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HADIAH YANG BELUM DIBUKA 

 

Pengantar 
Apakah Anda senang menerima hadiah? Kebanyakan perempuan senang menerimanya. Beberapa 

orang tidak dapat menahan kegembiraannya; mereka merobek bungkusnya secepat-cepatnya. 

 

Orang lain suka bermain-main dengan bungkusan itu dan mencoba menebak apa yang ada di 

dalamnya. Mereka mengocok-ngocoknya apakah berbunyi; mereka mencium baunya; mereka 

mencoba menerka beratnya. Mereka akan melakukan segala sesuatu yang timbul dalam pikiran 

mereka, untuk mendapatkan petunjuk mengenai isinya. 

 

Tetapi apakah Anda pernah mengenal seseorang yang menerima hadiah dan begitu yakin bahwa ia 

mengetahui apa isinya sehingga ia sama sekali tidak ingin membukanya? 

 

Demikianlah halnya dengan banyak orang Kristen. Mereka tahu bahwa mereka menerima hadiah 

keselamatan. Tetapi mereka begitu yakin bahwa bingkisan itu hanya berisi “tiket ke surga” mereka 

dan tidak ada lagi yang lain, sehingga mereka bahkan tidak pernah membuka bungkusnya dan melihat 

dengan cermat apa yang terdapat di dalamnya. 

 

Pelajaran kita 
Bila kita telah lahir baru, kita tahu bahwa kita telah diselamatkan dari dosa. Tetapi hanya itu sajakah 

arti keselamatan itu? Anda mungkin akan heran bahwa sebetulnya artinya jauh lebih banyak lagi. Kita 

tidak memiliki cukup tempat di sini untuk membahas semuanya, tapi kita bisa melihat beberapa yang 

lebih penting. 

 

Firman:  Lukas 1:68, 69, 71. 

“Terpujilah Tuhan Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan (dan penebusan) 

baginya! Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-

Nya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci 

kita.” 

1. Untuk apakah ayat-ayat ini memuji Tuhan?____________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Hampir semua gagasan ini dapat kita mengerti, tapi mari kita melihat kata ini, penebusan. Penebusan, 

atau ditebus berarti dibeli, dilepaskan dari belenggu dan dibebaskan. 

 

Firman:  Kolose 1:13, 14. 

“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya 

yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.” 

2. Ayat ini mengatakan bahwa kita dilepaskan (ditebus). Dari apa?___________________________ 

__________________________________________________________________________________  
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Yesus harus menebus kita sebab sebelum kita diselamatkan, kita adalah milik orang lain. Orang lain 

itu adalah Setan, dan kita adalah budak-budaknya. Dengan mati, Yesus membeli kita bagi Bapa-Nya, 

Tuhan, dan Ia melepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan kematian yang dikuasai oleh Setan. 

3. Kemanakah Ia membawa kita?______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Kerajaan Tuhan adalah kerajaan terang dan kehidupan. 

 

Firman:  Efesus 1:4, 5. 

“Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak 

bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk 

menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.” 

Kita mungkin berpikir bahwa setelah kita menjadi milik Setan, Tuhan melihat penderitaan kita dan 

memutuskan untuk menyelamatkan kita, tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. 

4. Kapan Tuhan memilih kita?________________________________________________________ 

  

5. Kita telah ditentukan untuk menjadi apa?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Ayat itu mengatakan bahwa bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memiliki rencana yang 

indah untuk menyelamatkan kita dan mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya sendiri. Tetapi itu 

hanyalah sebagian saja dari keseluruhan ceriteranya. 

 

Firman:  Roma 8:16, 17. 

“Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita 

adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-

janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 

bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.” 

6. Ayat ini mengatakan: Jika kita adalah anak-anak Tuhan, kita juga adalah____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Firman:  Roma 8:15. 

“Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 

telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh Roh itu kita berseru: „Ya Abba, ya 

Bapa!‟” 

7. Bagaimanakah Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak-Nya memanggil Dia?____________ 

__________________________________________________________________________________  

Coba Anda renungkan! Rencana Tuhan bukan hanya mengangkat kita sebagai anak-Nya, tetapi juga 

menjadikan kita ahli waris-Nya bersama dengan Anak-Nya, Yesus. Dan itu semua hanyalah sebagian 

saja dari hadiah keselamatan kita. Mungkin Anda heran mengapa Tuhan mau bersusah payah untuk 

kita. Pengangkatan kita sebagai anak, bukan hanya sekedar suatu tindakan sesuai hukum saja. Bapa 

sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia begitu mengasihi kita sehingga Ia mengijinkan kita memanggil-

Nya “Abba,” yang merupakan suatu nama yang sangat pribadi yang dipakai oleh anak-anak Yahudi 

untuk memanggil ayah mereka, seperti kita memanggil ayah kita, “Papa.” 

 

Seakan-akan semua ini masih belum cukup, maka selain kita dijadikan bagian dari sebuah keluarga 

yang baru, kita juga menerima bonus yang lain, yaitu sebagian lain lagi dari hadiah kita. 
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Firman:  1 Petrus 2:11. 

“Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 

kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.” 

