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SIAP MENOLONG 
PERANTAU YANG LELAH 

 
Allah telah menyediakan bagi perantau Kristen, bepergian melalui gurun dari dunia ini ke Kota 
surgawi, Firman-Nya yang mencukupi yaitu susu dan daging untuk memelihara jiwa, menerangi 
jalan setapak, dan Pedang perkasa untuk mengusir musuh dari jiwa manusia. 
 
Pengetahuan Alkitab Dasar adalah Firman Tuhan yang dibuat sederhana untuk setiap orang 
Kristen. Kepada murid yang bermaksud untuk pekerjaan Allah, Saya berkata, 
 
“Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah 

malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.” 
2 Timotius 2:15 

 
Semoga kamu belajar dengan bimbingan Roh Kudus, dan bertumbuh dalam kasih karunia dan 
pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya yang perkasa akan membuat Anda 
kuat dan memperlengkapi kamu dalam pertempuran kemenangan. 
 
Tuhan membuat Anda perkasa di dalam Firman, seorang prajurit yang gagah berani dari Salib 
Kristus. 
 

 

Dr. S H Tow 
Pendeta Senior 
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PENDAHULUAN 
 

Ibrani 6:1-3 
“Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih 
kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari 
perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang 

pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman 
kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat, jika Allah mengizinkannya.” 

 
Dalam Kisah Para Rasul, ketika orang Israel menjadi orang Kristen, mereka dibaptis segera. 
Demikian halnya dengan Philip dan kasim Ethiopia (lihat Kisah Para Rasul 8:36-37). Philip 
segera membaptisnya. Etiopia tidak perlu untuk menghadiri kelas pengetahuan Alkitab sebelum 
pembaptisannya, karena dia, seperti banyak orang orang Yahudi dalam Alkitab, sudah fasih 
dalam Perjanjian Lama. Saat itu mereka tidak memiliki Kitab Suci Perjanjian Baru karena buku-
buku Perjanjian Baru belum ditulis. Tetapi ketika orang non-Yahudi seperti diri kita sendiri 
menjadi orang Kristen, kita tidak memiliki latar belakang pengetahuan Alkitab seperti orang 
Israel atau kasim Ethiopia dalam Kisah Para Rasul. Kita tahu sangat sedikit atau tidak sama 
sekali tentang Alkitab, kecuali kita “tumbuh di dalam gereja”. Kita harus kenal Alkitab, karena 
dalam mengenal Alkitab kita akan mengenal Tuhan. 
 
Kursus 20 pelajaran ini yang berjudul “Pengetahuan Alkitab Dasar” (BBK) ini telah dirancang 
untuk mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Kristus atau sedang mencari 
pengakuan Gereja dari Yesus Kristus melalui Pembaptisan, Penegasan kembali (untuk mereka 
yang telah dibaptis sebagai bayi atau selama masa kanak-kanak) atau Transfer Keanggotaan. 
Pada akhir kursus siswa akan menerima cukup instruksi untuk mengetahui apa artinya menjadi 
seorang Kristen dan untuk menghargai sepenuhnya makna Pembaptisan dan Perjamuan Tuhan 
serta doktrin dasar lainnya. Kuis sederhana telah dirancang di akhir setiap pelajaran untuk 
memfasilitasi mengingat lebih baik. 
 
Buku Kursus BBK ditulis dalam format teologi dasar sehingga seorang pendosa dalam pencari 
Kristus dapat menemukan Dia melalui mempelajari buku ini. Buku ini mencakup pelajaran 
tentang: Allah, Manusia, Alkitab; Dosa; Yesus Kristus: Hidup dan Mati-Nya; Yesus Kristus: 
Kebangkitan-Nya; Kelahiran Baru; Jaminan Keselamatan; Roh Kudus; Doa; Pemuridan; 
Baptisan; Perjamuan Tuhan; Pentingnya Mengetahui Firman Allah; Gereja; Pengajaran-
pengajaran Palsu di Gereja Bersaksi untuk Kristus; Bersaksi untuk Kristus; Penatalayanan: 
Memberi kepada Tuhan; Kembalinya Yesus Kristus; dan Konstitusi Gereja Presbyterian Alkitab. 
 
