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Jika saudara memiliki Alkitab - dan saya harap saudara mempunyainya - biarkan saya mengundang 

saudara untuk membuka Alkitab saudara bersama dengan saya di 1 Korintus pasal 1.  1 Korintus pasal 1. 

Saya sangat menyadari bahwa malam ini saya melihat sekelompok orang dengan beragam kebutuhan 

dalam kehidupan saudara.  Banyak dari saudara membutuhkan sukacita sekarang ini di dalam hidup 

saudara.  Banyak dari saudara, dalam kesibukan kehidupan ini, dan beban-beban hidup ini yang 

membebani saudara,  dan saudara merindukan sukacita yang mendalam dan yang tinggal tetap yang 

menggantikan keadaan  saudara.  Banyak dari saudara membutuhkan kedamaian.  

Saudara mungkin sedang bergumul dengan keputusan-keputusan, berjalan melalui situasi di mana 

saudara tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya.  Mungkin hal-hal yang tidak berjalan sesuai 

dengan apa yang saudara rencanakan, dengan apa yang saudara impikan.  Saudara tidak yakin apa 

langkah berikutnya yang akan diambil.  Beberapa dari saudara membutuhkan penghiburan.  Ada tiga 

anggota keluarga seiman kita yang meninggal minggu lalu,  jadi saya tahu setidaknya ada tiga keluarga 

dalam keluarga seiman kita yang sangat membutuhkan penghiburan.  
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Banyak dari saudara yang membutuhkan kasih, mungkin merasa sendirian, dan benar-benar hanya 

mengharapkan seseorang untuk mau berpaling.  Banyak dari saudara yang membutuhkan kekuatan.  

Saya kira ada beberapa orang di ruangan ini yang mungkin merasa seperti saudara berada di bagian akhir 

dari diri saudara sendiri, mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah, mungkin sebagai ibu, atau ayah, ibu 

tunggal, atau ayah tunggal, janda, duda, suami, istri,  atau masih lajang.  Saudara bertanya-tanya di mana 

sumber daya yang bisa dikerahkan, supaya terus maju dengan apa yang harus saudara capai.  Apa yang 

ingin saya usulkan malam ini adalah bahwa satu-satunya harapan saudara untuk sukacita, dan satu-

satunya harapan saudara untuk kedamaian, dan satu-satunya harapan saudara untuk penghiburan, satu-

satunya harapan saudara akan cinta, dan satu-satunya harapan saudara untuk kekuatan dalam hidup ini 

ditemukan dalam salib Yesus Kristus.  

Tujuan saya malam ini adalah untuk menunjukkan kepada saudara bahwa satu-satunya harapan saudara 

dalam hidup ini ditemukan dalam kematian yang brutal,  berdarah, memalukan, mengerikan dari Seorang 

pria telanjang di atas tiang kayu.  Itulah satu-satunya harapan saudara.  Sekarang saya menyadari bahwa 

hal ini kedengarannya berani dan bahkan mungkin aneh bagi beberapa orang, mungkin tidak banyak 

orang,  tetapi keinginan saya, doa saya adalah bahwa malam ini setiap orang di dalam ruangan ini akan 

berjalan meninggalkan tempat ini dan berpegang teguh pada salib Yesus Kristus sebagai satu-satunya 

harapan saudara;  dimana saudara akan melihat salib Yesus Kristus di tengah-tengah segala sesuatu yang 

saudara lakukan, dan segala sesuatu dari diri saudara, dan segala sesuatu yang saudara inginkan, dan 

segala sesuatu yang saudara butuhkan, segala sesuatu yang saudara rindukan dalam kehidupan ini.  

Sekarang disini saya ingin menunjukkan hal ini kepada saudara.  Saya ingin berbicara malam ini 

khususnya bagi orang-orang Kristen, pria dan wanita di dalam ruangan ini yang telah menemukan 

pengampunan atas dosa-dosa saudara di salib Kristus, pria dan wanita di dalam ruangan ini yang telah 

datang ke salib dan menemukan keselamatan bagi jiwa saudara.  Alasan saya ingin berbicara secara 

khusus kepada orang-orang Kristen adalah karena kepada merekalah surat ini yaitu 1 Korintus dituliskan.  

Saudara melihat di bagian awal dari 1 Korintus pasal 1, saudara melihat penulis dan pendengar dari awal. 

"Paulus" - dia menulis surat ini - "yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari 

Sostenes, saudara kita” – kepada merekalah surat ini ditulis - " kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu 

mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan 

semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka 

dan Tuhan kita.  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus 

menyertai kamu.” 



 

Página (Page) 3 

 

Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen.  Jadi hubungannya adalah bahwa jika saudara telah 

membaca seluruh 1 dan 2 Korintus dalam dua minggu terakhir dalam rencana pembacaan Alkitab kita 

sebagai sebuah gereja, maka saudara telah melihat pasal ini, bagian dari pasal yang akan kita baca malam 

ini merupakan dasar untuk kedua kitab tersebut,  1 dan 2 Korintus,  karena Paulus sedang berbicara 

kepada sekelompok orang Kristen yang telah menerima keselamatan di kayu salib, yang telah 

menemukan pengampunan atas dosa-dosa mereka di kayu salib,  tetapi apa yang telah mereka lakukan 

adalah memindahkan dari kayu salib ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik di dalam kekristenan, 

demikianlah yang mereka pikirkan.  

Dan Paulus berkata, "Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak.  Kamu tidak boleh meninggalkan salib di belakang.  

Salib adalah pusat dari segala sesuatu, tidak hanya pada titik dimana kamu menjadi seorang Kristen 

tetapi dalam seluruh kehidupan Kristen"  Maka apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin berbicara 

secara khusus kepada orang-orang Kristen, dan saya ingin menunjukkan lima alasan mengapa salib 

menjadi pusat kehidupan saudara, tetapi saya tahu bahwa ada beberapa orang di ruangan ini yang bukan 

orang Kristen.  Ada banyak orang yang bukan pengikut-pengikut Kristus.  

Jadi kerinduan saya untuk saudara adalah bahwa saudara akan melihat betapa berharganya,  dan sangat 

bagusnya,  dan indahnya salib Yesus Kristus,  dan untuk pertama kalinya saudara di dalam jiwa saudara 

akan pergi berjalan ke salib sebagai satu-satunya harapan saudara,  bukan hanya dalam hidup ini saja 

tetapi untuk seluruh kekekalan.  Jadi, dari sinilah kita akan memulai, dan saya ingin kita untuk memulai di 

dalam 1 Korintus 1:18. Saya ingin kita membaca bagian ini bersama-sama dan kemudian 

mempertimbangkan tuntutan ini dimana salib adalah pusat dari kehidupan kita, salib harus menjadi 

pusat dari kehidupan kita.  

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.  Karena ada tertulis: 

"Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan 

Kulenyapkan."  Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah 

pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?  

Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah 

berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.  Orang-orang 
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Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan 

Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang 

bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun 

orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.  Sebab yang bodoh dari 

Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada 

manusia. 

 

 Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: menurut ukuran 

manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak 

orang yang terpandang.  Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-

orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang 

kuat,  dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang 

tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti,  supaya jangan ada seorang 

manusiapun yang memegahkan diri di hadapan Allah.   Tetapi oleh Dia kamu berada dalam 

Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan 

dan menebus kita.  Karena itu seperti ada tertulis: "Barangsiapa yang bermegah, hendaklah ia 

bermegah di dalam Tuhan." 

