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Jika saudara memiliki sebuah Alkitab, dan saya berharap saudara memiliki, saya mengundang 

saudara untuk membuka dengan saya ke Surat 1 Yohanes.  

 

1 Yohanes, dan apa yang akan kita lakukan adalah saya ingin kita menempatkan sebuah sisipan 

petunjuk halaman di mana kita mulai. Injil adalah darah kehidupan dari iman kita. Kita melihat di 

dalam Matius 7.Dan Yesus mengatakan pernyataan-pernyataan seperti, "Banyak orang akan 

berseru kepada Aku pada hari itu: Tuhan, Tuhan mereka tidak menubuatkan nama Tuhan. Dan 

kemudian nama Tuhan mengadakan banyak mujizat dan mengusir setan-setan dan Aku akan 

memberitahu mereka Aku tidak pernah tahu kamu. Enyahlah dari saya, kamu pelaku kejahatan. 

"  

 

Dan saya berbagi dengan saudara alasan mengapa kita mempelajari  seri-seri ini adalah karena 

apa yang menjadi beban bagi  saya  lebih dari apapun adalah pemikiran bahwa mungkin ada 

banyak orang duduk di hadapan saya minggu lewat minggu lewat minggu yang berpikir bahwa 

mereka adalah orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka bukan. Yang berpikir bahwa 

kehidupan kekekalan mereka itu sudah beres tetapi ternyata tidak. Mereka telah tertipu secara  



 

Página (Page)2 

 

rohani.  Dan kita telah berbicara tentang penipuan rohani, tentang kenyataannya,kenyataan  

yang berbahaya tentang penipuan rohani. Bahwa kita bisa berpikir - orang akan terkejut pada 

suatu hari, akan ada banyak orang yang demikian. Banyak orang akan mengatakan kepada Aku 

- banyak sekali orang akan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Tuhan. Tidakkah kami  melakukan 

semua hal ini?” Dan mereka akan terkejut ketika mengetahui bahwa Yesus memandang kepada 

kepada mata kita dan berkata,"Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari Aku, kamu 

pelaku kejahatan. "  

 

Gambaran di sana, Dia berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang 

berpikir bahwa mereka percaya tapi nyatanya mereka tidak percaya. Dan  kita mulai melihat 

kepada gambaran ini dari Injil. Kita perlu mengetahui Injil, bagaimana kita telah mengambil Injil 

dari bawah iman kita dan kita telah menempatkan bantuan-penenang di tempatnya. Ini adalah 

darah kehidupan sebenarnya kita. Dan apa yang telah kita  lakukan adalah kita melihat kepada 

Injil. Apakah Injil itu dan bagaimanakah Injil itu mengubah kita? Apa apakah artinya dilahirkan 

kembali? Bagaimana kelahiran kembali itu mempengaruhi cara hidup kita? Kita telah melihat hal 

itu minggu yang lalu. Dan sekarang saya ingin menempatkan sedikit lembar pemisah halaman  

di atasnya, sementara kita sedang memikirkan tentang jaminan keselamatan.  

 

Dapatkah  saudara memiliki jaminan kepastian bahwa saudara telah dilahirkan 

kembali? Dapatkah saudara memiliki jaminan kepastian bahwa saudara akan pergi ke 

surga? Dapatkah saudara dibebaskan dari rasa takut bahwa pada suatu hari kelak saudara akan 

berdiri di hadapan Yesus yang berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari 

hadapan-Ku, kamu pelaku kejahatan "? Dapatkah kita mengetahui bahwa Dia tidak akan berkata 

demikian?  

 

Apa yang saya ingin kita lakukan adalah melihat kepada 1 Yohanes. Bahkan, kita akan melihat 

seluruh Surat 1 Yohanes. Dan agar saudara tidak menjadi khawatir, kita tidak akan melihat tiap-

tiap ayat sat per satu tetapi saya ingin kita untuk memperhatikannya sedikit seperti pandangan 

mata burung. Cara 1 Yohanes ditulis adalah bahwa saudara tidak menggunaka analisa  

perkembangan yang logis. Saudara tidak memiliki data dari  Yohanes yang berkata, "Nah di sini 

adalah  nomor satu, dan kemudian nomor dua, dan kemudian diikuti nomor tiga pada akhir surat 

ini." Sebaliknya, saudara bertemu tema-tema tertentu yang dominan, dan jenis demikian 

mengalir lsepanjang buku ini. Dan tema-tema itu hanyalah  jenis yang mencapai puncak 

sepanjang buku ini.  
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Dan jadi apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya ingin kita melihat perkembangan tema ini 

dari bawah dan melihat beberapa tema-tema yang berkembang  ke puncak pengertian. Tetapi 

apa itu penting dalam melihat seluruh surat ini adalah karena konteks dibelakangnya. Apa yang 

terjadi adalah bahwa Yohanes menulis untuk sebuah gereja, sekelompok orang Kristen yang 

telah memiliki pandangan bersama di antara merekayang  terlibat di dalam gereja, sebagian dari 

gereja -- setiap-orang berpikiran Kristen. Tetapi kemudian mereka mulai menolak keilahian 

Kristus, dan mereka mulai menyangkal bahwa Allah telah menjadi manusia dan mengambil rupa 

manusia di dalam Kristus.  

 

Mereka mulai menolak keilahian dan kemanusiaan Kristus, pribadi Kristus. Dan mereka mulai 

mengajar doktrin-doktrin yang palsu, dan  akhirnya mereka  meninggalkan gereja. Jika saudara 

melihat, sebenarnya, dalam 1 Yohanes 2, ia menulis tentang ini. Dia membahas bagaimana 

dapat memahami hal ini. Nah, apakah yang akan saudara lakukan ketika orang meninggalkan 

gereja? Orang-orang yang saudara pikirkan percaya kepada Kristus yang mengatakan hal-hal 

yang salah tentang Kristus, yang mengajarkan  doktrin palsu tentang Kristus?  

 

Dan mendengarkan apa Yohanes katakan.  Dia mengatakan dalam 1 Yohanes 2:18, "Anak-

anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. dan seperti yang kamu dengan, seorang  

antikristus akan datang, sekarang sekarang telah bangkit  banyak antikristus. Itulah tandanya, 

bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir "  Sekarang dengarkan ini -. Ayat 19, ia 

berbicara tentang sekelompok orang. Dia mengatakan, "Memang  mereka berasal dari kita, 

tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.sebab jika mereka sunguh-sungguh 

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

supaya menjadi nyata,  bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. "  

 

Dengan kata-kata lain, apa yang Dia katakan adalah bahwa orang-orang itu tidak pernah 

memiliki iman yang benar kepada Kristus. Mereka tidak pernah menjadi milik kita. Ya, mereka 

adalah bagian - mereka telah melakukan ha-hall yang berbeda. Mereka terlibat dengan gereja, 

tetapi mereka tidak pernah benar-benar menjadi milik kita.  

 

Dan jadi apa yang saudara dapatkan di dalam 1 Yohanes adalah bahwa saudara mempunyai 

sebuah  kontras yang memberikan pengertian yang penting bagi kita untuk mengerti.  Ada 

kontras di situ, dan apakah  itu - bahkan hanya konteks di balik surat ini mengajar kita nomor 

satu, iman yang khayalan selalu mungkin. Iman yang khayalan selalu mungkin. Bahwa itu ada 

kemungkinan ada orang  terlibat di dalam gereja dengan iman yang tidak mengarah pada 
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keselamatan, semacam iman khayalan, iman yang tidak asli, iman gadungan - iman palsu.  

 

Itulah gambaran yang kita lihat dalam Injil Yohanes. Kita bahkan melihatnya beberapa minggu 

yang lalu ketika kita sedang belajar Yohanes 3, kita seperti hanya didukung sedikit pada akhir 

Yohanes 2:23-25 berbicara tentang  banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi Yesus 

tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka. Apa yang kita punya dalam Yohanes 2 ada 

gambaran - itu adalah mungkin untuk percaya kepada Yesus tetapi tidak mengenal Yesus. Itu 

mungkin untuk percaya kepada Yesus dan memiliki iman yang adalah iman yang palsu.  

 

Yohanes 6:66 mengatakan bahwa Yesus berkata - berbicara kepada para murid, adalah apa 

yang disebut mereka, yang mengikuti Dia - lebih dari hanya dua belas. Kerumunan murid-murid 

itu dan dikatakan banyak dari mereka, banyak murid, meninggalkan Yesus. Gambaran yang 

sama  dalam Yohanes 8:31-36. Dia berbicara kepada murid-murid dan Dia berkata, "Jika kamu  

benar-benar berpegang kepada pengajaran-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku."   Ada 

orang-orang  di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes, yang mengakui percaya kepada Yesus atau 

mengakui  sebagai pengikut Yesus. Tetapi mereka bahkan tidak mengenal Yesus. Ada gambar 

disitu tentang iman yang khayal, iman yang tidak benar, iman yang tidak mengenal Yesus, iman 

yang tidak membawa kepada keselamatan.  

 

Dan kontras adalah antara iman yang khayal dan iman yang menyelamatkan. Dan gambaran  

kontras yang saya ingin saudara lihat adalah iman yang menyelamatkan senantiasa terjamin 

keadaannya.  Sekarang saya ingin memastikan diri bahwa saudara memahami apa yang saya 

maksud ketika saya berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Kita sama sekali tidak 

menambah sesuatu kepada iman yang telah kita  berbicara tentangnya  selama beberapa 

minggu terakhir. Kita telah melihat dengan sangat jelas dalam Injil gambar, Allah semesta-alam 

yang adil dan murah-hati  memandang  kepada orang-orang berdosa yang  putus asa  dan 

mengutus Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, Allah dalam daging menanggung murka-Nya 

melawan dosa di kayu salib, dan untuk menunjukkan kekuasaan-Nya atas dosa di dalam 

kebangkitan sehingga semua yang memiliki iman di dalam diri-Nya akan diperdamaikan dengan 

Allah  untuk selamanya.  

 

Iman. Adalah oleh karena iman maka kita diselamatkan, oleh Anugerah melalui iman. Jadi kita 

tidak menambahkan sesuatu kepadanya. Satu-satunya alasan saya menggunakan istilah itu 

ialah karena  Alkitab menunjukkan kita adanya perbedaan antara iman khayalan atau iman 

palsu, iman yang tidak membawa  kepada keselamatan dan iman yang membawa  kepada 
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keselamatan, iman yang benar, yang merupakan batukarang. Dan gambaran yang perlu kita 

lihat adalah kontras di antara duanya, dan menyadari bahwa ada orang pada abad pertama – 

usahakan tidak kehilangan ini. Ada orang-orang dari abad pertama yang mengira bahwa mereka 

memiliki iman kepada Yesus yang akan membawa kepada  keselamatan. Tetapi itu tidak 

terjadi. Mereka hanyalah tertipu.  