Harus ditekankan dengan jelas bahwa Kursus BBK hanyalah buku pengantar untuk membantu 
pelajar Alkitab untuk memulai pelajaran seumur hidup tentang Firman Tuhan dan untuk 
menemukan bagi dirinya sendiri kebenaran luar biasa dalam Alkitab. Itu tidak dimaksudkan 
sebagai akhir dari studi tentang kesempurnaan Tuhan Kata tetapi hanya awal. Dengan 
penggunaan buku ini, diharapkan menjadi haus dan akelaparan untuk mempelajari Firman 
Tuhan, atau keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang Alkitab, akan 
dibuat di hati setiap orang percaya setelah kursus ini. Ibrani 6: 1-3 menangkap dengan sangat 
ringkas apa yang diharapkan dicapai oleh Kursus Pengetahuan Dasar Alkitab ini. Ibrani 6: 1-3, 
“Karena itu meninggalkan asas-asas ajaran Kristus, mari kita lanjutkan ke kesempurnaan; tidak 
berbaring lagi dasar pertobatan dari pekerjaan yang mati, dan iman kepada Allah, Dari doktrin 
baptisan, dan penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Dan 
ini akan kita lakukan, jika Tuhan mengizinkan. " 
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Siswa kursus ini sangat disarankan untuk menggunakan King James Version Bible untuk mereka 
belajar karena semua ayat Alkitab yang dikutip dalam buku ini diambil dari KJV. Kursus BBK 
Buku tidak dimaksudkan untuk menggantikan Alkitab tetapi harus digunakan sebagai bantuan 
untuk pemahaman yang lebih baik dari beberapa doktrin dasar Alkitab. Akan baik untuk 
membeli notebook dan beberapa pensil warna untuk menuliskan catatan dan menyoroti ayat-ayat 
kunci dalam Alkitab. 
 
Orang-orang Kristen baru yang ingin memiliki gambaran umum tentang doktrin utama Alkitab 
juga akan melakukannya menemukan buku ini bermanfaat. Pengetahuan tentang Allah dalam 
Alkitab adalah upaya seumur hidup. Hanya Ketika manusia tidak pernah berhenti makan sampai 
mati, orang Kristen tidak boleh berhenti membaca dan belajar Alkitab sampai dia mati. Alkitab 
adalah susu dan daging bagi jiwa orang Kristen yang lapar. 
 
Tetapi Firman Tuhan adalah Kitab yang begitu besar, jadi bagaimana seseorang mulai mengajar 
orang percaya baru dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Kristus? Amanat Agung lebih dari 
sekadar berbagi Injil Yesus Kristus. Amanat Agung mencakup mengajar dan memuridkan dan 
ini termasuk mengajarkan seluruh nasihat Allah kepada setiap orang percaya baru. Yesus 
menyatakan tegas untuk semua orang Kristen dalam Matius 28: 18-20, “Dan Yesus datang dan 
berbicara kepada mereka, dengan mengatakan, Semua kekuatan diberikan kepadaku di surga 
dan di bumi. Karena itu pergilah, dan ajarlah semua bangsa, membaptis mereka dalam nama 
Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus: Mengajar mereka untuk mengamati segala hal apa pun yang 
telah Aku perintahkan kepadamu: dan, lihat, aku bersamamu alway, bahkan sampai akhir dunia. 
Amin." Karena ini adalah perintah dari Tuhan setiap orang Kristen perlu menyadari pentingnya 
pertumbuhan rohani setelah keselamatan. 
 
Setiap orang Kristen harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus 
Kristus. Sama seperti bayi yang baru lahir bayi harus tumbuh menjadi orang dewasa yang 
produktif dan mandiri, bayi yang baru lahir di Indonesia Kristus juga harus bertumbuh untuk 
menjadi seperti Kristus. Makanan yang harus dia ambil untuk membantunya tumbuh adalah 
Firman Tuhan yang sempurna. Ini adalah susu dan daging untuk jiwanya. Setelah dia minum 
susu, dia harus maju untuk makan daging dan kemudian makan daging yang kuat! Ada beberapa 
orang Kristen yang percaya bahwa memiliki rambut putih sama dengan memiliki kedewasaan 
rohani. Sedihnya, mereka mungkin menjadi tua di usia tetapi dengan sedikit atau tanpa 
pertumbuhan dalam kedewasaan rohani. Tahun-tahun terbaik hidup mereka telah sia-sia dalam 
mengejar keduniawian yang mengarah pada kedagingan. 
 
Semua yang mereka harus hadirkan di hadapan Tuhan, jika mereka adalah orang Kristen, akan 
menjadi tangan kosong dan kepala dipenuhi dengan kesombongan kesombongan. Mereka adalah 
orang Kristen yang bangkrut tanpa melakukan perbuatan baik dilakukan dalam Nama Kristus 
dan hanya untuk kemuliaan-Nya. 
 
Pertumbuhan rohani bukanlah suatu pilihan. Ini adalah salah satu bukti terkuat dan jelas dari 
bukti itu yang benar-benar dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani 
5: 12-14 menegur semua orang telah menjadi orang Kristen dan belum tumbuh dalam 
pengetahuan akan Firman Allah: “Untuk kapan untuk saat kamu seharusnya menjadi guru, 
kamu perlu seseorang mengajar kamu lagi yang merupakan prinsip pertama tentang nubuat 
Allah; dan menjadi seperti membutuhkan susu, dan bukan dari daging yang kuat. Untuk setiap 
orang yang menggunakan susu tidak terampil dalam firman kebenaran: karena ia masih bayi. 
Tapi daging yang kuat milik mereka yang sudah cukup umur, bahkan mereka yang dengan 
alasan menggunakan indra mereka telah dilaksanakan untuk membedakan yang baik dan yang 
jahat. " 
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Gereja dengan program atau keinginan untuk memiliki program untuk membantu teman-teman 
mereka atau yang baru anggota memulai pelajaran Alkitab juga akan menemukan buku ini 
sangat berguna. Itu ditulis dalam bentuk poin untuk memudahkan pemahaman dan referensi. 
Kami sangat berharap ini BBK Course akan menanamkan ke dalam hati setiap bayi yang baru 
lahir di dalam Kristus keinginan yang diberkati untuk mempelajari Allah Kata-kata untuk sisa 
perjalanannya di bumi. Semoga ini juga menjadi awal yang baik untuk dirinya. perjalanannya 
yang diberkati dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya, upaya dimasukkan ke dalam tulisan dan 
penerbitan buku ini akan sangat bermanfaat bagi pujian dan kemuliaan Allah dan Tuhan kita 
Yesus Kristus. 
 