 

 Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-

kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu.  Sebab 

aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu 

Dia yang disalibkan.  Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut 

dan gentar.  Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata 

hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan 

bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 

 

Mari kita berhenti di sini, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami semua, termasuk 

hidup saya, dengan berbagai kebutuhan.  Engkau sendiri yang mengenal setiap situasi di dalam ruangan 

ini, setiap keadaan di ruangan ini, dan setiap kerinduan dan keinginan, dan setiap kebutuhan di ruangan 

ini.  Maka saya berdoa supaya saya tidak akan berbicara dengan perkataan bijaksana yang sombong, 
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tetapi beberapa saat berikut ini akan menjadi demonstrasi Roh dan kuasa di dalam perkataaa-Mu. Kami 

berdoa supaya Engkau mengambil perkataan ini dan oleh Roh-Mu membawanya sehingga menjadi beban 

bagi setiap hati di ruangan ini.  

Kami percaya bahwa tidak satupun dari kami berada di sini secara kebetulan, maka kami berdoa supaya 

Engkau mengambil perkataan ini dan menanamkannya dalam hidup kami, dalam hati kami, bahwa 

Engkau akan melintasi ruangan ini menarik orang-orang kepada salib Kristus dengan Roh-Mu untuk 

pertama kalinya. Dan supaya Engkau menarik orang-orang Kristen, mereka yang tahu bahwa Engkau di 

dalam Kristus, bahwa Engkau akan menarik kami untuk melihat salib dengan mata baru dan perspektif 

yang segar, dan supaya Engkau mengingatkan kami pada keindahan dan sentralitas salib.  Kami ingin 

melihat demonstrasi dari Roh-Mu dan kuasa-Mu, dalam firman-Mu malam ini, maka kami berdoa dan 

kami meneruskan beberapa saat berikutnya dengan pengharapan besar.  Dalam nama Yesus.  Amin.  

Ada banyak di bagian ini yang berasal dari perkataan  Allah, dan saya sudah bergumul bagaimana cara 

terbaik untuk mempelajarinya.  Apa yang ingin saya lakukan dan kita akan membahas terutama di bagian 

terakhir dalam 1 Korintus pasal 1.  Kita akan melihat berapa banyak kita mendapatkan pasal 2, tetapi juga 

1 Korintus pasal 1, di bagian terakhir ini.  Apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya ingin kita 

mempelajari gambar ini.  Gambar ini berbicara tentang salib. Saya ingin kita mempelajarinya secara 

kronologis, dan apa yang saya maksudkan adalah saya ingin kita mulai dari perspektif dari kekekalan di 

masa lalu, dan saya ingin kita melihat salib dari kekekalan di masa lalu dan terus berlanjut sampai 

kekekalan di masa depan, dan melihat seluruhnya secara kronologis.  

Saudara akan melihat apa yang saya maksudkan bila kita lanjutkan, dan sepanjang ini kita melihat lima 

alasan mengapa salib menjadi pusat dari kehidupan saudara sebagai orang Kristen.  Jadi inilah alasan 

nomor satu,  alasan nomor satu mengapa salib menjadi pusat kehidupan saudara,  karena salib 

menunjukkan kasih sayang Allah yang telah ditetapkan sebelumnya bagi saudara.  Karena salib 

menunjukkan kasih sayang Allah yang telah ditetapkan sebelumnya bagi saudara.  Hah.  Jadi di sini saya 

ingin mengakui dari awal bahwa saya mulai dengan yang pemikiran yang paling membingungkan, 

penyebab yang membingungkan, debat yang membuat orang tertidur, e-mail yang memunculkan titik di 

sepanjang waktu bersama malam ini adalah tepat di sini.  

Salib adalah pusat kehidupan saudara karena salib menunjukkan kasih sayang Allah yang telah ditetapkan 

sebelumnya bagi saudara.  Jadi saya ingin saudara melingkari beberapa kata, dua kata kunci.  Dua kata 

kunci ini disebutkan beberapa waktu yang berbeda masing-masing di dalam teks.  Mari kita mulai dengan 
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ayat 22.  Kita akan membaca ayat ini, sekali lagi, bagian ini dan saya akan memberitahu saudara kapan 

harus dilingkari, dua kata.  Ayat 22 mengatakan, " Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-

orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang 

Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk 

mereka yang” – apa -  “dipanggil”, lingkari kata ini.  “Bagi mereka yang dipanggil baik orang Yahudi, 

maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah," bagi mereka yang 

dipanggil.  

 

Dan kemudian saudara mendapatkan ayat 26 dan Paulus berkata, "bagaimana keadaan kamu, ketika 

kamu dipanggil." Jadi lingkari disini lagi.  Ini disebutkan dua kali dalam bagian yang kita baca.  Bahkan,  

saudara dapat melihat kembali di bagian awal 1 Korintus pasal 1 dimana kita membacanya dengan sangat 

cepat, tetapi dalam pasal 1:2 dia menggunakan kata yang sama, "Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu 

mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus” – lingkari 

kata ini – “dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus.”  

Jadi tiga kali dia berbicara tentang bagaimana Allah memanggil.  

Jadi inilah kunci pertama.  Kata kunci kedua, teruskan ke ayat 27.  Paulus berkata, " Tetapi apa yang 

bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat,”  lingkari kata “memilih” 

disini.   Dia memilih apa yang bodoh di dunia untuk mempermalukan yang berhikmat.  “Allah memilih” – 

lingkari lagi kata ini – “Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.”  Ayat 

28, “Allah memilih” – lingkari kata ini untuk ketiga kalinya – “dan apa yang tidak terpandang dan yang 

hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang 

berarti.” 

 

Jadi dua kata ini yang saya ingin kita memikirkannya selama beberapa detik disini.   Dpanggil, memilih. 

Memanggil, memilih.  Mari kita mulai dengan yang pertama.   Dipanggil, ini adalah kata yang digunakan 

Paulus di poin-poin yang berbeda untuk menjelaskan kemurahan yang menarik orang-orang untuk datang 

kepada Diri-Nya, bagaimana Tuhan menarik orang kepada Diri-Nya di dalam keselamatan, bagaimana Dia 

membawa orang kepada diri mereka sendiri.  Dia memanggil mereka. Dan ini kita lihat sebelumnya di 

awal pasal ini, dipanggil menjadi orang-orang kudus, dipanggil untuk diselamatkan.  
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Bahkan, untuk membantu kita memahami ini mari kita kembali ke beberapa halaman sebelumnya di 

dalam Alkitab saudara yaitu Roma pasal 8.  Roma adalah kitab yang terletak tepat sebelum 1 Korintus.  

Bukalah ke Roma 8:28. Saya menduga ayat ini mungkin sangat akrab bagi banyak orang Kristen di 

ruangan ini.  Roma 8:28.  Saya ingin kita melihat konteksnya disini.  

Roma 8:28 mengatakan, Paulus menulis, " Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala 

sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah.  Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga 

ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, 

menjadi yang sulung di antara banyak saudara.  Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula,” – apa – 

“dipanggil-Nya” jadi lingkari kata ini.  “Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. 

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

Jadi lihatlah hubungannya disini dimana Paulus menunjukkan kepada kita di dalam Roma 8 diantara 

orang-orang yang ditentukan-Nya, ia juga dipanggil-Nya.  Orang-orang yang dipanggil-Nya mereka juga 

dibenarkan-Nya.   Orang-orang yang dibenarkan-Nya dia juga dimuliakan-Nya.  Dia memanggil mereka 

menurut tujuan yang ditetapkan-Nya, dan inilah kuncinya.  Roma 8:28 seringkali diambil keluar dari 

konteks.  Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 

mengasihi Dia.  Ini tidak berarti, orang-orang Kristen, bahwa segala sesuatu selalu akan berjalan dengan 

baik bagi saudara, danakan terus berbunga-bunga, dan akan selalu dalam keadaan yang indah.  