 

Dan kenyataannya adalah, pada abad ke-21, saya yakin hal yang sama adalah terjadi. Saya 

yakin mungkin ada banyak sekali orang yang terlibat di dalam gereja-gereja yang tidak memiliki 

iman yang membawa kepada keselamatan. Dan dia  akan terkejut pada suatu hari mendengar 

kata-kata yang Yesus katakan seperti yang Dia katakan di dalam Matius 7. Dan jikalau itu 

masalahmya, maka kita perlu mengajukan pertanyaan yang sama dengan orang-orang dalam 1 

Yohanes tanyakan. Mereka menjadi bingung. Mereka berpikir, 'Nah bagaimana saudara  tahu 

jikalau saudara mempunyai  hal yang benar? Bagaimana saudara tahu jikalau saudara tidak 

akan sesat  yang menyangkal hal-hal pada hari berikutnya? Bagaimana saudara mengetahui  

jikalau saudara mempunyai  hal yang benar? "  

 

Dan apa yang kita miliki dalam surat ini adalah surat yang ditulis untuk mendorong mereka, 

untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kita bisa mengetahui. Sebenarnya, itulah yang 

hendak saya  menunjukkan kepada kita. Saya ingin menunjukkan kepada saudara keyakinan 

yang 1 Yohanes berikan kepada kita. Dan kita akan mengadakan penelitian singkat hanya 

sedikit. Tetapi saya ingin menunjukkan 1  Yohanes - kita akan mulai pada ayat 2. Dan apa yang 

saya ingin lakukan ialah  mengajak saudara untuk melingkari setiap kali saudara melihat kata 

"tahu" dalam ayat yang  kita baca. T-A-H-U, tahu. Lingkari setiap kali saudara membacanya.  

 

Lihatlah 1 Yohanes 2:3, dan kita maju terus melalui ini, sehingga hanya maju terus dan terus 

meneliti. "Kita tahu bahwa kita telah datang untuk kenal Dia,"  itu dua kali. "Jika kita mematuhi 

perintah-Nya. Orang yang mengatakan 'Aku tahu Dia, "tetapi tidak tahu apa yang Dia 

perintahkan adalah pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Tetapi kalau ada yang 

menaati Firman-Nya, kasih Allah benar-benar menjadi lengkap dalam dirinya. Dengan keadaan 

inilah kita  tahu bahwa kita berada di dalam Dia. Siapapun yang menyatakan bahwa dirinya 

hidup di dalam Dia harus berjalan seperti yang Yesus lakukan. "  

 

1 Yohanes 2:18, apa yang telah kita baca hanya sesaat yang lalu. Majulah benar-benar hanya 

ke ayat 19. "Mereka pergi keluar dari kita, tetapi mereka benar-benar tidak berasal dari 

kita. Sebab jika mereka berasal dari  kita, mereka akan tetap bersama kita. Tetapi  mereka 
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menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka berasal dari kita. Tapi kamu yang memiliki 

urapan dari Yang Kudus, dan kamu semua tahu yang sebenarnya. Saya tidak menulis kepada 

kamu karena kamu tidak tahu kebenaran, tetapi karena kamu tahu itu, dan karena tidak ada 

dusta yang berasal dari kebenaran. "  

 

Lihat di ayat 29. "Jika kamu tahu bahwa Dia adalah benar, kamu tahu bahwa setiap orang yang 

melakukan apa yang benar telah lahir dari Dia. Fasal 3, ayat 10. "Ini adalah bagaimana kita tahu 

siapakah anak-anak Allah dan siapa anak-anak Iblis tersebut. Siapa pun yang tidak melakukan 

apa yang benar bukan anak-anak Allah, juga  orang yang tidak mengasihi saudaranya. "  

 

Lihatlah ayat 14, fasal 3. "Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup 

karena kita mengasihi saudara kita. Siapa pun yang tidak mengasihi tetap berada di dialam 

maut.  Siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa 

tidak ada seorang pembunuh memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. "  

 

Kita melihat ke ayat 19. "Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian 

pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah,sebab jika kita dituduh olehnya, Allah 

adalah lebih besar dari hati kita serta  mengetahui segala sesuatu. "  

 

Kita membaca 1 Yohanes 4:8, "Barangsiapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab 

Allah adalah kasih." Dan kemudian melihat bersama saya ayat 13. "Demikianlah kita ketahui, 

bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita; Ia telah mengaruniakan kita 

mendapat bagian dalam  Roh-Nya." 1 Yohanes 5:2. "Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi 

anak-anak Allah,  yaitu apabila kita mengasihi Allah serta  melakukan  perintah-perintah-Nya." 

Dan saudara sampai ke akhir surat, fasal 5:13, ini pada dasarnya adalah  ayat tema seluruh 

surat 1 Yohanes. Dia mengatakan, "Semua  ini  kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang 

percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Maju ke ayat 

18. "Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak  berbuat dosa: tetapi Dia  yang 

lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat  tidak dapat menjamahnya. Kita tahu, bahwa kita 

berasal dari Allah dan  seluruh dunia berada di bawah kuasa yang jahat. Akan tetapi kita tahu, 

bahwa   Anak Allah  telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya 

mengenal Yang Benar, dan  kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. 

Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. "  

 

Apakah saudara mendapatkan maksudnya? Itu belum semua dari mereka. Ada 26 kali 
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digunakan secara  berbeda.Rupanya, Yohanes ingin agar kita tahu sesuatu. Berulang ulang, 

baik bukan? Saudara mungkin tahu itu, saudara mungkin tahu itu, sekarang kita tahu itu dan kita 

mengetahui hal itu dan Tuhan tahu itu dan saudara  tahu itu. Keyakinan meliputi seluruh surat 

itu. Dia menulis kepada orang-orang agar mereka mengetahui bahwa mereka  memiliki hidup 

yang kekal.  

 

Jadi, inilah kebenarannya, dan saya ingin kita lihat dari awal jaminan keselamatan - keselamatan 

yang kekal merupakan kenyataan. Dengan kata lain, saudara dapat diyakinkan tentang  

keselamatan. Saudara  dapat mengetahui bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Saudara 

dapat mengetahuinya. Ini bukan permainan tebak-tebakan. Saudara tidak hanya mampu 

berharap, dengan berharap agar mudah-mudahan pada akhirnya itu akan berakhir dengan baik-

baik saja. Saudara dapat mengetahui bahwa saudara sudah  memiliki hidup yang kekal.  

 

Dan Yesus mengatakan hal yang sama dalam Yohanes 6:37. Dia berbicara tentang "Semua  

yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia 

tidak akan Kubuang." katanya dalam Yohanes 6. Ibrani 6:11 mengatakan "Kita memiliki harapan 

pasti." Jadi kita dapat memiliki jaminan keselamatan kita. Kita bisa tahu bahwa kita memiliki 

keselamatan kekal - tahu itu.  

 

Beberapa dari saudara pada keadaan ini berpikir, "Ya, dia bilang sekali selamat, tetap selamat." 

Nah sebelum saudara maju ke yang satu, ini adalah ungkapan yang tidak ada di dalam Kitab 

Suci - Dan aku "sekali selamat, tetap selamat." akan menghindari menggunakan terminologi itu 

hanya karena ini. Saya pikir gagasan bahwa, "sekali selamat, tetap selamat," terbuka untuk 

berbagai pelanggaran dan mispersepsi, sebagian besar yaitu ide yang biasanya muncul dalam 

pikiran kita ketika kita berpikir "sekali selamat, tetap selamat" adalah "Yah sekali saya berdoa 

ini doa, maka aku selalu disimpan selamanya. "  

 

Dan berfokus pada keselamatan secara eksklusif sebagai titik di mana kita melakukan 

sesuatu. Baiklah, "Selama saya melakukan itu, selama saya memeriksa kotak itu, maka saya 

selalu menyimpan. Setelah saya melakukan itu, saya siap untuk pergi. "Dan bukan itu ajaran 

Kitab Suci. Sekarang, Alkitab memang mengajarkan - kita telah melihat ini - bahwa keselamatan 

adalah - dimulai dengan saat waktu di mana kita dilahirkan kembali, di mana kita pergi dari 

kematian ke kehidupan. Itu benar dalam Alkitab.  

 

Tapi itu dimulai, kita telah bicarakan minggu lalu, suatu proses dimana kita bertumbuh dalam 
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Kristus. Buah keselamatan kita mulai nampak keluar. Dan ada datang satu hari dimana 

keselamatan kita akan sempurna. Jadi gagasan "sekali selamat, tetap selamat" benar-benar 

memotong gambaran holistik keselamatan yang kita miliki dalam Alkitab. Dan bukannya 

mengatakan "sekali selamat, tetap selamat," apa yang saya ingin menempatkan sebelum 

saudara adalah - yang sebenarnya adalah, ". Ketika selamat, selalu selamat" Ketika saudara 

diselamatkan, ketika saudara dilahirkan kembali, saudara dilahirkan kembali selamanya. Ketika 

saudara diselamatkan, saudara akan diselamatkan selamanya. Jaminan keselamatan kekal 

adalah kenyataan. Ketika saudara diselamatkan, saudara tidak akan pernah berpaling.  

 

Itulah sebabnya Yohanes mengatakan apa yang dia katakan dalam 1 Yohanes 2. Dia 

mengatakan, "Orang-orang berpaling karena mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak 

pernah diselamatkan. Mereka mungkin memiliki saat di mana mereka melakukan ini atau itu, tapi 

mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak pernah dilahirkan kembali. Itulah mengapa 

mereka berpaling. Mereka tidak pernah berasal dari kita. "  

 

Ketika saudara dilahirkan kembali, ketika saudara diselamatkan,saudara akan selalu 

diselamatkan.Sekarang timbullah pertanyaan, "Apakah itu berarti kita harus menunggu dan 

memastikan diri kita sampai ke akhirnya sebelum kita bisa tahu bahwa kita diselamatkan?" 

Tidak, apa yang 1 Yohanes ajarkan adalah bahwa saudara dapat memiliki jaminan keselamatan 

pada hari ke hari, saat ke saat. Namun yang menarik adalah jaminan keselamatan yang 

digambarkan di sini dalam 1 Yohanes mungkin tidak tepat seperti apa yang kita akan pikirkan 

tentang ketika menerima  jaminan.  

 

Saya ingin menunjukkan kepada saudara - dan kita hanya akan berjalan melalui satu per satu 

dengan sangat cepat, tetapi dasar palsu untuk jaminan. Salah fondasi untuk jaminan. Nomor 

satu adalah gaya hidup moral. Karena saudara baik atau jujur, atau bagus atau orang yang 

ramah tidak berarti bahwa saudara yakin akan keselamatan. Realitas adalah, ada banyak orang 

yang setia dan baik untuk semua orang, kecuali terhadap Allah. Dan siapa yang ramah kepada  

semua orang kecuali kepadai Tuhan. Banyak yang baik, orang yang bermoral dan sama sekali 

tidak memiliki jaminan keselamatan, dan tidak harus memiliki jaminan keselamatan. Moral 

sebagai gaya hidup.  

