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Saya mengajak saudara untuk membuka dengan saya untuk Filipi fasal 2. Kita akan 

mempelajarinya tepat pada hari ini. Kita sudah mendapat banyak bahan yang dipelajari 

dalan wawasan pelajaran yang luas untuk untuk memimpin lebih lanjut Dan akan ada 

banyak banyak ide yang menantang, konsep-konsep  yang kita semua hadapi seluruh 

teks ini. Saya ingin memulainya  dengan hanya memberikan kepada saudara gambaran 

gambaran menyeluruh dari tiga komponen dasar atau aspek Keselamatan yang saya 

harapkan  akan membantu kita memahami teks ini, tetapi juga memahami seluruh seri 

pengajaran ini. Dan kita hanya akan terus maju seperti ini satu demi satu dan saya 

sudah mempunyai ayat-ayat  kitab suci yang terdaftar di sana sehingga saudara dapat 

kembali dan melihat hal-hal ini kemudian. Tetapi saya berpikir bahwa kita perlu memiliki 

gambaran menyeluruh dari  Keselamatan yang sesuai dengan Firman Tuhan  yang di 

dalamnya termasuk ketiga komponen dalam rangka memahami apa yang kita akan 

pelajari hari ini.  
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Tiga Komponen dasar Keselamatan  

 

Komponen Keselamatan yang pertama. Keselamatan melibatkan adanya perubahan. Ini 

melibatkan perubahan. Ini secara fundamental adalah apa yang terjadi pada inti diri 

saudara  saat Keselamatan mulai ada dalam diri saudara. Ini adalah isi pembicaraan  

kita  minggu lalu. Saudara dilahirkan kembali.Pada faktanya saudara akan melihat hal ini 

ada tercantum dalam Yohanes fasal   3 Ayat 1 sampai 16. Ini terjadi pada suatu saat 

dalam  waktu. Kitab Suci membicarakannya sebagai  hal itu sebagai suatu peristiwa 

lampau, sesuatu yang lampau. Ini adalah sesuatu yang terjadi padasaudara pada waktu 

tertentu, di tempat tertentu, hal ini terjadi. Kitab Suci tidak memberikan kesaksian bahwa  

siapapun hanya secara begitu saja bisa masuk ke dalam Kerajaan. Ada datang suatu 

saat dalam  waktu ketika kita dilahirkan kembali, di mana kita mempereoleh  hidup dan 

Tuhan menyatakan bahwa kita dibenarkan di hadapan-Nya. Dia memberi kepada kita 

hati yang baru. Dia membuka mata kita. Ia memungkinkan iman kita untuk berpaling dari 

dosa dan Percaya kepada Kristus. Semua hal itu yang kita bicarakan minggu lalu. Saya 

mengajukan pertanyaan ini minggu lalu "Apakah saudara sudah dilahirkan kembali?" 

Dan itu merupakan pertanyaan penting untuk pertanyakan. Tidak ada pertanyaan yang 

lebih penting untuk ditanyakan. Dan saya mengetahui bahwa beberapa dari antara 

saudara pada minggu lalu dan bahkan sejak itu telah bergumul dengan pertanyaan 

itu. Saya ingin mendorong  saudara menerima bahwa pertanyaan   itu baik untuk 

gumuli.  Adalah baik untuk mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang telah terjadi 

dalam hidup saudara. Kita semua memang rentan terhadap penipuan rohani. Disitulah 

kita memulai di seri-seri ini. Kita semua rentan terhadap penipuan rohani dan kita tidak 

bisa mengambil dasar  Keselamatan ini dan pendekatan dengan metode bukan 

alkitabiah dan bahasa yang bukan Alkitabiah dan hanya menyimpulkan bahwa itu adalah 

tanpa ada dasar Alkitabiah. Jadi apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Ketika 

sesuatu, peristiwa masa lalu, saudara melihat di sana, kita telah diselamatkan ketika 

saudara melihat Efesus 2:5 dan 2:8. ...  karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini 

adalah sesuatu yang telah terjadi pada saudara dan Alkitab sering mengacu pada ini 

sebagai Pembenaran. Pembenaran. Roma faslfasal 3 Ayat 24 dan Roma fasal 5 Ayat 

1. Ini adalah mengenai isi seluruh Roma serta seluruh isi Kitab Suci. Roma 5:1 
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Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera 

dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Merupakan  sesuatu yang 

terjadi kepada kita yang mempengaruhi kita sekarang. Kita dibenarkan di hadapan 

Allah. Bahasa yang  digunakan oleh Firman Tuhan m enunjukkan saat kita dilahirkan 

kembali. Allah menyatakan kita benar di hadapan-Nya. Sekarang saya ingin kita untuk 

mengerti seluruh gagasan tentang dilahirkan kembali dan kita` akan sejenak kembali 

kepada  apa yang kita bicarakan minggu lalu. Hal ini terlihat  berbeda benar-benar di 

dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya ingin saudara untuk mengikuti  saya di sini. Ada 

beberapa hal yang sama bagi setiap  diri kita ketika kita mengalami dilahirkan 

kembali.Injil adalah sama. Itulah sebabnya mengapa kita berfokus pada Injil. Kita tidak 

bicara hasil buatan manusia, Injil yang berpusat manusia. Kita berbicara tentang Allah 

sebagai pusat Injil dari Alkitab. Itu akan menjadi kenyataan di  dalam setiap orang yang 

dilahirkan kembali. Pemberitaani Injil akan menjadi bagian dari padanya. Pada saat yang 

bersamaan, hal-hal yang telah kita bicarakan pada minggu lalu akan terjadi d dalam 

setiap pribadi dari kehidupan kita ketika kita dilahirkan kembali. Allah akan membuka 

mata kita untuk kebutuhan kita akan Diri-Nya. Allah akan memungkinkan iman kita untuk 

berpaling dari dosa dan percaya kepada Kristus. Hal ini ia akan mengubah hati kita. Hal 

ini akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Hal ini akan menjadi suatu proses untuk 

perubahan dari seluruh kehidupan kita. Tetapi ketika hal itu datang kepada keadaan-

keadaan  yang ada di sekitar ; siapakah  orang-orang yang terlibat  di dalamnya, 

mungkin berapapun  usia kita dalam hal itu, kita semua tahu bahwa ini akan berbeda 

bagi banyak orang  jika tidak bagi semua kita. Ambil contoh seorang anak laki-laku 

berusaia 12 tahun yang bertumbuh di sebuah rumah di mana orang tuanya adalah 

pengikut setia kepada Kristus dan mengasihi Kristus dan mengenal Injil dan 

merenungkan  Injil yang berarti baginya, sejak ia lahir. Dan ketika ia sampai pada usia 

12 tahun dan ia melihat untuk pertama kalinya kebutuhannya akan Kristus dan dia 

percaya kepada Kristus dan dilahirkan kembali ini secara seluruh  terjadi di dalam 

hidupnya. Sekarang saudara membandingkan keadaan dengan seorang berusaia 40 

tahun yang pengenalannya  sedikit atau tidak mengenal  Injil apapun dalam hidupnya, 

yang mungkin hidup di tengah-tengah kecanduan narkoba dan alkohol dan tiba-tiba 

datang ke saat di mana ia melihat kebutuhannya akan Kristus . Dan dia berpaling dari 

dosa dan dia percaya kepada Kristus dan Allah memberinya hati yang baru dan ia 
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dilahirkan kembali dengan gambaran khusus. Hal ini akan terlihat berbeda. Hal ini 

mungkin akan lebih dramatis di sini daripada di sana. Dan jadi kita tidak perlu untuk 

memunculkan perbandingkan pengalaman seperti ini. Kita perlu untuk memfokuskan diri 

kepada hal-hal yang telah saya dipercaya dalam Injil, sudahkah saya mendengar Injil 

dan a`pakah pengalaman  dilahirkan kembali sudah terjadi dalam hidup saya? Itu akan 

terlihat berbeda bahkan ketika saudara melihat di dalam Perjanjian Baru. Hal ini terjadi 

berbeda dalam kehidupan masyarakat yang berbeda. Jelas bahwa Paulus adalah 

petobat yang sangat dramatis. Pada saat yang bersamaan saudara tidak melihat hal 

pengulangan   menyeluruh, setiap kali seseorang datang kepada iman dalam Kristus 

dalam Kitab Suci. Dan jadi saya hanya ingin mendorong saudara  bahwa hal itu adalah 

peristiwa masa lalu. Ini adalah apa yang telah terjadi, saat keselamatan ketika kita 

dilahirkan kembali. Kitab Suci menjelaskan hal itu sebagai Pembenaran.  

Kedua: Keselamatan melibatkan perubahan dan yang kedua Keselamatan melibatkan 

suatu Perjalanan  Jika kita berhenti di perubahan ini, maka kita akan kehilangan 

Keselamatan yang Alkitabiah.Kita akan mengerti Keselamatan yang tidak lengkap. Kita 

tidak akan mengerti Keselamatan sebagai yang diajarkan oleh Alkitab. Keselamatan 

melibatkan perubahan dan yang mengarahnya kepada sebuah Perjalanan. Pada 

perubahan itu atau saat menerima Keselamatan,  kita dinyatakan benar di hadapan 

Allah. Itu awal dari Perjalanan yang olehnya kita dibenarkan oleh  Allah dan sekarang Ia 

membentuk kita untk menjadi sesuai dengan gambar-Nya. Dia sedang mengubah 

kita. Di sinilah kita seperti sejenis garis kabur sedikit yang minggu lalu karena pada 

akhirnya kita  berbicara tentang ketika kita dilahirkan kembali bagaimana Allah 

mengubah hidup kita. Dan itu adalah benar sebenar-benarnya. Pada saat yang 

bersamaan kebenarannya ialah bahwa  proses transformasi tidak terjadi dengan 

segera. Dengan demikian itu  terjadi seketika dan segala sesuatu secara tiba-tiba adalah 

benar dan semuanya mengalami perubahan. Kita tahu bahwa ini dimulai dengan suatu 

proses dimana kita diubahkan. Dan bukannya terjadinya  Keselamatan ini, kita berbicara 

tentang Keselamatan yang adalah Perjalanan sebagai ganti  menjadi sesuatu peristiwa 

yang  terjadi pada kita, sebagai ganti itu merupakan proses  yang kedua sekarang, 

sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. 2 Korintus fasal 3 ayat 18 berbicara 

tentang bagaimana kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus, 

dengan kemuliaan yang semaking besar. Kita sedang diselamatkan. Bukan berarti 
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kita telah selesai diselamatkan tapi kita sedang dalam proses diselamatkan dan kita 

bekerja menyatakan Keselamatan kita karena kita akan membicarakannya pada hari 

ini. Ini benar-benar di mana kita akan mengadakan penguraian terbuka pada  hari 

ini. Tetapi ini adalah cara dimana kita sedang dikuduskan dan yang dibenarkan di mata 

Tuhan. Sekarang itu tidak terjadi secara otomatis dan saya tidak percaya bahwa Alkitab 

mengajarkan tentang bahwa  itu terjadi secara sepenuhnya masa dalam kehidupan 

ini. Bahwa kita tidak akan dapat mencapai keadaan di mana  akhirnya kita tidak 

melakukan dosa lagi dan godaan bukan masalah bagi kita. Kitasecara menyeluruh  

dibenarkan dalam karakter kita dan semuanya hanya karena diciptakan sesuai  untuk 

berada di dalam gambar seperti Kristus. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa 

depan. Jadi apa yang saudara peroleh  adalah Keselamatan adalah peristiwa yang lalu, 

suatu proses kekinian, sebuah perubahan, sebuah perjalanan.  