Bisakah saya mendapatkan amin dalam hal ini?  

Menyaksikan realita tersebut, ya.  Tetapi itu tidak berarti Roma 8:28 adalah bohong.  Kenyataannya 

adalah segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan.  Apa yang baik?  Yang 

baik adalah – teruskan ke ayat 29, "Apa yang telah Tuhan tentukan untuk dilakukan."  Dia telah 

menentukan untuk mengambil hidup saudara sebagai orang Kristen dan untuk menjadikan saudara 

serupa dengan anaknya, menjadi serupa dengan Kristus.  Inilah yang baik.  Yang terbaik adalah melihat 

seperti Kristus, mengenal Kristus,  dan menjadi seperti Kristus.  Dan kenyataannya adalah kadang-kadang,  

saya akan mengatakan,  sering kali atau paling sering dalam pencobaan dimana kita adalah yang paling 

sesuai dengan keserupaan-Nya.  

Dan jadi kita bisa bersukacita dalam pencobaan.  Bukan sesuatu yang basi,  tampak selalu tersenyum di 

wajah saudara dan bersikap seolah-olah segala sesuatunya baik dan mudah, tidak.  Tetapi, bersukacita, 
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karena bahkan di saat-saat yang  paling gelap dalam hidup saudara, Tuhan sedang bekerja di dalam diri 

saudara menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, dan mengajar saudara siapa Kristus itu, dan 

mejadikan saudara serupa dengan gambar-Nya. Dan inilah yang baik yang kita inginkan sebagai orang 

Kristen.   Dan apa yang dia katakan di sini adalah, "Ini adalah apa yang ditentukan Allah.  Tujuan-Nya 

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

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

mereka itu juga dimuliakan-Nya.” 

 

Dengan kata lain, saudara dapat mengambilnya di tumpukan.   Saudara yang  telah dipanggil saudara 

akan menjadi serupa dengan gambaran Kristus, dan satu hari itu akan menjadi lengkap dan saudara akan 

dimuliakan bersama  dengan Dia.  Inilah kabar baik.  Sekarang saya tidak seharusnya khotbah tentang 

Roma 8:28-30.  Kita mempunyai banyak materi di dalam 1 Korintus 1,  tetapi inilah kunci.  Kitai sudah 

dipanggil,  ditarik kepada Kristus,  untuk menjadi lebih serupa Kristus.  Jadi sekarang  bukalah Roma pasal 

11.   Sekarang Roma pasal 9, 10, dan 11 adalah pikiran yang membingungkan,  penyebab kebingungan,  

penyebab debat,  tiga pasal dalam Alkitab yang berbicara tentang kemurahan Allah dan kasih karunia di 

dalam keselamatan.  

Apa yang ingin saya tunjukkan kepada saudara kata ini "dipanggil",  digunakan lagi dalam Roma 11:29. Di 

bagian akhir dari seluruh gambaran yang dia bicarakan,  bagaimana Allah menarik orang kepada Diri-Nya 

sendiri ia berkata, "Untuk kasih karunia ini" - Roma 11:29 - "dan panggilan" – lingkari kata ini - "panggilan 

Allah tidak dapat ditarik kembali. "  Ini tidak berbicara tentang panggilan untuk tugas tertentu seperti 

saya dipanggil untuk pindah ke Asia Timur, atau saya dipanggil untuk menggembalakan gereja, atau saya 

dipanggil untuk melakukan ini atau itu dalam sebuah profesi.  Tidak, dipanggil adalah ditarik kepada 

Allah,  dipanggil bagi Tuhan,  ditarik kepada-Nya dalam keselamatan, dan panggilan Tuhan tidak dapat 

ditarik kembali.  

Allah - dan ini adalah apa yang kita lihat dalam Roma 8:30 - Allah menyelesaikan apa yang Ia mulai.  Dan 

jadi itulah gambaran dari panggilan tersebut.  Sekarang kita sudah mempunyai kata lain dalam 1 Korintus 

1, "memilih".  Jadi untuk membantu kita memahami kata ini mari kita membuka 1 Korintus hanya dua 

kitab ke kitab Efesus pasal 1.  Jadi 1 Korintus saudara akan membukanya ke arah kanan.  Saudara akan 

menemukan 2 Korintus, dan kemudian Galatia, dan kitab berikutnya adalah Efesus, hanya beberapa 

halaman sesudahnya.  Efesus pasal 1, dan saya ingin saudara melihatnya bersama dengan saya di ayat 3 

dan selanjutnya.  
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Efesus 1:3.  Telitilah ayat ini.  Paulus menulis di sini, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus 

yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.  Sebab di 

dalam Dia Allah telah” – apa?- Lingkari kata “memilih”.  “Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.  Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari 

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

terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-

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

kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.  

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, 

yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan 

kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di 

sorga maupun yang di bumi.”  Saudara dengar itu?  Sebelum dunia dijadikan  Allah telah memilih, 

menentukan  kita untuk menjadi anak-anak-Nya.  Sekarang beberapa orang mengatakan, "Saya tidak 

tahu tentang semua hal mengenai ditentukan dan dipilih yang ada di  dalam Alkitab."   Nah apa yang akan  

saudara lakukan dengan Efesus pasal 1?  Apakah saudara akan membuangnya?  

Mengapa saudara ingin membuangnya?   Itu bagus.   Mari kita mengingatnya, seluruh sisanya, tetapi ya, 

kita tidak ingin membuangnya. Itu bagus.  Pikirkan tentang hal ini.  Orang-orang Kristen, sebelum 

matahari dibentuk, sebelum satu bintang diletakkan di langit, sebelum gunung-gunung ditempatkan di 

darat, dan lautan dituangkan di bumi,  Allah semesta alam menetapkan penglihatannya pada jiwa 

saudara. Dan melalui salib yang telah Dia tentukan, Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada saudara. 

Sehingga ketika datang ke salib Kristus sebagai pusat - saya tidak perlu untuk pergi ke sana, tetapi kita 

akan sampai ke sana.  

Kembalilah ke 1 Korintus pasal 1.  Bacalah kembali untuk beberapa detik. 1 Korintus pasal 1. Sekarang 

saudara melihat dipanggil, dipilih.  Mari kita lihat kembali bersama-sama.  Sekarang saya ingin saudara 

melihatnya dalam konteks 1 Korintus pasal 1, khususnya ayat 18,  karena bagian ini mendebarkan hati 

ketika saudara memikirkannya.  Saya ingin saudara melihat perbedaan di sini.  Di dalam ayat 18 ada dua 

jenis orang dan dua tanggapan yang berbeda mengenai salib. Dua jenis orang dengan dua tanggapan 

yang berbeda tentang salib di dalam ayat 18.  

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

kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.”  Saudara melihatnya?  Dua jenis orang 

dengan dua tanggapan yang berbeda mengenai salib.  Pertama, bagi mereka yang akan binasa salib 
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kelihatannya tidak masuk akal, tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal.  Gagasan bahwa Tuhan 

menjadi manusia - hanya berhenti di sini dan saudara sudah terisolasi miliaran orang yang mengatakan, 

"Tidak, tidak mungkin."  

Anda sudah menyisihkan setiap orang Muslim yang akan mengatakan Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak akan 

merendahkan diri-Nya dengan menjadi seorang manusia. Selain itu banyak sekali orang-orang lain yang 

akan mengatakan, "Tidak mungkin seorang manusia bisa menjadi Ilahi." Maka saudara sudah 

menyeberang ke dunia kemustahilan bersama dengan miliaran orang di sini.  Kemudian ambillah langkah 

lebih lanjut dimana Allah akan menjadi seorang manusia.  Dia akan mengambil jubah daging manusia di 

dalam Kristus dan disalibkan.  Sekarang ketika saudara melihat kata-kata ini - Kristus disalibkan – merasa 

ngeri, terkejut, dan kagum dalam hal ini.  