 

Kedua pengetahuan intelektual. Pengetahuan intelektual. Saudara dapat mengetahui semua 

fakta-fakta Injil dan masih belum memiliki jaminan keselamatan. Itu karena saudara dapat 

mengetahui semua fakta-fakta Injil dan masih belum diselamatkan. Bahkan setan-setan percaya 
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hal-hal ini. Iblis tahu hal ini. Pengetahuan intelektual, peningkatan intelektual belaka bukanlah 

kunci untuk jaminan keselamatan. Ini dasar palsu. Moral sebagai gaya hidup, pengetahuan 

intelektual.  

 

Ketiga keterlibatan agama. 2 Timotius 3:5 berbicara tentang orang-orang yang memiliki bentuk 

nilai-nilai keagamaan, tetapi mereka menyangkal kekuatannya. Mereka menyangkal realitas 

dalam kehidupan mereka.  Agama mereka kosong. Saudara dan saudari, saudara  dapat 

menggunakan  setiap Minggu dalam seluruh hidup saudara di gereja dan masih belum memiliki 

jaminan keselamatan. Atau haruskah saudara memilikinya berdasarkan pada kehadiran di 

gereja.Tidak hanya keterlibatan agama, tetapi berikutnya, pelayanan yang aktif. Inilah sebabnya 

mengapa saya mengatakan adalah mungkin untuk menjadi pendeta dan tidak mengenal 

Kristus. Hal ini seluruhnya mungkin untuk menjadi pendeta dari sebuah gereja di Birmingham, 

Alabama dan tetapi tidak mengenal Kristus. Itulah merupakan seluruh gambaran dalam Matius 

7.  

 

"Banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, saya melakukan semua hal ini? Saya 

melakukan mukjizat. Saya mengusir setan-setan '. "Dan Dia berkata," Aku tidak pernah 

mengenal kamu. Enyahlah daripada-Ku pelaku  kejahatan "Sangat mungkin untuk menjadi 

pemimpin rohani dalam keluarga orang percaya. Orang memandang saudara karena posisi 

saudara sebagai pemimpin kelompok kecil, atau ini atau itu. Sangat mungkin untuk memiliki - itu 

bukan dasar jaminan keselamatan saudara, pelayanan aktif.  

 

Selanjutnya, hati nurani yang bersalah. Kadang-kadang orang berkata, "Baiklah saya merasa 

buruk ketika saya berbuat salah, itu berarti bahwa saya memiliki jaminan keselamatan." Suatu 

kesepakatan besar. Semua orang merasa buruk ketika mereka melakukan sesuatu yang 

salah. Kita hidup dalam budaya di mana rasa bersalah dinilai. Psikologi dikonsumsi dengan cara 

untuk mengatasi semua rasa bersalah yang kita rasakan. Ini adalah jenis Kekristenan yang 

banyak dari kita harapkan, telah memeluk pendapat ini bahwa "saya merasa bersalah, jadi saya 

harus melakukan sesuatu untuk mencoba mereformasi hidup saya, untuk menutupi hal ini." Ini 

menjadi egois , kejenuhan sebagai Kristen mencoba untuk mengatasi kesalahan kita sendiri , 

dan sebenarnya Kristus mengatasi kesalahan kita untuk kita. Itu khotbah tak berarti.  

 

Tapi hanya karena saudara memiliki hati nurani bersalah tidak berarti saudara memiliki jaminan 

keselamatan. Hanya karena saudara merasa buruk ketika saudara melakukan sesuatu yang 

salah. Selanjutnya, terkait dengan itu, ialah berpikir positif. Orang-orang berkata, "Baiklah saya 
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pikir saya seorang Kristen." Baiklah, ada masalah besar di sana juga. Jika saudara berpikir 

sebagai seorang Kristen berarti bahwa saudara adalah seorang Kristen - "Saya berpikir, karena 

itu aku ada," maka itulah hal seperti penipuan rohani.  

 

Selama saudara berpikir saudara seorang Kristen maka saudara baik-baik saja? Tidak, itu bukan 

apa yang diajarkan Alkitab. Bahkan, Alkitab mengajarkan saudara punya musuh  yang 

membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Musuh sedang mencoba untuk 

mendapatkan - meyakinkan orang bahwa mereka adalah Kristen ketika mereka sebenarnya 

bukan orang Kristen. Berpikir positif bukan fondasi yang kuat untuk jaminan. Itu palsu.  

 

Dan kemudian terakhir, ini adalah di mana saya ingin saudara untuk mengikuti  saya dengan 

dekat nyata - keputusan masa lalu. Keputusan masa lalu. Dan ini adalah di mana orang akan 

berkata, "Bagaimana saudara tahu bahwa saudara diselamatkan? Bagaimana saudara tahu 

bahwa saudara memiliki hidup yang kekal "Dan orang akan berkata,"? Bailah aku ingat. Saya 

ingat benar di mana saya berada ketika saya berjalan menyusuri lorong itu. Saya ingat benar di 

mana saya berada ketika saya berdoa doa itu. Saya ingat benar di mana saya berada ketika 

saya menandatangani kartu itu. Saya ingat benar di mana saya berada ketika saya melakukan 

itu. "  

 

Dan saya tidak mengatakan bahwa jika saya ingat benar di mana saya berada ketika itu terjadi 

sesuatu di dalam hidup saudara, itu berarti saudara tidak diselamatkan. Tetapi saya katakan ini - 

bahwa bukanlah dasar jaminan keselamatan saudara. Bukan apa yang saudara lakukan pada 

saat itu, tidak peduli seberapa baik saudara mengingatnya. Saudara dan saudari, ada orang-

orang yang telah berjalan melalui lorong, menandatangani kartu, berdoa doa-doa, telah dibaptis 

dan menjadi anggota gereja selama 30 tahun, dan mereka tidak pernah mengenal Kristus. Tidak 

pernah mengenal Kristus. Itulah gambaran dalam semua hal - saudara dapat melakukan semua 

hal ini terpisah dari Kristus.Gaya hidup moral, menjadi orang baik yang ramah. Memiliki 

pengetahuan, agama, terlibat dalam pelayanan aktif,memiliki  rasa bersalah, berpikir positif, 

mengingat keputusan masa lalu - saudara dapat melakukan semua hal. Apa yang saya ingin kita 

lihat adalah bahwa Kristus adalah inti dari keyakinan kita dalam keselamatan.  

 

Kristus adalah inti dari seluruh gambaran. Dan apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin 

melemparkan dasar yang palsu samping, dan berharap setiap orang yang ada di atas dasar, 

menyingkirkan dasar palsu sepenuhnya. Dan menempatkan di depan saudara dasar dari surat 1 

Yohanes tiga dasar, dasar yang benar adalah jaminan. Dan saya ingin saudara tahu, saya 
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berusaha menyeimbangkan sesuatu di sini. Saya berdoa melalui keseimbangan ini. Karena saya 

tahu ada orang di sini yang telah percaya pada Kristus untuk keselamatan, yang pernah 

memeluk Injil ini, yang pernah dilahirkan kembali. Dan hal terakhir yang ingin saya lakukan 

dalam berbicara tentang jaminan atau kurangnya jaminan adalah untuk menyebabkan rasa tidak 

tenang untuk datang ke dalam hati saudara di mana ada kebutuhan untuk ketenangan.  

 

Dan jadi saya ingin mendorong saudara. Pada saat yang sama, berdasarkan seluruh gambaran 

telah kita bicarakan, ada orang-orang yang mungkin, bahkan mungkin banyak orang di sini - di 

ruangan ini - yang memiliki iman palsu, iman yang khayal. Berpikir semuanya baik-baik saja 

ketika sebenarnya  tidak apa yang baik. Tidak pernah dilahirkan kembali. Dan hal terakhir yang 

saya ingin mendorong saudara lakukan adalah tinggal di mana saudara ada. Hal terakhir yang 

saya ingin lakukan dalam hidup saudara mengatakan "Semuanya baik-baik saja."  

 

Saya ingin mengatakan kepada saudara, "adalah segalanya tidak baik." Ini terlalu penting untuk 

meninggalkan tempat itu. Dilahirkan kembali. saudara harus dilahirkan kembali. Itulah hal 

terakhir yang saya ingin saudara merasa, ketenangan  di mana saudara berada. Jadi bagaimana 

saudara melakukan keduanya itu? Saya berdoa agar Roh Kudus dari Allah akan Firman-Nya 

dalam 1 Yohanes dan akan menerapkannya dalam setiap hati saudara di dalam ruangan ini 

dengan cara yang benar dan tepat. Bahwa Dia akan membawa ketenangan di mana  

ketenangan diperlukan, dan dia akan membawa rasa tidak aman di mana  diperlukan 

ketidakamanan. Dan saya ingin mendorong saudara, selama beberapa saat seperti yang kita 

berbicara tentang dasar-dasar jaminan, pencobaan  bagi kita semua.  

 

Dan ketika kita berpikir tentang masalah ini, kita berpikir, "Baiklah, saya tahu orang ini dalam 

hidup saya." Atau mungkin seseorang dalam keluarga saudara, seseorang yang saudara peduli, 

seseorang yang saudara tahu. Dan saya tahu mereka membuat  "keputusan" itu ketika mereka 

masih muda, tetapi apakah sekarang hidup mereka sehingga mereka masih benar-benar 

diselamatkan? Dan kita mulai berpikir tentang orang lain. Itulah hal terburuk yang dapat saudara 

lakukan selama beberapa saat berikutnya  berpikir tentang orang lain. Saya ingin mendorong 

saudara untuk melakukan 2 Korintus 13:5 dan memeriksa diri sendiri. Uji diri saudara untuk 

melihat apakah saudara berada dalam iman.  

 

Itulah yang kita lakukan ketika kita melihat hal ini. Jadi, benarlah dasar untuk jaminan. Dan satu 

sisi catatan di sini, juga, sebelum kita maju ke yang pertama. Ini adalah - ini adalah pentingi. 
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Ketika kita sedang berbicara tentang dasar-dasar untuk jaminan, kita tidak berbicara tentang 

bagaimana caranya untuk diselamatkan. Kita sudah membahas itu. Sudah ditangani itu, 

dilahirkan kembali, Yohanes 3. Itulah yang terjadi di menerima  keselamatan. Itu pertanyaan 

yang berbeda, itu pertanyaan berbeda sekarang untuk mengatakan Itulah pertanyaan yang 

berbeda "Bagaimana saudara tahu bahwasaudara telah diselamatkan?". Apakah itu masuk 

akal?  

 

Kitai tidak menjawab pertanyaan, "Bagaimanakah kamu diselamatkan?" Kita sudah 

menjawabnya. Sekarang kita bertanya, "Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah 

diselamatkan? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal " Apakah 

pertanyaan yang berbeda?.Jadi ketika kita melihat hal-hal ini, itu tidak berbeda, "Baiklah, ini 

adalah hal yang perlu saya lakukan untuk diselamatkan." Kita sudah melihat itu. Jadi jangan 

melihat ini sebagai kotak mengecek untuk diselamatkan. Itu bukan  yang kita bicarakan.  