 
 
Rev Dr Quek Suan Yew 
Pendeta 
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Pelajaran 1 

ALLAH 
 

Teks: 
Kejadian 1:1 Keluaran 20:1-6 
Mazmur 19:1 Roma 1:18-25 

Yohanes 1:1-5 
 
Ketika kita membicarakan tentang Allah, kita harus melakukannya dengan penuh hormat dan 
takut, karena kita sedang membicarakan tentang PENCIPTA YANG BESAR dari alam semesta 
dan segala yang ada. Kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas yang diciptakan oleh-NYA. 
Pengertian kita adalah sangatlah terbatas. Kita tidak bisa tahu segala sesuatu tentang Allah kecuali 
DIA berkenan untuk menyatakan kepada kita. Ini adalah kondisi pertama dan dasar yang kita 
harus mengakui jika kita ingin berhasil dalam pencarian untuk mengenal-NYA. 
 
Allah bertahta di surga. Ia bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri (1 Timotius 6:16). 
ALLAH ITU ROH. Kita tidak dapat melihat-NYA dengan mata jasmani kita. Akan tetapi, terdapat 
cukup bukti untuk kita agar kita tahu Allah itu ada. Allah tidak perlu membuktikan keberadaan-
Nya sendiri. Namun, tidak menjadi alasan untuk manusia tidak tahu bahwa DIA ADA, karena DIA 
telah menyatakan DIRINYA SENDIRI. 
 
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah 
menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-
Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia 
diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih (Roma 1:19, 20). 
 
Sangatlah penting untuk menekankan kembali bahwa manusia, dengan pikiran dan pencariannya 
sendiri, tidak dapat mengerti Allah. Yang terbatas secara total tidak mampu untuk menemukan 
Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas harus menyatakan diriNya sendiri kepada kita, 
yang terbatas. Kita mungkin mencoba, tetapi kita akan tersesat dalam kegelapan. Dalam kata-kata 
Ayub, ia mengatakan “Dapatkah engkau memahami hakekat Allah, menyelami batas-batas 
kekuasaan Yang Mahakuasa?” (Ayub 11:7). 
 
Allah sendiri mengatakan: “Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah 
jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya 
jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.” (Yesaya 55:8-9). 
 
Maka, untuk itulah kita jangan mencoba untuk mengenal Allah dengan pikiran kita yang terbatas 
dan tidak memadai. Kita harus dengan rendah hati berdoa: “Tuhan, nyatakan Diri-Mu kepadaku. 
Nyatakanlah Diri-Mu sehingga aku mengerti.” 
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I. BAGAIMANA ALLAH MENYATAKAN DIRINYA? 
 
Allah telah menyatakan diri-Nya sendiri dalam tiga cara: 
 
1. Melalui Ciptaan-Nya (Wahyu umum Allah) 
2. Melalui Firman-Nya, Alkitab (Wahyu khusus Allah) 
3. Melalui Putra-Nya, Firman Hidup. 
  
 
1. CIPTAAN ALLAH (WAHYU UMUM ALLAH) 
 

Manusia menyebutnya “alam raya”, Kita tahu itu adalah ciptaan Allah yang sangat indah. 
Ketika kita memandangi bumi, langit dan laut, kita tercengang dengan keteraturan, 
rancangan dan keindahan mereka. Ketika kita menatap ke langit, kita terpesona dengan 
kecemerlangan matahari pada siang, dan kilauan tak terhitung bintang yang menghiasi langit 
malam. 
 
Setiap anak-anak tahu ritme ini: 
 

“Kelap, kelip, bintang kecil, 
Betapa aku takjub akan engkau; 

Sangat tinggi di atas bumi 
Seperti sebuah permata di langit” 

 
Ya, Allah telah menciptakan semua bintang-bintang dan menempatkan mereka di angkasa. 
Dia menggantungkan bumi pada kehampaan. (Ayub 26:7) 
 
Bumi dan sistem planet beredar pada sumbunya di luar angkasa, dan begitu juga berjuta-juta 
benda-benda angkasa dan sistemnya yang beredar dalam jalur-jalurnya di angkasa. Para 
ilmuan-ilmuan yang telah menghabiskan waktu melihat dengan teleskop mereka 
menyatakan dengan heran dan takjub: 
 

“Betapa indah, bentuk dan penataannya.” 
 
