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Keselamatan dalam 
Iman Kristiani

Matius 7:12-14; 21-23
Markus 10:17-27

Roma 8:18-24, 38-39



O Keselamatan dalam iman kristiani 
berpusat pada Yesus Kristus yang adalah 
Allah yang menjadi manusia yang datang 

kedalam dunia untuk memberikan 
rahmat-Nya kepada semua orang agar 
menikmati kehadiran Kerajaan Allah



Markus 1:15

O “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah 
sudah dekat. Bertobatlah dan 

percayalah kepada Injil.”
O Kerajaan Allah sedang datang. Setiap 

orang diundang untuk menerima 
kehadiran Kerajaan Allah itu dengan 
hidup bertobat dan percaya kepada 

kabar sukacita itu.



Kerajaan Allah dalam 
Pemberitaan Yesus:

O1. Kata kerajaan menekankan 
otoritas dan kedaulatan Allah.

O2. Allah adalah abba yang penuh 
kasih, khususnya kepada yang 
miskin dan tertekan (Roma 8:15; 
Galatia 4:6).



O3. Kerajaan itu datang untuk 
mengubah suasana kehidupan 

menjadi damai sejahtera (syalom) 
(Lukas 2:14)



O 4. Kerajaan Allah bicara soal karunia Allah 
(Roma 3:23-24; 5:2;Efesus 2:8-9). Karunia 
Allah yang diberikan kepada semua orang. 

Untuk itu orang harus cepat dan tepat 
menanggapinya sebab jika tidak maka 

orang tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah yang sedang datang itu. 

Lupakan yang lampau sebab Allah sungguh 
akan memberikan kesempatan hidup baru.



O 5. Kerajaan Allah dipahami Yesus 
sebagai suatu perubahan total atau 
transformasi kehidupan di dunia ini. 

Apabila orang menaati Allah maka orang 
tsb akan menjalankan kehidupannya 
sebagai gambar Allah. Gaya hidup ini 

akan menarik orang lain untuk 
bergabung dan akhirnya mewujudkan 

sebuah komunitas baru yaitu komunitas 
Kerajaan Allah.



Keselamatan dalam 
pandangan Yesus

O Pemahaman tentang kerajaan Allah seperti 
di atas memberikan penekanan kepada 
keselamatan  saat ini. Keselamatan sedang 
datang dan setiap orang yang menerima 
Injil serta hidup sesuai dengan gaya hidup 
yang di tunjukkan Yesus sedang mengecap 
keselamatan.



Gaya hidup seperti apa?

O 1. Gaya hidup yang tidak terikat oleh hukum 
pahala atau kutuk

O 2. Gaya hidup yang tidak lagi menekankan 
pembedaan jenis kelamin atau status sosial 
seperti yang ada di kalangan orang Yahudi.

O 3.Gaya hidup yang mendasarkan tindakan 
pada kasih terhadap sesama dan kasih 
kepada Allah 



O 4. Gaya hidup yang tidak mementingkan 
harta benda.

O 5. Gaya hidup yang mau berbagi agar 
semua orang hidup dalam berkecukupan.

O 6. Gaya hidup yang menghindari 
kekerasan dalam memperoleh 
kebebasan.



Keselamatan yang relevan 
sebagaimana Doa Bapa Kami

O Keselamatan yang sangat terkait dengan 
hidup kini dan di sini.

O Keselamatan yang merupakan rahmat Allah 
bukan upah kesalehan atau upah ketaatan 
pada doktrin.

O Keselamatan yang menyadarkan manusia 
untuk mengalami perubahan lahir batin yang 
menjadikannya manusia yang utuh.



O Keselamatan dalam pandangan tsb dipahami 
sebagai kehidupan baru yang ditandai oleh 

hubungan yang akrab antar manusia dan Allah, 
hubungan yang harmonis antar manusia, 

keadilan dan pemerataan dalam status sosial 
dan ekonomi dan damai sejahtera (syalom). 

Keselamatan itu terjadi apabila orang  
mengalami bahwa kerajaan Allah itu sedang 

datang dan hidup dalam gaya hidup yang baru.



