
Voter
Diberi kesempatan kepada Jemaat untuk menuliskan 

pertanyaan seputar Pengajaran yang diberikan Firman Tuhan 
minggu ini.:

Response

1 Tadi sempat dikatakan bahwa takdir manusia sudah di tentukan dari 
lahir...  Terus untuk apa kita tetap beribadah jika kita sudah memiliki 
takdir? 

Iman kekristenan tidak percaya takdir, yang diartikan sesuatu yang sudah 
ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa diubah oleh manusia. Ibadah yang kita ikuti 
sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah 
diperoleh. 

2 Apa artinya menyembah roh dan kebenaran? Penyembahan bukan lagi ditentukan oleh tempat dan tampilan luar yang nampak 
oleh mata, tapi hubungan pribadi yang lahir dari kemurnian hati yang telah 
disucikan oleh penebuasn Kristus Sang Kebenaran.

3 Sebagai umat pilihan Tuhan. Bagaimana kita hrs bersikap 
menghadapi virus Corona. 

Taat dan menuruti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk pencegahan. 
Tetap bersandar dan percaya akan perlindungan Tuhan yang hidup dalam Yesus, 
dan tidak hidup dalam kepanikan yang berlebihan.

4 Kenapa wanita yg sering jatuh dalam dosa. Wanita lebih mengandalkan perasaan, dan ini menjadi titik lemah untuk wanita 
jatuh dalam dosa.

5 Mengapa kita tdk blh mengatakan bhw tidak ada yg masuk surga 
selain pengikut Kristus ? Bukankan itu ada dinyatakan dlm Yoh 14:6 
?

Keyakinan percaya pada Yesus bersifat pribadi, dan kita yakin kepastian 
keselamatan hanya dalam Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi pada orang 
yang belum percaya dan bukan menjadi hakim menentukan seseorang masuk 
Sorga atau Neraka.

6 Mengapa wanita yg dipilih oleh Tuhan Yesus? Orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukan karena gender dia laki-laki atau 
wanita, tapi didasarkan percayanya pada Tuhan Yesus. Wanita ini dipilih karena 
dia percaya pada Yesus.

7 Jika iya, dari manakah Yohanes bisa mengetahui isi percakapan 
antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu ? 
(Bukankah pada waktu itu Yohanes dan ke-sebelas murid yang lain 
sedang pergi  atau belum kembali dari membeli makanan) ?

Kitab suci diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun 
penulis Injil Yohanes menuliskan percakapan tersebut.

8 Jika kita mengalami kesulitan atau pencobaan apakah itu benar 
takdir Tuhan... 

Kesulitan dan pencobaan diijinkan oleh Tuhan dialami oleh orang yang percaya 
untuk membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena takdir. 

9 Apakah keselamatan bisa hilang? Menurut pandangan Calvinis keselamatan tidak bisa hilang, sedangkan menurut 
pandangan Arminian: keselamatan bisa hilang. Kita tidak memperdebatkan akan 
hal ini, hiduplah dalam iman pada Kristus dengan sungguh dan dibuktikan lewat 
cara hidup yang serupa Kristus.

10 Bagaimana jika org yang telah bertobat dan berbuat dosa lagi? Apa 
keselamatanya hilang?

keselamatan yang diperoleh seseorang didasarkan oleh anugerah karena dia 
percaya pada Tuhan Yesus bukan karena perbuatan. Waktu dia percaya, dia 
dibenarkan dihadapan Tuhan, dan terus menjalani pengudusan selama  dia 
hidup.

11 Bagaimana kita memahami bahwa "Akulah jalan kebenaran dan 
hidup...tdk ada seorangpun yg sampai kpd Bapa jika tdk melalui 
aku" ketika kita menyampaikan ini kpd orang lain?

Yang kita beritakan pribadi Yesus yang memberikan kepastian selamat, dan 
bukan agama Kristen yang kita kedepankan.

12 Agar saya menjadi pilihan Tuhan , apa yg harus saya lakukan ? Responi dengan benar akan suara Tuhan yang memanggil untuk percaya Yesus, 
melalui orang-orang yang Tuhan utus menjadi saksinya.

13 Kenapa si perempuan Samaria mengasingkan diri? Perempuan Samaria berdosa dan hidup dalam perzinahan dengan laki-laki yang 
bukan suaminya.