Dengan demikian, maka ini menjadi alasan untuk seseorang untuk menyimpulkan: “Betapa 
ajaibnya PENATA-PERANCANG-PEMBANGUN yang merencanakan dan menciptakan 
semuanya ini. Bukankah kita berkata bahwa ketika kita melihat struktur yang indah seperti 
kapal, pesawat atau bangunan? Ini disebut oleh kita “sebab dan akibat”? Setiap akibat harus 
ada penyebabnya. Ciptaan yang indah harusnya mempunyai PENCIPTA yang ajaib. Maka 
pemazmur berkata: 
 

Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala (langit) 
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memberitakan pekerjaan tangan-Nya; (Mazmur 19:2) 
 

Orang yang berhikmat dan bijaksana, akan melihat kejaiban “alam semesta” sekitarnya dan 
diatasnya, dalam luasnya luar angkasa yang mengejutkan (yang para ilmuan sendiri hanya 
tahu sedikit), setuju untuk menyerukan, 
 

“Ya Tuhan Allahku, Betapa Besarnya Engkau Tuhan” 
 

Suara dari penciptaan berbicara dalam bahasa yang semua manusia dapat mengerti. Suara 
ini tersiar terus ke seluruh dunia siang dan malam dalam bahasa universal. Suara ini 
membungkus seluruh dunia seperti panasnya matahari menyentuh dunia. Mazmur 19:3-7 
mengatakan, “hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan 
pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak 
terdengar; tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai 
ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan 
pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak 
melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang 
lain; tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.“ 
 
Dari Roma 1:18-25 kita belajar bahwa ciptaan Allah menyatakan dua doktrin tentang Allah. 
Dua doktrin itu adalah bahwa Allah ada dan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Ketika 
orang berdosa membuat berhala-berhala untuk mengantikan Allah, Allah berkata bahwa 
dengan itu cukup membuat Dia menyalahkan manusia. Manusia akan tidak bisa beralasan 
pada hari penghakiman. Dengan kata lain, ciptaan Allah adalah cukup untuk mendakwa 
manusia berdosa ke Neraka namun tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari Neraka 
dan membawanya ke surga. Untuk melakukan itu, manusia memerlukan wahyu Allah yang 
khusus.  
 

2. FIRMAN ALLAH (WAHYU KHUSUS ALLAH) 
 
Setelah ciptaanNya, Allah menyatakan diriNya sendiri melalui Perkataan-Nya yang 
diispirasikan, telah ditulis sebagai catatan permanen untuk kita di dalam Alkitab. Ini dikenal 
dengan wahyu khusus Allah. Dalam buku yang sempurna ini telah dicatat segala sesuatu 
yang umat manusia butuhkan untuk tahu tentang Allah, tentang manusia, tentang alam 
semesta, tentang cara hidup, tentang takdir manusia dan tentang hal-hal yang akan datang. 
Allah telah berfirman! Manusia harus menyimaknya! Mungkin kamu bertanya, bagaimana 
Allah berfirman? 
 
2 Timotius 3:16-17 mengatakan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 
mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah 
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 
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Lihat juga Mazmur 19:8-15 
ALLAH YANG MAHAKUASA telah berfirman, hamba-hamba-Nya menyampaikan 
firman itu, dituangkan dalam tulisan dengan inspirasi dari Roh Kudus. Maka kita memiliki 
ALKITAB – FIRMAN ALLAH KEPADA MANUSIA. Alkitab adalah wahyu khusus Allah 
mengenai diriNya sendiri untuk kita. Tanpa Alkitab, manusia tidak akan pernah mampu 
untuk tahu tentang Allah sama sekali secara pribadi. Manusia akan binasa dalam dosanya 
selamanya. Dari Alkitab kita belajar bahwa Allah itu kasih. Allah itu kudus, adil, dan benar. 
Dia juga adalah Allah yang benar dan hidup dan tidak ada yang seperti-Nya. Ini dikenal 
dengan Theisme, Allah menyatakan diri-Nya kepada kita. Ini berbeda dengan Deisme. 
Deisme adalah sebuah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam 
semesta dan bumi dan kemudian pergi tidur. Ia meninggalkan manusia untuk menghidupi 
diri mereka sendiri.  Ia tidak peduli dengan manusia sama sekali. Maka Deisme mengajarkan 
bahwa Allah tidak berinteraksi atau memberikan manusia Firman-Nya yang kudus. Deisme 
menolak secara total Alkitab itu. 
 
Dengan membaca Alkitab melalui pertolongan Roh Kudus, dengan sikap benar dan 
sungguh-sungguh berhasrat untuk belajar akan Allah, kita akan benar-benar diperkaya dan 
diberkati, karena tidak ada pengetahuan yang lebih besar daripada pengetahuan akan YANG 
MAHATINGGI. Allah telah memberikan manusia Firman (Kata-Kata tertulis) yang mulia 
dan sempurna supaya manusia bisa mengetahui tentang-Nya. Namun yang terbaik adalah Ia 
telah menganugerahkan Putra-Nya yang tunggal, Firman Hidup. 
 

