isyu:
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keselamatan hilang?:

tidak dapat hilang

tidak dapat hilang

dapat hilang

pilihan Allah/
kehendak bebas:

Alllah memilih kita.

Alllah memilih kita.

Alllah memilih kita,
karena kita mau memilih Dia

kalau banyak berdosa:

dia tidak sungguh selamat

dia kehilangan pahala

keselamatan hilang

keyakinan akan
keselamatan:

Apakah kamu sungguh punya
iman yang menyelematkan?

Pernakah kamu percaya Yesus?

Apakah kamu tetap
tidak berdosa besar?

pahala:

setiap orang yg sungguh
selamat pasti menerima pahala

setiap orang yg
selamat dan setia
menerima pahala

setiap orang yg
selamat dan setia
menerima pahala

kelemahan:

Bagaimana tahu bahwa sungguh
punya iman yang
menyelematkan?

Bagaimana tahu
besarnya pahala?

Bagaimana tahu bahwa kamu
tidak akan murtad dan
dibuang ke neraka?

Rom. 8:29-30
semua orang yang dipilih-Nya
dari semula, mereka juga
ditentukan-Nya dari semula..

Rom. 8:31-39
Siapakah yang akan memisahkan
kita dari kasih Kristus?

Mt. 24:13
orang yang bertahan sampai
pada kesudahannya akan
selamat.
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sebelum Dia menciptakan
kita, Dia sudah memilih kita

sebelum Dia menciptakan
kita, Dia sudah memilih kita

Dia memilih kita karena Dia tahu
kita mau memilih Dia

tidak seorangpun,
termasuk dirimu

tidak seorangpun,
termasuk dirimu

hanya kamu sendiri yg dapat
mimisahkan dirimu dari kasih
Kristus

jika bertahan,
itu bukti bahwa
kamu punya iman yg
menyelematkan

“selamat” berarti luput dari
kesusahan pada masa Tribulasi

jika bertahan,
maka keselamatan tidak hilang

1 Kor. 3:11-15
Jika pekerjaan yang dibangun
seseorang tahan uji, ia akan
mendapat upah.
Jika pekerjaannya terbakar, ia
akan menderita kerugian, tetapi ia
sendiri akan diselamatkan, tetapi
seperti dari dalam api.

?

1) perbuatan baik --> pahala
2) perbuatan buruk ->
kehilangan pahala saja

1) perbuatan baik --> pahala
2) perbuatan buruk ->
kehilangan pahala saja
tetapi kalau perbuatan terlalu
bukuk, neraka!
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Wahyu 22:12
Sesungguhnya Aku datang
segera dan Aku membawa upahKu untuk membalaskan kepada
setiap orang menurut
perbuatannya.

Ibr. 6:4-6
Sebab mereka yang pernah
diterangi hatinya, yang pernah
mengecap karunia sorgawi, dan
yang pernah mendapat bagian
dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang
baik dari Allah dan karuniakarunia dunia yang akan datang,
namun yang murtad lagi, tidak
mungkin dibaharui sekali lagi

Wahyu 3:11
Peganglah apa yang ada
padamu, supaya tidak
seorangpun mengambil
mahkotamu.
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untuk direnungkan sendiri!

-----
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Nas berikut menceritakan pahala:
Mt. 25: 14-30 dan Lk. 19: 11-27, Perumpamaan Talenta dan Mina
1 Kor 9:27
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.

Wahyu 2:10
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Wahyu 3:21
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Wahyu 2:26
Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;
Wahyu 20:4
Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat
jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu
dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.

