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TUHAN YESUS MENJADI PENDOA SYAFAAT BAGI KITA AGAR KITA SELAMAT 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) 

 

Tujuan kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga adalah 

menjadi pengantara kita atau menjadi pensyafaat bagi kita 

di Sorga. Tuhan Yesus terus mendoakan agar kita selamat 

secara sempurna. Selamat secara sempurna bisa kita 

alami, salah satunya jika kita menambahkan tujuh hal 

berikut dibawah ini kepada iman kita, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 1:5-11: 

 
1. Kebajikan 

Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu 

kebajikan, ... (2 Pet.1:5) 

 

Tidak sekadar beriman namun berbuat baik senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. 

 

2. Pengetahuan 

... dan kepada kebajikan pengetahuan,(2 Pet.1:5) 

 

Mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan, dengan membaca, merenungkan,  mempraktekkan, Firman 

Tuhan setiap hari. 

 

3. Penguasaan diri 

dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ... (2 Pet.1:6) 

 

Menguasai diri terhadap keinginan dan nafsu diri sendiri yakni keinginan mata, keinginan daging dan 

keangkuhan hidup. 

 

4. Ketekunan 

... kepada penguasaan diri ketekunan,... (2 Pet.1:6) 

 



Ketekunan juga berbicara kesabaran dan ketahanan di dalam menghadapi penderitaan atau proses 

kehidupan (ujian). 

 

5. Kesalehan 

... dan kepada ketekunan kesalehan, (2 Pet.1:6) 

 

Hidup kudus senantiasa. Jika terjatuh dalam dosa, segera minta ampun, bertobat sungguh-sungguh dan 

tidak melakukannya lagi. 

 

6. Kasih kepada saudara-saudara seiman 

dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ... (2 Pet.1:7) 

 

Bukti kasih kepada saudara-saudara seiman adalah dengan mengampuni saudara seiman yang bersalah 

kepada kita, mereka yang telah melukai, mengkhianati, atau bersikap menjengkelkan. 

 

7. Kasih kepada semua orang 

... dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. (2 Pet.1:7) 

 

Mengasihi semua orang yang tidak seiman tanpa melihat latar belakangnya.  

Ayat berikutnya menyatakan : 

Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan 

berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barangsiapa tidak memiliki semuanya 

itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, 

saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab 

jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan 

dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, 

Yesus Kristus. (2 Pet.1:8-11) 

 

Jika kita lakukan tujuh hal tersebut maka keselamatan secara sempurna menjadi milik kita. 

 

 

 

ACTION: 

Ajak dan ingatkan seluruh anggota COOL melakukan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1:5-11 agar selamat 

secara sempurna. 