   

Dan kemudian Ketiga: Alkitab berbicara tentang adanya satu Tujuan. Sebagai lawan dari 

peristiwa masa lalu atau suatu proses masa kini,  keselamatan dihubungkan  sebagai 

hadiah di masa yang akan datang. Saudara  melihat 1 Korintus fasal 9 ayat 24 sampai 

27. Saudara juga melihat Filipi fasal 3 ayat 14, saudara melihat Paulus berbicara tentang 

tujuan akhir Keselamatan dan berlari menuju  tujuan keselamatan ketika kita akan 

memperoleh keseluruhan Keselamatan kita di hadirat Allah. Kita akan diperdamaikan 

dengan-Nya. Sama seperti pembicaraan pada awall, maka seluruh tujuan dari Injil 

adalah bahwa kita akan diperdamaikan dengan Allah. Dan ada datang hari ketika kita 

akan ada bersama  dengan Allah di dalam hadirat Allah dan kita tidak akan  berbuat 

dosa lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak penyakit lagi, tidak ada penderitaan, keadaan 

tua pergi dan baru akan datang terwujud. Ini adalah gambaran yang Firman Tuhan sebut 

sebagai Pemuliaan. Kita akan diselamatkan. Kita akan dipermuliakan bersama Dia.Ada 

sesuatu yang akan terjadi. Ini adalah penyempurnaan Keselamatan kita. Ketika saudara 

melihat Roma  23:11 Paulus mengatakan bahwa Keselamatan kita menjadi lebih dekat 

kepada kita sekarang daripada ketika kita mula-mula percaya. Apa artinya? Itu lebih 

dekat kepada kita sekarang daripada ketika kita pertama kali percaya?  

Ini tidak berarti bahwa kita masih bekerja untuk Keselamatan kita  berusaha untuk 

memperolehnya sebagai upah, hal itu tidak berate demikian. Sebaliknya apa arti dari   

Dipermuliakan pada  masa depan, kesempurnaan dari Keselamatan kita masih akan 
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datang dan kita kini lebih dekat  daripada ketika kita pertama kali masuk percaya. Dan 

apa yang kita miliki harus dipahami adalah bahwa semua dari tiga aspek bersama. Dan 

saya hanya ingin mengajukan pertanyaan,  "Di mana saudara menemukan diri saudara 

pada spektrum yang sehingga hendak berbicara? Dimana saudara berada pada 

spektrum ? "Mungkin saudara berada di sini dan saudara tidak datang pada tempat di 

mana saudara benar-benar telah dilahirkan kembali?. Atau hal ini telah terjadi dalam 

hidup saudara di mana telah terjadi perubahan, suatu perubahan hidup yang sudah 

mulai dalam hidup saudara dengan Injil Yesus Kristus di mana saudara telah berpaling 

dari dosa dan percaya kepada Kristus dengan iman yang Allah sendiri telah 

beri. Mungkin saudara tidak menilai  diri saudara sebagai orang yang sangat 

religius. Dan hal itu belum  terjadi. Atau mungkin saudara  akan menyatakan diri saudara 

sebagai orang yang sangat religius dan yang itu masih belum terjadi. Atau apakah 

saudara  menemukan diri saudara  mungkin berada pada suatu proses, perjalanan di 

mana saudara tahu bahwa saudara telah dilahirkan kembali dalam proses ini dan 

dengannya saudara sedang diubah. Saya berpendapat oleh sifat pengalaman hidup 

saudara pada saat ini bahwa saudara belum mengalami bagian terakhir dari sudut 

Keselamatan, tapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa  itu adalah kenyataan. Dan 

untuk semua yang telah dilahirkan kembali, saya ingatkan saudara bahwa akan datang 

harinya ketika kita akan melihat wajah-Nya dan kita akan diperdamaikan dengan Allah 

dalam kepenuhan-Nya selamanya. Dan jika saudara belum dilahirkan kembali, saya 

ingin mengingatkan kepada saudara tentang pentingnya hal yang disebut 

Keselamatan. Kekekalan terlalu lama dan terlalu penting untuk diremehkan, terang-

terangan tidak alkitabiah dengan Keselamatan. Apakah saudara sudah dilahirkan 

kembali?  

 

Tiga Dasar Kebenaran dalam Keselamatan  

 

Sekarang adalah penting untuk memahami semua itu karena kita akan membaca dari 

Filipi fasal 2. Filipi fasal 2 tidak berbicara tentang dasar Keselamatan, melainkan 

berbicara tentang fase prosesnya. Dan itulah yang saya inginkan  saudara tetap simpan 

dalam pikiran saudara. Ketika kita datang ke  Filipi fasal 2  kita hanya akan membaca 

dua ayat yang sederhana, ayat 12 dan 13. Konteksnya adalah Paulus yang menulis 
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kepada  orang percaya, pengikut Kristus yang bergumul tentang  hubungan di antar 

orang percaya,  satu dengan  lainnya. Mereka telah menjadi sangat egois dalam 

hubungan mereka satu sama lain di dalam gereja. Dan ayat 5 sampai 11 memberikan 

salah satu, gambaran paling indah, inspirasi  yang mengagumankan dari  Yesus Kristus 

dalam seluruh Firman Tuhan, kerendahan hati-Nya, Ia sangat ditinggikan, siapakah  Dia, 

Dia sebelumnya, dan saya ingin saudara  melihat apa yang terjadi tepat setelah ayat 

12 .  

 

Karena itu, Paulus mengatakan demikian dalam terang  gambaran Kristus, 12 Hai 

saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiadsa taat; karena itu tetaplah 

kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku 

masih hadir tetapi telebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, 13 karena Allahlah 

yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut 

kerelaannya.  Apakah  saudara mendengar itu? Bagian terakhir dari ayat 12 ... 

terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar. 13 karena Allahlah yang 

mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun untuk bertindak sesuai 

dengan kerelaan-Nya. Apa yang benar-benar menarik adalah bahwa Paulus benar-

benar dalam bermaksud   menyimpulkan  pemikiran atau argumen yang dia mulai dari 

perjalanan sebelumnya di dalam fasal 1 ayat 27. Marilah  melihat ayat ini dengan 

saya. Saudara bisa menggarisbawahi karena ayat itu adalah luar biasa terutama dalam 

terang dari seri ini. Dengarkan apa yang dikatakannya,  Filipi 1:27 Paulus telah 

mengatakan sebelumnya apa pun yang terjadi, berlakulah dirimu sendiri dengan cara 

yang layak menurut Injil Kristus. Dia berbicara kepada orang yang mengenal Injil dan dia 

mengatakan "Hidup saudara harus merefleksikani Injil. Hidup saudara adalah 

menunjukkan keadaan Injil dalam kehidupan sesehari dari hari ke hari ke hari "Dan itu 

sebabnya dia sampai ke dasar dalam Filipi fasal 2 ayat  12 dan 13 dan dia 

mengatakan,"Kerjakan  Keselamatan  saudara.” Kerjakanlah  secara nampak pengaruh 

dari Injil di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Kerjakan keselamatan saudara 

setiap hari karena adalah Allahlah yang bekerja di dalam saudara baik kemauan 

maupun untuk hidup sesuai dengan rencana-Nya " Sekarang berdasarkan pada itu apa 

yang saya ingin saudara lakukan, kita telah melihat ketiga bagian Keselamatan, saya 

ingin kita  melihat kepada tiga dasar kebenaran dasar  Keselamatan yang seluruhnya 
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ada dalam  kedua ayat sederhana namun menakjubkan itu. Dan terutama saya ingin 

saudara berpikir tentang kebenaran-kebenaran ini dalam terang bagian kedua dari 

Keselamatan, proses diselamatkan. Kita berbicara tentang bagaimana Injil, Injil 

mempengaruhi cara kita hidup.  

 

Kebenaran Nomor 1: Kasih karunia Allah mendasari setiap aspek keselamatan. Kasih 

karunia Allah mendasari setiap aspek keselamatan. Hal ini begitu besar. Minggu lalu kita 

telah melihat, kita melihat apa yang Allah  lakukan ketika kita dilahirkan kembali. Allah 

membuka mata iman kita. Allah mengubah hati kita.  Allah memungkinkan kita mermiliki  

iman.  Allah mengubah hidup kita. Dialah yang  melakukan semuanya itu. Ini adalah 

pekerjaan-Nya.  Itu merupakan  karuniai Allah yang bekerja.  Apa yang harus kita  sadari 

ialah bahwa karunia Allah yang bekerja pada dasarnya membawa kita kepada 

keselamatan, tetapi adalah juga merupakan karunia Allah yang           bekerja pada 

waktu  kita sedang diselamatkan. Sementara kita sedang mengerjakan Keselamatan kita 

di sini. Nah saudara mengatakan "Apa yang saudara maksudmu?  Saya berpikir bahwa, 

kedengarannya  ayat ini  berbicara tentang apa yang kita lakukan. Kerjakanlah 

Keselamatan saudara. "Jangan kehilangan hal itu. Lihatlah cara Ayat 12 dan 13 

bersama-sama berpadu.  Mereka dihubungkan oleh satu kata penting. Dia mengatakan 

pada akhir Ayat 12 ... kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, 13 karena 

untuk harfiah karena ini adalah bagaimana hal ini bisa terjadi. Inilah sebabnya mengapa 

hal itu bisa terjadi. Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan 

maupun untuk bertindak sesuai dengan kerelaan-Nya. Dengan kata-kata  lain apa 

yang ia katakan adalah satu-satunya cara saudara dapat mengerjakan Keselamatan 

saudara adalah jika Allah bekerja di dalam saudara.  Saiapak yang menjadi Pemeran 

Utama  di dalam bagian Keselamatanini? Itu adalah Allah. Sama seperti Allah adalah 

Pelaku yang bekerja dan membawa kita untuk mengalami dilahirkan kembali, adalah 

Tuhan juga yang menguduskan kita. Adalah Allah yang mewujudkan seluruh  gambaran 

Keselamatan. Anugerah Allahlah yang melandasi semuanya.Pikirkan tentang hal ini 

dalam tiga tingkatan yang berbeda.  

