


SEGAMBAR & 
SERUPA ALLAH

GLORIFICATION
(PEMULIAAN)

FINAL

Kejadian 1 : 27
Serupa dengan
gambaranNya

Yohanes 14 : 3c
… supaya di 

tempat di mana
Aku berada, kamu

pun berada.

SEGAMBAR & 
SERUPA ALLAH

MANUSIA
BERDOSA

JUSTIFICATION
(PEMBENARAN)

DIBENARKAN 
karena

ANUGERAH
KASIH KARUNIA
TUHAN YESUS

LAHIR BARU

Caranya :
- IMAN PERCAYA

- DIBAPTIS
(Markus 16 : 16) 

SANCTIFICATION
(PENGUDUSAN)

PROSES PENGGEMBALAAN
di Gereja membuat kita
serupa dengan gambaran
Allah dan memiliki karakter
Allah

Caranya :
BAYAR HARGA

AKU

KRISTUS



Markus 16 : 16 
Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum.

PB. HAL. 66



Kejadian 1 : 26a - 27
26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia

menurut gambar dan rupa Kita, ..."
27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut

gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia;
laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

PL. HAL  1

Yohanes 14 : 3c
..., supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun
berada.

PB. HAL  131



Wahyu 3 : 11
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada
padamu, supaya tidak seorangpun mengambil
mahkotamu.

PB. HAL  293



Wahyu 4 : 10 - 11
10 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:

11 "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."

PB. HAL  294



Pahala (Mahkota) yang didapat :

1) Mahkota kehidupan
(setia sampai mati : Wahyu 2 : 10)

2) Mahkota Kebenaran
(rindu kedatanganNya : 2 Timotius 4 : 8)

3) Mahkota Abadi
(menguasai diri : 1 Korintus 9 : 25)

4) Mahkota Kemegahan
(memenangkan jiwa : 1 Tesalonika 2 : 19)

5) Mahkota Kemuliaan
(menggembalakan domba-domba Allah : 1 Petrus 5 : 4)





Integritas :
Kemampuan memancarkan 
kewibawaan, serta kejujuran dan 
kemurnian.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 



1 Yohanes 2 : 6
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam
Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup.

PB HAL 286



Mazmur 24 : 3 - 5
3 "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN?

Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?"
4 "Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang

tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang
tidak bersumpah palsu.

5 Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan
keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.

 Orang berintegritas

Ayat Emas Tahun 2021 
(Syarat masuk surga)

PL HAL 589



Mazmur 41 : 13 - 14
13 Tetapi aku, Engkau menopang aku karena

ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-
Mu untuk selama-lamanya.

14 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya! Amin, ya amin.

kata Tulus, kata dasar Ibrani "Tom“ = tanpa cela = polos, tak ada 
pikiran untuk mencelakakan orang.

PL HAL 603





Wahyu 19 : 7 - 9
7 Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia!

Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-
Nya telah siap sedia.

8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus
yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu
adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)

9 Lalu ia berkata kepadaku: "Tuliskanlah: Berbahagialah mereka
yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." Katanya
lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan
dari Allah."

PB HAL 307



Lukas 14 : 15 - 17
15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu

kepada Yesus: "Berbahagialah orang yang akan
dijamu dalam Kerajaan Allah."

16 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada seorang
mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang
banyak orang.

17 Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh
hambanya mengatakan kepada para undangan:
Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.

PB HAL 93



Lukas 14 : 18 - 20
18 Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang

pertama berkata kepadanya: Aku telah membeli ladang
dan aku harus pergi melihatnya; aku minta dimaafkan.

19 Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang
lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku
minta dimaafkan.

20 Yang lain lagi berkata: Aku baru kawin dan karena itu
aku tidak dapat datang.

PB HAL 93



Lukas 14 : 21 - 22
21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan

semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan
rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah
dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan
bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang
cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.

22 Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan
perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun
demikian masih ada tempat.

PB HAL 93



Lukas 14 : 23 - 24
23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah

ke semua jalan dan lintasan dan paksalah
orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena
rumahku harus penuh.

24 Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada
seorangpun dari orang-orang yang telah
diundang itu akan menikmati jamuan-Ku."

PB HAL 93



Undangan ke Surga (berbahagialah) :

1. Pergilah

2. Bawalah

3. Paksalah

 TIDAK ADA YANG MASUK SURGA



Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan
Selidiki batinku dan hatiku

Mataku tertuju padaMu

Aku cinta padaMu Tuhan, aku rindu hadiratMu Tuhan
Aku ingin selalu dekat padaMu

Menikmati kehadiranMu

Reff :
Kunyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk ditahta

Aku muliakan dan kuagungkan
Kau layak disembah

UJILAH AKU TUHAN
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