Kitai memiliki alasan yang baik untuk menerima dan menghormati salib.  Hari ini, kita perlu 

menempatkan diri kita meskipun dalam abad pertama di sini.  Tidak ada yang mau berjalan berkeliling 

dengan salib ada di leher mereka pada abad pertama,  dan tidak ada salib tergantung di dinding-dinding  

rumah mereka pada abad pertama.  Ini akan menjadi seperti saudara memakai kursi listrik di leher 

saudara hari ini.  Memasang gambar meja suntikan yang mematikan di rumah saudara, kecuali lebih 

buruk karena ini bentuk pembunuhan, eksekusi, dirancang supaya semenderita mungkin, supaya 

semenghina dan semempermalukan mungkin bagi orang barbar yang paling jahat.  

Warga negara Romawi yang paling kejam yang dihukum karena melakukan kejahatan bukan saja harus 

disalibkan.  Mereka harus menjadi warga negara non-Romawi, barbar, budak, digantung di salib dengan 

telanjang , berdarah dan babak belur dimana semua orang bisa melihatnya pada  saat ia digantung 

dengan paku di tangan dan kakinya.  Dan tuntutan bahwa ini sangat menentukan nasib setiap orang di 

sepanjang sejarah untuk semua kekekalan merupakan sesuatu yang  tidak masuk akal bagi banyak orang. 

Di dalam ayat 23 Paulus mengatakan, "Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu batu 

sandungan.”  Ini merupakan pernyataan yang  meremehkan.  Batu sandungan bagi orang Yahudi.   Bagi 

bangsa Yahudi untuk melihat kata Kristus Mesias dan disalibkan diucapkan satu sama lain merupakan 

penghujatan.  

Itu akan seperti mengatakan, "mencaci-maki Anak Allah."  Tidak boleh.  Orang Yahudi mengenal kitab  

Ulangan, setiap orang yang digantung di pohon adalah mereka yang mngutuk Allah.  Mesias tidak akan 

dikutuk Allah,  jadi bagi banyak orang Yahudi ini tidak masuk akal.  Dan kemudian bagi banyak  bangsa-

bangsa bukan Yahudi, merupakan kebodohan bagi bangsa-bangsa lain. Kata kebodohan secara harafiah 
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berarti kegilaan.  Bangsa-bangsa bukan Yahudi mendengar bahwa seorang pria Yahudi yang meninggal 

diatas sepotong kayu di tempat yang sangat biasa, di sebuah bukit yang biasa, dan bagaimana mereka 

menanggapinya, yang akan menentukan keabadian mereka.  Ini konyol.  Ini gila.  

Dan jika kita jujur,  ini tidak masuk akal bagi orang-orang Amerika.  Maksud saya, keluarlah dari cerita ini 

sebentar.  Ketika saudara mendengar berita bahwa otoritas politik di negara Timur Tengah kecil telah 

mengambil seorang pria yang menyatakan sebagai Juruselamat dunia dan mengeksekusinya, cerita 

seperti ini mendapat pemikiran kecil dari kita dan kita bergerak dengan cepat.  Kita tidak akan 

memikirkan apa-apa tentang  itu.  Bayangkan mengambil seorang pria Amerika yang sukses yang memiliki 

pekerjaan yang baik, dan mobil bagus, dan rumah yang bagus, kehidupan yang baik, seorang pria 

ciptaannya sendiri. Dan bayangkan mengambil seorang wanita Amerika yang berpikiran bebas yang 

menikmati kemerdekaannya dari segala sesuatu termasuk Allah.  Bayangkan mengambil keduanya keluar 

kota ke tempat pembuangan sampah, di mana seorang pria digantung dengan paku pada sebuah 

tonggak, dan berkata, "Orang ini menyatakan sebagai raja dan penguasa kehidupan yang layak menerima 

semua penyembahan saudara, semua pujian saudara, dan semua ketaatan saudara " Mereka akan 

menertawakan pernyataan seperti itu.  Paling-paling mereka akan merasa kasihan terhadap orang dalam 

keadaan kacau seperti itu.  Maka kita perlu melihat hal ini dengan jelas.   Bagi mereka yang akan binasa, 

salib tampaknya tidak  masuk akal,  orang-orang Yahudi,  dan orang-orang bukan Yahudi, demikian juga 

orang-orang Amerika.  Namun, Paulus menulis kepada kelompok lain di sini.  Kepada sekelompok orang 

Yahudi dan bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus.  

Jangan melewatkan itu.  Ada kelompok lain di sini.  Bagi mereka yang akan binasa salib tampaknya tidak 

masuk akal, tetapi untuk mereka yang diselamatkan salib menimbulkan kekaguman.  Ayat 18 

mengatakan, " Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan 

binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.”  Ada sekelompok 

orang disini, dimana Paulus adalah salah satunya, yang tidak  melihat salib sebagai hal yang tidak masuk 

akal.  Mereka melihat salib sebagai kekuatan Allah.  Ini tidak masuk akal bagi mereka yang akan binasa.   

Tetapi menakjubkan bagi mereka yang diselamatkan.   Jadi inilah pertanyaannya.  Mengapa?  Mengapa 

satu kelompok orang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan kelompok orang lain 

melihatnya sebagai sesuatu yang menimbulkan kekaguman?  

Apa perbedaan antara dua kelompok ini?  Apa yang menyebabkan sekelompok orang yang diselamatkan 

menanggapi salib dengan kekaguman? Tidak ada kualitas tertentu pada orang-orang tersebut.  Mereka 
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yang diselamatkan, mereka yang melihat kuasa Tuhan di atas kayu salib,  tidak ada kualitas di dalam diri 

mereka yang membangkitkan semacam respon.  Inilah yang Paulus katakan di seluruh bagian ini.  Dia 

berkata, "Kamu adalah orang-orang Kristen.  Kamu adalah pengikut-pengikut Kristus. Kamu telah 

diselamatkan karena salib, bukan karena sesuatu di dalam dirimu. "  

Dalam ayat 26 dia mengatakan, " Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu 

dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, 

tidak banyak orang yang terpandang.”  Dengan kata lain., saudara tidak  dipilih seperti kebanyakan orang 

yang berhasil.   Saudara bahkan tidak ada dalam gambaran ini.  Di dalam ayat 27, Dia melanjutkan dengan 

mengatakan,  ketika dia berbicara tentang siapa yang Allah pilih, dan realitanya adalah ia berbicara 

kepada orang-orang Kristen yang sudah ditarik kepada Kristus dengan kasih karunia-Nya,  dipanggil oleh 

Kristus,  dipilih oleh Kristus di dalam seluruh gambaran ini.  Maka kata-kata yang ada disini adalah  

menggambarkan orang-orang Kristen.  

Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang rendah dan hina bagi dunia, bahkan 

hal-hal yang tidak ada apa=apanya. Paulus berkata, "Ini seperti kamu bukan apa-apa."  Merekalah telah 

dipanggil Allah.  Dia disebut bukan siapa-siapa, dan apa yang Paulus katakan adalah, "Kamu 

menanggapinya dalam kekaguman terhadap salib yang tidak ada hubungannya dengan seberapa 

pintarnya kamu, dimana kamu dilahirkan, atau apa yang kamu capai.  Kamu tidak berada di dalam gereja 

karena ada kualitas tertentu dalam dirimu.  Kamu berada di gereja hanya karena belas kasihan yang 

berdaulat dari orang yang telah memanggil kamu. "  

Saya ingin saudara mengikuti saya disini karena ini sangat besar.  Ini adalah saat di dalam penelitian saya 

minggu ini - dan saya sudah mempelajari bagian ini sebelumnya.  Saya telah mengajarkan dari teks ini 

sebelumnya, sebelumnya di Brook Hills.   Saya sudah melalui 1 Korintus 1, tetapi saat itu dalam penelitian 

Alkitab dimana saya hanya berlutut, kagum tanpa berkata-kata ketika menyadari satu-satunya perbedaan 

dalam teks ini antara mereka yang berpikir salib adalah tidak masuk akal dan orang-orang yang telah 

percaya pada salib dengan kekaguman, satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah panggilan belas 

kasihan Allah.  