 

Pertama-tama berpikir tentang fakta utama bahwa Anugerah adalah berita kita dari 

halaman terdepan sampai ke halaman terakhir. Dari awal hingga akhir dalam 
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Keselamatan, Anugerah adalah berita kita.Saudara berpikirlah tentang hal itu bersama 

dengan saya. Kita membutuhkan Injil untuk mengenal  Kristus. Kita perlu Injil untuk 

mengenal  Kristus. Hal itu terdengar sangat mendasar. Tentu  saja kita mengetahu hal 

itu. Kita tahu bahwa untuk dapat diselamatkan, saudara harus mendengar Injil dan untuk 

menerima Injil. Injil diperlukan dalam rangka untuk dapat mengenal Kristus. Masalahnya 

adalah bahwa kita memiliki kecenderungan yang berbahaya pada waktu ini dengan 

mengatakan  "Ya, saya tahu bahwa saya membutuhkan Injil untuk mengenal 

Kristus." kita mempunyaikecenderungan yang berbahaya untuk membiarkan Injil pada 

tempat di manan kita mengenal Kristus dan sekarang kita harus maju dalam kehidupan 

Kristen dan mencari tahu bagaimana hal ini terlihat.  

Kita berkata "Baik, saya sudah diselamatkan oleh Injil. Sekarang saya harus beralih ke 

hal yang lebih besar dan lebih baik dan belajar bagaimana untuk berdoa dan belajar 

bagaimana untuk mempelajari Firman dan belajar bagaimana melakukan hal ini dan 

mempelajari bagaimana untuk melakukan hal yang lain. Sekarang saya harus mulai 

mentaati Allah dan melakukan semua hal hal yang lain dan kita meninggalkan Injil di 

belakang. Dan itu adalah kesalahan yang tragis.  

 

Kita membutuhkan  Injil untuk mengenal Kristus, benar, tetapi yang kedua kita perlu Injil 

untuk bertumbuh di dalam Kristus. Injil adalah sarana yang olehnya kita diselamatkan 

tetapi juga sarana yang olehnya  kita sedang diselamatkan. Injil masih tetap merupakan 

dasar senantiasa. Seorang penulis menguraikan hal ini sebagai berikut.  "Injil adalah 

satu tingkat di antara banyak yang akan hadir selama hidup saudara sebagai seorang 

Kristen. Injil adalah bangunan menyeluruh  yang semua tingkat mengambil tempat di 

dalamnya. "Kita memiliki mentalitas bahwa kita perlu Injil pada saat tertentu dan 

kemudian kita bergerak memisahkan diri  dari Injil. Tetapi kenyataannya adalah bahwa 

hidup kita dikuduskan oleh Kristus, diampuni oleh Kristus, diberikan kehidupan baru oleh 

Kristus; hidup kita harus diberi makan pada setiap hari dengan Injil,  hari lepas hari. Ini 

merupakan dasar yang olehnya  kita hidup saat ini sebagai pengikut Kristus. Hal ini 

semua mempunyai dasar pada Injil. Dan itulah sebabnya mengapa beberapa saudara 

telah melihat hal ini selama beberapa minggu terakhir sementara kita sedang 

memfokuskan diri  kepada Injil. Hanya apakah itu  Injil yang kita maksudkan? Begitu 

banyak di antara  saudara telah mengatakan "Saya merasa hati saya ada keinginan 
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untuk hal itu dan saya makan dan saya minum dari itu seperti sebuah sumur yang 

dalam." Dan itu merupakan cara yang memang seharusnya dilakukan. Hati kita, hidup 

kita telah diciptakan, diselamatkan untuk sangat membutuhkan  Injil dan untuk memberi 

makan dari Injil dan kita tidak  pernah akan bosan terhadap Injil jika kita merupakan 

pengikut Yesus Kristus. Jika kita pernah membiarkan  Injil begitu saja, tidak mengerti 

kegunaan makan Injil, maka kita harus memeriksa kembali hati kita dan menyadari 

apakah kita sudah atau belum pernah benar-benar mengenal Injil. Ini adalah sesuatu 

yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Injil yang telah kita bicarakan beberapa minggu 

lalu adalah dasar tidak hanya untuk saat Keselamatan tetapi juga merupakan dasar 

untuk proses dari Keselamatan. Pikirkanlah tentang bagaimana Injil mempunyai 

pengaruh di dalam  keluarga kita? Bagaimana Injil mempengaruhi kita sebagai suami 

atau istri atau orang tua atau anak-anak? Bagaimana Injil mempengaruhi sikap terhadap 

penderitaan? Bagaimana Injil mempengaruhi cara hidup kita ketika menghadapi masa 

yang sulit? Bagaimana Injil mempengaruhi kegiatan Penginjilan? Ini adalah Injil dan kita 

telah membuatnya  menjadi  buatan manusia, Injil berpusat manusia. Bagaimana kita 

menyaksikan iman kita?  Pikirkan tentang Injil dalam mempengaruhi isu-isu kehidupan 

sosial dan bagaimana kita menanggapi isu-isu sosial tersebut di dalam budaya kita. Injil 

adalah dasar untuk setiap ukuran nilai-nilai kehidupan kita. Kita membutuhkan Injil untuk 

mengenal Kristus dan  kita perlu Injil untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi itu adalah 

berita Anugerah.  

 

Kedua: Anugerah adalah tuan kita. Ambillah istilah  tuan dari Roma fasal 6 ketika Paulus 

mengatakan Dosa tidak akan menguasai saudara karena saudara tidak berada di bawah 

hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya ingin saudara berpikir tentang 

bagaimana Anugerah telah mengalahkan dosa, yang tuan kita, telah mengalahkannya 

dengan dua cara.  

 

Nomor 1: Oleh anugerah-Nya, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Dengan 

anugerah-Nya, kita bebas dari hukuman dosa. Dan  ini juga adalah hal dasar yang saya 

harap kita ketahui. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita telah mengetahui bahwa 

Kristus telah mengambil hukuman dosa, hukuman tertinggi yakni maut. Dia telah 

memindahkannya. Kita tidak perlu takut maut karena Dia telah menaklukkan hukuman 
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dosa. Kita dimerdekakan dari hukuman dosa, tetapi ini merupakan tempat yang sama  di 

mana kita telah meninggalkan sesuatu minggu yang  lalu. Ketika kita berbicara tentang 

Keselamatan sebagai doa yang saudara doakan dan kemudian hidup saudara berjalan 

dan terlihat sama seperti sebelumnya maka kita menghujat Allah dengan membuatnya 

menjadi sebuah Allah yang tidak mampu menangani pengaruh akhir dari dosa dan tidak 

mampu menangani dosa yang kita hadapi pada hari per hari. Dan itu tidaklah benar. Ini 

bukanlah Injil. Allah yang menangani pengaruh terakhir dari dosa adalah juga Allah yang 

mampu menangani dosa dalam kehidupan kita pada sesehari, hari demi hari. Oleh 

Anugerah-Nya kita bebas dari hukuman dosa.  

 

Tapi kedua: Oleh  Anugerah-Nya, kita bebas dari kuasa dosa. Roma 6 mengatakan: 2 

...Bukankah  kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di 

dalamnyai? 3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis 

dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? 4 Dengan demikian  kita telah 

dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, 

supaya,sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati ..., kita  

akan hidup dalam hidup yang baru. 5 Sebab jika kita telah menjadi satu dengan 

apa yang sama  dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa  

yang sama dengan kebangkitan-Nya. 6 Karena kita tahu bahwa manusia lama kita 

telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita 

menghambakan diri lagi kepada dosa-7 Sebab siapa yang telah mati, ia telah 

bebas dari dosa. 8 Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita 

akan hidup juga dengan Dia. 9 Karena kita tahu, bahwa  Kristus, sesudah Ia 

bangkit  dari antara orang mati, tidak  mati lagi: maut tidak berkuasa lagi atas 

Dia. 10 Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk 

selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan  bagi Allah. 11 

Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa  kamu telah mati bagi dosa, 

tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara adalah pengikut Kristus 

jika saudara telah dilahirkan kembali.Saya ingin mengingatkan saudara. Ini mungkin 

merupakan salah satu kebenaran yang paling penting yang saudara dengar hari ini,  

jikalau bukan merupakan satu hal yang menonjol untuk saudara dalam hidup saudara di 
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mana saudara berada sekarang. Saudara telah mati bagi dosa! Saudara telah mati bagi 

dosa ... mati bagi hukuman dosa dan mati terhadap kuasa dosa dalam kehidupan 

saudara. Yakinilah bahwa  saudara telah mati bagi dosa. Saudara hidup untuk 

Allah. Begitu banyak diantarai kita bahkan orang-orang yang sungguh-sungguh adalah  

pengikut Kristus yang sungguh telah dilahirkan kembali, tetapi masih hidup dalam rasa 

bersalah karena dosa. Saya memperingatkan saudara . Ada dua fasal kemudian 1 ... 

sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, 2 

... Roh, yang member hiduptelah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum 

dosa dan hukum maut. Allah tidak memperhitungkan dosa saudara melawan saudara 

lagi. Allah tidak menghitung dosa saudara terhadap saudara lagi. Ini adalah Anugerah. 

Ini adalah Anugerah sebagai tuan kita. Dan saudara berkata "Baiklah, tetapi saya masih 

berjuang dengan itu." Baiklah. Roma 7:15 Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. 

Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, 

itulah yang aku perbuat. 16 Jadi jika aku perbuat aku tidak kehendaki, aku menyetujui, 

bahwa hukum taurat itu baik.17 Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, 

tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18 Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di 

dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang 

ada di dalam aku, tetapi bukan hal hal berbuat apa yang baik. 19 Sebab bukan apa yang 

aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak 

kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. 20 Jadi jika aku berbuat apa yang tidak 

aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di 

dalam aku. Ini adalah bagian paling psychophrenic di seluruh Alkitab. (Tertawa)  Paulus 

mengatakan 22 ...Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, 23 tetap di dalam 

anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal 

budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-

anggota tubuhku. 24 ... Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25 

Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita! Dia memberi kita kuasa atas 

dosa. Anugerah bukanlah sesuatu yang menyelamatkan kita kelak.  Anugerah adalah 

sesuatu yang menyelamatkan kita sekarang. Sesuatu yang memberi kita kuasa  

sekarang. Kita melihat mengapa kita tidak bisa membiarkan Injil di tempat itu.8 Injil 

sangat besar bagi pergumulan kita saat ini, karena pencobaan kita minggui ini. Saudara 

membutuhkan  Injil. Saudara membutuhkan anugerah-Nya. 
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Yang mengarah ke ketiga: Mengapa saya ingin saudara berpikir tentang 

Anugerah. Anugerah adalah berita kita  Anugerah  adalah Tuan kita tetapi yang ketiga 

Anugerah adalah motivasi kita. Dan ini sangat agung terutama ketika kita datang ke 

gambar ini dalam Filipi 2:13. Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu. Allahlah yang 

mengerjakan di dalam kamu adalah apa ayat 13 katakan.Sekarang hanya dalam satu 

detik kita akan berbicara tentang pekerjaan dan Keselamatan. Kita akan ke sana tapi 

kita perlu melihat hal ini dahulu. Dan saya membutuhkan  saudara untuk mengikuti  saya 

ke sini karena ini terbuka hanya untuk, saudara sedikit tidak tepat, dan saudara sudah 

mendapat kesalahpengertian. Ikutilah saya kemari. Anugerah merupakan motivasi 

kita. Motivasi untuk ketaatan kita tidak pernah memiliki rasa syukur kepada Allah. Saya 

perlu saudara untuk mengikuti dengan saya kemari. Motivasi untuk ketaatan kita tidak 

pernah memiliki rasa syukur kepada Allah. Sekarang biarkan aku memberitahu  kepada 

saudara apa yang saya tidak maksudkan dalam hal ini. Saya tidak percaya bahwa 

Firman Tuhan dengan cara apapun mengajarkan bahwa rasa syukur adalah hal yang 

buruk. Bersyukur adalah hal yang baik. Kita seharusnya, dimaksudkan untuk mempunyai 

rasa syukur, hati yang bersyukur. Ini merupakan bagian dari ibadah. Terima kasih untuk 

salib. Terima kasih untuk salib. Penuh terima kasih, bersyukur, tapi saya ingin saudara 

untuk berpikir dengan saya tentang bagaimana rasa syukur, hal yang baik, yang dapat 

menjadi motivasi bagi ketaatan kita tetapi menjadi hal yang buruk.Saya ingin saudara 

memikirkan  tentang rasa syukur dengan saya. Jika seseorang melakukan sesuatu yang 

sangat bagus untuk saudara, ia sangat murah-hati untuk saudara, maka saudara 

merasa sangat bersyukur bagi mereka. Dan cara yang paling sering diungkapkan adalah 

melalui berpikir "Baiklah, saya harus melakukan sesuatu untuk mereka.Saya perlu 

melakukan sesuatu untuk mereka "Jadi jika seseorang melakukan sesuatu yang baik 

bagi kita dan kita merasakan sesuatu, apa yang akan kita sebut perasaan itu? Kita akan 

menyebutnya sebagai hutang budi. Kita merasa berhutang budi. Jika saudara hendak  

memberikan sesuatu yang nyata untuk saya,  untuk memberi makan  yang baik maka 

saya akan berpikir "Baiklah, saya perlu setidaknya membawa saudara ke McDonalds 

atau sejenisnya" Saya mungkin tidak mampu melakukan semua yang saudara lakukan., 

tetapi saya ingin melakukan sesuatu untuk saudara dengan demikian   kita mempunyai 
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hutang syukur ketika hal itu ditunjukkan kepada kita. Sekarang saya ingin saudara 

berpikir tentang bagaimana cara  pikir semacam itu meliputi Kristen yang  

kontemporer. Dan saudara mendengarkan, saudara mendengar bagaimana kita bicara, 

saudara mendengar sepanjang waktu, melihat semua yang Allah lakukan untuk saudara, 

sekarang berapa banyak yang akan saudara lakukan untuk Dia? Lihatlah apa yang telah 

Yesus berikan kepada saudara. Sekarang berapa banyak yang akan saudara berikan 

kepada Dia? Dan kita memiliki pemikiran ini, kita mulai berpendapat, melihat semua 

yang Tuhan lakukan bagi saya dalam memberi keselamatan kepada saya. Dia mengutus 

Anak-Nya untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Apa yang bisa saya lakukan 

untuk-Nya sekarang? Dan kita berkata "Nah, jika Yesus melakukan semua itu, saya 

akan memberikan hidup saya dan saya akan memberi dia uang saya dan rumah saya 

dan keluarga saya dan mobil saya dan semua yang saya miliki. Semua yang saya miliki,  

akan saya berikan kepada-Nya karena apa yang telah Dia lakukan untuk saya. " 

Sekarang saudara berpikir  apakah yang salah dengan itu?  

Baiklah, saya ingin saudara berpikir tentang hal itu dengan saya. Pada saat ini kita mulai 

berpikir tentang semua yang kita lakukan dalam hubungan kita dengan Kristus. Semua 

yang kita lakukan dalam kekristenan pada waktu ini  oleh karena kita berhutang budi 

kepada-Nya. Tetapi  pada kenyataannya adalah segera setelah saudara membayar 

sesuatu untuk membayar hutang budi kepada  Allah, saudara melemahkan dasar dari 

Anugerah pada tempat pertama. Ini adalah Anugerah karena saudara tidak mampu 

membayarnya kembali. Jadi berhentilah untuk  mencoba menjadi Kristen yang 

kontemporer. Berhentilah mencoba dengan usaha sendiri untuk menjadi pengikut Kristus 

yang sejati. Saudara tidak mungkin dapat membayar  kembali kepada Allah.  Hal ini 

berubah menjadi beberapa gaya hidup keagamaan yang sakit di mana kita benar-benar 

mulai berpikir bahwa  kehadiran kita di gereja dan membaca  Alkitab dan doa-doa kita 

dan semua hal yang kita lakukan itu merupakan perbuatan  membayar kembali kepada 

Allah untuk semua yang Dia telah lakukan bagi kita. Kenyataannya adalah kita tidak 

memiliki hutang kepada Allah. Sekarang mari ikuti saya kemari. Sekali lagi ini akan 

menjadi penyimpangan. Silakan mengikuti  saya kemari. Kita tidak memiliki hutang 

kepada Allah. Bahkan, saya akan mengajak  untuk  mengatakan "Saudara tidak 

berhutang apa-apa kepada Allah. Saudara tidak berhutang apa-apapun kepada Allah" 

Sekarang hal itu tidak berarti bahwa Dia tidak memberikan segala hal itu. Tidak 



 

Página (Page) 
1
5 

 

diragukan sama sekali bahwa Dia telah  memberikan segala hal itu. Dia telah 

memberikan nyawa-Nya Sendiri. Dia telah memberikan Diri-Nya Sendiri. Dia telah 

memberikan semua pemberian-pemberian. Hal ini tidak perlu  dipertanyakan. Namun 

keindahan dalam Kekristen ialah  itu bukan karena Dia telah melakukan semua hal ini 

bagi kita kemudian  sekarang apakah yang bisa kita lakukan untuk Dia sekarang? 

Kenyataannya adalah bahwa Allah tidak pernah berhenti memberi kepada 

saudara. Sekarang ini adalah inti masalahnya. Ini adalah kuncinya. Ketika kita berpikir 

seperti ini, kita berpikir "Lihatlah apa yang Allah telah lakukan bagi saya di kayu salib jadi 

sekarang bagaimanakah saya bisa hidup bagi Dia sekarang?" Realitasnya adalah 

bahwa saudara  tidak dapat hidup bagi Dia sekarang kecuali ia terus menerus memberi 

kepada  saudara. Dan karena itu, saudara tidak akan pernah dapat membayar satu hal 

saja kembali kepada Allah karena hanya Anugerah-Nya yang menyelamatkan saudara.  

Anugerah-Nya adalah yang menyelamatkan saudara sekarang. Dan kita pikir bahwa kita 

miliki sesuatu, karena kita begitu sombong untuk berpikir bahwa sekarang bahwa kita 

memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan kepada Allah. Kenyataannya adalah jikalau 

saudara telah menjadi pengikut Yesus Kristus selama 75 tahun, saudara tetap sebagai 

yang sangat membutuhkan Anugerah pada  hari ini sebagai yang saudara butuhkan  75 

tahun yang lalu. Allah tidak berada di dalam bisnis jasa pembuatan, Dia bukan seorang 

pengusaha yang ingin membuat kesepakatan bisnis dengan saudara. Dan saudara 

mengetahui mengapa?  Karena saudara tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat 

saudara tawarkan.  Apa pun yang saudara tawarkan kepada-Nya yang baik, berasal 

daripada-Nya. Ini merupakan  keindahan dari Kekristenan. Kita tidak berada dalam 

keadaan  berhutang kepada Allah. Dan syukur bukan merupakan motivasi, bukan 

karena rasa syukur itu buruk, tapi syukur  bukan motivasi yang mendorong kita untuk 

menaati Allah. Sebaliknya motivasi untuk ketaatan kita adalah Anugerah dari Allah, 

senantiasa Anugerah  Allah. Anugerah-Nya adalah apa yang memotivasi 

kita. Anugerah-Nya adalah apa yang mendorong kita 2 Korintus mengatakan untuk 

mematuhi-Nya. Kita tidak memiliki hutang kepada Allah. Saudara-saudara dan saudari-

saudari kita didiami oleh Allah. Kita telah didiami oleh Allah. Merupakan Anugerah-Nya 

yang hidup di dalam kita. Ini adalah keindahan dari Kekristenan. Kita tidak pernah bisa, 

kita tidak pernah dapat merendahkan Keselamatan sehingga kita dapat berupaya untuk 
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dapat berkenan kepadai  Allah atau mencoba untuk membayar kembali kepada Allah 

untuk semua perkenanan-Nya.  Itu mengurangi dasar Injil. Andrew Murray mengatakan 

cara ini dengan sangat baik di dalam bukunya yang  berjudul Tinggal di dalam Kristus, 

sebuah buku yang besar.   Dia mengatakan tentang  pandangan banyak orang Kristen 

bahwa  Anugerah adalah. " Memang pertobatan dan pengampunan mereka adalah 

pekerjaan Allah, tapi sekarang rasa syukur mereka  kepada Allah itu adalah pelayanan 

mereka untuk hidup sebagai orang Kristen dan mengikuti Yesus." "Tidak" katanya " 

sama seperti itu halnya Yesus yang menarik saudara kepada-Nya  ketika  Dia berkata 

'datang' demikian juga itu adalah Yesus yang membuat saudara tetap setia ketika Dia 

mengatakan 'tinggallah'. Anugerah masa lalu untuk datang dan Anugerah masa depan 

untuk mematuhi adalah terang  yang berasal darii Dia dan dari Dia saja "Kita telah 

didiami oleh Allah dan k-Anugerah-Nya melandasi setiap tingkatan pertumbuhan 

Keselamatan kita.. Sekarang pada keadaan  ini jika kita benar-benar memegangnya, kita 

akan mulai berpikir "Baiklah, jadi apakah  yang harus saya lakukan? Jika Allah yang 

bekerja dalam diri saya, lalu apa yang harus saya lakukan ?"Dan pada saat inilah  

banyak orang akan mulai berpikir"? Baiklah, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya 

hanya akan "dan ungkapan  yang kita gunakan" Saya akan membiarkannya saja dan 

biarkan saja Allah. "Kita mulai mendapatkan pandangan yang pasif tentang Kekristenan 

dan itu juga bukanlah arti Injil.”   Yang membawa kita ke kebenaran yang kedua, 

Anugerah melandasi setiap tingkatan pertumbuhan Keselamatan kita. Saudara sudah 

memperoleh pikiran saudara, hati, lengan melingkarinya.  