 

Kita bicara tentang jaminan yang membantu kita tahu bahwa ini nyata, bahwa kita benar-benar 

dilahirkan kembali. Yayasan nomor satu adalah kehadiran, dan Anda akan melihat Kristus jenuh 

masing-masing dari ini, dia akar dari masing-masing salah satunya. Kebenaran Kristus sekarang 

hidup dalam saudara. Kebenaran Kristus sekarang dalam hidup saudara. Gambaran, dalam 1 

Yohanes, kita sudah bicarakan tentang hal ini. Saudara mempunyai sekelompok orang yang 

berpaling dari iman kepada Kristus, dan bahwa itu melemahkan dasar Injil dengan menyangkal 

pribadi dan karya Kristus. Dan jadi apa yang saudara lihat adalah Roh Kebenaran disebut dua 

kali. 1 Yohanes 4:6, saya kira, dalam 1 Yohanes 5:6, saudara punya Roh Kebenaran yang 

disebutkan. Kebenaran pengujian rohani, tahu bahwa mana yang Roh palsu dan mana yang 

Roh benar, doktrin palsu dan doktrin yang benar.  

 

Dan itu semua berkisar pada kebenaran Kristus. Dan apa yang saya ingin lakukan - dan kita 

berpikir tentang kehidupan kita sendiri, kita memeriksa diri kita sendiri. Dalam setiap salah satu 

dasar, saya ingin menempatkan dua pertanyaan di hadapandepan saudara untuk diberpikirkan. 

Sekali lagi, kita tidak mengecek perbuatan-perbuatan. Ini bukanlah  bagaimana untuk 

diselamatkan. Tetapi sebuah pertanyaan untuk dipikirkan. Ketika kita memikirkan pertanyaan-

pertanyaan ini, mereka memberikan  jaminan keselamatan. Pertanyaan nomor satu, dan itu 

berhubungan dengan kebenaran Kristus di sini, pertanyaan nomor satu adalah "Apakah saya 

hanya percaya kepada Kristus saja untuk keselamatan saya?"  

 

Saya ingin menunjukkan kepada Anda ini dalam Kitab 1 Yohanes. Apakah saya percaya pada 



 

Página (Page) 
1
3 

 

Kristus saja untuk keselamatan saya? Lihatlah dengan saya di 1 Yohanes 5:1. Ini adalah di 

mana itu jelas, bab 5. Dan kita tidak akan berpaling ke semua tempat ini. Pada saat, saya hanya 

akan membuang itu juga di sini dan di sini dan di sini dalam ayat Yohanes, dan Anda dapat 

menulis mereka bawah hanya agar Anda dapat kembali dan melihat mereka. Karena ini adalah 

tema-tema, seperti saya katakan, mereka hanya berputar-putar di sekitar semacam seluruh buku 

ini.  

 

1 Yohanes 5:1 mengatakan, "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari 

Allah." Anda mengerti artinya? "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir 

dari Allah." Ayat 13, tema ayat surat. "Saya menulis hal-hal ini kepada saudara yang percaya 

kepada nama Anak Allah sehingga saudara tahu, bahwa saudara memiliki hidup yang kekal." 

Percayalah kepada nama Anak Allah. Saudara percaya pada Kristus.  

 

1 Yohanes 2:23, "Tidak ada orang yang telah menyangkal Anak mempunyai Bapa.  Siapa pun 

mengakui Anak memiliki Bapa juga. Jika  saudara menyangkal Anak, saudara tidak memiliki 

Bapa "Jika saudara menolak Kristus, saudara tidak memiliki Bapa. Siapapun yang menyangkal 

pribadi dan pekerjaan Kristus tidak memiliki jaminan keselamatan. Hal yang sama dalam 1 

Yohanes 4:15, ". Kalau ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah hidup di 

dalam dia dan dia di dalam Allah" Berikut gambaran - fokus di sini atas dasar tujuan 

keselamatan kita, Injil yang kita miliki berbicara tentang. Semuanya berputar di sekitar Kristus, 

Pribadi dan Karya-Nya. "Allah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, Allah sebagai manusia, untuk 

menanggung murka-Nya melawan dosa di kayu salib, menunjukkan kekuasaan-Nya dalam 

kebangkitan." Itu di mana Injil - inti  dari Injil.Semuanya berputar di sekitar Kristus.  

 

Dan jadi pertanyaan kita yang tanyakan adalah apakah saudara hanya percaya kepada Kristus 

saja untuk keselamatan saudara? Jadi apa yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali pada saat 

itu, yang terus maju. Saudara tidak memiliki saat itu dan kemudian meninggalkan Kristus di 

belakang. Itulah yang orang-orang yang mengaku memiliki  di 1 Yohanes 2. Saudara percaya 

kepada Kristus saja untuk keselamatan kita - hanya. Ini bukan Kristus ditambah apa-apa, bukan 

Kristus ditambah apa yang saudara dapat tambahkan untuk itu dari sini. Ini Kristus saja untuk 

keselamatan saudara.  

 

Apakah saudara percaya pada Kristus saja untuk keselamatan Anda? Jika saudara tidak 

percaya kepada Kristus, sepenuhnya Illahi, sepenuhnya manusia, datang dan melakukan 
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pekerjaan yang Dia lakukan di kayu salib dan kebangkitan, jika itu bukanlah inti dari siapa 

saudara maka saudara tidak memiliki dasar untuk jaminan keselamatan. Apakah saudara 

percaya? Ini adalah kunci. Dia mengatakan hal itu sangat sederhana. Setiap orang yang percaya 

bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah.  

 

Kedua pertanyaan yang mengalir dari itu. Apakah saya tinggal hanya di dalam Kristus sendiri 

sebagai keselamatan saya? Apakah saya tinggal di dalam Kristus sendiri sebagai keselamatan 

saya? Dan ini adalah di mana saya ingin mengingatkan saudara bahwa gambaran jaminan 

melampaui pengetahuan intelektual belaka. Bahkan setan-setan percaya Kristus adalah anak 

Allah. Jadi itu jelas melampaui itu. Ketika datang untuk jaminan, itu  dasar yang jelas. Tapi juga, 

apakah saya harus  tinggal di dalam Kristus sebagai keselamatan saya?  

 

Mari saya tunjukkan ini, dalam 1 Yohanes 1. Lihatlah dengan saya di - mari kita hanya membaca 

tiga ayat pertama. Ayat 2 dan 3 adalah di mana kita berfokus pada, tapi hanya untuk 

mendapatkan konteks. Ini adalah bagaimana Yohanes memulai seluruh suratnya. Dia 

mengatakan, "Itu yang dari awal, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata 

kami, yang kami telah raba dengan i tangan,  kita percaya, ini kita memberitakan tentang Firman 

hidup."  

 

Sekarang dengarkan ini, ini berbicara tentang Kristus. "Kehidupan muncul. Kita telah melihat dan 

bersaksi untuk itu dan kita memproklamirkan kepada saudara hidup kekal yang dengan Bapa 

dan telah muncul bagi kita. Kita memberitakan kepada kamu, supaya -. Kita menyatakan kepada 

saudara apa yang telah kita lihat dan mendengar sehingga kamu  juga dapat memiliki 

persekutuan dengan kami "  Dan dengarkan ini," adalah persekutuan kami dengan Bapa dan 

dengan Anak-Nya, Yesus Kristus ".  

 

Dia berbicara tentang persekutuan. Kehidupan kekal ditemukan dalam persekutuan dengan 

Bapa dan dengan Anak. Marilah lihat dengan saya ke 1 Yohanes 4. Itu bahkan lebih jelas dalam 

1 Yohanes 4:13. Dengarkan cara ia berbicara. Hal ini begitu besar di sini. Dengarkan 1 Yohanes 

4:13. Dia berbicara tentang persekutuan dengan Bapa dan Anak dalam 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 

4:13, "Kita tahu bahwa kita hidup di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena dia telah 

memberikan kita Roh-Nya. Dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa-Nya telah mengutus 

Anak-Nya sebagai penyelamat bagi dunia. Jika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah Anak 

Allah, "dengarkan ini," Allah hidup di dalam dia dan dia di dalam Allah. "  
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 Ayat 13. "Kita hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita." Ayat 15, "Allah hidup di dalam dia dan Dia 

di dalam kita." Gambaran di sini adalah berbagi kehidupan, persekutuan, dengan Bapa dan 

Anak. Inilah hidup yang kekal. Sekarang saya ingin saudara melihat mengapa hal ini begitu 

besar ketika datang ke pemahaman jaminan keselamatan. Bahaya - bahaya yang kita miliki 

ketika kita berpikir tentang jaminan keselamatan, kita mulai mengajukan 

pertanyaan. "Bagaimana saya tahu bahwa saya diselamatkan?" Apa yang kita lakukan adalah 

kita mulai berpikir - pada dasarnya mentalitas kita adalah - kita tidak berpikir begini tapi ini 

adalah cara kita berpikir. Kita berpikir, "Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya 

mempunyai tiket yang tepat ketika saya sampai ke sorga? Bagaimana saya bisa memastikan 

bahwa saya akan bisa melewati gerbang saya? Saya hanya ingin memastikan bahwa saya 

mendapatkan yang dilakukan jadi jika saya perlu berdoa sebuah doa, maka saya akan 

melakukannya sehingga aku memperoleh tiket.Saya akan melakukan apa pun, bila saudara 

memberitahu kepada saya apapun  yang harus dilakukan, saya akan ulangi setelah saudara dan 

melakukan apa pun, hanya memperoleh tiket saya . "  

 

Masalahnya adalah apa yang kita lakukan adalah yang kita katakan, dan kita telah 

membicarakan ini. Kita telah berkata, "Aku akan melakukan apa yang harus saya lakukan untuk 

mendapatkan ke Sorga." Dan dari awal, dalam pemahaman kita tentang Injil dan jaminan 

keselamatan, berfokus pada anugerah Allah dan dari Allah sendiri. Saudara datang kepada 

Kristus, saudara mendapatkan Sorga. Saudara datang kepada Kristus, saudara mendapatkan 

pengampunan dosa. Saudara datang kepada Kristus, saudara mendapatkan ini, saudara 

mendapatkan ini, saudara mendapatkan ini. Tidak, saudara datang kepada Kristus untuk 

mendapatkan Allah.  

