang dulu di sini. Saya 

dibesarkan di Homewood. Saya pergi ke Edgewood.  

Saya berharap tidak ada guru saya yang dulu ada di sini karena waktu itu seringkali ketika orang  

harus pergi bermain di taman bermain sedangkan saya  harus tinggal di dalam. Saudara tahu 

apa yang terjadi ketika ia mendapat masalah. Benar? Dihukum untuk membersihkan papan tulis. 

Beberapa dari saudara-saudara pasti mengingat itu. Jangan bertindak seperti yang saudara 

tidak lakukan. Ketika saudara mendapatkan masalah saudara harus tinggal di dalam sementara 

orang lain bermain dan saudara harus membersihkan papan tulis. Saya sering melakukan  

membersihkan papan tulis dalam hidup saya. Dan saya ingin kembali dan mengaku  'ya, saya 

berdosa.’  Saya telah tidak taat. Ya, saudara tahu bahwa sebenarnya saya harus berbuat lebih 

daripada hanya membersihkan papan tulis Saudara pasti mengetahuinya. Allah telah 

membersihkan papan tulis saya. Dia telah dicuci papan tulis  saya. Dosa-dosa saya telah Ia 

ampuni. Itulah Kabar Baik. Melalui Injil Yesus Kristus, identitas saya telah diubah. Ini 

mengingatkan saya tentang bagaimana ketika kami masih tinggal di Miami, istri saya dan saya  
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pergi ke pantai yang cukup indah. Dan kami  berjalan di pantai berpasir putih  di Miami. Saya  

dapat mengingat dengan kebelakang setelah kami berjalan beberapa saat, nampak bekas jejak 

kaki kami di pasir. Hal itu adalah gambaran yang menarik  ketika sebuah gelombang datang 

membentur pantai dan kemudia ia akan mengalir kembali dan bekas jejak kaki kami lenyap.  

Bekas jejak kaki kami telah dilenyapkan sama sekali. Itu menarik. Hal itu menampakkan  bekas-

bekas asal kedatangan kita telah tidak lagi meninggalkan bekas dan arah ke mana kita akan 

pergi itu belum muncul. Saudara-saudara betapa betapa hebatnya  gambaran proses 

pengampunan. Benarkah? Bahwa  masa lalu saudara, tidak peduli apakah itu benar-benar 

ukuran besar sebesar ukuran  dosa seperti sepatu 44, seperti saya memakai ukuran sepatu 44, 

baik, ukuran dosa sangat besar 44 dosa di masa lalu atau apakah itu hanya ukuran kecil 32 

tetapi yang yang pasti bahwa darah Kristus telah menbasuhnya bersih. Puji Allah, bahwa 

saudara telah ditebus. Saudara  telah  diampuni. Hal itu mengubah identitas saudara. 

 

Poko berikutnya. Ayat 9 through10. Puji Allah bahwa Ia telah mengungkapkan kepada kita 

kehendak-Nya di dalam Kristus. Orang-orang kudus Perjanjian Lama tidak mengerti tentang apa 

yang Paulus akan ajarkan  di dalam ayat-ayat ini. Hal itu merupakan  kehendak Allah dari sejak 

awalnya. Allah mengajar di dalam Surat Efesus fasal 2, fasal 4 saudara baca sewaktu saudara 

tiba di rumah, Allah menyatukan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi bersama-sama sebagai 

satu  tubuh dan ini merupakan rencana Allah dari awal mulanya. Saya akan menunjukkannya 

kepada saudara. Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman dalam kondisi segambar dan 

serupa dengan Allah. Benarkah? Apa warna kulit Adam dan Hawa pada waktu itu? Kita tidak 

mengetahuinya. Mereka bisa saja berwarna merah, kuning, hitam atau putih. Tapi hal itu tidak 

menyatakan apa-apa. Hal ini tidak cukup memuaskan. Kemanusiaan jatuh dari perhatian Allah. 

Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sebagai akibat dari itu, Allah menyatakan bahwa Ia akan 

mengirimkan seorang bayi. Aku  akan mengirimkan seorang putera yang adalah benih 

perempuan. Itu merupakan isi Kejadian 3:15. Dan benih perempuan akan meremukkan kepala 

ular, yang merupakan musuh Allah. Aku akan menebus umat-Ku. Dan kemudian dia 

mengunjungi Abraham. Dan Ia berkata "Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa 

yang besar '. Dan bangsa ini adalah bangsa  Israel. Tetapi rencana-rencana dan tujuan Allah 

ternyata lebih besar dari Israel karena Allah berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian fasal 

12, Aku akan memberkati engkau Abraham dan inilah alasannya; karena di dalam kamu,  

didalam keturunanmu, semua bangsa-bangsa di dunia akan diberkati, di dalam keturunan 

Abraham, keturunan Abraham, ada Mesias, Ia Yang dijanjikan, Dialah Kristus, Pribadi yang akan 

datang untuk mempersatukan orang-orang Yahudi, dan bukan Yahudi, orang-orang dari setiap 
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suku dan setiap bahasa dan setiap bangsa. Allah akan mempersatukan mereka, Efesus fasal 1 

memberitahunya kepada kita, yuga semua tulisan di dalam Alkitab. Ia menjadikan kita satu. 

Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan dia adalah Tuhan dari segala tuhan! Hal ini secara 

radikal mengubah identitas kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tidak lagi 

berada di dalam kegelapan seperti hitam. Kita tidak lagi yang pertama dan terutama, putih. Kita 

tidak lagi pertama dan terutama apa yang diidentifikasi oleh pendidikan kita di perguruan tinggi 

yang kita pergi atau oleh pendidikan yang tidak sempat  kita ikuti. Kita i tidak lagi diidentifikasi 

oleh organisasi denominasi yang kita ikuti. Kita dinilai dengan ukuran: di dalam Kristus. 

Merupakan meterai kita. Itulah siapa kita. Kita berada di dalam Kristus. Kristus akan memerintah 

orang-orang yang telah dipersatukan-Nya selamanya! Dan dia, doa Yesus untuk menyatukan 

dalam Yohanes Bab 17 akan digenapi. Mereka akan menjadi sempurna, 

sempurna menjadi satu. 

Ketika gereja menyadarinyai, ketika umat Allah menyadarinya, siapakah mereka sebenarnya, 

maka identitas sejati mereka, menjadikan mereka satu. Dalam rencana Allah sejak dari awalnya 

Ia merencanakan cara yang lebih besar daripada hitam atau putih. Ini adalah kumpulan orang-

orang dari setiap suku dan bahasa dan bangsa. Dia menyatukan mereka bersama-sama di 

dalam Kristus. Itulah pribadi saudara.Dia telah menyatakan kepada kita kehendak-Nya di dalam 

Kristus dan ia telah memberi kita suatu warisan di dalam Kristus.  

Beberapa dari antara saudara tidak pernah berpikir tentang suatu warisan karena saudara 

mungkin tidak mendapatkan warisan di luar surga, tapi perhatikanlah, saudara sudah mendapat 

warisan yang ada di dalam Kristus. Warisan saudara ternyata adalah: bahwa saudara 

memperoleh Allah,dan saudara mengenal Allah. Saudara telah diperdamaikan dengan Allah dan 

dengan umat-Nya. Saudara telah  mendapatkan Kristus. Saudara  mengenal Dia. Dia juga 

mengenal saudara dan suatu haripasti saudara akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. 

Itu adalah wujud warisan sebenarnya dan berkat-berkat yang mengalir daripadanya. Ini 

mengingatkan saya pada kisah sebuah keluarga yang pergi dari Amerika ke Eropa dan mereka 

terbang di atas samudera Atlantik dan ibu itu melihat keluar jendela pesawat serta ia melihat 

betapa indahnya pemandangan itu. Dan dia mengatakan 'ini adalah pemandangan indah sekali. 

Ini sangat ndah.' Dia melihat kepada putrinya yang berusia enam tahun dan dia berkata, 'Sarah, 

ini adalah pemandangan indah yang mirip sorga '. Sarah melihat keluar jendela dengan 

pandangan penuh tanda tanya di wajahnya. Dalam kekecewaannya ia menyatakan, ‘Tetapi Ibu 

di manakah Yesus? " Yesuslah yang membuat surga begitu mulia. Langit baru, bumi baru, kota 

yang Arsitek dan Pembangun-Nya adalah Allah, Yerusalem Baru yang akan turun dari sorga dan 

merupakan tempat yang nyata.  



 

Página (Page) 
1
1 

 

Orang-orang yang akan berada di sana berasal dari setiap orang dan suku dan bangsa.  Mereka 

akan menyembah Dia bersama-sama, dipersatukan sebagai satu umat. Kita kini sudah bisa 

melihat sedikit  tetapi belum secara sempurna. Sorga sebagai dalam warisan kita adalah Allah, 

adalah Kristus. Kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita.  Kita telah dimeteraikan di dalam 

Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ini merupakan kebenaran yang tak terubahkan. Jenis 

seperti, saudara tahu orang tua, cincin muncul, bahwa anak-anak kecil saudara, mereka 

pengisap kecil, cincin itu muncul. Mungkin sebagian dari saudara memiliki beberapa di saku 

saudara sekarang. Cincin muncul dan ketika anak-anak saudara sedang bermain dan mereka 

pergi dan mereka membentur  sofa dan meninggalkan kesan yang permanen dari pop cincin, 

seperti lingkaran kecil yang tetap ada tidak ada peduli seberapa keras saudara menghapusnya. 

