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DalilDalilDalilDalil AlkitabAlkitabAlkitabAlkitab MenentangMenentangMenentangMenentang PenebusanPenebusanPenebusanPenebusan TerbatasTerbatasTerbatasTerbatas (Limited(Limited(Limited(Limited

Atonoment)Atonoment)Atonoment)Atonoment) daridaridaridari TULIPTULIPTULIPTULIP

Menurut doktrin ini, kematian Kristus itu hanya untuk orang-orang yang Allah

berdaulat pilih. Calvin mengecam tawaran universal Injil. "Ketika tampak bahwa ketika

doktrin keselamatan ditawarkan kepada semua untuk keuntungan efektif mereka, itu

adalah prostitusi korup yang yang dinyatakan disediakan terutama untuk anak-anak

dari gereja" (Institutes of Christian Religion, Buku III, chap. 22) .

Berikut ini adalah ayatayatayatayat buktibuktibuktibukti utamautamautamautama yangyangyangyang diajukandiajukandiajukandiajukan untukuntukuntukuntuk mendukungmendukungmendukungmendukung doktrindoktrindoktrindoktrin

PenebusanPenebusanPenebusanPenebusan Terbatas:Terbatas:Terbatas:Terbatas:

1. YesayaYesayaYesayaYesaya 53:53:53:53: 8888 - "Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman, dan

tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan

dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsa-Ku, tulah itu

menimpa atasnya."

Ayat ini digunakan oleh Calvinis untuk mendukung doktrin bahwa Kristus mati hanya

untuk orang pilihan, tetapi "orang" untuk siapa ia tertimpa, menurut ayat ini, adalah

orang-orang Israel dan kita tahu bahwa tidak semua orang Israel akan diselamatkan.

Selanjutnya, bahkan jika "umat/bangsa-Ku" dari Yesaya 53:8 merujuk pada

"Orang-Orang Pilihan" itu tidak akan cocok dengan "KristusKristusKristusKristus matimatimatimati HANYAHANYAHANYAHANYA untukuntukuntukuntuk

terpilihterpilihterpilihterpilih." Itu akan menjadi membaca sesuatu ke dalam ayat yang tidak ada. Itu juga

akan bertentangan dengan ajaran jelas banyak ayat Kitab Suci, seperti Yesaya 53:6,

yang mengatakan kejahatankejahatankejahatankejahatan daridaridaridari semuasemuasemuasemua manusiamanusiamanusiamanusia diletakkandiletakkandiletakkandiletakkan padapadapadapada YesusYesusYesusYesus, dan Roma
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11:32, yang mengatakan TuhanTuhanTuhanTuhan inginingininginingin mengasihanimengasihanimengasihanimengasihani semuasemuasemuasemua orangorangorangorang, dan 2 Kor. 5:19,

yang mengatakan TuhanTuhanTuhanTuhan inginingininginingin mendamaikanmendamaikanmendamaikanmendamaikan semuasemuasemuasemua orangorangorangorang dengandengandengandengan diri-Nyadiri-Nyadiri-Nyadiri-Nya, dan 1

Tim. 2: 6, yang mengatakan YesusYesusYesusYesus adalahadalahadalahadalah sebuahsebuahsebuahsebuah tebusantebusantebusantebusan bagibagibagibagi semuasemuasemuasemua orangorangorangorang, dan

Ibrani 2: 9, yang mengatakan YesusYesusYesusYesus merasakanmerasakanmerasakanmerasakan kematiankematiankematiankematian bagibagibagibagi semuasemuasemuasemua orangorangorangorang, dan 2

Pet. 2: 1, yang mengatakan Yesus membeli bahkan guru-guru palsu yang tidak selamat,

dan 1 Yohanes 2: 2, yang mengatakan bahwa disediakandisediakandisediakandisediakan pendamaianpendamaianpendamaianpendamaian bagibagibagibagi semuasemuasemuasemua

orang.orang.orang.orang. (ayat-ayat(ayat-ayat(ayat-ayat(ayat-ayat detailnyadetailnyadetailnyadetailnya dituliskandituliskandituliskandituliskan didididi bagianbagianbagianbagian palingpalingpalingpaling bawahbawahbawahbawah artikelartikelartikelartikel ini)ini)ini)ini)

2. MatiusMatiusMatiusMatius 1:211:211:211:21 - "Dan dia akan melahirkan seorang Putra dan engkau akan menyebut

Nama-Nya: YESUS, karena Dialah yang akanakanakanakan menyelamatkanmenyelamatkanmenyelamatkanmenyelamatkan umat-Nyaumat-Nyaumat-Nyaumat-Nya daridaridaridari dosadosadosadosa

merekamerekamerekamereka.”