 

Mereka yang memiliki iman di dalam dirinya akan diperdamaikan dengan Allah. Kami inginkan 

Allah. Kita membutuhkan Allah, dan semua ini mengalir hal dari-Nya - Sorga, 

pengampunan.Tetapi kenyataannya adalah saudara tidak akan - saya tidak akan berdiri di 

hadapan Allah di Sorga dan akan dimasukkan dalam jika kita tidak mengenal Allah. Jika Dia 

tidak tinggal di dalam kamu dan kamu tidak tinggal di dalam Dia, jika saudara tidak berbagi 

kehidupan dengan Dia. Dan kenyataannya adalah, kehidupan kekal bukan hanya sesuatu yang 

akan terjadi di masa depan. Kehidupan kekal adalah sekarang. Puji Tuhan, hidup yang kekal 

sekarang. Kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak sekarang. Dia tinggal di dalam 

kita. Kita hidup di dalam Dia. Kami tinggal di dalam Dia.  
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Dan ini adalah - ini begitu penting, karena - dan itu sebabnya saya utarakan hal-hal cara saya 

utarakan mereka di sini - karya Kristus sekarang ada dalam hidup saudara. Ya, keselamatan 

kita. Kita diselamatkan didasarkan pada apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Tetapi 

kenyataannya adalah, Kristus tidak melakukannya untuk kita di kayu salib dan kemudian mencek 

dan meninggalkan kita untuk menjalani kehidupan Kristen kita sendiri. Sebaliknya, Dia berbagi 

hidup-Nya dengan kita dari saat demi saat, hari demi hari. Dan jaminan keselamatan berasal 

dari berbagi hidup dengan Allah. Sekarang apakah saudara melihat mengapa hal itu dasar palsu 

untuk jaminan untuk mencoba untuk menemukan sesuatu yang saudara lakukan yang membuat 

ini terjadi?  

 

Tidak, itu sesuatu yang Kristus lakukan ketika Dia mengadakan hubungan dengan saudara, dan 

hubungan yang terus berlanjut. Ketika seseorang bertanya, "Apakah kau masih hidup?" Apakah 

saudara memberi mereka tanggal lahir saudara, atau apakahsaudara hanya mengatakan, "Apa 

yang audara pikirkan? Saya ada di sini di depan saudara "  Saudara tidak harus memberi 

mereka tanggal lahir saudara untuk membuktikan bahwa saudara masih hidup. Saudara hanya 

tersenyum dan saudara ada di sana.  

 

Itu gambaran. Kita hidup dalam Tuhan! Dia tinggal di dalam kita. Kita hidup di dalam Dia. Dan ini 

adalah jaminan keselamatan kita, bukan hanya percaya pada Kristus saja untuk keselamatan 

kita, tetapi tinggal di dalam Kristus sebagai keselamatan kita. Tapi jangan - jangan lewatkan 

bahwa apa ini berarti saudara berdoa, dan saudara menjalani hidup yang tidak ada 

hubungannya dengan persekutuan dengan Allah, saudara tidak memiliki jaminan keselamatan, 

menurut Kitab Suci.  

   

Saya tidak membuat klaim - kita tidak berbicara tentang bagaimana untuk diselamatkan.Tetapi 

jika tidak ada berbagi kehidupan dengan Allah dan saudara masih mati dalam dosa saudara, 

maka saudara  perlu dibuat hidup bagi Allah. Ini adalah salah satu jaminan 

keselamatan. Tanyakan pertanyaan - "Apakah saya tinggal di dalam Tuhan? Apakah saya 

berbagi hidup dengan Allah? Apakah Dia tinggal dalam Aku dan aku tinggal di dalam Dia? "  

 

Saat ini, pekerjaan ini Kristus, kebenaran Kristus sekarang - yang saudara hanya percaya 

kepada Kristus saja untuk keselamatan saudara? Apakahsaudara tinggal di dalam Kristus 

sebagai keselamatan saudara? Yang mengarah ke dasar kedua dari jaminan, dan itulah 

pekerjaan Kristus, karya Kristus hadir dalam hidup saudara. Ini apa yang dia lakukan dalam 

hidup kita. Ini adalah bagaimana keyakinan kita adalah dari saat demi saat, hari demi hari 
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hal. Karya Kristus hadir dalam hidup saudara.  

 

Sekarang kita berbicara tentang mengerjakan keselamatanmu minggu lalu. Semua percakapan 

yang akan menjadi sangat mendasar untuk memahami gambaran ini. Karena kita berbicara 

tentang bagaimana kita bekerja dalam Filipi 2:12 keselamatan kita, didasarkan pada pekerjaan 

Allah di dalam kita, Filipi 2:13. Allah bekerja di dalam kita, memungkinkan kita untuk 

mengerjakan keselamatan kita. Inilah yang  Allah bekerja di dalam kita. Inilah sebabnya 

mengapa saat kita akan masuk ke hal  ini, saya hanya akan pergi maju dan membiarkan 

saudara tahu bahwa kita akan, 1 Yohanes akan menyebabkan kita, menyebabkan saya, saat 

aku membaca 1 Yohanes sini untuk berpikir dia berbicara tentang karya keselamatan 

berdasar. Dan nomor satu, sayamembaca Alkitab, dan nomor dua, itu tidak bekerja berdasar 

keselamatan.  

 

Nah, biarkan saya mengambil kembali. Dalam arti itu, tapi ikuti saya di sini. Ikuti saya di sini. Ikuti 

saya. Ikuti saya di sini. Janganlah memperiksa, jangan tinggalkan. Jaminan keselamatan tidak 

didasarkan pada kinerja saudara bagi Kristus. Ini didasarkan pada kinerja Kristus di dalam 

saudara .Ada perbedaan yang signifikan di sana. Jaminan keselamatan tidak didasarkan pada 

kinerja saudara bagi Kristus. Baiklah, jika saudara melakukan yang terbaik yang saudar bisa dan 

mendapatkan sesuatu dilakukan selama 30 tahun berikutnya dan saudara melakukannya 

dengan benar maka saudara mungkin akan masuk. Tetapi itu bukan apa yang Alkitab ajarkan 

kita di sini ketika kita melihat ayat-ayat ini dan itu berbicara tentang hal itu akan dibicarakan.  

 

Sebaliknya, perlu diingat, ketika kita mengerjakan keselamatan kita,  Allah bekerja di dalam 

kita. Jaminan keselamatan didasarkan pada karya Kristus di dalam kita – penampilan-Nya di 

dalam kita. Jadi, berdasarkan itu, inilah dua pertanyaan yang  ingin saya ajukan kepada 

saudara, bahwa 1 Yohanes akan menempatkan di hadapan kita. Nomor satu, apakah saya  

menaati apa yang Kristus katakan? Karena saudara sudah bisa melihat di mana hal ini akan 

dibuka. Oh tidak, ini adalah - keselamatan didasarkan pada ketaatan kita. Tapi saya ingin 

saudara lihat adalah ketaatan adalah bagian dari gambaran seluruh keselamatan, tidak ada 

pertanyaan.  

 

Lihatlah dengan saya ke09 1 Yohanes 1. Ingat, itu adalah pekerjaan Kristus, karya Kristus - 

Saya tidak dapat mengatakan bahwa cukup. Ini karya Kristus di dalam kita. Kita bekerja untuk 

keselamatan kita, itu karyanya. Tapi dengarkan 1 Yohanes 1:5. "Ini adalah pesan yang telah kita 
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dengar dari Dia dan menyatakan kepada saudara. Allah adalah terang. Dalam dirinya tidak ada 

kegelapan sama sekali "  Dengarkan ini, 1 Yohanes 1:6.. "Jika kita katakan, bahwa kita beroleh 

persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak 

melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama dengan Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus , Anak-Nya 

itu, menyucikan kita dari pada sebala dosa. "  

 

Jika Anda berjalan dalam kegelapan, gambar dunia - bila Anda tidak memiliki cahaya. Anda 

mengklaim mengetahui cahaya, dan Anda sedang berjalan dalam kegelapan, kau 

berbohong.Anda tidak ingin berbohong. Dia mengatakan bahwa itu kuat di 1 Yohanes 

2. Dengarkan ini, Ayat 3. Dengarkan ini. "Kita tahu bahwa kita datang untuk mengenal Dia jika 

kita mematuhi perintah-Nya." Kita tahu bahwa kita telah datang untuk mengenal Dia - Anda ingin 

tahu jika Anda tahu dia? Jika Anda mematuhi perintah-Nya. Orang yang berkata, "Aku kenal 

dia," tetapi tidak melakukan apa yang dia perintah adalah - adalah pendusta dan kebenaran 

tidak ada dalam dirinya.  

 

Saudara mengaku mengenal Allah. "Saya berdoa sebuah doa dan saya mengenal Allah." 

Saudara tidak mematuhi perintah-perintah-Nya, saudara seorang berbohong. Saudara 

berbohong. Saudara pembohong. Saudara tidak mengenal Allah. Itu berlangsung. "Jika ada 

yang menaati Firman-Nya, Firman Tuhan adalah benar-benar memjadi  sempurna di dalam 

dirinya. Ini adalah cara bagaimana kita tahu bahwa kita berada di dalam Dia. Siapapun yang 

mengklaim dirinya hidup di dalam harus berjalan seperti yang Yesus lakukan " Jika saudara  

tidak berjalan seperti Yesus berjalan, maka saudara tidak memiliki Yesus. Itu adalah apa yang 

Dia katakan.  

 

Sekarang, begitu kita mendengar itu, baiklah – apahak saya menaati apa yang Kristus katakan? 

Segera, saya menerka itu setidaknya harus muncul kedalam  pikiran kita pertanyaan, "Baiklah 

ada beberapa dari kita di minggu lalu  telah berdosa, dan yang tidak mematuhi Kristus. Jadi 

apakah itu berarti bahwa saudara tidak memiliki jaminan keselamatan? "  

 

Maksud saya untuk  melihat lebih dalam 1 Yohanes 3. Dengarkan apa yang dikatakan. 1 

Yohanes 3:9, "Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap 

di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia  lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-

anak Allah dan siapa anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal 

dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya. "  
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Jadi, timbullah pertanyaan. Baiklah jika saya berdosa  minggu lalu, maka apakah itu berarti 

bahwa saya tidak memiliki jaminan keselamatan?  Syukurlah, itu bukan apa yang 1 Yohanes 

mengajar kita di sini. Saya ingin menunjukkan kepada saudara. Dia tidak berbicara tentang 

kesempurnaan Kekudusan. Dia tidak berbicara tentang kesempurnaan Kekudusan. Bahkan, 

kembali ke 1 Yohanes 1 di mana ia memiliki percakapan tentang terang dan gelap, mengaku 

mengetahui terang  sementara berjalan di dalam kegelapan. Dengarkan apa yang dia katakan 

dalam 1 Yohanes 1:7. "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan," dengarkan ini, " darah 

Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita  dari pada segala dosa."  

 

Teruskan saja, 1 Yohanes 1:8. "Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu 

diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia 

adalah setia dsan adil, sehingga Ia akan mengampuni  segala dosa kita dan menyucikan kita 

dari segala kejahatan.  Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat 

Dia menjadi pendusta dan Firman-Nya tidak ada di dsalam kita."  