14 Bangsa Jahudi sebagai bangsa pilihanTUHAN akan tetapi banyak yg 
tidak mengakui Ke-TUHAN-an YESUS KRISTUS, apakah tetao 
otomatis masuk sorga..? 

Jawaban: Jika percaya dan menerima Tuhan Yesus mereka akan masuk sorga, 
bukan lagi berdasarkan keyahudiannya.

15 1 Korintus 5:11 menurut bapak bagaimana? Seorang yang mengaku percaya Yesus harus diwujudkan melalui cara hidup 
yang benar sesuai dengan Firman Allah. Kalau hidupnya masih tetap dalam dosa 
berarti ada sesuatu yang salah dalam iman percayanya, dan kita harus bijak 
membina hubungan dengan orang seperti ini.

16 ketika kita melakukan dosa dan bertobat kemudian melakukan dosa 
kembali dan bertobat, apakah kita masih termasuk ke dalam umat 
pilihan Tuhan?

Umat pilihan didasarkan karena anugerah yang diperoleh seseorang karena 
percaya pada Tuhan Yesus. Dia memperoleh status orang benar dihadapan 
Tuhan. Saat menjalani hidup dia menjalani pengudusan. Dan dalam proses 
pengudusan ada kemungkinan dia jatuh dalam dosa, dan Tuhan mau 
mengampuni jika dia mau bertobat dan mengakui dosa itu dihadapan Tuhan. 

17 Kalau keselamatan berdasarkan respon kita berarti keselamatan ada 
di tangan kita? Menurut saya keselamatan ada di tangan Tuhan. 

Keselamatan diperoleh saat seseorang mengaku percaya dan menerima Tuhan 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dan Tuhan mengetahui isi hati seorang 
yang percaya tersebut.

18 Apakah yg beragama lain mendapat dipilih? Menjadi orang yang dipilih bukan berdasarkan agama yang dianut, tapi 
didasarkan iman percayanya pada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat. 

19 Kenapa orang yang di pilih hanya orang benar? Orang yang dipilih adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Sang Kebenaran itu 
sendiri, yaitu Tuhan Yesus.

20 apakah jaminan keselamatan yg dijanjikan Tuhan Yesus adalah 
suatu kepastian ?

Ya. Jaminan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah suatu 
kepastian karena Dia datang dari Sorga dan pemilik Sorga.

21 bagaimana sy menjawab pertanyaan apabila ada org non Kristen 
bertanya kpd saya, kemana org non kristen setelah kematian.

Jawaban: Orang non kristen (tidak percaya Yesus) tidak ada kepastian 
keselamatannya setelah kematian.

22 Kenapa orang Samaria merasa dibawah orang Yahudi? Karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa lain dan tidak murni lagi 
sebagai orang Yahudi 
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23 Dlm Ibr. 10:26, jika kmd dia bertobat dg sungguh² apakah tdk akan 
diampuni? 

Kebenaran yang dia peroleh dalam Yesus sesuatu yang sangat bernilai. Jika dia 
sengaja melepaskan kebenaran berarti mata hatinya sudah dibutakan.

24 Kita orang berdosa, apakah kita d selamatkan tuhan yesus? Yesus datang mencari orang berdosa, jika kita bercaya dan menerima Dia 
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pasti diselamatkan.

25 siapa yang sebenarnya menjadi pihak yang menentukan anugerah 
keselamatan ini- Allah atau manusia? 

Yang menentukan Allah berlandaskan anugerah yang telah disediakan bagi 
manusia yang percaya pada anugerah dalam Yesus.

26 Terkadang kita bertanya tapi Tuhan seperti diam. 
Sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana kita menambah kepekaan 
kita untuk mendengar suara Nya? 
Terima kasih.

Setia dan tekun mencari Dia melalui doa dan pendalaman Firman Tuhan yang 
tertulis dalam Alkitab yang dipraktekan.

27 apakah kekendak bebas itu? Apakah kita mempunyai kehendak 
bebas di dunia ini? 

Kehendak yang Tuhan tanamkan dalam diri setiap manusia ciptaan untuk hidup 
taat atau tidak taat pada Tuhan yang telah menciptakannya.
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