3. PUTRA ALLAH 
 
Jauh melampaui komunikasi dengan manusia melalui Firman yang tertulis, Allah dalam 
“hari-hari akhir” juga berbicara melalui PRIBADI dari PUTRA tunggal-Nya, YESUS 
KRISTUS. Dia adalah Firman Hidup di mana Alkitab juga dikenal sebagai Firman yang 
telah ditulis. 
 
Ibrani 1:1-2 mengatakan, “Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam 
pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka 
pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Putra-Nya...”  
“sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah” (2 Petrus 1:21). 

 
Jauh lebih baik dari kata-kata, Yesus telah datang dengan tubuh manusia, “Firman itu telah 
menjadi manusia, dan diam di antara kita,” (Yohanes 1:1,14). Dalam Yesus, Allah 
menyatakan diri-Nya sendiri dalam pribadi, “…Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah 
melihat Bapa...” (Yohanes 14:9), kata Yesus. 
 
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan 
mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang 
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Firman hidup--itulah yang kami tuliskan kepada kamu….kami beritakan kepada kamu 
juga…” (1 Yohanes 1:1,3). 

 
Yang dicatat dengan setia untuk kita adalah saksi mata dari rasul-rasul yang telah berjalan 
dan berbicara dengan ALLAH PUTRA, TUHAN kita YESUS KRISTUS. Jika kamu ingin 
tahu hati dan jiwa dari Allah, bacalah tentang Yesus yang terdapat dalam INJIL. 

 
 

II. SIFAT DASAR (ALAMI) ALLAH 
 
1. ALLAH ITU ROH (Yohanes 4:24) 

Hendaklah kita jangan berpikir Allah seperti halnya IA adalah manusia – dalam terminologi 
manusia. Allah itu ROH. IA tidak bisa terlihat dengan mata jasmani kita. 

 
2. ALLAH ITU PRIBADI 

Allah berkata kepada MUSA : “AKU ADALAH AKU”. Yesus memanggil Allah dengan 
sebutan “BAPA”. Karakteristik seorang pribadi ada padaNya, seperti memiliki pengetahuan 
(Yesaya 55:9-10), emosi/perasaan (Kejadian 6:6), dan kehendak (Yosua 3:10). 

 
3. ALLAH ITU ESA (SATU) 

Alkitab telah mengajarkan dengan jelas bahwa hanya ada satu Allah (I Timotius 2:5). Dia 
adalah TERTINGGI dan tidak ada yang lain. 

 
4. TIGA PRIBADI DALAM SATU (TRINITAS) 

Allah itu satu Allah, namun terdapat TIGA PRIBADI: BAPA, PUTRA dan ROH KUDUS. 
Ini adalah sebuah misteri, tetapi ini adalah KEBENARAN karena Firman Allah 
mengatakannya. Kita membaca ini dalam aya-ayat ini: 

 
a. Baptisan Yesus, Matius 3:16-17 
b. Amanat Agung, Matius 28:19 
c. Doa Berkat, 2 Korintus 13:14 
d. Johannine Comma (Saksi-saksi Sorgawi), 1 Yohanes 5:7-8 
 
BAPA disebut Allah dalam Roma 1:7, PUTRA, Yesus disebut Allah dalam Ibrani 1:8, dan 
ROH KUDUS disebut Allah dalam Kisah Para Rasul 5:3,4. Tetapi teks terbaik adalah: 

 
1 Yohanes 5:6-9 yang mengatakan, “Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, 
yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah 
yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi 
kesaksian di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu. Dan 
ada tiga yang memberi kesaksian di bumi: Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah 
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satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab 
demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Putra-Nya. 

 
 

BEBERAPA ATRIBUT (KUALITAS) ALLAH  
 
1. ALLAH ITU MAHAHADIR. 

Di segala tempat Allah hadir pada waktu yang sama (Yeremia 23:24).  
 
2. ALLAH ITU MAHATAHU. 

Dia mengetahui segala sesuatu. Ia tahu segala pikiran dan perbuatan kita (Amsal 15:3). Tidak 
ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah, bahkan kematian dari burung pipit (Matius 
10:29). Pengetahuan-Nya tidak bertambah maupun berkurang. 

 
3. ALLAH ITU MAHAKUASA. 

Dia itu Mahakuasa. Dia menciptakan alam semesta dan mengendalikannya. Tidak ada yang 
sulit untuk Allah (Matius 19:26). Segala sesuatu yang memerlukan kuasa melakukannya, 
Allah mempunyai kuasa dalam melakukan hal tersebut. Berapa banyak kuasa yang 
dibutuhkan untuk membangkitkan orang dari kematian? Allah mempunyai kuasa untuk 
melakukannya. 

 
4. ALLAH ITU KEKAL. 

Dia tidak memiliki awal. Dia tidak akan berakhir (Mazmur 90:2). 
 
5. ALLAH ITU TIDAK BERUBAH. 

“Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah” (Malakhi 3:6). Dia itu tetap sama kemarin, hari 
ini dan selama-lamanya.  

 
6. ALLAH ITU KUDUS. 

Dia itu sungguh-sunggu MURNI. Dia membenci dosa. 
 