 

Jadi dia mengakui bahwa dosa masih ada. 1 Yohanes tidak mengajar kita di sini, Yohanes tidak 

mengatakan kepada kita bahwa sekali saudara dilahirkan kembali, dosa benar-benar tidak ada 

lagi dan saudara menjadi  sempurna. Itu bukan apa yang diajarkan kepada  kita di sini. Kita 

sudah bicara tentang hal itu.Tujuan akhir dari keselamatan kita, adalah akan  datangnya suatu 

hari ketika dosa akan lenyapi, puji Allah. Apa yang dia katakan adalah – Saudara dapat 

melihatnya dalam 1 Yohanes 2:1, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu 

jangan berbuat dosa, namun jika seorang nberbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara 

pada Bapa, yaitu , Yesus Kristus yang adil. "Dengan kata lain, ketika kita berdosa dan kita sudah 

dilahirkan kembali, dan kita menjadi pengikut Kristus. - benar-benar pengikut Kristus dan kita 

berdosa, kita membenci dosa itu. Kita melihat untuk apa itu, dan kita tidak terus memanjakan diri 

di dalam dosa itu berulang dan berulang dan berulang-ulang.  Kita tidak terus dian di dalam 

dosa. Karena kita berada dalam terang.Terang membuka dosa kita, dan kita memiliki 

pengantara Dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan saudara melihat di 1 Yohanes 3, apa 

yang kita baca baru saja kita baca. Ini berbicara tentang bagaimana Kristus datang untuk 

menghancurkan pekerjaan iblis. Kristus datang untuk mengalahkan dosa itu. Dan kita memiliki 

Kristus di dalam kita, dan karena itu kita tidak harus hidup dalam dosa itu lagi. Kristus memberi 

kita kemenangan atas dosa itu.  
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Saya mengingatkan saudara-saudara tentang ini - pengikut Kristus di dalam seluruh ruangan ini 

- jika ada firasat dalam kehidupan saudara terus dalam dosa, berpegangan pada dosa yang 

saudara kembali ke lagi kepadanya dan kembali lagi, saya mengingatkan saudara bahwa  

Kristus datang untuk menghancurkan karya-karya iblis. Dia memberi kita kemenangan atas 

dosa. Dia memberi  saudara kemenangan. Musuh akan mencoba untuk meyakinkan saudara 

bahwa saudara tidak dapat mengatasinya. Kristus selalu mengatlahkan dosa. Dia telah 

mengalahkan dosa. Karya Kristus hadir dalam hidup saudara adalah untuk memungkinkan 

saudara untuk mematuhi apa yang Dia katakan. Nah, itu bukanlah kesempurnaan Kekudusan – 

sebaliknya  itu adalah pengarahan Kekudusan. Diarahkan kepada kekudusan.  

 

Itulah gambaran di sini tidak terus berbuat dosa di dalam 1 Yohanes 3:5-10. Sama hal dalam 1 

Yohanes 5:18. 1 Yohanes 5:18 mengingatkan kita bahwa itu bukan pekerjaan kita. Ini berbicara 

tentang 5:18, ia mengatakan bahwa "Kita tahu, bahwa setiap yang orang lahir dari Allah tidak 

berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah, melindunginya, dan si jahat tidak dapat 

menjamahnya, "ini berbicara tentang Kristus," Dia yang lahir dari Allah, melindunginya dan si 

jahat tidak dapat menjamahnya. "  

 

Tidak melanjutkan dalam dosa karena Kristus penjaga saudara. Kristus melindungi 

saudara. Dan ini adalah di mana kita melihat. Saya harap saudara melihat keagungannya. Ini 

bukan hanya sekedar diskusi teologis, beberapa masalah doktrinal bagi pengkhotbah untuk 

dibicarakan untuk sementara dan kita  pulang. Hal ini agung karena jika kita mengaku berada di 

dalam Allah, di dalam Kristus, namun kita hidup seperti Kristus tidak ada, kita menjalani hidup 

kita terlibat dalam semua hal di dunia ini, tetapi kita mengklaim diampuni oleh Kristus dari semua 

dosa kita, pergi ke Sorga, tetapi kita hidup menuruti segala dosa dunia ini, maka kita melakukan 

kekerasan untuk keselamatan kita telah nyatakan. Dengan mengatakan bahwa Yesus mampu 

menangani pengaruhi terkuat dari dosa, kematian, tetapi Yesus tampaknya tidak memiliki 

kekuasaan untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita setiap hari, dan Dia mampu.  

 

Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya telah 

berbicara dengan banyak saudara selama beberapa minggu terakhir yang telah, seperti yang 

kita sudah melihat dalam Injil dan saudara telah melihat beberapa perjuangan saudara dengan 

dosa, telah berbagi dengan saya bagaimana Allah telah memberi saudara hanya kemenangan 

besar melalui Injil atas dosa. Dan itu ada. Hal ini ada untuk ditemukan, karya Kristus dalam 

hidup saudara dan keindahan itu adalah ketika Kristus - dengarkan ini - ketika Kristus  member 



 

Página (Page) 
2
1 

 

kekuatan kepada saudara atas dosa, memungkinkan saudara untuk menaati-Nya, maka itu yang 

membawa jaminan keselamatan.  

 

Karya Kristus dalam hidup saudara - Dia mengingatkan saudara setiap kali Dia memberisaudara 

kemenangan atas dosa, Dia mengingatkan saudara, "Kamu adalah milikku. kamu memiliki 

kekuatan Aku " Apakah saudara melihat keindahan jaminan di sini.? Sesuatu yang kita alami 

setiap hari. Pekerjaan ini Kristus dalam hidup kita, bukan kesempurnaan tetapi pengarahan 

Kekudusan Kekudusan. Dan saudara lihat, jangan lewatkan hal itu, saudara melihat mengapa 

jika saudara tidak mematuhi Allah, saudara tidak menaati perintah Allah, saudara akan memiliki 

sedikit jaminan sampai  kepada tidak ada. Ini  masuk akal. Jika saudara mengabaikan karya 

Kristus dalam hidup saudara, maka bagaimana saudara bisa memiliki kepastian Kristus? Kita 

akan mendapatkan itu nanti, dalam satu saat.  

 

Pertanyaan kedua – apakah saya menaati apa yang Kristus katakan? Dan kedua, apakah saya 

mengasihi seperti Kristus mengasihi? Dan di sinilah ia pergi bahkan lebih dalam. 1 Yohanes 2:9-

11, "Barangsiapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia 

berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap 

berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barangsiapa membenci 

saudaranya,  ia berada di dalam . Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah 

membutakan matanya. "  

 

Saudara pergi ke 1 Yohanes 4 dan di dalamnya berbicara banyak tentang kasih. 1 Yohanes 4:7, 

" Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari 

Allah dasn  setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapapun, 

"dengarkan ini," Barangsiapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. " 

Buatlah deskripsi tentang bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bagaimana Dia 

hidup dalam kita.  Saudara melihat 1 Yohanes 4:16. "Kita telah mengenal dan telah percaya 

akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, 

ia tetap  berada  dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di 

dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman , karena 

sama seperti Dia , kita juga ada di dalam dunia."  

 

Teruskan ke 1 Yohanes 4:19, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia 

menaruh kasih-Nya di dalam kita. Jikakalau seorang berkata, "dengarkan ini," Jikakalau seorang 
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mengataka 'Aku mengasihi Allah’, dan ia  membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena   

barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang 

tidak dilihatnya. Dan perintah ini  kita terima dari Dia: Barangsiapa  mengasihi Allah, ia harus 

juga mengasihi saudaranya"  Apakah saudara mendengar apa yang Yohanes katakan di 

sini?Jika kasih Kristus tidak hadir dalam kehidupan saudara, maka Kristus tidak hadir dalam 

kehidupan saudara.  

 

Kasih-Nyamenjadi  jelas dalam cara saudara mengasihi orang lain. Dan saudara berpikir tentang 

mengasihi sama  seperti Kristus mengasihi? Kristus datang untuk mencintai siapa? Bukan 

orang-orang yang paling mudah untuk mencintai, mereka yang paling sulit untuk 

mencintai. Siapapun di dunia dapat mengasihi orang yang mudah untuk mengasihi, mereka 

yang mereka bisa mendapatkan sesuatu  dengan menunjukkan mereka mengasihi. Kristus 

menunjukkan kasih-Nya  kepada  kita dalam hal ini. Sementara kita masih orang berdosa, 

Kristus telah mati untuk kita. Dan Dia berkata, "Ini adalah cinta yang ada padamu."  

 

Dan ketika saudara berpikir tentang - kita semua tahu orang yang sulit untuk mengasihi. Sebuah  

kasih dari Allah, jika itu ada dalam diri kita, memungkinkan kita untuk mengasihi mereka. Ini 

adalah gambarannya.  Kita tahu bahwa kita berada dalam Allah saat kasih-Nya mengalir melalui 

kita. Dan ketika saudara diberi kekuatan, diaktifkan untuk mengasihi orang-orang seperti Kristus 

mengasihi, Kristus sedang menunjukkan kepada saudara, "Kamu  adalah milik-Ku. Kamu adalah 

milik-Ku. Aku member saudara  kekuatan untuk melakukan hal ini. "  

 

Saudara mengetahui, bahwa ada orang dalam hidup saudara yang sulit untuk 

mengasihi. Saudara tahu bahwa saudara membutuhkan Kristus untuk memungkinkan saudara 

untuk melakukan itu.  Saudara tidak dapat melakukannya sendiri. Ketika saudara mulai untuk 

mengasihi mereka, saudara berpikir "Ini pasti bukan saya sendiri." Di sinilah letak keindahan 

itu. Ini merupakan jaminan. Ini adalah cara kita menyerahkan nyawa kita untuk satu sama lain, 

dan gereja. Dan jika tidak ada kasih, saudara  tidak di dalam gereja.  

 

Tidak ada kasih Kristus, tidak ada Kristus. Apakah saya mengasihii seperti Kristus mengasihi?  

Gambar itu adalah pekerjaan Kristus - ketika Kristus sedang mengembangkan buah hidup-Nya 

di dalam kita, Dia membawa jaminan yang besar. Kristus, saya melihat apa yang Tuhan lakukan 

dalam diriku, apa yang Tuhan memungkinkan saya untuk melakukan apa yang saya taati 

perintah Tuhan dan saya mengasihi seperti yang Tuhan mengasihi.  
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Ini adalah jaminan – kehadiran karya Kristus sekarang dalam hidup Anda. Kebenaran Kristus 

dalam hidup saudara untuk menampilkan karya Kristus dalam kasih saudara, dan ketiga, 

kehadiran Roh Kristus sekarang dalam hidup saudara. Saya sebutkan 1 Yohanes 4:6 dan 1 

Yohanes 5:6 berbicara tentang Roh Kebenaran. 1 Yohanes 3:24 berbicara tentang bagaimana 

Allah telah memberi kepada kita Roh-Nya. 1 Yohanes 4:13 berbicara tentang bagaimana Tuhan 

telah member kepada  kita Roh-Nya. Dan apa yang saya ingin saudara lihat adalah jaminan 

berasal dari Roh. Ada beberapa - ada begitu banyak tempat yang kita bisa temukan tentang 

kebenaran ini - Roma 8, Roh itu bersaksi dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak 

Allah. Roh bersaksi dengan Roh kita.  

