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Semua karena Anugerah-Nya
Efesus 2:1-10
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.
Efesus 2:8-9
Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah penghargaan. Kita senang dipuji dan
mendapatkan penghargaan. Tak heran, banyak muncul piala, medali atau piagam penghargaan
bagi mereka yang berprestasi atau berjasa. Dan memang tidak ada salahnya kita memperoleh
penghargaan sebagai hasil dari kerja keras kita.
Tanpa sadar hal ini juga merambah dunia rohani. Ada orang yang merasa kerohaniannya lebih
baik daripada orang lain karena kesalehan hidupnya. Ia berpikir dirinya pasti masuk sorga
karena rajin beribadah, melayani, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ciri orang
seperti ini adalah mudah menghakimi orang lain yang berdosa dan berpikir, saya bukan seperti
dia, orang berdosa. Hal ini yang dikatakan orang Farisi terhadap pemungut cukai, “Ya Allah,
aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan
perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.” (Luk.
18:11). Orang Farisi berpikir ia diselamatkan karena berpuasa dua kali seminggu dan
memberikan sepersepuluh dari segala penghasilannya.
Apakah ada di antara kita yang berpikir demikian dan menganggap diri kita layak masuk sorga
karena kesalehan dan kebaikan kita? Jika ada di antara kita berpikir demikian, bertobatlah!
Paulus dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan kita bukan karena usaha atau pekerjaan
kita, melainkan karena anugerah dan pemberian dari Allah.
Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin diselamatkan. Sorga begitu mulia dan kudus. Tidak
ada dosa di sorga. Sedangkan kita, manusia yang masih berdosa dan lemah. Sekecil apa pun
dosa kita, kita tidak layak masuk ke sorga karena dosa. Kita harus hidup tanpa dosa untuk
masuk sorga yang kudus. Namun, apakah kita bisa hidup tanpa dosa? Tidak mungkin,
saudaraku. Hanya karena anugerah Allah kita diampuni dan dihapuskan dari dosa, sehingga
kita jadi kudus dan dapat masuk sorga.
Syukurilah anugerah yang Tuhan Yesus telah berikan. Pujilah Tuhan! Rahmatnya sungguh
besar buat kita. Haleluya!
HANYA KARENA ANUGERAH TUHAN, ANDA MENDAPATKAN BAGIAN DI DALAM SORGA
YANG MULIA.
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