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TUHAN YESUS NAIK KE SORGA MENJADI PENGANTARA/PENSYAFAAT  

SUPAYA KITA SELAMAT DENGAN SEMPURNA 
 

“Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua 

orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa 

untuk menjadi Pengantara mereka.” 

(Ibrani 7:25) 

Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna karena 
Dia menjadi Pengantara, artinya menjadi Pendoa Syafaat buat kita. Sebagai 
pengantara yang senantiasa berdoa bagi kita dan juga sebagai korban 
keselamatan, DIA telah menyerahkan diri-Nya bagi kita, untuk itu jangan 
anggap remeh keselamatan. Keselamatan diberikan secara gratis ketika kita 
percaya kepada Yesus dan kita harus menjaga keselamatan itu dengan setia 
sampai akhir.  

 

Ada 3 hal tentang keselamatan yang perlu diperhatikan, yaitu:  
 

1. Tidak selamat (Mat. 7:21-23)  
Melakukan pekerjaan Tuhan tidak otomatis membawa kita pada keselamatan. Lihat dalam ayat ini bagaimana 

orang yang sudah bernubuat, yang pernah membuat mujizat dan mengusir setan demi Nama Yesus tetapi tidak dikenal 
oleh Tuhan Yesus! Jelaslah bahwa membangun hubungan pribadi dengan TUHAN menjadi prioritas utama dalam hidup 
kita. 

Mereka yang dikatakan “pembuat kejahatan” dalam ayat ini dalam bahasa aslinya (anomia) adalah mereka yang 
tidak mau hidup sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Hidup dengan sembrono, hidup semaunya tanpa 
memperhatikan Firman. 

 
2. Hampir-hampir tidak selamat (1 Kor. 3:10-15). 

“Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti 
dari dalam api.” (1 Kor 3:15). Nyaris! Hampir-hampir tidak selamat. Itu sebabnya kita harus memperhatikan bagaimana 
kita membangun hidup ini! Apakah dengan emas, perak, batu permata, ataukah dengan kayu, rumput kering atau jerami? 
Hidup kita di dunia ini menentukan masa depan kita dalam kekekalan. Itu sebabnya perhatikan dengan sungguh-sungguh 
cara kita hidup! 

 
3. Selamat dengan sempurna (2 Pet. 1:5-11). 

Selamat dengan sempurna berarti masuk Sorga dengan hak penuh. Untuk itu kita harus mengerjakan 
keselamatan dengan sungguh-sungguh, seperti yang tertulis dalam Firman Tuhan, kita harus berusaha menambahkan 
kepada iman kita:  

 

a. kebajikan, artinya berbuat baik. 
b. pengetahuan, artinya belajar firman Tuhan 
c. penguasaan diri 
d. ketekunan 
e. kesalehan, artinya hidup kudus 
f. kasih akan Saudara-saudara seiman 
g. kasih akan semua orang 

 
Tuhan Yesus inginkan supaya setiap orang percaya yang sudah diselamatkan harus tetap berjuang mempertahankan 
keselamatan yang sudah diterima dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus yang terus akan menolong kita dalam menghadapi 
tantangan iman, pergumulan hidup bahkan menjadi pengantara yang selalu menyertai sampai kesudahannya. 
 
Action : Ajaklah anggota COOL untuk hidup sesuai dengan Firman Tuhan, mengikuti peraturan dan ketetapan 
Tuhan. Periksa apakah mereka masih komitmen membaca Alkitab setiap hari. Bagilah anggota-anggota COOL 
dalam beberapa kelompok kecil untuk saling menjadi perisai doa bagi anggota COOL yang lain. Saling menjaga 
dalam doa dan saling mengingatkan dan menasehati supaya hidup sesuai dengan Firman Tuhan. 