Kemudian kedua: Iman adalah hal yang diteguhkan oleh Allah dalam hubungan antara 

pekerjaan Allah dan pekerjaan kita di dalam keselamatan. Sekarang di sini tempat di 

mana pekerjaan masuk. Iman adalah suatu hubungan. Hanya  oleh Anugerah melalui 

hanya  iman saja. Anugerah melandasi segalanya. Iman hubungan antara pekerjaan 

Allah dan pekerjaan kita dalam Keselamatan. Dan ini adalah tempat di mana kita 

akhirnya sampai pada saat ketegangan yang dimulai dan memyembur sedikit ke dalam 

Matius fasal 7 beberapa minggu yang lalu. "Tidak semua orang" Yesus berkata Tidak 

semua orang - 21 "Tidak semua orang yang mengatakan kepada Aku, 'Tuhan, 

Tuhan,' akan masuk ke dalam  kerajaan surga, tetapi hanya dia yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Yesus mengatakan ini. Jelaslah, jelas bahwa  

ketaatan kepada kehendak Bapa adalah sangat penting bagi Yesus dan bahkan hal itu 
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mempunyai hubungan dengan sesuatu yang dilakukan untuk masuk ke dalam sorga.  

Apakah perbuatan kita memiliki peran dalam keselamatan kita? Jelas dalam beberapa 

pengertian memang mereka berperanan. Tapi kita telah melihat dan kita tahu bahwa 

tidak ada kesempatan bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu apapun untuk 

memperoleh keselamatan kita. Kita tahu bahwa iman adalah satu-satunya cara yang 

olehnya kita bisa diselamatkan. Kita tahu bahwa hanya iman  saja. Kita dibenarkan 

karena iman di dalam darah-Nya. Kita telah membicarakan hal ini. Jadi bagaimanaksh 

saudara mempertemukan kedua itu bersama?  Dan ini  tempat dalam Filipi fasal 2 ayat 

12 dan 13 menjadi  begitu sangat indah?. Karena apa yang saudara peroleh adalah 

bahwa saudara sudah mendapat kebenaran-kebenaran itu sudah ada  berkaitan. 

Saudara melihat mereka. Jadi, mendengarkan apa yang dikatakan melanjutkan Ayat 12 

... terus kerjakan keselamatanmu Kerjakanlah keselamatanmu.. Itu adalah pekerjaan 

aktif. Itu adalah sesuatu untuk dikejakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut 

dan gentar, 13 untuk Berikut adalah bagaimana ini bisa terjadi. Mengapa itu bisa 

terjadi. . Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Jadi apa yang kita punya 

adalah pekerjaan Allah dan berdampingan dengan karya manusia di sisi.  Sekarang kata 

kerjakan Keselamatanmu secara harfiah berarti ciptakan Keselamatanmu, hasilkanlah  

Keselamatanmu; membawanya sampai sempurna, Keselamatanmu. Kita akan maju 

terus sedikit saat berikutnya. Jadi bagaimana kita dapat melakukannya dan pada saat 

yang bersamaan itu merupakan pekerjaan Allah Dan jawabannya adalah Iman.  Iman 

adalah penghubung di antara keduanya. Bahkan isi dari ayat 12 dan 13 dapat 

menimbulkan  kesalahpahaman. Sebagian dari kita akan berjalan pergi sambil berpikir 

"Kita harus memelihara kebenaran hal ini." Sedangkan beberapa dari kita meskipun 

akan berjalan pergi masih berpikir "Baiklah, berhadapan dengan Keselamatan, Allah 

melakukan bagian-Nya dan kemudian saya melakukan bagian saya." Dan itu tidak 

sesuai dengan ajaran dalam Filipi 2 kepada kita. Hal ini tidak mengajarkan kepada kita 

bahwa Allah melakukan hal ini dan saya menemui-Nya di tengah-tengah  dan saya 

melakukan hal ini. Apa yang Dia katakan adalah kita bekerja, tapi ketika kita bekerja, 

Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan hanya apa yang kita dapat kerjakan  merupakan 

pekerjaan Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kita.  Ini bukan yang di sini adalah 

bagian-Nya dan kemudian yang di sana adalah bagian saya, saya membawa bagian 
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saya ke meja. Sebaliknya semua bagian manapun yang saya bawa ke meja adalah 

karena Tuhan bekerja di dalamnya. Mari saya tunjukkan ini di dalam Kitab Suci. Marilah 

melihat dengan saya ke surat yang tepat yaitu Kolose fasal 3. Mari saya tunjukkan 

kepada saudara berpikirlah  dalam dua tempat yang berbeda. Kolose fasal 3.Mari 

lihatlah dengan saya ayat 1. Ini adalah sebuah bagian yang kita pelajari beberapa waktu 

lalu. Saya kembali dalam pada seri  Tinggal di dalam Kristus dan ini benar-benar 

kembali ke banyak dalam seri-seri. Kolose fasal 3 ayat 1. Dengarkan apa yang ia 

katakan. Ia mengatakan 1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan 

Kristus, Dengarkan apa yang bicarakan di sini.  Apa yang dia bicarakan adalah apa 

yang terjadi ketika kita datang kepada iman kepada Kristus dan siapakah kita di dalam 

Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah 

perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah 2  

Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengarkan Ayat 3. 3 Sebab 

kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam 

Allah. 4 Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan Diri kelak, kamupun 

akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berikut adalah gambar 

yang Kolose 3:1 sampai 4. Hidup saudara sekarang tersembunyi bersama Kristus 

di Allah. Siapakah yang  hidup dalam saudara? Kristuslah hidup saudara. Hidup saudara  

bukan lagi milik saudara sendiri. Kristus adalah hidup saudara. Ini adalah siapa saudar 

sebenarnya. Sekarang berdasarkan pada siapakah saudara, siapakah Kristus di dalam 

saudara, kemudian mendengarkan nasihat ini,  perintah-perintah ini 5 Karena itu 

matikanlah,dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu  percabulan, 

kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang samadengan 

penyembahan berhala 6 semuanya itu mendatangkan murka Allah ( atas orang-

orang durhaka) 7 Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di 

dalamnya 8 Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu:  Ia meneruskan daftar 

mereka….marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari 

mulutmu  9 Jangan  lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan 

manusia lama serta lekakuannya 10  dan telah mengenakan manusia baru, yang 

teru-menerus diperbaharui untuk memperoleh pwngetahuan yang benar menurut 

gambar Khaliknya. Ini adalah gambarnya. Apakah saudara melihatnya? 

Diperbarui. Siapa yang memperbaharui itu? Allah sedang bekerja. Dia telah mengambil 
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hidup saudara. Dia telah membuat  hidup saudara menjadi Kristus.. Ini adalah apa yang 

terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Dan sekarang apa yang terjadi adalah kita 

melakukan semua hal ini. Kita tidak mendustai. Kita menghindari fitnah kebohongan. 

Kita menghindari kemarahan. Kita menghindari marah. Kita mematikan  semua hal ini, 

kenajisan, hawa nafsu Semua hal ini, kita lakukan ini karena Kristus adalah hidup kita di 

dalam kita, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal itu. Kedudukan kita di dalam 

Kristus adalah pelaku proses ini. Ini adalah pekerjaan Allah di dalam kita,. tetapi tidak 

diragukan lagi bahwa kita bekerja di sini. Sekarang kita melihat satu tempat lagi. 2 

Petrus fasal 1. Terus membalik halaman.Saudara akan melewati Ibrani, Yakobus dan 

saudara akan datang ke 1 Petrus, 2 Petrus lalu ke fasal 1. Ini adalah gambar yang sama 

di sini. Kita melihat berkali-kali pengajaran ini di seluruh Alkitab. Galatia fasal 2 ayat 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.  Apakah saudara melihatnya ? Bukan karena saya 

diselamatkan oleh Iman, itu benar, ya, tapi saya hidup dengan Iman hari ini. Iman adalah  

sarana yang saya alami untuk mengidentifikasi diri dengan Kristus yang disalibkan yang 

telah memberi kepada saya kemenangan atas dosa dari hari ke hari ke  hari lagi. Lihat  2  

Petrus fasal 1 ayat 3. Dengarkan ayat ini. Ini adalah pekerjaan Allah 3 Karena kuasa 

ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang bergunauntuk hidup 

yang saleh oleh pengenalan kita  akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya 

yang mulia dan ajaib 4 Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji 

yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian 

dalam kodrant ilahi …..sifat-sifat Kristus , yang luput hawa nafsu duniawi yang 

membinasakan dunia. Maka dia berkata "Saudara mempunyai semua yang saudara 

butuhkan." Saya memberikan kepada saudara semua yang saya perlu. Saudara 

mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sekarang dalam terang dari gambaran ini, lihatlah 

apa yang dikatakan dalam ayat 5 Justeru karena itu kamu harus dengan sungguh-

sungguh berusaha  Sekarang pekerjaan kita. Berikut adalah gambaran:  untuk 

menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengatahuan 6 dan 

kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan 
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kepada ketekunan, kesalehan, 7 dan kepada  kesalehan kasih akan saudara-

saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 

Saudara melihat gambaran ini.Sekarang  itu bukan merupakan pekerjaan Allah, 

sekarang pekerjaan kita mulai dan kita meninggalkan Allah di belakang. Tidak, itu adalah 

pekerjaan Allah dan pekerjaan Allah memungkinkan adanya pekerjaan kita. Apakah 

saudara melihat gambarannya?  Jadi bagaimana Iman hubungan antara pekerjaan Allah 

dan pekerjaan kita? Dan di sini saya ingin saudara untuk mengikuti dengan saya kemari. 

Iman melibatkan dua hal. Dalam bekerja menyempurnakan   Keselamatan, Iman 

mencakup dua hal.  