Jika saudara berada dalam Kristus, jika saudara percaya, saudara telah dimeteraikan dengan 

Roh Kudus dan tidak akan terhapusi. Seperti yang noda ceri tidak akan pergi. Warisan saudara 

yakin. Kehendak Allah akan tercapai kata ayat ini. Saudara memiliki harapan besar karena Allah 

telah memberi saudara semangat, yang merupakan uang muka dari warisan yang akan saudara 

terima. Dia telah menyegel saudara.  

Kepemilikan kita akan Roh Kudus merupakan jaminan warisan kita. Ini menjamin kesatuan kita 

dan pertumbuhan kita dalam kekudusan. Hal ini sangat penting. Dengarkan saya. Kita sebagai 

pengikut Kristus memiliki warisan yang terjamin. Tetapi sebuah pertanyaan muncul ketika saya 

memperhatikan hal ini, bagaimanahak seseorang bisa mengetahui jika mereka memiliki Roh 

Kudus atau tidak? Minggu lalu kita melihat Matius fasal 7 dan kami belajar bahwa akan ada 

banyak orang pada hari Penghakiman yang akan berdiri di hadapan Allah dan berkata 'Tuhan, 

Tuhan. Apakah saya tidak melakukan ini, itu atau yang lain dalam nama Tuhan? " Dan Yesus 

akan memandang kepada mereka dan Ia akan mengatakan enyahlah dari pada-Ku karena 

aku tidak pernah mengenal saudara. Saudara berfikir apakah saudara dapat sunguh-sungguh 

ditipu ? Saya berpendapat begitu. Bagaimana saudara  bisa tahu apakah saudara benar-benar 

memiliki Roh Kudus? Saya senang saudara bertanya. Surat 1 Yohanes berbicara tentang hal itu. 

Surat 1 Yohanes mengatakan dalam fasal 5 ayat 13 bahwa hal-hal ini ditulis supaya saudara  

tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Saudara dapat memiliki keyakinan dan di sini 

saudara bisa memiliki keyakinan tahu bahwa saudara memiliki kepastian, bagaimana saudara 

bisa tahu bahwa saudara memiliki Roh Kudus. Apakah saudara siap? 

Nomor 1: 1 Yohanes fasal 4 ayat 20 sampai 21: Saudara akan mencintai gereja. Saudara akan 

mencintai umat Allah. Saudara pasti  akan. Dalam 1 Yohanes fasal 4 ayat 20 Jikalau seorang 

berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena 

barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,  tidak mungkin mengasihi Allah, yang 
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tidak dilihatnya. 21 Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus 

juga mengasihi saudaranya. Jadi hipotetis berbicara, mari kita mengatakan bahwa pada akhir 

1800-an di perkebunan di  Amerika, ada sekelompok orang yang bertemu bersama dan 

beribadah dan menyanyikan lagu-lagu tentang betapa mereka mencintai Allah dan berdoa 

kepada Allah bahwa mereka mencintai-Nya. Dan kemudian mereka meninggalkan pertemuan itu 

dan mereka dalam kebencian dan kemarahan terhadap orang Kristen yang sejati yang sudah 

dilahirkan kembali karena mereka tidak terlihat seperti mereka atau tercium seperti mereka. 

Apakah saudara berpikir bahwa  adalah mungkin bahwa saudara dapat datang dan berkata saya 

mengasihi Allah dan membenci saudara dan saudari di dalam Kristus yang sedang dianiaya di 

seberang laut? Saudara mengasihi saudara dan saudari dalam Kristus di kota ini yang tidak  

terlihat sepertisaudara? Apakah saudara berpikir bahwa adalah mungkin bahwa setan bisa 

menipu saudara?  Saudara dibesarkan di gereja dalam hidup saudara dan saudara berpikir 

Anda telah dilahirkan kembali dan saudara berpikir bahwa saudara memiliki Roh Kudus, saudara 

berpikir saudara adalah seorang Kristen, saudara berpikir bahwa saudara sudah diselamatkan 

dan saudara berkata 'Allah, aku mengasihi-Mu', tetapi saudara membenci orang?Saudaraa 

membenci umat-Nya. Saudara telah tertipu. Mungkin saudara tertipu atau Anda hanyalah 

seorang pembohong yang asli. Berhentilah untuk  berpura-pura. Saudara  tidak perlu tetap 

seperti itu. Bertobatlah dari dosa saudara. Taruhlah kepercayaan saudara di dalam Kristus, 

Kristus mengetahui tentang semua sejarah manusia. Allahlah Yang membuka mata orang-orang 

yang membenci saudara-saudari mereka dan juga mereka yang tertipu. 