Ini satu-satunya hal yang membedakan mereka.  Orang-orang Kristen, begitu banyak orang melihat salib 

dan melihat kemustahilannya.  Jadi mengapa saudara  melihat salib dan melihat keajaibannya?  Apakah 

saudara lebih pintar dari orang lain?  Apakah saudara lebih baik daripada orang lain?  Apakah saudara 

lebih tajam pemikirannya dari orang lain?  Apakah saudara hanya lebih rendah hati daripada orang lain?  
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Tidak.  Ini karena belas kasihan dari Orang yang memanggil saudara dimana saudara melihat salib dan 

melihat keindahannya bukan kemustahilannya.  Ini hanya karena belas kasihan-Nya.  

Sekarang, sekali lagi, ini adalah bagian pikiran yang membingungkan, penyebab yang membingungkan, 

debat yang bersifat membujuk, bagian yang mendapatkan e-mail dari seluruh gambar ini, karena saya 

tidak menduga mengetahui bagaimana semua ini datang bersama-sama.  Itulah sebabnya saya ingin 

berhenti di sini selama satu menit, dan masukkan ke dalam catatan saudara sebuah peringatan disini. 

Dalam bagian ini saya ingin saudara mengenali inisiatif Allah.  Dia memanggil.  Allah memanggil.  Allah 

memilih.  Inilah bahasa yang digunakan di dalam teks.  Jadi saya ingin setia dengan hal itu.  Ada inisiatif 

Ilahi disini, tetapi ketika saudara mengenali inisiatif Allah,  ingatlah juga  tanggung jawab manusia.  

Jadi jangan kehilangan pandangan dari keduanya, karena  saudara akan melanjutkan ke ayat 21, dan dia 

mengatakan di bagian akhir ayat 21, saudara bisa menggarisbawahinya, "Maka Allah berkenan 

menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.  - di sini adalah - "untuk 

menyelamatkan mereka yang percaya"  Mereka yang percaya, ada sesuatu di sini dimana manusia 

mempunyai tanggung jawab, pria dan wanita bertanggung jawab untuk melakukan, untuk percaya, dan 

kita bertanggung jawab untuk mau percaya atau  tidak.  Kita disini bukan sebagai boneka pada tingkatan 

Ilahi yang dikendalikan oleh fatalisme Ilahi.  Ini bukan yang diajarkan Alkitab.  

Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas bahwa setiap orang di ruangan ini datang ke salib dengan 

sebuah keputusan.  Apakah saudara akan berjalan pergi dan berkata, "Ini sebuah kebodohan," atau 

apakah saudara akan berlutut dan menemukan pengampunan?  Dan setiap orang di ruangan ini 

bertanggung jawab dan selalu bertanggungjawab  atas apa yang saudara lakukan sebagai respon saudara 

terhadap salib.  Realitanya adalah bagi semua orang yang jatuh dalam dosa,  yang mau berlutut, dan akan 

menemukan pengampunan, kenyataannya adalah satu-satunya cara yang bisa saudara lakukan adalah 

karena kemurahan Allah di dalam hati saudara.  Dan alasan mengapa - ini sedemikian penting sehingga 

salib menjadi pusat dari kehidupan kita.  

Orang-orang Kristen, pikirkan tentang ini, mengapa salib menjadi pusat kehidupan saudara?  Karena salib 

adalah yang mengingatkan kita secara konstan hari demi hari, hari demi hari, detik demi detik, detik demi 

detik, di dalam naik turunnya kehidupan ini,  salib adalah pengingat yang konstan bahwa Tuhan semesta 

alam sebelum waktu dimulai, telah menetapkan kasih sayang-Nya kepada saudara dan menentukan 

untuk mengirimkan Anak-Nya untuk mati sehingga saudara dapat diadopsi sebagai anak-Nya, sehingga 
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saudara dapat menemukan harapan, dan sukacita, dan kekuatan, dan kehidupan di dalam Dia. Dia telah 

ditentukan untuk membawa kepada saudara sebelum matahari dibentuk dan Dia telah ditentukan untuk 

membawa penyelesaian.  

Dan ini adalah harapan dimana saudara dapat berdiri seperti di atas sebuah batu, tidak peduli apapun 

yang terjadi di dalam hidup ini.  Salib menunjukkan kasih sayang Tuhan yang telah ditentukan untuk 

saudara.  Lihat kita tidak akan bisa melewati ini.  Inilah satu, satu alasan, dan kita mempunyai empat 

alasan yang akan kita lanjutkan.  Alasan kedua mengapa salib adalah pusat kehidupan saudara adalah 

karena salib menentukan penggantian oleh Allah di masa lalu bagi saudara. Salib menunjukkan 

penggantian oleh Allah di masa lalu bagi saudara.  Sekarang alasan ini tepat ditemukan di bagian inti dari 

apa yang dimaksudkan Paulus dan benar-benar terjawab di bagian ini.  

Tetap ikuti catatan saudara disini.  Paulus yang mengingatkan kita di sini tentang esensi dosa.  Di dalam 

gambaran orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang tidak percaya - ikuti saya - esensi dari dosa adalah 

ini: manusia menyatakan dirinya melawan Allah dan menempatkan dirinya sendiri dimana hanya Allah 

yang pantas menerima perlawanan tersebut.  Sekarang ini merupakan pernyataan yang berat. Biarkan 

saya menyederhanakannya, dan saudara bisa menulisnya.  Saya seharusnya membuatnya lebih 

sederhana. Setiap kali saudara mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa saudara sudah menjadi kacau. 

Jadi, dengan kata lain, semua pria dan wanita bertindak seolah-olah mereka adalah Tuhan.  

Itulah esensi dari dosa.  Saudara dan saya bertindak seolah-olah kita adalah Tuhan.  Kita mengambil alih  

takhta yang merupakan milik Allah sendiri, dan kita katakan, "Tidak, saya yang  di atas takhta itu."  Dan 

kita memberontak terhadap otoritas-Nya dalam hidup kita, dan kita menjadi penguasa,  dimana di bagian 

inti dari apa ditujukan Paulus di antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang melihat salib sebagai 

sesuatu yang tidak masuk akal.  Dia mengatakan didalam ayat 22, "Bangsa Yahudi meminta tanda."  

Mereka ingin melihat demonstrasi kekuasaan.  Ini adalah apa yang kita lihat dalam Injil, bukan?  