Nomor 1: Ini (Iman) melibatkan ketergantungan radikal pada pekerjaan Allah dalam 

hidup kita, ketergantungan yang radikal. Ikutilah saya di sini. Ini berlaku tepat seperti apa 

yang kita telah bicarakan minggu lalu. Kita bergantung kepada Allah untuk memberikan 

kepada  kita kehidupan.  Kita bergantung pada Allah untuk memberi kita hidup 

sekarang. Iman yang sama yang menyelamatkan kita pada waktu itu adalah Iman yang 

menguduskan kita sekarang. Sama seperti, sekarang ada perbedaan jelas, tetapi hanya 

seperti ketika Allah membuka mata kita pada saat Keselamatan ketika kita dilahirkan 

kembali, kita membutuhkan Allah untuk terus membuka mata kita, bukan dengan cara 

yang sama bahwa Dia pertama kali membuka mata kita untuk kebutuhan kita untuk Dia, 

tetapi tidakkah kita membutuhkan Allah? Bukankah ini merupakan cara kehidupan 

Kristen bekerja? Di dalam seluruh Kitab Suci, kita perlu Allah untuk membuka mata kita 

setiap hari untuk menyadari  ketergantungan kita pada Dia, setiap hari untuk 

ketergantungan kita kepada Anugerah dan Injil. Kita tidak pergi untuk maju, kita tidak 

diselamatkan dari mencukupkan diri untuk  tinggal di dalam keadaan mencukupkan 

diri. Kita diselamatkan, di dalam ketergantungan kepada Allah untuk hidup dalam 

ketergantungan kepada Allah di mana kita  berulang-ulang menyadari bahwa,"Tuhan, 

aku membutuhkanMu. Allah tak ada  apa-apa yang saya bawa di dalam tangan 

saya.  Sama seperti saya tidak membawa apa-apa di dalam tangan saya waktu itu, saya 

juga tidak membawa sesuatu apapun di dalam tangan saya hari ini. Ketika saya bangun 

di pagi hari, Allah, saya tidak membawa apa-apa.Allah, Allahlah yang harus melakukan 

pekerjaan Allah di dalam saya. "  Saya terus-menerus, senantiasa dari saat ke saat, kita 

bergantung pada-Nya. Ini sangat penting. Dan kita harus terus berpegang pada ini 

karena ini membuktikan bahwa dengan bekerja, atau  melakukan hal-hal tidaklah  
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memperoleh Keselamatan kita. Karena kenyataannya adalah bahwa setiap hal yang kita 

kerjakan,  pekerjaan yang kita lakukan  datangnya dengan siapa? Allah. Jadi kita tidak 

mendapatkan Keselamatan sebagai upah kita dari Allah karena Allahlah  yang bekerja di 

dalam kita. Terus-menerus mencari Dia. Saudara mengatakan terus-menerus? Ya. Ini 

adalah kehidupan Iman. Itu adalah saat yang terus-menerus, saat demi saat, hari demi 

hari bergantung kepada Allah untuk mecukupi saya dengan semua kekuatan untuk 

kesalehan,tidak  pernah ada  saat mencukupi diri sendiri. Ini adalah saat dosa memasuki 

pertandingan tersebut. Jikalau kita akan mengerjakan Keselamatan kita, maka kita akan 

bergantung kepada Allah dengan Iman yang sedang mencari Dia. Iman adalah sikap 

hati yang mengatakan "Saya tidak membawa sesuatu kepada Dia. Saya membutuhkan 

Allah "  Itu membuka mata kita. Kita berbicara pada minggu lalu tentang saat ketika kita 

dilahirkan kembali, apa yang terjadi adalah bahwa Allah mengubah hati kita.  

Sekarang jelas hati kita berubah sehingga kita membutuhkan Dia untuk membentuk hati 

kita.Dan ini adalah apa yang oleh Filipi fasal 2  dibicarakan.  Allahlah yang mengerjakan 

di dalam saudara untuk melakukan dua hal. Untuk berkehendak dan bertindak.  

Pertama untuk berkehendak. Dia membentuk hati kita. Ini bukan hanya berbicara 

tentang kehendak-kehendak kita. Itu  berbicara tentang kedalaman kehendak kita yang 

tulus, kehendak kita.  Dan apa yang kita katakan dalam Iman, ini adalah sikap Iman, 

itulah yang kita katakan sebagai pengikut Kristus dari hari ke hari "Saya ingin apa yang 

Allah inginkan. Saya  menginginkan keinginan yang Allah inginkan. Allah saya hidup, 

kami semua berbuat, di dalam kebudayaan  dimana kita dikelilingi oleh kenikmatan 

dunia ini.” Dan berdasarkan Iman  setiap hari berkata,  " Allah saya dikelilingi oleh 

semua kenikmatan dunia ini. Saya perlu kerinduan yang baru  dari Allah. Saya  

membutuhkan Allah oleh Anugerah-Nya untuk mengubah keinginan saya dan untuk 

mengubah keinginan saya lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Proses yang Allah mulai 

ketika Allah mengubah hati saya, saya perlu Allah untuk membentuk hati saya  lebih dan 

lebih dan lebih. "  Dalam Iman itu sedang terjadi. Allah adalah setia. Dan apa yang  kita 

perlukan ialah agar  Dia membentuk hati kita dan kemudian kita berbicara tentang 

bagaimana Dia minggu lalu mengubah kehidupan kita, ketika  proses perubahan itu 

dimulai. Kita tidak membutuhkan Dia hanya  untuk mengubah hidup kita saja. 
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 Kedua: Kita membutuhkan Dia untuk memberi kuasa kepada hidup kita. Ini adalah 

kebenaran yang kita lihat dalam Yehezkiel 36. Dia menempatkan Roh-Nya di dalam kita 

untuk memungkinkan kita dapat  mengikuti perintah-Nya. Ini sangatlah penting. Untuk 

berkehendak dan untuk bertindak dan satu-satunya cara di mana kita mampu 

melakukan, saudara-saudara dan saudari-saudari, satu-satunya cara agar kita dapat 

melakukan, bekerja dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan mengikuti Kristus oleh 

karena  Iman. Melakukan hanya oleh Iman. Hal ini oleh Percaya  kepada Allah. Allah, 

saya membutuhkan Allah untuk memungkinkan saya dapat melakukan. Saya 

membutuhkan  Allah agar saya dapat melakukan.Saya bukan hanya merindukan Allah 

tetapi juga saya merindukan kekudusan. Allah telah memberikan kepada  saya 

kerinduan akan kekudusan, tetapi saya ingin Allah untuk memungkinkan saya untuk 

hidup dalam kekudusan. Ini merupalan Iman. Allah saya tidak hanya berkeinginan untuk 

melayani orang-orang di sekitar saya, Allah saya membutuhkan Allah untuk 

memungkinkan saya dapat melayani orang-orang di sekitar saya. Saudara melihat di 

mana Iman merupakan dasar. Ini adalah benar-benar merupakan dasar dan perjalanan, 

melakukan hari demi hari, mengerjakan Iman kita yang membawa kita  kembali ke ayat 

12. Itulah yang sedang Tuhan lakukan. Dia sedang membentuk hati kita, Dia sedang  

member kuasa kepada hidup kita. Dan Iman merupaka ketergantungan kita kepada Dia 

untuk melakukan itu. Kenyataannya adalah ketika Iman mewujudkan ketergantungan 

kepada Dia untuk melakukan ketaatan  maka aspek kedua dari Iman hadir.  Iman 

bersifat radikal tanpa ketergantungan pada karya-Nya di dalam hidup kita, tetapi 

pengabdian yang radikal yang sesuai dengan kehendak-Nya bagi hidup 

kita. Pengabdian yang radikal  kepada kehendak Dia  bagi hidup kita. Dan di sinilah  

dimana perbuatan kita masuk.  Paulus berkata, perhatikan kebenaran  ini, Paulus 

berkata kepada setiap orang percaya yang sejati, setiap pengikut Kristus, ia mengatakan 

"Kerjakanlah Keselamatan saudara. “Bekerjalah”, katanya," Bekerjakan dengan 

tekun. Bekerjalah dengan  keras. Bekerja dengan disiplin. "   Saudara lihat hal ini di 

dalam seluruh tulisannya. Kerjakan, kerjakan, kerjakan  Keselamatan saudara. Dan 

orang-orang berteriak, " Baiklah, itu hanyalah legalisme." Tidak itu bukanlah orang-orang  

Kristen yang Malas. Itu merupakan mengerjakan secara nyata i kehidupan Kristen 

saudara.  merupaka mengerjakan Keselamatan yang semua berdasarkan kepada  
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Anugerah  Allah dalam Yesus Kristus. Kita bekerja dan kita bekerja keras sebagai 

pengikut-pengikut Kristus. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena Pribadi 

yang memberikan  kepada  kita kekuatan-Nya. Mari saya tunjukkan dua tempat yang 

sangat penting terntang hal ini. Lihat 1 Korintus fasal 15. 1 Korintus fasal 15. Saudara 

harus melihat dua tempat ini. 1 Korintus fasal  15  ayat 10 dan kemudian kita akan 

kembali ke surat Kolose. Kita harus menyadari bahwa ini adalah suatu kegiatan yang 

aktif,ini adalah hal yang aktif. Kita mengerjakan  Keselamatan kita.Saudara tidak 

dikuduskan. Saudara tidak mengerjakan Keselamatan saudara dengan menghabiskan 

berjam-jam di internet dan menonton TV dengan santai dan berpartisipasi dalam 

pembicaraan  omong-kosong dan menikmati kenikmatan dari dunia ini. Itu bukanlah cara  

bagaimana kita Disucikan. Itu tidak terjadi sedemikian. Itu terjadi melalui 

pekerjaan.Tetapi itu adalah pekerjaan yang oleh karena Allahlah yang memberi kita 

kemungkinkan untuk melakukannya. Lihatlah di dalam: 1 Korintus fasal 15 ayat 10. Ini 

adalah ketika Paulus sedang membicarakan tentang Injil, salah satu ringkasan tentang 

Injil di awal 1 Korintus pasal 15. Dengarkan apa katanya. Dalam ayat 9 hanya untuk 

mendapatkan konteks. 9 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,  

bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya Jemaat  

Allah. Sekarang dengarkan. Garisbawahi ayat 10. Dengarkan ini. 10 Tetapi karena 

kasih karunia  Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih 

karunia-Nya yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Ia mengatakan bahwa 

semuanya adalah Anugerah. Tetapi perhatikan apa yang ia katakana. Sebaliknya, aku 

telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; Dengan demikian ia bekerja 

keras. Ia datang kembali dan berkata: tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia 

Allah yang menyertai aku. Apakah Anda melihat susunan yang ada di sana? Kasih 

karunia Allah di awal. Kasih karunia Allah di tengah. Saudara harus bekerja keras oleh 

Anugerah Allah. 

