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365 renungan

Juruselamat Semua Orang
Filipi 2:1-11
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas
segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada
di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku, “Yesus Kristus adalah
Tuhan”, bagi kemuliaan Allah, Bapa!
- Filipi 2:9-11
Ayat di atas menyampaikan kejelasan bahwa Yesus adalah Tuhan atas setiap orang dari
segala suku dan bangsa. Tidak ada seorang pun yang tidak tunduk kepada-Nya dan berada di
luar wilayah kekuasaan-Nya. Dia adalah Tuhan atas segalanya! Sama seperti seseorang tidak
mungkin pindah warga negara jika pemerintah negara tujuannya tidak menerimanya. Untuk bisa
diterima harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh negara tersebut. Demikian pula semua
orang berdosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya kecuali mengikuti syarat Tuhan.
Amal dan segala perbuatan baik bukanlah syarat yang ditetapkan untuk masuk sorga. Syarat
mutlak Tuhan adalah menerima Sang Juruselamat, yakni Yesus Kristus. Bahkan yang bukan
Kristen pun mengakui bahwa nanti Yesus adalah Hakim yang akan memutuskan apakah
seseorang masuk sorga atau tidak.
Yesus adalah Tuhan atas semua dan juga Juruselamat bagi semua. Kisah Para Rasul 2:36
mengatakan Dia adalah Tuhan dan Kristus. Ayat lainnya 1 Timotius 4:10 mengatakan Dia
adalah Juruselamat semua manusia. Namun terutama, Yesus adalah Juruselamat orang- orang
yang percaya bahwa pengampunan dosa hanya oleh Dia. Kebaikan Tuhan, yang
memungkinkan manusia berdosa untuk bernafas di bumi ini, dimaksudkan untuk membawa kita
kepada pertobatan (Rm. 2:4). Suatu saat kebaikan ini akan habis. Kita akan mati dan upah
dosa adalah maut (Rm. 6:23a), tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah “hidup yang
kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (Rm. 6:23b). Karunia cuma-cuma itu hanya diterima
oleh mereka yang percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Dialah Juruselamat. Hanya
mereka yang bertobat dan percaya yang akan diselamatkan dari murka yang akan datang pada
Hari Penghakiman.
Mereka yang bertahan dalam pemberontakan dan ketidakpercayaan hanya akan menerima
murka dan kutukan. Injil Kerajaan Allah mengulurkan tangannya lebar-lebar agar semua orang
menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Undangan bagi semua orang berdosa adalah
untuk memanggil nama Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus dan diselamatkan!
Salam menerima Juruselamat.

pdf dibuat tanggal 10-08-2022 / hal. 1 dari 2

GII Hok Im Tong
https://hokimtong.org

Refleksi diri:
●

●

Apakah Anda sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat
pribadi Anda?
Sudahkah Anda berterima kasih atas pemberian cuma-cuma hidup kekal yang Tuhan Yesus
sudah berikan?

pdf dibuat tanggal 10-08-2022 / hal. 2 dari 2