7. ALLAH ITU ADIL. 

Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah benar dan adil (Mazmur 119:137). Ia tidak pernah 
menghukum dosa dan pendosa lebih ringan atau lebih berat dari hukuman seharusnya. 

 
8. ALLAH ITU KASIH. 

Allah mengasihi semua orang berdosa (Yohanes 3:16). Allah mengasihi semua. Allah 
mengaruniakan Putra Tunggal-Nya Yesus mati untuk manusia. Kasih-Nya adalah kasih tidak 
bersyarat dan kasih yang berkorban (1 Korintus 13:4-7) 

 
9. ALLAH ITU API YANG MENGHANGUSKAN. 
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Ulangan 4:24; Ibrani 12:29. Kelima sifat Allah yang pertama dalam daftar di atas disebut 
dengan incommunicable attributes (sifat-sifat yang tidak dapat dikomunikasikan - 
wariskan). Sifat-sifat tersebut hanya dimiliki oleh Allah. Dia tidak bisa kehilangan satu pun 
dari sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini tidak akan berkurang dalam proses menuju kekekalan. Sifat-
sifat Allah yang lainnya disebut dengan communicable attributes  (sifat-sifat yang dapat 
dikomunikasikan – wariskan). Sifat-sifat itu dapat diberikan kepada setiap orang percaya 
sebagai buah dari Roh Kudus. 

 
III. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN TERHADAP ALLAH? 

 
1. Sebagai satu dari ciptaan Allah, diciptakan dalam gambar Allah sendiri, kita harus 

mengakui-Nya sebagai PENCIPTA DAN ALLAH kita. Dia juga memelihara dan menjaga 
kita. Kita berhutang segalanya atas sebagaimana kita ada dan segala yang kita miliki kepada 
Allah. 

 
2. Maka dari itu, kita harus memberikan kepada-Nya secara TOTAL KESETIAAN dan 

PENYEMBAHAN kita. Yesus mengatakan "KASIHILAH TUHAN, ALLAH-MU, DENGAN 
SEGENAP HATIMU DAN DENGAN SEGENAP JIWAMU DAN DENGAN SEGENAP 
AKAL BUDIMU. Itulah hukum yang terutama dan yang terbesar” (Matius 22:37-38). 
[penekanan ditambahkan] 

 
Seperti diekpresikan dalam pertanyaan pertama dalam KATEKISASI SINGKAT 
WESTMINSTER, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan untuk 
menikmati-Nya selamanya. 

 
3. TETAPI BEBERAPA MENGATAKAN, “AKU TIDAK BISA PERCAYA!” 
 

Memang benar, banyak orang, terutama orang terpelajar dan intelektual mengklaim bahwa 
sebuah hal yang tidak mungkin untuk mereka percaya bahwa Allah itu ada. Apa yang harus 
kita katakan mengenai ini? 

 
Tidak percaya bahwa Allah itu ada justru membuat lebih banyak masalah tidak dapat 
diselesaikan dari pada dengan rendah hati menerima fakta bahwa Allah itu ada. Karena orang 
yang menolak untuk percaya kepada Allah, sama saja mengatakan tidak ada PENCIPTAAN. 
Segala sesuatu terjadi karena kebetulan. Kehidupan tidak diciptakan, tetapi ada karena 
“kebetulan atau kecelakaan” dari hal-hal mengenai kematian sampai hal-hal  mengenai 
kehidupan. Manusia “berevolusi” dari binatang yang rendah. Jika semua ini terjadi karena 
kebetulan, maka tidak ada tujuan khusus manusia hadir di bumi, dan masa depan manusia 
tidak diketahui. Semua gambaran ini suram dan tidak pasti. 

 
Orang berkata bahwa mereka “tidak bisa percaya Allah”. Ini karena disebabkan oleh 
konsekuensi dari penerimaan akan Dia. Jika saya mengakui Allah, ini berarti saya juga 
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percaya Dia adalah Pencipta. Sekarang, jika Ia menciptakan saya dan segala sesuatu, maka 
Dia mempunyai hak atas kasih, loyalitas dan penyembahan saya. SAYA AKAN 
MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB kepada-Nya. Saya tidak dapat melakukan apa saja 
seenak yang saya inginkan. 

 
Jika saya percaya kepada Allah, saya harus menghadapi konsekuensi atas kepercayaan itu: 
Saya harus menerima PERINTAH-PERINTAHNYA DAN MEMATUHI SEMUA. Itu 
berarti SELURUH HIDUP SAYA HARUS DIHIDUPI DALAM KETAAATAN AKAN 
KEHENDAK-NYA. Itu berarti segala area dari hidup saya harus berubah secara radikal atau 
drastic. 

 
Jadi, kepercayaan akan Allah membawa harga. Banyak orang tidak rela membayar harga 
tersebut. Mereka menutupinya dengan kepintarannya dengan mengatakan, “saya tidak bisa 
percaya,” yang sebenarnya berarti, “saya tidak akan percaya.” Itu adalah melakukan dosa 
kesombongan.    