Ayat ini tidak mengacu pada pertanyaan apakah Yesus mati untuk memungkinkan

semua orang untuk diselamatkan. Orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah

orang-orangorang-orangorang-orangorang-orang YahudiYahudiYahudiYahudi. Yesus memang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari

dosa-dosa mereka, tapi kita juga tahu bahwabahwabahwabahwa tidaktidaktidaktidak semuasemuasemuasemua orangorangorangorang YahudiYahudiYahudiYahudi akanakanakanakan

diselamatkandiselamatkandiselamatkandiselamatkan. Tetapi bahkan jika "orang-orangnya" dalam ayat ini merujuk pada

"orang-orang pilihan," itu tidak berarti bahwa Kristus mati HANYAHANYAHANYAHANYA untuk orang-orang

pilihan. Apakah di antara ayat-ayat di atas ada kata “hanya!” Tentu tidak ada! Di setiap

ayat tadi tidak ada kata “hanya” Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan Yesus

juga menebus semua orang. Dalam Matius 1:21, ini mengacu kepada Israel bukan

kepada orang pilihan. Domba itu identik dengan Israel dan tidaktidaktidaktidak semuasemuasemuasemua IsraelIsraelIsraelIsrael

diselamatkan.diselamatkan.diselamatkan.diselamatkan.

3. MatiusMatiusMatiusMatius 20:2820:2820:2820:28 - "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani,

melainkan untuk melayani dan untuk memberikanmemberikanmemberikanmemberikan nyawa-Nyanyawa-Nyanyawa-Nyanyawa-Nya menjadimenjadimenjadimenjadi tebusantebusantebusantebusan bagibagibagibagi

banyakbanyakbanyakbanyak orangorangorangorang"

Bahwa Yesus menyerahkan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang, tidaktidaktidaktidak

berartiberartiberartiberarti bahwabahwabahwabahwa DiaDiaDiaDia memberikanmemberikanmemberikanmemberikan nyawa-Nyanyawa-Nyanyawa-Nyanyawa-Nya menjadimenjadimenjadimenjadi tebusantebusantebusantebusan HANYAHANYAHANYAHANYA untukuntukuntukuntuk orangorangorangorang

pilihan.pilihan.pilihan.pilihan. Ini akan bertentangan 1 Tim. 2: 6 dan 1 Yohanes 2: 2 dan banyak Kitab Suci

lainnya.

4. YohanesYohanesYohanesYohanes 10:1110:1110:1110:11 - "Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikanmemberikanmemberikanmemberikan

nyawanyanyawanyanyawanyanyawanya bagibagibagibagi domba-dombanyadomba-dombanyadomba-dombanyadomba-dombanya."

Sekali lagi, bahwa Yesus menyerahkan nyawa-Nya bagi domba-domba ini bukan untuk
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mengatakan bahwa Ia tidak juga memberikan hidup-Nya untuk memungkinkan semua

orang untuk diselamatkan.

5. YohanesYohanesYohanesYohanes 10:14-16,10:14-16,10:14-16,10:14-16, 26262626 kata "Domba-domba"Domba-domba"Domba-domba"Domba-domba AllahAllahAllahAllah””””

14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan

domba-domba-Ku mengenal Aku 15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku

mengenal Bapa, dan AkuAkuAkuAku memberikanmemberikanmemberikanmemberikan nyawa-Kunyawa-Kunyawa-Kunyawa-Ku bagibagibagibagi domba-domba-Kudomba-domba-Kudomba-domba-Kudomba-domba-Ku. 16 Ada

lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu

harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.