Cara kedua agar saudara dapat mengetahui apakah saudara memiliki hidup yang kekal, jika Roh 

Kudus benar-benar hidup di dalam saudara adalah jika saudara mengalami hidup yang kudus 

untuk yang sedang bertumbuh. Karena  keadaan saudara kini saudara sudah dibenarkan dan 

kudus tidak berdasarkan perbuatan-perbuatan saudara ketika saudara sungguh-sungguh 

diselamatkan, dibenarkan, tetapi saudara akan terus bertumbuh sebagai Allah membuat saudara 

menjadi lebih seperti Yesus, karena Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan 

menyelesaikannya dan saudara  semakin tumbuh secara progresif dalam hal itu. Kekudusan 

merupakan salah satu tanda pertumbuhan. 1 Yohanes fasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-

anak Allah dan anak-anak Iblis; setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari 

Allah, demikian juga barangsiapayang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3:10. 1 Yohanes 

fasal 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. 5 Dan inilah 

berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah 

terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.  Allah itu kudus. 6 Jika kita katakana, 

bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita 

berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.  Apakah saudara  mengerti tu? Berikut adalah 
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bagaimana saudara bisa mengetahui apakah saudara memiliki Roh Kudus. Apakah ada nilai-

nilai kekudusan  dalam hidup saudara dan saudara semakin bertumbuh did alamnya? Oh, 

saudara dapat datang ke gereja dan berkata 'Tuhan, Tuhan'. Saudara bisa tumbuh di tempat itu  

dan memberikan perpuluhan serta melakukan banyak hal seperti itu, tetapi jika saudara telah 

dilahirkan kembali, jika Roh Kudus hidup di dalam diri saudara, pastilah ada perbedaan dalam 

hidup saudara. Jika saudara menyatakan berada di dalam terang dan dalam kebiasaan hidup 

saudara tinggal dalam kegelapan, saudara adalah seorang pendusta atau saudara telah  ditipu 

habis-habisan. Tetapi saudara tidak harus tetap tinggal dalam kehidupan itu. Bertobatlah dari 

dosa saudara. Percayalah kepada Yesus hari ini dan Ia akan menebus hidup saudara. Dia pasti 

menyelamatkan saudara. Saudara dapat bergabung dalam keluarga-

Nya segala sesuatu pasti berubah. 

Ada dua cara saudara dapat mengetahui bahwa saudara memiliki Roh Kudus. Kasih dan 

Kekudusan. Tapi jika saudara memiliki Roh Kudus,  identitas saudara, identitas saudari  aman di 

dalam Kristus. 

Memasukii dalam kesimpulan. Puji Allah yang hanya oleh anugerah saja. Saudara tidak layak 

menerimanya. Saudara tidak memperolehnya sebagai imbalan. Bagian ini penuh anugerah ini 

kata yang Allah telah dicurahkan dengan melimpah. Hal ini oleh anugerah saja. Itu hanya melalui 

iman saja. Itu hanya melalui iman saja. Percayalah pada-Nya. Peganglah erat-erat. Bersandar 

pada -Nya Tetap mempercayai-Nya. Tetaplah memeluk. Tetaplah bersandar. Hal inihanya  di 

dalam Kristus saja. Kristus adalah satu-satunya Jalan. Ini merupakan sejarah membawa ke 

dalam kebersamaan orang-orang dari setiap suku dan bahasa dan bangsa. Tidak ada nama lain 

dibawah langit  yang oleh-Nya saudara  diselamatkan. Terlepas dari apa yang dikata Dalai 

Lama. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup dan tidak ada yang datang kepada Bapa tetapi 

hanya melalui penebusan, korban kematian-Nya, untuk keperluan mereka. Sehingga mereka 

dapat dibenarkan  di hadapan Allah, mereka kudus di hadapan Allah, tanpa cela di hadapan 

Tuhan, bukan berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, tapi atas dasar apa yang Kristus 

telah dilakukan. Puji Allah bahwa ini bukan hanya untuk kita saja. Ini adalah bagi bangsa-

bangsa. Kita harus pergi kepada bangsa-bangsa. Kita harus pergi ke Birmingham untuk orang-

orang yang tidak sama seperti kita dan juga kepada orang-orang  Badui. Puji Tuhan bahwa ini 

adalah untuk Kemuliaan-Nya saja. Tidak ada kebanggaan bagi kita.. Ini oleh anugerah  Allah. 

Dan gereja, Puji Allah bahwa identitas kita yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Saudara 

harus menjawab hal ini.  
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