8. Menurut Petrus kita ini siapa di dalam dunia ini?_______________________________________  

Petrus menyebut kita pendatang dan perantau sebab ketika kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan, 

maka kita juga menjadi warganegara dari negara-Nya. Walaupun kita masih hidup di dunia, kita bukan 

merupakan bagian dari dunia ini lagi. Kita benar-benar menjadi warganegara surga. 

 

Kita harus tetap meneruskan membuka bungkusnya sebab kita belum mencapai dasar dari bingkisan 

keselamatan kita itu. 

 

Firman:  Roma 8:30. 

“Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 

dimuliakan-nya.” 

9. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita yang telah ditentukan dari semula juga dipanggil-

Nya dan___________________________________________________________________________  

Apakah artinya dibenarkan? Kalau Tuhan membenarkan kita, maka seakan-akan kita sudah melewati 

pengadilan dan dibebaskan. 

 

Seorang pengajar Alkitab mempunyai cara sederhana lain untuk menjelaskannya. Ia mengatakan 

bahwa sebelum kita diselamatkan, seakan-akan kita memiliki hutang dosa yang besar. Bisa dikatakan, 

kita memiliki hutang yang besar pada Bank Sorga. Ketika Yesus menyelamatkan kita, maka hutang itu 

dibatalkan, tetapi walaupun kita sudah tidak berhutang lagi, kita tetap tidak memiliki uang sama sekali 

secara rohani. Kemudian Tuhan memasukkan semua kebenaran Yesus ke dalam rekening kita. Hal itu 

seakan-akan membuat kita menjadi jutawan-jutawan rohani. 

 

Segala sesuatu yang kita terima ketika kita diselamatkan, tidak langsung menjadi milik kita. Banyak 

dari hadiah kita yang sesungguhnya disimpan di sorga untuk kita, dan kita harus menunggu sampai 

kita tiba di sana untuk melihat semuanya. Namun demikian, Alkitab menceriterakan sedikit tentang 

hadiah itu. 

 

Tidak lama sebelum Yesus mati, Ia berceritera kepada pengikut-pengikut-Nya tentang masa depan. 

Firman:  Yohanes 14:2, 3. 

“Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 

kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi 

ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke 

tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.” 

10. Menurut Yesus Ia akan pergi ke mana?_______________________________________________ 

  

11. Mengapa Ia pergi ke sana?_________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

  

12. Apa lagi yang dijanjikan-Nya?______________________________________________________   

 

13. Mengapa?______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Sebagian dari hadiah kita adalah tinggal dalam kekekalan bersama Yesus dan Bapa. Mari kita lihat apa 

lagi yang dikatakan oleh Alkitab tentang hadiah kita. 

Firman:  1 Petrus 1:3, 4. 

“Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan 

kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh 

pengharapan, untuk menerima suatu bagian (warisan) yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat 

cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.” 

14. Dua hal apakah yang Tuhan berikan kepada kita?_______________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Apakah yang kita ketahui tentang warisan kita?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kita memiliki sebuah warisan yang disimpan dengan aman di sorga untuk kita. Tidak seperti warisan 

yang diterima manusia di dunia, yang nilainya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, bencana alam, dan 

usia, maka warisan kita tidak akan pernah dapat binasa, cemar atau layu. Kita tidak tahu apa semua 

warisan itu, tetapi menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab, warisan itu indah. 

Firman:  1 Korintus 2:9. 

“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak 

pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi 

Dia.” 

16. Bagaimanakah warisan kita digambarkan?____________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Apakah anda memiliki kesulitan untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar telah memberikan hal-hal 

yang indah ini kepada kita dan bahwa Ia akan memegang janji-Nya? Anda dapat memercayai-Nya, 

dan Dia bahkan telah memberi kita suatu jaminan khusus. 

Firman:  Efesus 1:13, 14. 

“….Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita 

memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan, untuk memuji 

kemuliaan-Nya.” 

17. Apakah jaminan Tuhan itu?________________________________________________________  

Ketika kita dilahirkan kembali, maka Roh Tuhan sendiri datang untuk tinggal dalam hati kita, untuk 

menolong kita menjadi anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan, dan juga untuk menjadi jaminan bagi 

warisan kita. Sungguh luar biasa Bapa kita, dan alangkah indahnya hadiah yang diberikan-Nya kepada 

kita ketika Ia menyelamatkan kita. 

 

Apakah Anda tidak berpikir bahwa inilah saatnya Anda membuka bungkusan hadiah dari Tuhan untuk 

Anda dan melihatnya dengan lebih cermat? Apabila Anda membutuhkan pertolongan untuk 

menggunakan hadiah Anda itu, maka petunjuknya terdapat di dalam Alkitab. 
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Jawaban 
 

1. Ia membawa kelepasan dan penebusan bagi umat-Nya, menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan 

bagi kita untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang 

membenci kita 

2. Kuasa kegelapan 

3. Ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih 

4. Sebelum dunia dijadikan 

5. Kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya 

6. Ahli waris 

7. Abba, Bapa 

8. Pendatang dan perantau 

9. Dibenarkan dan dimuliakan-Nya. 

10. Ke rumah Bapa-Nya 

11. Untuk menyediakan tempat bagi kita 

12. Ia akan datang kembali 

13. Untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada 

14. Melahirkan kita kembali dan memberi kita warisan. 

15. Tidak dapat binasa, cemar dan layu 

16. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam 

hati manusia 

17. Roh Kudus. 
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