26 tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Kudomba-domba-Kudomba-domba-Kudomba-domba-Ku.

Dalam kacamata Kalvinis, kata “domba” merujuk kepada orang-orangorang-orangorang-orangorang-orang pilihanpilihanpilihanpilihan.

Ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Kalvinis dalam hal ini karena:

- Tidak ada penetapan siapa yang jadi domba dan siapa yang tidak jadi domba. Setiap

orang yang mendengar suaraNya dan mengikutiNya adalah dombaNya.

- Selain itu, ada pengertian domba yang tidak mendukung konsep Kalvinis seperti

yang tercatat dalam Matius 10:6, di mana “ada domba yang hilang.” Jika domba sama

dengan umat pilihan, mengapa ada domba yang hilang? Apakah umat pilihan juga ada

yang terhilang?

- Domba tidak mengacu pada umat pilihan, tetapi lebih merujuk kepada bangsa Israel.

Selain karena ada domba yang hilang, ada juga domba yang dihancurkan seperti yang

tercatat dalam Yehezkiel 34:16 “domba yang kuat dan gemuk akan Aku hancurkan”

(ada kesalahan dalam penerjemahan LAI, LAI menggunakan kata Aku lindungi tetapi

yang benar adalah AkuAkuAkuAku hancurkanhancurkanhancurkanhancurkan.)

6. KisahKisahKisahKisah ParaParaParaPara RasulRasulRasulRasul 20:2820:2820:2820:28 - "Jadi, jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang

atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik, untuk menggembalakan

jemaat Allah yang telah Dia dapatkan melalui darah-Nya sendiri."

Sekali lagi, bahwa Allah membeli gereja dengan darahnya sendiri bukan untuk

mengatakan bahwa penebusan terbatas pada orang-orang yang akan diselamatkan.

Doktrin Penebusan terbatas Calvinis harus dibaca dalam ayat-ayat ini.

7. YohanesYohanesYohanesYohanes 11:11:11:11: 49-5249-5249-5249-52 - " 49 Dan seseorang dari antara mereka, yakni Kayafas, yang

menjadi imam besar tahun itu, ia berkata kepada mereka, “Kamu tidak mengetahui apa
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pun, 50 bahkan tidak memikirkan dalam-dalam, bahwa adalah berguna bagi kita jika

satu manusia harus mati ganti rakyat, dan bukan seluruh bangsa harus binasa.” 51

Namun dia mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena menjadi imam

besar tahun itu, ia bernubuat bahwa YESUS akan segera mati ganti bangsa itu. 52 Dan

bukan hanya ganti bangsa itu, tetapi juga agar Dia dapat mengumpulkan menjadi satu,

anak-anak Allah yang telah tercerai-berai."

Arthur Pink mengatakan bahwa ia akan bersedia untuk beristirahat, jika ajarannya

tentang Penebusan Terbatas pada bagian ini "lebih dari yang lain" (TheTheTheThe SovereigntySovereigntySovereigntySovereignty ofofofof

GodGodGodGod, p. 66).

Namun Yohanes 11: 49-52 tidak mengatakan apa-apa tentang sejauh mana penebusan

Kristus. Untuk mengatakan bahwa Yesus mati bagi mereka yang akan diselamatkan

tidak mengatakan bahwa IaIaIaIa matimatimatimati HANYAHANYAHANYAHANYA bagibagibagibagi merekamerekamerekamereka yangyangyangyang akanakanakanakan diselamatkandiselamatkandiselamatkandiselamatkan.

8. RomaRomaRomaRoma 5:155:155:155:15 - “Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab,

karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh

lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karuniaNya, yang dilimpahkanNya, atas semua

orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.”

Kata “semua orang” sebenarnya “banyak orang”(πολλοι) yang bisa juga berarti semua.

Roma 5:19 “jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi

orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semuasemuasemuasemua orangorangorangorang menjadimenjadimenjadimenjadi orangorangorangorang

benarbenarbenarbenar.” Kata “semua orang menjadi benar” memiliki pengertian yang sama dengan

“banyak orang menjadi benar” dengan kata πολλοι. Jadi, manusia dibenarkan pada saat

percaya kepada Yesus Kristus, maka kata ”banyak” sama dengan semua orang yang

telah percaya.

