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TUJUAN DARI IMAN YANG MENYELAMATKAN
Oleh Don Krow

Seandainya pada hari pernikahan seorang pria, sewaktu dia berdiri di hadapan si
pendeta, pendeta tersebut tiba-tiba berkata seperti ini: "Apakah Anda bersedia
mengambil wanita ini sebagai juru-masak pribadi Anda, untuk membersihkan rumah
Anda, dan mencuci piring-piring Anda? Apakah Anda bersedia mengambil dia mulai
hari ini untuk membersihkan lantai, untuk membersihkan perabotan rumah sepanjang
Anda berdua hidup? Tiba-tiba calon istrinya berkata: "Stop! Kalau kamu hanya mau
menerima saya sebagai orang yang hanya melakukan hal-hal seperti itu, kamu bisa
mengambil seorang pembantu rumah tangga. Saya ingin kamu mengasihi saya dan
menerima saya karena diri saya. Kalau kamu menerima saya karena diri saya, maka
saya akan melakukan semua hal itu bagi dirimu, tapi saya ingin kamu menerima diri
saya! Diri saya seluruhnya! Saya tidak ingin kamu hanya mengambil keuntungannya
saja, tapi tidak mengambil diri saya."
A.W.Tozer pernah berkata seperti ini, "Sungguh kelihatan aneh beberapa pengajar
tidak menyadari bahwa tujuan yang sebenarnya dari iman yang menyelamatkan adalah
tidak lain daripada Kristus itu sendiri, dan bukan "jabatan Juruselamat" dari Kristus dan
juga bukan "ke-Tuhanan" dari Kristus, tapi pribadi Kristus itu sendiri. Tuhan Allah
tidak pernah menawarkan keselamatan kepada mereka yang percaya kepada salah satu
jabatan Kristus, dan jabatan Kristus juga tidak pernah diberikan sebagai satu sasaran
dari iman. Sama seperti itu, kita juga tidak pernah didorong untuk mempercayai
penebusan, kayu salib, ataupun ke-imamatan dari Juruselamat. Semua hal ini sudah
tercakup didalam pribadi Kristus, dan tidak pernah terpisahkan, maupun salah-satu
darinya terpisahkan dari yang lain. Lagipula kita tidak pernah diizinkan untuk
menerima salah satu jabatan dari Kristus dan mengabaikan yang lain. Pemikiran bahwa
kita diizinkan untuk melakukan hal seperti itu merupakan penyesatan zaman sekarang,
saya ulangi, sama seperti setiap penyesatan, itu akan mempunyai konsekwensi yang
buruk bagi orang-orang Kristen" (Akar dari Orang-benar, halaman 84-86).
Apakah Anda dapat memahaminya? Mengapa kita hanya menekankan sebagian dari
Kristus (keuntungan-keuntungan yang daripadaNya), salah satu jabatan dari Kristus,
dan bukan pribadi Kristus itu sendiri? Itu sama seperti mengambil seorang istri dalam
pernikahan sebagai juru-masak pribadi, dan bukan pribadi dirinya.
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Pertanyaan-pertanyaan
1. Baca Yohanes 1:12. Semua yang menerima:
A. Dia (Tuhan Yesus Kristus)
B. Yesus sebagai Juruselamat
C. Yesus sebagai Tuhan
D. Yesus sebagai Imam,
Ia memberi pada mereka kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
2. Baca Kisah Para Rasul 16:31. Kita diharapkan untuk mempercayakan diri kita
kepada siapa?
3. Baca Lukas 6:46. Apa arti dari kata "Tuhan"?
4. Baca Matius 1:21. Apa arti dari kata "Yesus"?
5. Baca Lukas 23:2. Apa arti dari kata "Kristus"?
6. Baca Roma 1:16. Menurut ayat ini Injil, atau Kabar Baik, adalah ______________
7. Baca Roma 1:1-3. Injil dari Allah berpusat sekitar, atau menyangkut, ___________
Sebagian dari PuteraNya atau seluruh dari PuteraNya?
8. Baca Yohanes 6:54. Bila Anda memakan sesuatu, itu menandakan apa?
9. Baca Galatia 3:27. Bila seseorang dibaptis ke dalam Kristus, orang itu mengenakan
___________
10. Baca Kisah Para Rasul 9:5-6. Pada waktu Saul bertobat, 2 pertanyaan apa yang ia
tanyakan kepada Yesus?
11. Baca Roma 7:4. Kepada siapa kita dinikahkan?
Kepada bagian mana dari diriNya kita dinikahkan?
12. Apakah Anda menikmati pernikahan yang baik bersama Yesus?
Apakah Anda berbicara, berkomunikasi, mengasihi, dan memuji Dia?

Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
Yohanes 1:12 – “Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;”
Kis 16:31 – “Jawab mereka: “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.”
Lukas 6:46 – “Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak
melakukan apa yang Aku katakan?”
Matius 1:21 – “Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia
Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.”
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Lukas 23:2 – “Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya: “Telah kedapatan oleh
kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak
kepada Kaisar, dan tentang diri-Nya Ia mengatakan, bahwa Ia adalah Kristus, yaitu
Raja.”
Roma 1:16 – “Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama
orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.”
Roma 1:1-3 – “Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan
dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya
dengan perantaraan nabi-nabi-Nya dalam kitab-kitab suci, tentang Anak-Nya, yang
menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud,”
Yohanes 6:54 – “Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai
hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.”
Galatia 3:27 – “Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan
Kristus.”
Kis 9:5-6 – “Jawab Saulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya: “Akulah Yesus
yang kauaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan
dikatakan kepadamu, apa yang harus kauperbuat.””
Roma 7:4 – “Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat
oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik (dipernikahkan kepada) orang lain,
yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah
bagi Allah.”

Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas
1. Baca Yohanes 1:12. Semua yang menerima:
A. Dia (Tuhan Yesus Kristus)
B. Yesus sebagai Juruselamat
C. Yesus sebagai Tuhan
D. Yesus sebagai Imam,
Ia memberi pada mereka kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. – A) Dia (Tuhan
Yesus Kristus), Ia memberi pada mereka kuasa supaya menjadi anak-anak
Allah.
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2. Baca Kisah Para Rasul 16:31. Kita diharapkan untuk mempercayakan diri kita
kepada siapa? – Tuhan Yesus Kristus
3. Baca Lukas 6:46. Apa arti dari kata "Tuhan"? – Tuan, Penguasa, boss, pribadi
yang memiliki hak untuk menguasai hidup kita. Kata ini juga berarti keTuhanan.
4. Baca Matius 1:21. Apa arti dari kata "Yesus"? – Yesus sebagai Juruselamat
5. Baca Lukas 23:2. Apa arti dari kata "Kristus"? – Yesus sebagai raja dan Mesias
kita
6. Baca Roma 1:16. Menurut ayat ini Injil, atau Kabar Baik, adalah – Pribadi
Kristus, termasuk seluruh keuntungan-keuntungan yang daripadaNya
7. Baca Roma 1:1-3. Injil dari Allah berpusat sekitar, atau menyangkut – Anak Allah,
Yesus Kristus Tuhan kita
Sebagian dari PuteraNya atau seluruh dari PuteraNya? – Seluruh dari diriNya
8. Baca Yohanes 6:54. Bila Anda memakan sesuatu, itu menandakan apa? – Anda
memasukkan semua kedalam. Dengan kata lain, apa yang Anda makan
menjadi kehidupan Anda, kekuatan Anda
9. Baca Galatia 3:27. Bila seseorang dibaptis ke dalam Kristus, orang itu mengenakan.
Seluruh dari diriNya
10.Baca Kisah Para Rasul 9:5-6. Pada waktu Saul bertobat, 2 pertanyaan apa yang ia
tanyakan kepada Yesus? – Siapakah Engkau? Apa yang Engkau ingin aku
lakukan?
11.Baca Roma 7:4. Kepada siapa kita dinikahkan? – Kepada Tuhan Yesus Kristus
Kepada bagian mana dari diriNya kita dinikahkan? – Seluruh dari diriNya
12.Apakah And menikmati pernikahan yang baik bersama Yesus?
Apakah Anda berbicara, berkomunikasi, mengasihi, dan memuji Dia?
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