 "Dia melihat kembali", ia mengatakan, "Ini adalah karena Anugerah Allah." Ini adalah 

gambarannya. Saudara  sudah bertemu dengan  Paulus pada waktu dia bangun di pagi 

hari. Bagaimana dia akan menjalani kehidupan Kekristennya? Bagaimana kita 

mengalami kehidupan Kristen sebagai seorang ibu atau ayah atau sebagai 

remaja? Bagaimana hal ini kelihatannya? Kita bangun di pagi hari dan kita melihat 
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kepada Allah. Dan berkata "Allah, saya tidak bisa melakukan hal ini hari ini.  Anugerah 

Allahlah merupakan semua yang saya miliki.Saya  membutuhkan Anugerah Allah. Saya 

membutuhkan kekuatan Allah bekerja dalam diriku. Saya membutuhkan  Allah untuk 

memungkinkan saya dapat mengerjakan  pekerjaan Allah. "Dan bahwa ketergantungan 

kepada Anugerah, yang kita berbicara itu adalah Iman yang tergantung kepada 

Anugerah menyatakan diri saat demi saat, hari demi hari dalam kehidupan Paulus 

sepanjang hidupnya. Dia terus menerus memandang kepada  Anugerah Allah dan ia 

bekerja keras oleh karena Anugerah Allah. Dan ia sampai kepada akhir dari  hari yang 

panjang dalam berkhotbah yang saudara ketahui, melakukan suatu mujizat yang kecil di 

sini atau ada beberapa hal perbuatan pelayanan yang lain  yang terus terjadi dan ia 

melihat kembali kebelakang dan dia berkata "Namun bukan saya, tetapi karunia Allah di 

dalam saya." Ini semuanya adalah Anugerah. Tetapi itu adalah Iman di dalam Anugerah 

bahwa Allah  menyediakannya pada dasarnya dari saat ke saat dengan  bekerja sangat, 

sangat keras. Dia mengatakan, "Saya bekerja lebih keras daripada semua orang yang 

lain". Mari saya tunjukkan satu hal lagi.  Kita kembali ke Kolose tepat melewati 

Filipi. Pergi ke Kolose fasal 1. Ini merupakan sebuah terminologi yang membuat 

beberapa di antara  kita kurang nyaman sedikit di sini. Kolose fasal 1. Dan bila saudara 

sudah mendapatkannya kita akan mulai dalam ayat 27 dan kita akan memfokuskan  

kepada ayat 28 dan 29. Ayat 27 adalah bahwa gambaran yang besar dari Injil Kristus di 

dalam saudara. Saya ingin saudara mendengarkan apa yang dia katakan setelah ini. Dia 

mengatakan di dalam ayat 27, Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa 

kaya dan mulianya rahasia itu …. Inilah rahasia dari Injil, Kristus ada ditengah-

tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia mengatakan, 

"Kristus ada di tengah-tengah kamu." Sekarang dengarkan ini. 28 Dialah yang kami 

beritakan,  apabila tiap-tiap orang kami nasehati  dan tiap-tiap orang kami ajari 

dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan 

dalam Kristus. Perhatikanlah apa yang dia lakukan. Dia melakukan pekerjaan.  Dia 

memproklamirkan.  Dia menegur. Dia mengajar semua orang sehingga dia dapat 

menghadapkan setiap orang secara sempurna dalam Kristus. 29 Itulah yang 

kuusahakan dan kupergumulkan  Apakah saudara mendengar bahasa yang dia 

gunakan? Saya bekerja, berkarya, itu adalah pergumulan, berjuang dalam beberapa 

terjemahan. Berjuang. Jangan lewatkan itu. Dengan segala  Apa? Tenaga , sesuai 
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dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku.  Apakah saudara 

melihatnya? Dia malakukan kerja.  Dia bekerja dengan keras. Dia mengerjakan  

Keselamatannya. Dia mewartakan Injil, menegur orang-orang dengan Injil. Menolong 

orang untuk bertumbuh di dalam Injil. Dia menjalani  kehidupan Kristen. Dia berkata 

saya bergumul dan saya melakukannya  semua dengan kekuatan  Allah yang bekerja 

didalam  saya, yang bekerja dengan begitu kuat di dalam diri saya. Inilah dia. Ini adalah 

rahasia wanita-wanita dan pria-pria yang menggambarkan mereka yang mengerjakan  

keselamatan kita dengan kekuatan yang Allah berikan. Dengarkan apa yang dikatakan 

oleh  C. T. Studd. Saudara sudah mendengar saya berbicara tentang CT Studd 

sebelumnya, seorang pria yang pergi ke negara China dan kemudian ia pergi ke negara 

India dan pada usia 50 tahun, ia tidak mengambil pensiun malahan mengatakan bahwa 

sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke neraga Sudan. Dia pergi ke Sudan dan pada 

saat itu ia memimpin orang kepada Kristus di seluruh Sudan dan ia mulai apa yang 

kemudian dikenal sebagai misi Persekutuan Pekabaran Injil Internasional yang membuat 

Injil dikenal di seluruh Asia, di seluruh Afrika, Amerika Selatan. Dia meninggal di tengah 

Negara Sudan dalam usia 70 tahun. Saya ingin saudara mendengar apa yang ia tulis tak 

lama sebelum ia meninggal. "Telah terlalu lama kita saling menunggu satu sama lain 

untuk memulai. Waktu untuk menunggu sudah berlalu. Apakah orang seperti kita harus 

takut di hadapan seluruh dunia, saya di hadapan dunia Kristen yang mengantuk, yang  

suam-suam kuku, yang tanpa iman, yang lumpuh, kita akan berani untuk mempercayai 

Allah kita. Dan kita akan melakukannya dengan sukacita-Nya  yang tak terkatakan 

dengan  bernyanyi keras-keras di dalam hati kita. Kita akan mempercayai Dia. Sukacita 

dari Dia akan berada di hati kita "  Dengarkanlah  apa yang dia katakana."Kita akan 

seribu kali lebih cepat mati dalam hanya percaya kepada Allah daripada hidup dalam 

percaya kepada manusia." Saudara melihat bagaimana orang hidup oleh Iman. "Dan 

kita datang untuk keadaani ini, di mana peperangan sudah dimenangkan dan akhir dari 

kampanye ini mulia sudah nampak, kita akan memiliki kesucian yang nyata dari Allah, 

bukan pembicaraan yang menyakitkan dan kata-kata manis dan pikiran indah. Kita akan 

memiliki kekudusan nyata; suatu iman yang berani dan bekerja untuk Yesus Kristus 

Saudara-saudara dan saudari-saudari kita perlu berhenti, dengan segala cara kita perlu 

untuk menghindari legalisme. Bagaimanapun juga kita harus menghindari untuk berpikir 
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bahwa  pekerjaan kita membawa  kita kepada Allah, dan kita diperkenan oleh Allah, 

dalam segala hal. Pada saat yang sama, kita memiliki kuasa Allah yang telah 

membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, hidup di dalam kita. Jadi bangkitlah dalam 

kuasa Allah yang dengan begitu kuat bekerja dalam diri saudara. Pergilah ke setiap 

sudut Birmingham dan kepada setiap sudut bangsa-bangsa dan beritakanlah 

Kemuliaan-Nya dan kita akan memiliki kekudusan yang nyata, tidak berbicara dan kata-

kata indahl setiap hari Minggu. Kita akan memiliki kehidupan yang menunjukkan 

pekerjaan Keselamatan. (Tepukan) Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang 

malas. Kerjakanlah Keselamatan saudara. Bekerjalah. Bekerjalah, jadilah rajin. Jadilah 

disiplin oleh kekuatan dari Allah yang bekerja dengan jelas di dalam saudara, senantiasa 

bergantung kepada Dia. Ini merupakan Iman. Ini adalah Iman dan ini adalah dasar 

mengapa saudara bisa mendengar seluruh Firman Tuhan dalam  Perjanjian Baru. Itulah 

sebabnyai mengapa saudara bisa mendengar Kitab Suci menempatkan bekerja dan 

Keselamatan bersama-sama  seperti yang Yesus lakukan dalam Matius 7. Ketika 

saudara memahami hal ini, maka kita mengerti mengapa Dia mengatakan "tidak semua 

orang untuk berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan akan masuk Kerajaan Sorga tetapi 

hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Bagaimana saudara 

dapat melakukannya kehendak  Bapa yang Surga? Oleh karena setiap hari bergantung  

terus-menerus  kepada Kristus yang ada di dalam saudara. Itu semua merupakan isi 

Khotbah di Bukit. Itu sebabnya mengapa Dia kemudian mengatakan dalam Matius 

24:13. Kasih akan menjadi dingin, tapi dia yang bertahan sampai pada 

kesudahannya akan selamat. Hanya ia yang bertahan sampai pada kesudahannya 

akan selamat. Bagaimana mungkin  Dia mengatakan demikian? Apakah ini berarti 

bahwa, Yesus mengatakan bahwa saudara harus menhasilkan usaha untuk 

mendapatkan Keselamatan saudara dalam sisa dari seluruh ketentuan sehingga 

saudara dapat memastikan bahwa saudara termasuk yang  berdiri teguh? Tidak, tidak 

tetapi jikalau Allah sedang bekerja dalam diri saudara, saudara akan berdiri teguh 

sampai akhir. Dia mengatakan dalam Roma fasal 2 ayat 6 Allah "akan membalas setiap 

orang menurut perbuatannya." 7 yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan 

tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. 8 tetapi 

murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak 

taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9  Penderitaan dan 
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kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat.  Allah akan 

memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Bagaimana 

Dia bisa  mengatakan demikian? Dia bisa mengatakan bahwa karena segala sesuatu 

yang ia telah dilakukannya  telah dilakukan oleh kuasa Allah bekerja dalam 

dirinya. Dikatakan kemudian di Roma  fasal 11 ayat 22  tetap dalam kemurahan-Nya. 

Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Itu akan berbicara. Saudara ada 

perpecahan di dalam gereja. Lanjutkan dengan cara yang baik jika tidak, beberapa dari 

saudara akan dipotong. Dengarkan apa yang Dia katakan di sana. Dia mengatakan 

tentang pekerjaan Allah di dalam saudara. Pekerjaan Allah dalam saudara akan 

memungkinkan saudara untuk melakukan itu. Kolose 21:22 dan 23. Maksud saya 

mereka semua sudah berakhir. Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak 

bercacat di hadapan-Nya sebab itu kamu harus tekun dalam iman. 1 Timotius 4:16 

Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan 

menyelamatkan dirimu.  Bagaimana  Alkitab dapat mengatakan demikian? Karena 

Allahlah yang  mengerjakannya di dalam saudara, yang memungkinkan  saudara untuk 

bertekun dalam hidup dan pengajaran.  Saudara  melihat bagaimana kita konsisten di 

dalam iman, iman yang menyelamatkan, bukan hanya sampai ke saat menerima 

Keselamatan, tetapi juga dalam proses Keselamatan.  Iman yang menyelamatkan  

adalah ketergantungan radikal pada semua pekerjaan Allah di dalam saudara dan pada 

saat yang bersamaan  karena karya Allah di dalam saudara dan di dalam diri saudara 

Dia memberikan ibadah untuk menaati secara  radikal  semua kehendak Allah bagi 

hidup saudara. Saya tidak mengatakan, kita telah berbicara tentang hal ini, saya tidak 

mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, bahwa ini sempurna. Dan 

nahwa setiap  dari kita dijamin dijamin bahwa sisa hidupnya pasti memenuhi kehendak 

Tuhan, tetapi hal ini membawa  kita kepada bagian terakhir. Anugerah Allah mendasari 

setiap aspek Keselamatan kita. Iman adalah hubungan antara pekerjaan Tuhan dan 

pekerjaan kita.  

Bagian ketiga: tujuan Allah untuk menyempurnakan  keselamatan kita adalah untuk 

Kemuliaan-Nya. Tujuan Allah adalah  untuk menyempurnakannya. Saya menyebutkan 

sebelumnya,bahwa saudara harus mengerjakan  Keselamatan saudara sendiri kata ini 

secara harfiah berarti bekerja sampai sempurna. Dan kita dapat mengatakannya dengan 
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kepercayaan penuh. Kita akan berbicara tentang hal ini beberapa minggu lagi  ketika kita 

akan membicarakan tentang Jaminan Keselamatan. Kita dapat mengatakan bahwa 

karena Allahlah yang mengerjakan di dalam saudara. Gambar di sini adalah bahwa 

Allah, Allah menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai. Ini adalah gambaran yang 

kembali ada di dalam Filipi fasal 1 ayat 6. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di 

antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus 

Yesus. Dia akan meneruskan sampai akhirnya  tetapi Dia juga berkata kerjakanlah 

Keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Ini adalah tempat kita kembali. Kita tahu 

bahwa kita masih bergumul dengan pencobaabn di sana-sini. Kita masih berjuang 

dengan dosa di sana-sini jadi bagaimanakah saudara dapat mengerjakan Keselamatan 

saudara? Saudara melakukannya dengan takut dan gentar. Apa artinya? Saya berpikir 

itu berarti ada tiga hal ketika saudara melihat secara menyeluruh di dalam Kitab Ssuci 

berdasarkan berita ini.  

 

Nomor 1: Ini berarti bahwa kita perlu takut. Kita perlu takut. Dan yang saya 

maksudkan takut, takut hidup dengan cara yang tidak menghormati Allah. Kata itu 

secara harfiah berarti fobia. Kata fobia secara harfiah berarti sangat takut atau teror. Kita 

semua adalah wnita-wanita dan pria-pria sebagai setiap pengikut Kristus di ruangan ini,  

pengikut yang sejati dari Kristus, menjadi ngeri kalau membayangkan bahwa  kita  tidak 

memuliakani Allah di dalam hidup saudara. Biarkan hal itu yang menakutkan saudara. Ini 

merupakan kehidupan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan ini membawa kita 

kembali kepada  apa yang baru kita  berbicara, iman ini, ketergantungan dari saat ke 

saat karena saudara tahu saudara dari saat ke saat bergantung kepada Dia  karena  

saudara tahu bahwa dari detik ke detik itu bahwa saudara menguasai diri, dan saat 

berikut saudara mengontrol diri dan saudara hidup di dalam kepuasan diri, saat itu 

saudara tahu bahwa saudara sudah terikat untuk gagal. Saudara tahu bahwa satu-

satunya cara yang dapat menolong  saudaraa berdiri untuk melawan dosa dan godaan 

adalah bahwa Dia menyediakan kuasa yang bekerja di dalam  saudara. Dan dari saat ke 

saat saudara berseru kepada Allah, "Allah, saya tidak bisa melakukan ini, saya 

membutuhkan  Tuhan, Allah, saya membutuhkan  Tuhan. Allah, saya membutuhkan 

Tuhan. "Dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan adalah setia. Tuhan 

melakukannya. Hal itu terjadi. Biasakanlah keadaan ketergantungan yang semacam itu 
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ketika saudara mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Ketika 

saudara takut, Allah      saya  tidak ingin melakukan sesuatu dalam hidup saya yang 

tidak akan membawa kehormatan bagi Tuhan. Itu membuat saudara bergantung kepada 

Allah.  

Kedua: Saya kira itu berarti mengagumi karena Allah sedang bekerja dalam diri saudara. 

Apa yang benar-benar teduh, saya berharap kita memiliki waktu untuk melihat kembali 

dan memperhatikan, saudara dapat mencatat  ini. Kembali ke dalam Perjanjian Lama di 

mana ada tempat  kata-kata ini digabungkan bersama-sama, takut dan 

gemetar. Keluaran fasal 15 ayat 16 pasangan mereka bersama-sama ketika berbicara 

tentang bagaimana umat Allah akan masuki ke dalam Tanah Perjanjian bahwa bangsa-

bangsa ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu yang sama 

dalam Yesaya fasal 19 ayat 16. mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan 

Tuhan semesta alam yang diacungkan-Nya. Mereka akan gemetar dan terkejut 

terhadap tangan  TUHAN semesta alam yang diacungkan-Nya. Mazmur fasal 2 

berbicara tentang kemuliaan Kristus adalah apa yang benar-benar memberi kita 

gambaran tentang hal itu dan mengatakan, ia mengatakan raja-raja di bumi akan 

takut dan gemetar, melayani Dia dengan gemetar. Ini adalah gambar dalam 

Perjanjian Lama ketika orang-orang melihat pekerjaan  Allah, maka mereka memiliki 

rasa takut dan gentar di dalam hati mereka. Saya senang gambaran  ini ketika saudara 

menghubungkannya dengan  Filipi 2:12 dan 13. Kerjakanlah Keselamatan saudara 

dengan takut dan gentar karena saudara melihat pekerjaan Allah.  Pikirkan tentang 

keindahan kehidupan Kekristenan di sini. Ketika kita hidup dalam ketergantungan 

kepada-Nya, mengabdikan diri kepada kehendak-Nya dan kuasa yang Dia berikan, 

maka  betapa kita memiliki hak istimewa untuk melakukan saat demi saat, hari demi hari 

melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, Kekristenan kini menjadi deretan kursi 

yang terdepan untuk menyaksikan kuasa  Allah yang bekerja. Sekarang saya tidak 

mengatakan atau mengasumsikan bahwa selalu hal itu selalu bersifat dramatis. Saya 

bahkan juga tidak mengatakan bahwa itu selalu hal yang member sukacita, hal yang 

mudah,  tetapi kenyataannya adalah ketika kita bergumul melawan dosa dan godaan 

dan ketika kita saat demi saat bergantung kepada Dia dan kekuasaan-Nya atas dosa, 

maka kita akan melihat kekuasaan-Nya menyediakannya bagi kita. Kita melihat 
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kemenangannya seperti Paulus telah bicarakan  tentangnya di  dalam Roma 7. Ketika 

kita dari saat ke  saat  bergantung kepada-Nya bahkan ketika kita berjalan melalui 

penderitaan kita melihat bagaimana  Allah yang menopang kita, Allah yang memberi 

kekuatan. Dan kita akan melihat kepada apa yang akan terjadi di dalam hidup kita dan 

kita tahu banyak dari antara kita yang telah berada di situ dan beberapa dari kita sedang  

berada di situ sekarang, kita yakin bahwa kita dapat melakukannya  untuk dapat berjalan 

melaluinya, tapi kita melihat kekuatan tangan Tuhan yang terutama  dan sedang bekerja 

di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang mengagumkan. Menjadi kagum,  Allah 

sedang bekerja di dalam saudara. Kerjakanlah Keselamatan saudara dengan takut dan 

gentar karena saudara  takut dan saudara mengagumi-Nya.  

Dan Ketiga: Karena saudara telah diyakinkan,  diyakin.  Dan itulah yang baru saya 

sebutkan. Allah akan menyelesaikan apa yang telah Dia  mulai. Saya  akan 

membawanya  kembali sekitar  Roma 11 yang saya telah sebutkan sebelumnya, ketika 

kita sedang melihat ayat ini. Roma 13:11. Kita memiliki keselamatan yang  sekarang 

lebih dekat  daripada ketika kita baru menerimanya pertama kali untuk percaya. Puncak 

kesempurnaan dari Keselamatan yang akan datang. Seorang pria bernama Horatius 

Bonar, pada abad ke-19, adalah seorang pendeta di Edinburgh, Skotlandia. Dia menulis 

satu ketika untuk sesama pendeta-pendeta "" Saya malu  karena kebosanan dan 

kecerobohan  hati saya dan karena  kelambatan dan ketidakuntungan dalam hidup."  

“Saya malu,” katanya, " hati saya membosankan dan ceroboh dan saya lambat dan tidak 

menguntungkan perjalanan hidup.” 

 "Satu-satunya masalah adalah bahwa hidupnya sama sekali membosankan dan tentu 

saja itu sama sekali tidak menguntungkan. Ini adalah seorang pendeta yang selama 

hidupnya menulis lebih dari 600 lagu-lagu rohani dan puisi-puisi tentang kebesaran 

Tuhan dan ia memberitakan Injil dengan setia sampai dia berusia 80 tahun. Hal yang 

mencengkeram hatinya  adalah ketika ia melihat gereja dan ia melihat kepuasan  diri 

sendiri di dalam gereja. Dia melihat bahwa hanya ada sedikit kerinduan, kerinduan yang  

begitu sedikit akan Allah dan begitu sedikit bergantung kepada Allah  dan dengan begitu 

ia menulis salah satu lagu rohannya yang paling terkenal yang menggambarkan 

ketidakmampuan manusia dan kemampuan kemurahan Allah, ketidakmampuan 

manusia untuk menjadi benar, kemampuan kemurahan hati Allah untuk membuat 

manusia   benar.  Dan dia membawa mereka bersama-sama untuk berpikir seperti Filipi 
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fasal 2 ayat  12 dan 13 perbuat. Renungkanlah bagaimana Injil merupakan satu-satunya 

jalan yang memungkinkan  saudara dapat  hidup pada hari ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