9. GalatiaGalatiaGalatiaGalatia 2:192:192:192:19 “Sebab aku telah mati oleh hukum taurat untuk hukum taurat, supaya

aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus”

Apakah penebusan hanya untuk Paulus saja? Tidak! Jadi logika pemaksaan dalam

argumentasi alkitab versi Kalvinis ini salah dan tidak alkitabiah.

Jika kita mau membuka hati kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan saksama,

justru semua ayat di atas menguatkan argumentasi Kristus mati untuk semua manusia.

Mengapa? Dari beberapa ayat yang dikutip tadi dikatakan bahwa Kristus mati untuk

umatNya, darahNya ditumpahkan untuk banyak orang, nyawaNya bagi
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domba-dombaNya, bagi jemaat Allah, dan juga untuk Paulus, yang berarti Kristus mati

untuk semua orang. Bukankah hal ini justru menekankan bahwa Kristus mati untuk

semua orang?

Memang kata “banyak” belum berarti “semua” tetapi kata “banyak” dengan “semua”

tidak harus bertentangan. “Semua” itu pasti banyak, tetapi kata “banyak” belum tentu

semua.

Analogi: Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, “Besok semua remedial.” Lalu

guru itu berkata kepada orang ketiga: “Besok banyak siswa yang remedial.”

10. IIII YohanesYohanesYohanesYohanes 2:22:22:22:2 ---- “Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan

untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.”

Ini adalah ayat yang menakutkan bagi Kalvinis secara khusus yang percaya Limited

Atonement. Bukan dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Ada kontras antara kata

“kita” dan “dunia.” Dengan demikian kematian Yesus Kristus adalah untuk orang

pilihan dan orang lain.

Bagi Kalvinis ”kata “kita” di situ adalah hanya para rasul dan seluruh dunia adalah

orang-orang percaya di dunia. Tetapi apakah benar kata “kita” hanya untuk para rasul?

Secara konteks kata “kita” tidak mendukung konsep Kalvinis, karena dalam 1 Yoh 1:9

kata kita adalah untuk orang-orang percaya. 1 Yoh 1:10 juga menunjukkan “kita”

adalah orang percaya.

Bahkan di dalam SuratSuratSuratSurat 1111 YohanesYohanesYohanesYohanes kurang lebih ada sekitar 21212121 kalikalikalikali katakatakatakata kosmos/duniakosmos/duniakosmos/duniakosmos/dunia

muncul, tetapi tidak ada satupun yang mengacu kepada orang pilihan. Justru kata

“dunia” di sini lebih menekankan kontras rohani dengan sistem duniawi. Jadi apa

alasan kita untuk percaya bahwa kata “dunia” dalam 1 Yohanes 2:2 adalah untuk

orang-orang pilihan? Apakah ini tidak lebih dari suatu pemaksaan konsep oleh Kalvinis?

Jika telusuri lagi dalam Surat 1 Yohanes, terutama ketika kita membaca 1 Yohanes 5:19

kata “dunia” jelas-jelas mengacu kepada orang-orang yang tidak percaya “dunia ini

berada di bawah kuasa si jahat”
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BeberapaBeberapaBeberapaBeberapa ayatayatayatayat yangyangyangyang menyatakanmenyatakanmenyatakanmenyatakan bahwabahwabahwabahwa penebusanpenebusanpenebusanpenebusan KristusKristusKristusKristus untukuntukuntukuntuk semuasemuasemuasemua manusia.manusia.manusia.manusia.

• Yesaya 53:6 “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil

jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatankejahatankejahatankejahatan kitakitakitakita

sekaliansekaliansekaliansekalian.”

Jadi,Jadi,Jadi,Jadi, kejahatankejahatankejahatankejahatan daridaridaridari semuasemuasemuasemua manusiamanusiamanusiamanusia diletakkan/ditimpakan/ditanggungkandiletakkan/ditimpakan/ditanggungkandiletakkan/ditimpakan/ditanggungkandiletakkan/ditimpakan/ditanggungkan padapadapadapada

Yesus.Yesus.Yesus.Yesus.