 

Efesus 1, tulislah yang satu ini. Kembali dan melihat yang satu ini. Efesus 1:13-14 mengatakan 

"Di dalam Dia kamu juga – karena kamu telah mendengar Firman Kebenaran , yaitu  

keselamatanmu —di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh 

Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Secara harfiah meterai hati kita dan jaminan penebusan kekal 

kita "kata-kata itu. Ada seperti deporito di dalam kita. Meterai Roh adalah garansi keselamatan 

kita yang kekal. Kata  ini menunjukkan kepada pembayaran ke depan (D.P.) .Roh adalah 

pembayaran ke depan di hati saudara yang menjadi garansi bahwa pada suatu hari, 

keselamatan saudara akan sempurna. Roh bekerja di dalam saudara, membuatsaudara  Anda 

utuh, akan membawa keselamatan saudara sampai sempurnai. Roh bersaksi dengan Roh kita 

bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia memberikan kepada kita Roh-Nya. Dan jaminan 

merupakan  pemberian  dari Roh.  

 

Sekarang  pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini terjadi? Roh bersaksi dengan Roh kita. Apa 

artinya? Apakah itu berarti aku mendengar suara kecil di telingaku yang mengatakan, "Saudara 

adalah  milik-Ku"? Tidak, itu bukan cara kerja-Nya. Ini bukan cara – Maksud saya, mungkin itu 

tidak. Jika itu terjadi, saya berpikir bahwa akan benar-benar hebat. Tapi itu benar-benar tidak 

merupakan apa yang Kitab Suci tunjukkan kepada kita di sini. 1 Yohanes telah menunjukkan 

dalam dua cara. Pertama, apakah saya mendengarkan Roh Allah dalam Firman-Nya? Ini adalah 

1 Yohanes 4:4-6. Ayat 6 mengatakan bahwa "Kita berasal dari Allah, dan barangsiapa  yang 

mengenal Allah mendengarkan kita." Berbicara tentang ajaran rasul sini, pengajaran rasul-rasul 

Kisah Para Rasul 2:42. "Tapi siapa pun yang bukan dari Allah tidak mendengarkan kami."  

 

Ini adalah bagaimana kita mengenal Roh kebenaran dan roh kepalsuan  - Roh Allah berbicara 

kepada kita melalui Firman-Nya, dan kita mendengarkan. Roh Allah menerangi pikiran kita untuk 



 

Página (Page)24 

 

memahami Firman-Nya, dan kita patuh mendengarkan Dia. Kita mendengarkan Firman-Nya, 

dan kemudian kedua - saya tidak hanya mendengarkan Roh dan Firman-Nya, tetapi yang kedua, 

apakah saya dipimpin oleh Roh Allah dalam perjalanan saya? Dan ini adalah di mana Roh - Roh 

adalah kehadiran  Kristus di dalam kita.  

 

Membawa kita kembali ke akhir fasal 3, dan saudara melihat ayat 21 sampai 23 dan itu 

berbicara tentang - saudara melihat ayat 24, menyimpulkan di sini. "Barangsiapa menuruti 

segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia." Bagaimana Dia hidup di 

dalam kita? Melalui Roh. Ini adalah bagaimana kita tahu bahwa Dia hidup di dalam kita. Kita 

tahu tentang Roh yang Dia berikan kepada kita.  Itulah apa yang Dia katakan. Jadi bagaimana - 

ini adalah berbicara tentang menaati perintah-perintah Allah di dalam 1 Yohanes 3:21-24. Dia 

mengatakan, "Kita menaati perintah-perintah Allah karena kita tahu bahwa Dia ada dalam diri 

kita, dan Dia ada di dalam kita oleh Roh-Nya."  

 

Dan saudara melihat di dalam seluruh Perjanjian Baru, saudara melihat Roh itu mengajar 

kita. Roh adalah perantara doa bagi kita. Roh memimpin kita. Roh memberikan kekuatan kepada  

kita. Roh memberikan kita karunia-karunia Roh. Roh yang melakukan semua hal ini. Setiap hal 

baik yang kita miliki adalah karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Semuanya. Itulah gambarnya - 

Roh memimpin kita di dalam perjalanan kita. Dan saat kita berjalan dalam langkah yang sama 

dengan Roh, dalam langkah dengan Firman-Nya, maka jaminan keselamatan hanya tumbuh dan 

tumbuh dan tumbuh.  

 

Tetapi inilah adalah kesepakatan. Jika saudara mengabaikan Roh - jika saudara berkata kepada 

Roh Allah, engkau mendukacitakan Roh, berbicara tentang Alkitab dan saudara melakukan hal-

hal dengan cara saudara sendiri dan bukannya mengikuti pimpinan Roh, maka  saudara 

memotong jaminan.  Saudara memotong jaminan. Dengarkan apa - ini adalah kutipan yang 

berharga dari seorang Puritan bernama Thomas Brooks. Dia mengatakan hal ini. "Roh adalah 

pembuka rahasia-rahasia besar dari Bapa. Dia bersandar kepada dada Bapa. Dia tahu setiap 

nama yang tertulis di dalam Kitab kehidupan. Dia adalah Yang terbaik mengenal  kerja perasaan  

dari hati Allah bagi orang berdosa yang miskin. Dia adalah Penghibur Agung, dan meterai pada 

jiwa-jiwa sampai hari penebusan. "  

 

Lalu Dia mengatakan ini - "Jikakalau saudara berdukacita, dengan berbuat dosa dengan sengaja 

saudara, dan siapakah yang  dapat memebuat saudara senang?" Apa yang Dia katakan disitu - 

Roh memberi kita jaminan sebagai pemberian, adalah Roh Yang bersaksi dengan Roh 
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kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa keselamatan kekal merupaka kenyataan dalam 

hidup kita. Jika kita mendukakan Roh Allah, maka kita mendukakan Ia yang sangat bermaksud 

untuk menghibur kita dan memberi kita jaminan. Jika kita mengabaikan Roh Allah, kita 

mengabaikan Pribadi yang bermaksud untuk memberi kita jaminan. Dan gambar demikian, 

kehadiran karya Kristus sekarang melibatkan Roh Kristus sekarang yang dalam hidup saudara 

Anda bekerja di dalam saudara.  

 

Sekarang saudara menempatkan semuanya bersama-sama. Kebenaran Kristus sekarang dalam 

hidup saudara, pekerjaan ini Kristus dalam hidup saudara, dan Roh Kristus sekarang dalam 

hidup saudara.Saudara menempatkan mereka bersama-sama. Saudara berpikir tentang  ke-

enam pertanyaan. Apakah saya percaya hanya kepada Kristus saja untuk keselamatan 

saya? Apakah saya  tinggal di dalam Kristus sebagai sumber keselamatan saya? Apakah saya 

mematuhi apa yang Kristus katakan? Semua ini melalui Kasih Karunia Kristus memungkinkan 

saya, Dia bekerja, melakukannya di dalam diri saya. Apakah saya menaati apa yang Kristus 

katakan? Apakah saya mengasihi apa yang Kristus kasihi seperti Kristus mengasihinya? Apakah 

saya mendengarkan Roh-Nya dan Firman-Nya?  Apakah saya dipimpin oleh Roh dalam 

perjalanan saya?  

 

Saudara menempatkan semua bersama-sama mereka, dan semua itu merupakan pekerjaan 

Kristus, kebenaran Kristus, Roh Kristus. Adalah Kristus yang melakukannya. Bukan kita 

mencoba untuk mendapatkan cara kita. Ini bukan karya kita. Ini karya Kristus dalam diri kita. Dia 

melakukan hal-hal itu, dan semakin kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya, semakin ia 

melakukan hal-hal itu di dalam diri kita. Jaminan hanya terus tumbuh. Itu tidaklah dapat dengan 

mudah dinilai keliru dan mungkin akan dinilai keliru oleh beberapa orang hari ini, berjalan keluar 

sambil berpikir, "Baiklah , itu berarti bahwa saya perlu melakukan hal-hal tersebut  agar  saya 

bisa mendapatkan jaminan."  

 

No.   Itu berarti kita harus menyerahkan hidup kita dari hari ke hari ke hari, sama seperti kita 

berbicara tentang pekan lalu, dengan kehadiran Kristus tinggal di dalam kita, Roh-Nya yang 

melakukan pekerjaan dari semua hal ini. Mengerjakan keselamatan kita dari hari ke hari ke hari, 

dan semakin kita akan bertumbuh di dalam Dia, jaminan menajdi lebih bertumbuh, Allah 

bermaksud agar kita  mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dia ingin kita untuk 

mengetahui hal ini.  
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Tapi kami mencondongkan  gambar ini, gambaran dari Alkitabiah. Ini benar-benar asing ketika 

datang kepada  jaminan keselamatan karena kita memiliki begitu membuat murah Injil dan 

berkata "Jika  saudara melakukan ini secara rutin atau percaya takhayul ini, maka saudara  

dapat yakin Sorga terlepas dari bagaimana  kehidupan saudara terlihat setelah itu." Hal ini 

melemahkan seluruh  gambaran Alkitab tentang  jaminan dengan cara kita menjual murah Injil.  

 

Keindahannya adalah bahwa kita dapat memiliki jaminan dari saat ke saat, hari ke hari 

berdasarkan pada  kehadiran Kristus yang hidup di dalam kita. Saat Dia membawa kebenaran 

sebelum kita, karena Dia bekerja di dalam kita - dan Dia bekerja di dalam kita melalui Roh-

Nya. Dan inilah kesimpulan yang ingin saya bawa kehadapan saudara. Nomor satu, saya ingin 

mendorong saudara untuk menyadari bahwa ada penipuan rohani. Beberapa dari saudara, 

karena saya telah berbicara, sebagai Firman Allah telah dibaca, saudara telah mengatakan, 

"Hal-hal ini tidak jelas dalam hidup saya." Dan mungkin telah mulai membuat saudara berpikir, 

"Saya telah mengaku mengenal Allah.  Apakah saya benar-benar sudah mengenal Allah? "  Dan 

itu adalah pertanyaan yang patut diajukan.  

 

Sekali lagi, tujuan saya bukan untuk membuat Anda merasa tidak aman jika saudara merasa 

aman dalam keselamatan saudara. Tetapi tujuan saya adalah untuk membuat saudara merasa 

sangat tidak aman, berdasarkan Firman Allah, kalau keselamatan saudara tidak aman. Hati-hati 

pada penipuan rohani.  Ada kenyataan bagi setiap orang di antara kita di dalam ruangan ini, dan 

itu layak untuk digumuli dari jam ke  jam ke jam sampai ada damai di dalam Roh kita. Dan saya 

diberitahu juga dengan jiwa kita, bahwa kita tahu kita sudah dilahirkan kembali.  

 

Kedua,diperingatkan tentang kelambanan rohani. Sekarang pertanyaannya adalah, dan 1 

Yohanes adalah salah satu contoh.Surat Ibrani? Jika saudara ingin berbicara tentang 

peringatan, Ibrani - itu membingungkan semua orang. Gambarannya  adalah bahwa kita 

mempunyai gambaran-gambaran ini dalam Kitab Suci yang mengatakan,” Jikalau saudara terus 

hidup dalam dosa , dan mengaku mengenal Allah, saudara seorang pendusta.” Sekarang orang 

telah mengambilnya dan mengatakan, "Baiklah, itu berarti bahwa saudara dapat kehilangan 

keselamatan" Jika Anda terus dalam dosa, dan mengaku mengenal Allah, kau pembohong. 