Mereka akan pergi kepada Yesus - Yohanes pasal 6 - mereka akan pergi kepada Yesus dan mereka akan 

berkata, "Apa yang akan Engkau lakukan untuk kami?  Mujizat apa yang akan Engkau lakukan sehingga 

kami percaya pada Engkau? Apa yang akan Engkau tunjukkan kepada kami? Jika Engkau  menunjukkan 

kepada kami cukup, maka kami akan percaya kepada Engkau.  "Apakah Saudara merasakan arogansi di 

inti dari pernyataan-pernyataan ini?  Yang  diciptakan mengatakan kepada Sang Pencipta itu, "Engkau 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang saya tetapkan.  Engkau harus melakukan dengan cukup 

baik bagi saya jika Engkau ingin menikmati persekutuan dengan saya. "  
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Oh, ini tidak hanya dilakukan orang-orang Yahudi di abad pertama.  Ini dilakukan orang-orang di semua 

tempat sekarang ini dan orang-orang di seluruh ruangan ini,   baik yang mengatakan maupun yang  hanya 

berpikir, "Tuhan, aku akan percaya kepada-Mu jika Engkau menyembuhkan anak saya, jika Engkau 

menyembuhkan pasangan saya. Tuhan, aku akan percaya kepada-Mu, aku akan percaya kepada-Mu jika 

Engkau membawa pernikahan ini menjadi baik kembali, Engkau akan memberi saya seorang istri atau 

suami. Tuhan, aku akan menyembah Engkau jika Engkau membuat saya keluar dari pergumulan 

keuangan yang sedang saya hadapi.  Aku akan menyembah Engkau"  Jangan memberikan persyaratan-

persyaratan kepada Allah Pencipta dan meminta Dia melakukannya bagi saudara dan memberi-Nya 

persetujuan saudara.  

Lihatlah pikiran yang sedemikian kecil dalam natur keberdosaan pada inti dari siapa saudara, bahwa 

saudara dan saya memiliki posisi otoritas untuk menilai apakah Tuhan itu baik dan besar atau tidak. 

Bangsa Yahudi menuntut tanda-tanda.  Bangsa Yunani mencari hikmat.   Bagi bangsa Yunani bersifat  

intelektual.  Apakah Allah mengangkat diri-Nya dengan standar akademik yang telah kita bentuk?  

Apakah Allah masuk ke dalam sistem filsafat yang telah kita bentuk, dan jika Dia tidak demikian - pikirkan 

tentang arogansi di sini - bahwa kita dengan pikiran kita yang terbatas akan menciptakan sistem 

pemikiran bahwa supaya percaya kepada Tuhan, Dia harus menyesuaikan dengan sistem yang kita 

bentuk.  

Dan saya ingin berhati-hati di sini, karena 1 Korintus pasal 1 kadang-kadang disalahgunakan. Paulus tidak 

menganjurkan anti-intelektualisme disini. Paulus tidak mengatakan, "Nah, jika kamu mau menjadi orang  

Kristen, kamu perlu memeriksakan otak saudara di depan pintu."  Tetapi apa yang Paulus katakan, apa 

yang Paulus anjurkan adalah kerendahan hati di hadapan Allah dengan mengatakan, "Jalan-Mu lebih 

tinggi dari pada jalanku, dan saya menyerahkan diri saya kepada-Mu "  Jadi. inilah esensi dari dosa, 

seorang manusia menegaskan dirinya melawan Allah, bertindak seolah-olah dia adalah Tuhan, 

menempatkan dirinya di tempat Tuhan.  

Dan disinilah keindahan keselamatan, esensi keselamatan.  Allah mengorbankan Diri-Nya bagi manusia, 

dan menempatkan Diri-Nya dimana sebenarnya manusialah yang pantas menerimanya.  Ayo ikuti saya 

disini.  Ini yang mendalam, dan ini semuanya adalah tentang salib.  Jangan lewatkan iniu. Inilah yang 

membuat salib begitu berharga, dan sangat bagus, dan indah.  Dalam dosa kita kita menggantikan diri 

kita dengan Tuhan, benar?  Kita menempatkan diri kita yang semestinya  adalah posisi Tuhan.  Kita berdiri 

di tempat yang Tuhan sendiri layak untuk berdiri.  
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Dalam pemberontakan kita melawan Dia,  kita merebut otoritas-Nya, dan apa yang melayakkan kita 

untuk ini?  Kita pantas mati.  Kita layak terpisah dari Allah yang Kudus di dalam pemberontakan kita, 

tetapi apa Tuhan lakukan di dalam belas kasihan-Nya?  Di dalam dosa kami, kita telah menempatkan diri 

kita di tempat yang seharusnya Dia sendiri yang layak untuk menempatinya.   Apa yang telah Allah 

lakukan di dalam keselamatan kita adalah Dia telah menempatkan Diri-Nya di tempat di mana saudara 

dan saya sendiri yang pantas menempatinya.  Oh, ketika saudara melihat kengerian salib, saudara akan 

menyadari bahwa salib ini merupakan pelunasan dan hukuman karena dosa saudara, dan dosa saya, dan 

cara yang merupakan pemandangan yang mengerikan ini menjadi benar-benar indah adalah ketika 

saudara menyadari bahwa memang Tuhan telah mengambil tanggungjawab jubah dari daging manusia di 

dalam Kristus.  

Dan Dia telah datang, dan Dia telah menjalani kehidupan dimana kita tidak bisa hidup, benar-benar tanpa 

dosa, dan Dia telah mati, bukan sebagai pembayaran untuk dosa-dosa di dalam Diri-Nya.  Yesus telah 

mati menggantikan saudara, dan menggantikan saya sehingga ketika saudara melihat salib yang penuh 

darah dan brutal itu, saudara menyadari bahwa Dia telah mengambil pembayaran atas dosa dengan Diri-

Nya sendiri menggatikan saya, dan tidak ada lagi pembayaran yang tersisa yang dicurahkan pada saya.  

Dan itulah sebabnya mengapa salib ini harus menjadi pusat kehidupan saudara, karena ketika musuh 

mulai mengalahkan saudara di dalam dosa, mulai merendahkan saudara dalam hukuman diri sendiri, 

ketika musuh mulai menghantui saudara dengan kegagalan-kegagalan masa lalu dan menghadirkan 

penyesalan saudara untuk lari kepada salib, dan saudara memberitakan Injil lagi kepada diri saudara 

sendiri karena realitanya adalah Yesus sendiri telah mengambil semua hukuma.  

Dia sendiri telah mengambil semua rasa bersalah dan semua rasa malu.  Tidak ada yang tersisa yang 

harus dipikul oleh saudara.  Dia telah melakukannya untuk saudara.  Ini adalah bagaimana saudara 

bangun setiap pagi dan saudara melalui setiap hari dengan sukacita, dan rasa percaya diri, dan harapan, 

dan kehidupan karena saudara tahu tidak ada penghukuman lagi bagi saudara.  Saudara di dalam Kristus 

Yesus, dan Dia sendiri telah mengambil segala sesuatu menggantikan saudara  dan oleh kasih karunia-

Nya.  Saudara bebas.   Saudara dicuci bersih seputih salju di hadapan Allah.  Itulah sebabnya salib harus 

menjadi pusat kehidupan saudara.  

Ketiga, saya akan jelaskan dengan cepat.  Salib memperjelas eksekusi harian Tuhan karena saudara.   

Sekarang mungkin memerlukan sedikit penjelasan.  Ini adalah alasan mengapa salib harus menjadi pusat 

hidup saudara karena salib memperjelas eksekusi harian Tuhan karena saudara .  Jadi inilah 

hubungannya.  Ingat kata-kata Yesus kepada murid-muridNya,"Jika ada orang yang mau mengikut Aku, ia 
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harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.”   Jadi ini bukan hanya untuk dipercaya, 

tetapi harus dirangkul.  

Jadi disinilah kita menyadari bahwa salib bukan hanya tempat yang menunjukkan penggantian.  Salib 

adalah tempat yang menunjukkan eksekusi dan apa yang terjadi di gereja - saya sebutkan sebelumnya 

bahwa mereka telah pindah dari kayu salib. Inilah yang terjadi.  Anda telah mendapati orang-orang 

Kristen di Korintus yang telah diselamatkan di kayu salib, mereka telah diampuni di kayu salib untuk apa 

yang telah mereka lakukan. Dia ada di dalam hidup mereka dan di dalam kekristenan mereka, dan 

mereka telah berpindah.  Dan saudara membaca sisa dari 1 Korintus dan saudara melihat mereka terlibat 

dalam segala macam amoralitas, dan mereka menuruti kekayaan mereka.  