• 2 Korintus 5:14 “Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah

mengerti, bahwa jika satusatusatusatu orangorangorangorang sudahsudahsudahsudah matimatimatimati untukuntukuntukuntuk semuasemuasemuasemua orangorangorangorang, maka mereka

semua sudah mati.”

Jadi, YesusYesusYesusYesus matimatimatimati untukuntukuntukuntuk semuasemuasemuasemua orangorangorangorang berdosa.berdosa.berdosa.berdosa.

• 1 Timotius 2:6 “yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusantebusantebusantebusan bagibagibagibagi semuasemuasemuasemua

manusiamanusiamanusiamanusia: itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.”

• 1 Timotius 4:10 “Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/05/limited-atonement.png
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menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, JuruselamatJuruselamatJuruselamatJuruselamat semuasemuasemuasemua manusia,manusia,manusia,manusia,

terutamaterutamaterutamaterutama merekamerekamerekamereka yangyangyangyang percayapercayapercayapercaya.”

Ayat ini secara gamblang menggambarkan penebusan dan aplikasi dari penebusan

tersebut. Hal ini sangat jelas karena ada kontras yang begitu nyata antara semuasemuasemuasemua

manusiamanusiamanusiamanusia dandandandan orangorangorangorang percaya.percaya.percaya.percaya. Kristus mati untuk semua manusia, tetapi aplikasi dari

penebusan itu adalah ketika kita percaya.

• Ibrani 2:9 “Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari

pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut,

dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah IaIaIaIa

mengalamimengalamimengalamimengalami mautmautmautmaut bagibagibagibagi semuasemuasemuasemua manusia.manusia.manusia.manusia.”

Ayat-ayatAyat-ayatAyat-ayatAyat-ayat yangyangyangyang MenyatakanMenyatakanMenyatakanMenyatakan BahwaBahwaBahwaBahwa KristusKristusKristusKristus MatiMatiMatiMati untukuntukuntukuntuk Orang-orangOrang-orangOrang-orangOrang-orang yangyangyangyang AkanAkanAkanAkan

BinasaBinasaBinasaBinasa

• Ibrani 10:29 “Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang

menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darahdarahdarahdarah perjanjianperjanjianperjanjianperjanjian yangyangyangyang

menguduskannyamenguduskannyamenguduskannyamenguduskannya, dan yang menghina kasih karunia?

• 2 Petrus 2:1 ”Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat

Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guruguru-guruguru-guruguru-guru palsupalsupalsupalsu. Mereka akan

memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan

menyangkal penguasapenguasapenguasapenguasa yangyangyangyang telahtelahtelahtelah menebusmenebusmenebusmenebus merekamerekamerekamereka dan dengan jalan demikian

segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.”

Kesimpulan:Kesimpulan:Kesimpulan:Kesimpulan:

Jika ada Kalvinis yang tidak percaya Limited Atonement untuk apa Allah pilih dan

tentukan siapa yang masuk dan tidak ke dalam Surga? Dan bila ada Kalvinis tidak

percaya poin Limited Atonement, maka ia menjadi tidak konsisten dengan poin-poin

Kalvinis yang lain, TULIP. Bila Anda mempercayai bahwa Allah menebus semua manusia,

maka poin Total Depravity dan Unconditional Election menjadi tidak sah atau tidak

benar (tidak berlaku atau gugur) karena konsekuensi dari Total Depravity dan

Unconditional Election adalah Limited Atonement. Ini adalah adalah sistem yang logis

menurut Kalvinis tetapi bukan menurut Alkitab.

Ayat-ayat Alkitab yang dengan tegastegastegastegas menentangmenentangmenentangmenentang PENEBUSANPENEBUSANPENEBUSANPENEBUSAN TERBATASTERBATASTERBATASTERBATAS ((((LimitedLimitedLimitedLimited

AtonementAtonementAtonementAtonement)))) hanyahanyahanyahanya bagibagibagibagi Orang-OrangOrang-OrangOrang-OrangOrang-Orang PilihanPilihanPilihanPilihan dandandandan menyatakanmenyatakanmenyatakanmenyatakan dengandengandengandengan tegastegastegastegas
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PenebusanPenebusanPenebusanPenebusan KristusKristusKristusKristus TidakTidakTidakTidak TerbatasTerbatasTerbatasTerbatas (Unlimited Atonement).

