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DELAPAN TANDA KITA PERCAYA KEPADA  

TUHAN YESUS (1) 
 

 “Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya 
kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang 
kekal.” (1 Yohanes 5:13) 
 

Kehidupan kekal hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya 
kepada Tuhan Yesus. Ada delapan tanda yang membuktikan bahwa 
kita adalah orang percaya: 

1. Menghormati Kristus Sebagai Tuhan Dalam Kehidupan Kita dan Sungguh-sungguh Mentaati Perintah-
perintahNya. 
"maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka 
menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta 
itu, sambil berkata:  
"Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah 
menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." (Wahyu 4:10-11) 
 
a. Menghormati Tuhan tidak dapat dipisahkan dari puji-pujian dan penyembahan  kepada-Nya. 
 

“Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari.” (Mzm.71:8) 
 

Daud menghormati Tuhan dalam hidupnya, dengan itu dia memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh 
penghormatan sepanjang hari. 

 
b. Menghormati Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. 

 

"Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: "Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak menghormati 
kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri 
yang akan Kuberikan kepada mereka." (Bilangan 20:12) 
 

Tuhan marah kepada Musa ketika Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan tidak taat melakukan 
perintah Tuhan secara tepat. Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkatnya dan berkata kepada gunung 
batu agar dikeluarkan air (Bil 20:7-8), namun Musa justru memukulkan tongkatnya sebanyak dua kali kepada 
gunung batu itu (Bil 20:11). 
 

Sangat penting bagi kita untuk menghormati Tuhan dengan hidup dalam ketaatan terhadap segala perintah-
perintah-Nya. 

 

 

2. Mengasihi Tuhan Yesus dan bukan mengasihi dunia. 
 

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan 
Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata 
serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. (1 Yoh.2:15-16) 
 
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan 
dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. (Yak.4:4) 
 
Kita harus mengasihi Dia dan bukan mengasihi dunia, sebab kalau kita mengasihi dunia, itu berarti kita sedang 
menempatkan posisi kita sebagai musuh Tuhan, yang tentunya berujung pada kebinasaan kekal. Untuk itu kita harus 
melatih diri kita tetap waspada dan tidak jatuh kedalam keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. 

 
Action: 
 

1. Ajak anggota cool untuk menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan dan melakukan segala  
perintah-Nya. Dimulai dengan latihan disiplin rohani yang sederhana : menjadikan doa,  pujian 
penyembahan serta membaca alkitab setiap hari sebagai gaya hidup. 
 

2. Ajak anggota cool untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, dimulai dengan bertobat atas keinginan mata, 
keinginan daging dan keangkuhan hidup yang masih melekat. 
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