Beberapa dari mereka telah menjadi sangat kaya dan mengabaikan orang miskin di tengah-tengah 

mereka, bahkan mengabaikan konteks ibadah dan Perjamuan Kudus Tuhan.  Demikianlah tulisan Paulus 

kepada mereka mengatakan, "Tidak, tidak.  Kamu tidak hanya meninggalkan salib di belakang"  Dia disini 

menujukan kepada apa yang merajalela di zaman kita, kecenderungan ini, ide ini adalah supaya datang ke 

kayu salib untuk menemukan pengampunan, berdoa, meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa 

saya, oke.   Saya akan ke surga, sekarang apa yang akan saya lakukan dalam hidup ini?  Baiklah, saya 

hidup sesuai dengan itu. Dan ada beberapa yang banyak disebutkan pengkhotbah yang menjual gagasan 

bahwa salib adalah sarana untuk mendapatkan semua barang-barang ini, dan saudara sudah diampuni 

sehingga saudara dapat menikmati semua hal di dunia ini.  

Saudara dapat hidup di dunia ini.  Saudara dapat memiliki segalanya.  Itu bukan kekristenan alkitabiah.  

Apa yang Paulus katakan disini adalah ketika saudara datang ke salib - saudara berpikir tentang orang 

Kristen, saudara berpikir tentang hari ketika saudara diselamatkan.  Orang Kristen, hari ketika saudara 

datang kepada salib Kristus, dan saudara berlutut di hadapan-Nya, dan saudara mengatakan, "Saya tidak 

bisa melakukannya.  Tidak ada usaha, tidak ada kemampuan di dalam diri saya.  Di dunia ini tidak ada 

yang dapat memuaskan.  Engkau sendirilah hidup saya, dan harapan saya, dan sukacita saya, dan saya 

telah memberontak melawan Allah dan saya butuh pengampunan atas dosa-dosa saya. Saya perlu 

didamaikan - Saya memberikan segalanya kepada-Mu, segalanya.  Saya sudah mati terhadap diri saya 

sendiri dan saya memberikan segala sesuatu yang saya miliki.  Engkaulah harapan saya, harapan satu-

satunya, tidak ada yang lain di dunia ini. "  
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Inilah yang terjadi dalam keselamatan, kan? Inilah yang terjadi pada saat itu.  Bukan hanya memanjatkan 

sebuah doa.  Inilah yang terjadi di sini.  Kita mengekspresikan kedalaman kebutuhan kita kepada-Nya.  

Dan setiap hari mengatakan hal yang sama, "Saya tidak bisa melakukannya. Tidak ada usaha, tidak ada 

yang bisa saya lakukan  di dalam diri saya.  Ini bukan dalam diri saya, dan tidak ada yang lain di dunia ini 

yang memuaskan.  Engkau sendiri yang memuaskan.  Engkaulah sukacita saya, dan hidup saya, dan 

harapan saya, kedamaian saya.  Maka saya tidak menginginkan hal-hal dari dunia ini. Saya menginginkan 

Engkau.  Engkau adalah segalanya bagi saya, " dan secara radikal mengubah cara hidup saudara.  

Ketika saudara melekatkan diri pada salib setiap saat, setiap hari maka akan mengubah segalanya.  Kita 

telah mati untuk diri kita sendiri di dunia ini.  Kita telah mati untuk diri kita sendiri di dunia ini.  Setiap hari 

kita bergantung sepenuhnya kepada Allah.  Ini adalah bagaimana kita hidup.  Salib bukan hanya titik di 

mana saudara diselamatkan ketika saudara berusia 18 tahun.  Salib adalah cara hidup saudara ketika 

saudara berumur 80 tahun.  Dengan merangkul salib setiap hari - Paulus di dalam Galatia 2:20, " namun 

aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 

hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah 

mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.” 

Saya telah mati.  Kristuslah yang hidup di dalamku.  Kita mati terhadap diri sendiri di dunia ini.  Kita mati 

terhadap hal-hal dunia ini.  Inilah yang dimaksudkan Paulus disini.  Bangsa Yahudi mengharapkan tanda-

tanda dan kuasa.  Bangsa Yunani mengharapkan kebijaksanaan dan kepandaian, dan Paulus berkata 

kepada mereka, "Tidak.  Kita tidak bersukaria dalam kuasa duniawi. Kita tidak bersukaria dalam kuasa 

duniawi. Kita tidak bersukaria dalam kepandaian duniawi. "   "Tuhan membinasakan hikmat orang-orang 

berhikmat, " adalah  kutipan dari Yesaya 29 di dalam 1 Korintus  1:19.   Kita tidak - dan ini adalah kunci, 

sekali lagi, ini bukan anti-intelektualisme, tapi inilah kenyataannya.  Orang yang paling tidak 

berpendidikan, tidak terpelajar, tidak berbakat yang datang ke salib Yesus Kristus akan menemukan 

kehidupannya, dan sukacita, dan kedamaian, dan cinta, dan harapan, yang jauh, jauh lebih bijaksana 

daripada mereka yang memiliki tiga gelar doktor dalam bidang kimia, dan fisika, dan matematika yang 

mengetahui dan memiliki semua hal-hal duniawi.  Orang itu adalah orang bodoh.  Ini bukan berarti 

bahwa dia tidak memiliki pengetahuan, tetapi kenyataannya adalah pandangan dunianya secara 

keseluruhan didasarkan pada apa yang salah, dan dia telah kehilangan seluruh poin.  Dia pikir 

kepandaiannya akan membawanya kepada apa yang dia butuhkan dan apa yang tidak dia butuhkan 

dalam hidup ini.  
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Dan orang yang tidak berpendidikan telah menemukan hikmat Allah,  meninggalkan kebanggaan 

manusia, percaya kepada salib Kristus.  Apakah ini bukan keadaan yang sebenarnya?  Ini adalah 2.000 

tahun yang lalu.  Kita telah belajar banyak sejak itu, ya?  Bumi ini bulat.  Ada begitu banyak hal yang telah 

kita pelajari dalam kurun waktu 2.000 tahun.   Kita memiliki begitu banyak pengetahuan.  Apakah kita 

lebih bermoral?  Kita memiliki begitu banyak hal yang telah kita ciptakan dengan inovasi kita, dan 

kekuatan kita, begitu banyak hal-hal yang lebih berarti yang dapat membantu orang-orang di dunia ini.  

Apakah kita lebih mau membantu mereka yang membutuhkan?  

Apakah kita melihat hikmat Allah yang menempatkan hikmat manusia kepada rasa malu secara total?  

Maka kita bersukaria hanya di dalam Allah.  Kita akan berbicara tentang hal ini sebentar saja.  Kita 

bersukaria hanya di dalam Tuhan. 

Selanjutnya, yang keempat, mengapa salib perlu menjadi pusat hidup saudara karena salib 

memungkinkan saudara bersekutu secara konstan dengan Allah. Salib memungkinkan saudara bersekutu 

secara konstan dengan Allah.  Dengarkan apa yang dikatakan Paulus di bagian akhir pasal 1 ayat 30.  Dia 

mengatakan, "Tetapi oleh Dia” – karena Dia – “Kamu berada dalam Kristus Yesus.”  Oh, garisbawahi 

kalimat ini, “Kamu berada dalam Kristus Yesus.” Dan karena saudara berada di dalam Dia sehingga hikmat 

yang menyegarkan dari kebenaran Allah, dan pengudusan, dan penebusan menjadi milik saudara.  