 
Tetapi, tidak peduli apa yang orang percaya, fakta tentang Allah tidak bisa diubah, dan tujuan 
terakhir serta kepastian untuk kita berhadapan dengan-Nya karena penghakiman tidak bisa 
dihindari. 

 
4. Kita harus takut akan Allah. Hal ini adalah permulaan hikmat. Mazmur 111:10 mengatakan 

“Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal 
budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya.” Juga dalam Amsal 1:7 
mengatakan “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan.” Lihat juga Amsal 9:10. 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 1: ALLAH 
 
Isilah yang kosong (satu huruf untuk siap spasi) 
 

1. Hanya ada  ___   ___    ___   ___  Allah yang benar. 
2. Allah  ___   ___    ___   ___  ____ punya awal dan  ___   ___    ___   ___  ___ punya 

akhir. 
3. Allah tidak  ___   ___    ___   ___   ___   ___ membuat kesalahan. 
4. Allah menciptakan  ___   ___    ___   ___    ___   ___   sesuatu. 
5. Allah tahu  ___   ___    ___   ___   ___  pikiran-pikiran dan kata-kata serta perbuatan-

perbuatanku. 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 

6. Kita harus menghadap Allah dengan 
a. Santai 
b. Hormat 
c. Angkuh 

7. Daftarkan tiga cara Allah menyatakan diri-Nya sendiri. 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

8. Apa saja beberapa sifat-sifat Allah yang tidak dapat diwariskan (incommunicable 
attributes) dan yang dapat diwariskan (communicable attributes)? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

9. Dengan mengutus Yesus Kristus  datang ke dunia, Allah menyatakan _________ Nya 
a. Murka 
b. Kesenangan 
c. Kasih kepada manusia 

 
10. Kita harus mengasihi dan melayani Allah 

a. Setiap hari 
b. Pada hari Minggu saja 
c. Kapan saja kita rasa kita mau 
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Pelajaran 2  

MANUSIA  
 

Teks: 
Kejadian 1:26-27 

Kejadian 2:7, 18, 21-25 
 

Apakah itu MANUSIA? Ini adalah pertanyaan besar.  

 
Apakah Manusia adalah produk terakhir dari toeri Evolusi atau dia adalah puncak dari Penciptaan 
yang ilahi? Jawabannya untuk pertanyaan ini telah memiliki efek yang mendalam dan melebar 
pada pemahaman kita dari asal dan makna kehidupan, moral dan perilaku, kemasyarakatan dan 
pandangan masa depan, termasuk kekekalan.  

 
Sebagian besar orang sekarang ini memegang pendapat yang pertama, bahwa manusia itu ada 
karena Evolusi. Ini adalah pendapat dari orang-orang yang dikatakan sebagai yang berintelek 
tinggi, ilmuwan, dan para professor di perguruan tinggi dan bahkan banyak teolog, professor 
sekolah tinggi Alkitab dan para pendeta. Hampir di semua sekolah, perguruan tinggi, dan 
universitas diseluruh dunia, filosofi atau teori dari Evolusi diterima, diajarkan dan disebarkan 
sebagai suatu fakta. Oleh karena itu orang-orang pada umumnya (awam) sekarang percaya bahwa 
mereka berasal dari kera atau sejenis kera seperti binatang.  

 
Ketika pendapat yang terkenal ini sudah begitu memasyarakat dan kepercayaan pada teori Evolusi 
sedang disamakan dengan “pengajaran yang tinggi” dan “Ilmu pengetahuan” jalan keluar apakah 
yang ada untuk orang pada umumnya agar bisa berpikir sebaliknya dan melakukan perlawanan 
terhadap yang sekarang ini? Oleh karena itu banyak orang Kristen, ikut terlarut dalam pandangan 
yang tidak berke-Tuhanan ini sehingga mereka kehilangan imannya. Begitu juga dengan kaum 
Injili Baru yang telah berkompromi dengan iman mereka dengan mengawinkan atau 
mengabungkan teori salah dari evolusi dengan keberadaan dari Allah. mereka telah berkompromi. 
Posisi kekompromian dari iman kristen mereka yang dikenal dengan nama Theistic Evolution 
(keTuhanan yang berevolusi). Mereka mengakui bahwa Allah menggunakan evolusi untuk 
menciptakan alam semesta! perkawinan/penggabungan ilmu pengetahuan yang tidak ilahi dengan 
keilahian Allah dan alkitab ini adalah perzinahan rohani.  

 
Apa yang kita katakan tentang hal ini? Apakah kepercayaan kita didalam Allah dan penciptaan itu 
beralasan atau dapat diterima? Apakah masih hal kepercayaan ini masih dapat bertahan 
berhadapan dengan teori Darwin? Dapatkah kita menerima kitab Kejadian dan berpegang teguh 
pada saat kita menghadapi dunia yang jahat?  
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Mari kita memperhatikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan membingungkan 
dan melihat jawaban yang beralasan/masuk akal yang Allah berikan dari kitab suci untuk bertahan 
dan mendukung kebenarannya. Marilah kita melalui iman yang berdasarkan kepada Firman Allah 
yang kudus dan dengan berbagai cara mencari kebenaran untuk jiwa kita. Paling tidak kita berdiri 
diatas kebenaran pada saat kita berdiri diatas dunia yang berbahaya. Tujuan abadi kita harus 
berdasarkan kepada pemeliharaan Firman Allah yang dijaga dan yang tidak mengandung 
kesalahan.  