Kekuatan Ajaran 
Keselamatan Kristiani 

O 1. Semua orang tanpa terkecuali berdosa, 
karena itu hanya layak untuk dihukum dan 
dibinasakan. Allah menawarkan keselamatan 
kepada manusia yang semuanya sama dalam 
hal berdosa. Manusia sama tidak berdaya 
namun sama-sama diberi tawaran 
keselamatan. Kesamaan hakiki ini 
menekankan ‘ke-sesama-an’ antar manusia.



O 2. Ajaran keselamatan kristiani 
menekankan ketidakberdayaan manusia 
untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 
Karena itu Allah berinisiatif dalam Yesus 
Kristus untuk menyelamatkan dan 
menebus manusia yang tidak berdaya itu. 
Pandangan ini mengingatkan umat kristiani 
untuk tidak mengagungkan diri sendiri 
bahkan memper-Tuhankan diri sendiri.



O 3. Ajaran iman kristiani menekankan 
hanya Tuhan dalam Yesus Kristus 
yang dapat menyelamatkan manusia. 
Ini berarti yang menyelamatkan 
adalah Tuhan bukan agama. Dan 
Tuhan itu adalah Tuhan yang 
mengasihi seluruh dunia dan mau 
menyelamatkan seluruh umat 
manusia.



O 4. Penekanan terhadap  keberdosaan 
manusia memberikan sebuah pengingatan 
yang penting bahwa pada dasarnya manusia 
memiliki potensi untuk berdosa. Ia punya 
kecenderungan negatif dan destruktif. Ia 
harus dikontrol dan diwaspadai. Namun 
tawaran keselamatan dalam Yesus 
menjadikan keadaan potensi ini dinetralisir. 
Tawaran keselamatan menjadi sebuah 
keniscayaan untuk dialami tidak bergantung 
pada kemampuan aktual dan potensi 
manusia melainkan pada kuasa kasih Allah.



Keselamatan dalam Yesus 
Kristus yang mengubah 

hidup Paulus

O 1. Bagi Paulus, Injil adalah Injil keselamatan 
(1 Kor. 15:1-5). Bagi Paulus, Yesus Kristus 
adalah wujud solidaritas Allah terhadap 
manusia. Allah yang Mahatinggi  datang 
dalam kerendahan bahkan mengosongkan 
dirinya (kenosis) untuk menyelamatkan 
manusia melalui Yesus Kristus (Fil.2:6-11).



O Melalui apa yang diperbuat Yesus 
selama hidup-Nya, Allah dalam Yesus 

Kristus menjadi sama, 
senasib,bersetiakawan atau solider 
dengan manusia yang malang dan 

berdosa, sehingga melalui-Nya manusia 
yang berdosa dan malang ini dapat ikut 

serta dalam kemuliaan Kristus 
(2 Kor. 5:21)



O Paulus tidak hanya mempunyai pandangan 
mengenai keselamatan, melainkan ia 

adalah orang yang mengalami keselamatan. 
Pengalaman diselamatkan itu mengubahnya 
(2 Kor.3:18), menciptakannya secara baru 

(2 Kor. 4:6). Hidup yang diubahkan dan 
dibarui ini mewujud dalam karya 

kerasulannya. Solidaritas Yesus mewujud 
dalam solidaritas dirinya dengan orang-

orang yang dilayaninya (1 Kor. 9:20).



Relevansi Ajaran Keselamatan 
terhadap Gereja masa kini.



O Gereja yang menerima keselamatan dari Yesus 
mestinya memiliki kepekaan untuk tidak 
mementingkan keselamatan pribadi saja. 
Sebagaimana Yesus, gereja mestinya juga 
menekankan keselamatan banyak orang, 

khususnya mereka yang miskin, lemah dan 
tertekan. Sebagaimana Yesus yang bergaul erat 
dengan Allah yang dipanggil-Nya Abba. Ia juga 
bergaul akrab dengan sesamanya khususnya 

orang-orang ‘kelas bawah’.



OGereja tidak boleh berpuas diri 
dengan pemberitaan tentang 

keselamatan pribadi saja. 
Gereja harus berjuang bagi 
keselamatan banyak orang.



O Gereja tidak boleh menyendiri untuk 
menunggu-nunggu kiamat atau akhir 

zaman. Karena itu gereja harus 
menunjukkan tanda-tanda Kerajaan 
Allah dalam kehidupan sekarang dan 

masyarakat di mana ia berada.



Sudahkah Anda Mengalami 
Perjumpaan dengan Allah 

yang Menyelamatkan dalam 
Yesus Kristus ? 
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