Sehingga seperti yang tertulis barangsiapa mau memegahkan diri, harus bermegah dalam Tuhan.   

Saudara di dalam Kristus, orang Kristen.  Saudara di dalam Kristus.  Karena Kristus yang disalibkan, hikmat 

Allah menjadi milik saudara karena saudara berada dalam Kristus, dan Dia adalah kebenaran kita.  Dia 

telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa.  

Kebenaran berkaitan dengan status kita di hadapan Allah.  Dalam dosa kita kita diusir dari hadirat Allah. 

Dalam kebenaran Kristus kita diundang ke hadirat-Nya.  Apakah ini bukan kebenaran yang mulia, sangat 

realistis di setiap saat,  setiap hari,  tidak peduli seberapa baik saudara melakukannya di waktu tenang 

saudara, atau seberapa baik saudara lakukan dalam ketaatan atau bagian ini atau bagian itu dari hidup 

saudara,  kenyataannya adalah , orang-orang Kristen,  saudara memiliki akses tanpa hambatan kepada 

Allah di setiap saat, setiap hari karena status saudara di hadapannya tidak didasarkan pada bagaimana 

saudara melakukannya.  Status saudara di hadapan-Nya didasarkan pada apa yang telah dilakukan-Nya, 

dan apa yang telah dibeli=Nya bagi saudara.  
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Dia adalah kebenaran kita.  Dia adalah kekudusan kita.  Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa.  Saat Dia 

masuk di dalam kita, Dia memampukan kita untuk berbalik dari dosa, untuk menjauhi dosa. Dia memberi 

kita kemenangan atas dosa di tengah-tengah pencobaan.   Dia membuat kita menjadi serupa dengan 

Kristus, dan akhirnya Dia adalah Penebus kita.  Dia akan menyelamatkan kita dari kehadiran dosa. Dia 

membebaskan kita. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar Kristus, dan kita menunggu hari 

dimana penebusan kita akan lengkap, dan kita akan bebas dari dosa sama sekali, dan kita akan menjadi 

serupa dengan Kristus.  

Paulus berkata dalam Roma, Lalu ia berkata "Kita menantikan pembebasan tubuh kita." - Dan ia 

mengutip dari Yeremia pasal  9, "Jangan bermegah dalam hal  ini atau itu yang kamu miliki di dunia ini. 

Bermegahlah dalam hal ini, bahwa kamu mengenal Tuhan, " kata Yeremia, dan Paulus mengutip ayat 

tersebut.  Dia mengatakan, "Kamu boleh bermegah dalam hal ini.  Kamu boleh bersukacita dalam hal ini.  

Kamu boleh bersukaria dalam hal, dan kamu boleh senang dalam hal,”  dan ini adalah di mana - Saya 

ingin mengatakan sesuatu, saya harus berhati-hati di sini karena tujuan saya bukan untuk menghujani 

parade orang-orang yang telah lulus dari atau berafiliasi dengan Universitas Auburn.  Jadi, bukan itu - 

ketika saya mengatakan hal-hal tentang apa yang akan saya katakan, bagaimanapun saya tidak 

mengatakan bahwa olahraga itu buruk, atau bahwa menonton olahraga itu buruk dan hanya untuk 

bersenang-senang, atau ini atau itu, tetapi saya mengatakan hal-hal seperti apa yang  akan saya katakan 

karena saya kuatir secara pastoral dengan kasih sayang terhadap jiwa saudara.  Dan kita hidup di dalam 

budaya dimana kasih sayang kita dikonsumsi dengan hal-hal yang tidak berarti, dan kasih sayang tersebut 

naik dan turun berdasarkan seberapa baik hal-hal yang tidak berarti tersebut terjadi dalam hidup kita,  

seberapa baik  menampilkan kekuasaan dalam budaya di sekitar kita.  Jadi jika saudara bangun pagi ini - 

memiliki beberapa afiliasi dengan Auburn - dan saudara bangun pagi ini dengan sedikit lompatan 

tambahan di setiap langkah saudara, biarkan saya mendorong saudara untuk berhati-hati sekali.  

Biarkan saya mendorong saudara untuk berhati-hati sekali dalam menginvestasikan kasih sayang di sana, 

dan sukacita disana, dan tentu saja menemukan identitas disana, karena ini adalah jalan berbahaya yang 

membawa ke neraka abadi, karena akan terbakar.  Ini hanya sementara.  Ini hanya sementara.  Ini tidak 

abadi.  Saudara dapat meminta orang-orang Alabama dari tahun lalu.  Ini tidak abadi, kan?  Ini tidak 

abadi.  Jadi jangan bermegah, dan menikmati, dan bergembira, dan bersenang-senang didalamnya.  

Saudara mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk bermegah, dan bergembira, dan bersenang-senang 

karena ketika saudara bangun pagi ini, Kristus adalah kebenaran saudara di hadapan Allah, dan penyucian 

saudara di hadapan Allah, dan penebusan saudara yang menunggu saudara di hadapan Allah, dan 

saudara tidak perlu kuatir tentang apakah Dia akan memenangkan pertandingan berikutnya atau tidak.  
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Karena kenyataannya adalah Dia telah memenangkan kemenangan yang menentukan. Dia telah 

menaklukkan, dan di dalam Dia kita memiliki hidup, dan sukacita, dan harapan, dan kita hanya bisa 

bermegah di dalam hidup ini – membuang semuanya dari dunia ini.  Ini tidak masalah.  Kita 

diidentifikasikan dengan Dia, dan Dia adalah segalanya bagi kita, dan itulah sebabnya kita memiliki 

lompatan di setiap langkah kita atas dasar setiap hari karena salib adalah pusat hidup kita dan kita 

menikmati persekutuan terus menerus dengan Dia.  Ini lebih baik daripada apa pun juga di dunia ini.  

Cukup disini. Jadi berhati-hatilah.  Nikmati hal-hal di dunia ini, tapi sangat, sangat berhati-hatilah dengan 

kasih sayang dari hati dan pikiran saudara.  Alasan terakhir salib adalah pusat dari kehidupan saudara 

karena salib meyakinkan saudara tentang kemuliaan Allah di masa yang akan datang, dan kita tidak 

mempunyai waktu untuk melihatnya dalam pasal 2,  tetapi apa yang kita lihat di pasal 2 adalah Roh Allah, 

dan bagaimana Roh Allah berbicara kepada kita di bumi ini.  Roh berbicara kepada kita di bumi ini dan 

menyatakan kepada kita hal-hal yang rahasia tentang Allah, dan keindahan Allah, dan rahasia-rahasia 

Allah.  

Dan dengan semangat yang sama, Efesus 1:13-14, memeteraikan kita untuk selama-lamanya.  

Memeteraikan kita untuk selama-lamanya.  Jadi inilah gambaran-Nya.  Roh Allah yang menarik saudara 

ke salib adalah Roh yang sama yang ada di salib hari demi hari, hari demi hari membantu saudara untuk 

memahami lebih banyak, dan lebih banyak, dan lebih banyak akan keindahan, dan kemuliaan-Nya, dan 

keagungan-Nya.  Dan Roh yang sama yang membawa saudara ke salib akan membawa seluruh gambar ini 

sampai selesai.  Dan Dia, Roh Allah, akan membawa saudara, orang-orang Kristen, kepada hari dimana 

saudara memandang wajah Raja saudara yang disalibkan.  San saudara akan melihat Dia, dan saudara 

akan bersukaria di dalam Dia, saudara akan seperti Dia, dan saudara akan memuliakan Dia.  Inilah 

pekerjaan Roh Kudus.  Maka berpegang teguhlah pada salib karena pada saliblah karya-Nya terjadi. 