1 Yohanes 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk

dosa kita saja, tetapi juga untuk DOSA SELURUH DUNIA.

1Tim 2:6 yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai TEBUSAN bagi SEMUA MANUSIA:

itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.

2 Petrus 2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah,

demikian pula di antara kamu akan ada guru-guruguru-guruguru-guruguru-guru palsupalsupalsupalsu. Mereka akan memasukkan

pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal

PenguasaPenguasaPenguasaPenguasa yangyangyangyang telahtelahtelahtelah MENEBUSMENEBUSMENEBUSMENEBUS MEREKAMEREKAMEREKAMEREKA dan dengan jalan demikian segera

mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.

Ibrani 10:29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang

menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang

MENGUDUSKANnya, dan yang menghina Roh kasih karunia?

Yohanes 1:29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia

berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus DOSADOSADOSADOSA DUNIADUNIADUNIADUNIA.

1 Tim 4:10 Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh

pengharapan kita kepada Allah yang hidup, JuruselamatJuruselamatJuruselamatJuruselamat SEMUASEMUASEMUASEMUA MANUSIAMANUSIAMANUSIAMANUSIA, terutama

mereka yang percaya.

1 Yohanes 4:14 Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus

Anak-Nya menjadi JuruselamatJuruselamatJuruselamatJuruselamat DUNIA.DUNIA.DUNIA.DUNIA.

2 Kor 5:14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti,

bahwa jika satu orang sudah MATIMATIMATIMATI UNTUKUNTUKUNTUKUNTUK SEMUASEMUASEMUASEMUA ORANGORANGORANGORANG, maka mereka semua

sudah mati.

2 Kor 5:19 Sebab Allah MENDAMAIKANMENDAMAIKANMENDAMAIKANMENDAMAIKAN DUNIADUNIADUNIADUNIA DENGANDENGANDENGANDENGAN DIRI-NYADIRI-NYADIRI-NYADIRI-NYA oleh Kristus

dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita

pendamaian itu kepada kami.

Ibrani 2:9 Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari

pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut,
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dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia

MENGALAMIMENGALAMIMENGALAMIMENGALAMI MAUTMAUTMAUTMAUT bagibagibagibagi SEMUASEMUASEMUASEMUA MANUSIA.MANUSIA.MANUSIA.MANUSIA.

Yohanes 3:16 Karena begitu besarbesarbesarbesar kasihkasihkasihkasih AllahAllahAllahAllah akanakanakanakan DUNIADUNIADUNIADUNIA iniiniiniini, sehingga Ia telah

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 4:42 dan mereka berkata kepada perempuan itu: "Kami percaya, tetapi bukan

lagi karena apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami

tahu, bahwa Dialah benar-benar JuruselamatJuruselamatJuruselamatJuruselamat DUNIADUNIADUNIADUNIA."

TuhanTuhanTuhanTuhan menginginkanmenginginkanmenginginkanmenginginkan semuasemuasemuasemua orangorangorangorang diselamatkandiselamatkandiselamatkandiselamatkan

1 Tim 2:4 yang menginginkanmenginginkanmenginginkanmenginginkan semuasemuasemuasemua orangorangorangorang diselamatkandiselamatkandiselamatkandiselamatkan dan masuk ke dalam

pengetahuan penuh akan kebenaran.

2 Pet 3:9 Tuhan tidak menunda akan janji-Nya sebagaimana beberapa orang

menganggap sebagai kelambanan, sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita karena tidaktidaktidaktidak

menghendakimenghendakimenghendakimenghendaki seorangseorangseorangseorang punpunpunpun binasabinasabinasabinasa, melainkan supaya semuasemuasemuasemua orangorangorangorang memperoleh

pertobatan.
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