"Yang Anda dapat kehilangan keselamatan Anda. Kitab Suci mengajar kepada saudara bahwa 

saudara dapat kehilangan keselamatan, "Kita sudah menen tukan  bahwa itu bukan 

persoalannya. Itu bukan persoalannyai. Kita bisa tahu - baik saja, hal ini yang saudara percayai 

di dalam nama Anak Allah, supaya saudara tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Kita 

bisa tahu.  
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Tapi apa yang kita miliki 1 Yohanes sini, dan saudara melihat di bagian  yang ia tulis, 1 Yohanes 

2:1. Dia berkata, " Hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa." Mengapa ia 

mengucapkan kata-kata yang begitu keras dalam 1 Yohanes 1 dan 2? Untuk memperingatkan 

kita, untuk mengatakan, itu seperti tanda lalu-lintas tentang bahaya di jalan ketika saudara 

mengemudi. "Jembatan di depan tertutup, jangan maju  terus.” Sebagai anak-anak Allah, itu 

merupakan hal yang baik bahwa Allah menempatkan tanda peringatan di depan kita dan 

berkata, "Jangan terus hidup dalam dosa." Dia mengatakan hal itu dengan sangat berani pada 

beberapa tempat -- Kolose 1:21-23 mengatakan, "Kita  suatu hari akan berdiri di hadapan Allah 

dengan tidak bercacat, tidak bercela, jika kita bertekun dalam iman kita." Jika kita bertekun 

dalam iman kita.  

 

Ibrani 3:14, "Jika saudara - saudara akan melengkapkan - saudara akan mengalami tujuan akhir  

keselamatan saudara jika saudara berpegang teguh pada iman saudara." Jika saudara 

berpegang teguh kepadanya. Dan gambaran  ini adalah, Allah berkata, 1 Yohanes 2, "Mereka 

yang pergi keluar dari kita tidak pernah merupakan bagian dari kita."  Saudara tidak ingin pergi 

kepada  jalan mereka. Dan semua orang yang benar-benar adalah milik-Nya, yang dilahirkan 

kembali, tidak akan turun ke jalan itu.  

 

Dan apa yang dia lakukan adalah dia memberikan kepada  kita surat seperti 1 Yohanes yang 

mengatakan,”Hindari jalan yang dengan semuanya kamu miliki,” Seperti racun pada botol obat, 

yang berkata “ Jangan minum ini. Jangan ambil ini. Dosa ini - jika saudara terus hidup dalam 

dosa, saudara  berbohong. Saudara menunjukkan bahwa saudara bukan milik Kristus. Jangan 

terus hidup dalam dosa itu.Jika ada firasat di ruangan ini, dalam hidup saudara, "dan kita semua 

tahu hidup kita - kehidupan rohani kita yang pasang surut dan aliran, yang surut dan 

pasang. Dan jika saudara telah menyimpang, jika saudara telah tumbuh menjadi apatis, jika 

saudara terlibat dalam hal-hal dunia ini, saudara tahu bahwa saudara adalah milik Kristus. Tapi 

saudara menemukan diri saudara  terlibat dalam hal ini, kemudian melarikan diri dari mereka 

dan membiarkan terang-Nya bersinar  pada hal-hal itu, dan membersihkan saudara dari hal-hal 

ini. Saudara memiliki seorang Pembela di hadapan Bapa dalam Yesus.  

 

Mengakui dosa-dosa saudara. Dia setia dan benar untuk mengampuni dosa-dosa saudara.  

Menyucikan saudara dari segala kejahatan. Indahkanlah peringatan-peringatan-Nya. Berhati-

hatilah tentang kemalasan rohani. Jika hidup saudara  tidak mencerminkan kasih Kristus, maka 
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Allah-Nya Kristus - katakan ". Bapa, aku yakin aku milik Bapa tetapi saya tidak melihat kasih 

dalam hidup saya yang seharusnya ada"  Saudara mengtahui hubungan mana yang  

mungkin  menyelesaikan kasus ini.  

 

Jadi, pergilah kepada Allah dalam terang 1 Yohanes dan berkata, "Bapa, ciptakan kasih ini  di 

dalam diriku. Mungkinkan saya untuk mengasih.” Ini menggiatkani kita. Ini adalah bagian dari 

pengudusan kita, kita yang bertumbuh di dalam Kristus adalah mengapa kita memiliki 1 

Yohanes. Dan kemudian yang ketiga, berdasarkan itu, bisa bekerja - lagi - bekerja, sebagaimana 

Allah bekerja dalam diri saudara - itu adalah Anugerah Allah, Rahmat Allah yang bekerja di 

dalam saudara. Jadilah bekerja dan menunggu dengan antisipasi rohani. Antisipasi rohani.  

 

Saya ingin menunjukkan kepada saudara hal ini, hanya beberapa surat lebih dalam 

Yudas. Yudas 20, dan ini adalah di mana kita akan menutup. Yudas 20, dengarkan ini. Yudas 20 

-  bekerjalah dan menunggu dengan antisipasi Rohani. Apakah saudara memperhatikan di 

dalam Alkitab ketika memperhatikan  jaminan keselamatan - dan saudara berpikir tentang 

bagaimana kita tidak lurus hari ini.Tidak ditemukan dalam Alkitab,juga tidak di tempat  jaminan 

yang kekal atau jaminan keselamatan yang digunakan sebagai alasan untuk ketidakpedulian 

rohani. Tidak ada tempat di mana jaminan keselamatan kekal digunakan sebagai alasan 

mengapa kita bisa hanya santai melalui kehidupan Kristen karena semuanya akan baik-baik saja 

pada akhirnya. Tidak ada tempat dalam Alkitab.  

 

 

Itulah apa yang kita gunakan sebagai hari ini. "Baiklah, semuanya akan baik-baik saja. Saya 

tidak perlu kuatir tentang -.  hidup saya sangat kurang menyenangkan Allah, tetapi tokh pada 

akhirnya itu akan baik-baik saja "Tidak ada tempat yang saudara lihat didalam Alkitab. Tidak ada 

tempat. Sebaliknya, saudara melihat Paulus - Paulus tidak hanya melayang menuruni bukit. "Oh 

ya, semuanya baik-baik saja." Sebaliknya, dia mengatakan dalam 1 Timotius 6 seperti 

"berjuanglah perjuangan iman dengan baik. Selesailah pelatihan "2 Timotius 4., Ia sampai 

kepada akhir hidupnya. "Saya telah berjuang dengan baik. Saya telah menyelesaikan 

perlombaan. "  

 

Dia tidak hanya meluncur menuruni bukit untuk turun. Dia bekerja menghadapi dan melalui 

rintangan-rintangan dari  waktu ke waktu,saat ke saat. Dia bekerja. Oleh karya - kuasa Allah dan 

dalam bekerja, dan menunggu dengan antisipasi rohani. Apa maksud  saudara? Lihatlah Judas 
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20. " Akan tetapi kamu , saudara-saudaraku yang kekasih , bangunlah dirimu sendiri di atas 

dasar imanmu yang paling sucidan berdoalah dalam Roh Kudus.” Jagalah dirimu, itulah yang dia 

katakan.. "Jagalah dirimu." Itulah merupakan  pekerjaan. Sekarang dengarkan bagian 

menunggu. "Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah," sehingga tetap menjaga dirimu sementara 

kamu menantikan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa saudara ke dalam hidup 

yang kekal. Bukankah itu gambaran yang agung?  

 

Saudara bekerja dengan kekuatan yang Allah  sediakan, dan sepanjang perjalanan saudara 

percaya padanya ada datang suatu hari ketika Dia akan membawa saudara ke dalam 

keselamatan  penuh sempurna. Ini gambaran dalam Yudas 24. "Bagi Dia, yang berkuasa 

menjaga supaya jangan kamu tersandung," ayat ini, simpan ayat ini di dalam hati saudara "dan 

akan membawa kamu  dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, 

Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, 

kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-

lamanya. Amin. "  

 

Allah mampu membuat saudara tidak jatuh. Ini merupakan kebenaran yang indah ketika datang 

ke jaminan keselamatan. Oleh Anugerah-Nya. Saudara dan saudari, pengikut Kristus, orang-

orang yang telah percaya pada Kristus untuk keselamatan di dalam ruangan ini, rasalah aman 

karena kebenaran ini. Oleh Anugerah-NyaGrace, dia akan membawa saudara ke pada hidup 

yang kekal. Dia akan melakukannya.  

 

1 Tesalonika 5:24, "Dia setiawan dan Dia akan melakukannya." Dan demikianlah, yang 

membawa kita ke meja, Perjamuan Tuhan. Dimaksudkan di  dalam Kitab Suci agar kita 

mempunyai waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Saya ingin mengundang saudara untuk 

merenungkan hal-hal ini, untuk memeriksa diri, untuk menguji dirimu sendiri untuk melihat 

apakah saudara tetap berada dalam iman. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pikirkan 

tentang hal-hal ini.  

 

Beberapa dari anatara saudara mungkin menyadari, saat saudara memeriksa diri saudara 

sendiri dan menguji diri sendiri, saudara mungkin melihat "ini tidak pernah menjadi kenyataan 

dalam hidup saya. Aku belum pernah dilahirkan kembali "Dan. saudara menjalankan dalam hati 

saudara dan roh saudara kepada Kristus dan meminta Dia untuk mengampuni dosa-dosa 

saudara, untuk memberikan kehidupan baru --   mungkin saudara telah dilahirkan kembali tetapi 
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ada bidang kehidupan saudara di mana saudara terus dalam dosa, tersesat. Dan ini adalah 

waktu untuk membereskan diri dengan  benar dengan Allah. Untuk berlari kembali pada-Nya 

dalam hati saudara dan roh saudara sebelum saudara mengambil bagian dalam Perjamuan 

Tuhan. Jangan anggap enteng ini, Kitab Suci mengatakan.  

 

Mungkin sebagian dari saudara baru untuk pertama kali mendengar berita Injil, mengatakan, 

"Ya, saya inginkan hal ini di dalam hidup saya." Ketika unsur ini berlalu hanya dalam beberapa 

saat, jika  saudara telah dilahirkan kembali, jika Roh Kudus bersaksi dengan roh saudara 

bahwa saudara adalah anak Allah, maka saya ingin mengundang saudara untuk mengambil roti 

itu dan mengambil cangkir anggur  itu, menghabiskan waktu itu dalam merenungkani dan 

kemudian setelah semua orang telah menerimanya, kita akan memakan  bersama Perjamuan 

Tuhan. 

 

Jika saudara belum dilahirkan kembali, dan jika saudara belum percaya pada Kristus saja untuk 

keselamatan saudara, Injil, maka saya ingin mengundang saudara untuk melakukannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