 

DAPATKAH ILMU PENGETAHUAN MEMBERITAHUKAN KITA 
TENTANG ASAL MULANYA MANUSIA? 

Teori dari Evolusi sudah banyak diterima sebagai suatu dasar ilmu pengetahuan yang dapat 
dibuktikan. Sehingga orang pada umumnya berpikiran bahwa untuk tidak percaya kepada evolusi 
adalah orang yang tidak ilmiah. Ini adalah sesuatu sikap pemikiran yang paling berbahaya dan 
jangan sampai membiarkan hal ini berkelanjutan. 

 
Apa itu ilmu pengetahuan? Menurut kamus yang berjudul “Chamber abad ke 20” mendefinisikan 
hal ini sebagai berikut: Pengetahuan yang dipastikan dengan pengamatan dan percobaan, 
secara kritis, sistimatik dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum. Jika Evolusi adalah suatu 
ILMU PENGETAHUAN, maka evolusi harus sesuai dengan definisi dan persyaratan-persyaratan 
itu.  

 
ILMU PENGETAHUAN dapat dipelajari, diamati, dan dicoba melalui fenomena dan proses fisik 
saat ini. Hal ini tidak dapat dipelajari walaupun terjadi pada zaman lalu yang sudah lama (menurut 
pengikut Evolusi “Sesuatu yang berabad-abad lamanya,” “ratusan juta tahun yang lalu’) 

 
Dengan kata lain:  kejadian-kejadian sebelum sejarah manusia dan proses fisik yang membuat 
terjadinya bumi dan semua kehidupan yang ada TIDAK DAPAT dipelajari secara metode ilmiah 
sekarang ini. Pengevaluasian kejadian pra sejarah dengan mengaplikasikan pengetahuan kita 
sekarang ini adalah BUKAN ILMU PENGETAHUAN. Setiap ILMUWAN yang jujur akan 
setuju dengan pernyataan ini.  Jadi evolusi ADALAH PERKIRAAN. lebih buruknya lagi evolusi 
adalah BUKAN SUATU KENYATAAN.  

 
Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa EVOLUSI BUKAN SUATU ILMU 
PENGETAHUAN. Ini hanyalah perkiraan bukan kenyataan/fakta. Ini merupakan hal yang lucu 
untuk anak-anak Allah untuk percaya kepada ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan keilahian 
didalam Allah itu sendiri.  
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ILMU PENGETAHUAN TIDAK DAPAT MEMBERITAHUKAN KITA 
SEGALA SESUATU TENTANG ASAL USUL MANUSIA 

Jika kita mau tahu segala sesuatu tentang asal mula manusia, hanya ada SATU CARA yaitu: KITA 
MENDAPAT HAL ITU DARI YANG MAHA HADIR pada saat KEJADIAN ITU 
BERLANGSUNG! Dia/Tuhan adalah saksi tentang asal mula dari dunia kita. Kita harus bersandar 
kepada AlLAH PENYEBAB BESAR UTAMA, SANG PENCIPTA.HANYA DIA YANG 
DAPAT MEMBERITAHUKAN KITA TENTANG ASAL USUL MANUSIA. 

 
Dengan kata lain, kita harus bersandar pada Wahyu yang Ilahi. Tidak ada sumber informasi 
yang tepat.  

 
Kita sudah sampai pada kesimpulan yang penting ini, marilah kita menguji apa itu yang dinamakan 
teori dari evolusi.  

 

APA YANG MEREKA MAKSUDKAN DENGAN EVOLUSI? 
Yang pertama: 

1. Evolusi hanya sebuah TEORI atau perkiraan  

2. Evolusi BUKANLAH sebuah kenyataan. 

3. Evolusi TIDAK TERBUKTI terbukti 

4, Evolusi TIDAK DAPAT dibuktikan,  

Ini adalah Keempat pernyataan dasar yang sederhana yang dapat menguji keseluruhan masalah. 

 

PROSES DARI EVOLUSI  
Sangat sederhana dan luas definisinya, Evolusia adalah TEORI atau dugaan yang menyatakan 
bahwa segala sesuatu benda telah dibentuk oleh sebuah proses perubahan atau pembaharuan 
melalui proses alami atau proses yang memakan waktu yang lama (“ratusan atau ribuan juta tahun” 
dari sebelum adanya bahan-bahan baku.  

 
Dalam beberapa bagian lautan jaman purba kala, bahan-bahan kimia terjadi “oleh sebuah 
kombinasi yang baik” dan “dibawah kondisi yang baik” menjadi bentuk sebuah sel yang hidup.  

 
Dari bentuk hidup sederhana ini, melalui waktu yang lama, oleh proses yang berangsur-angsur 
lambat, beragam dan hidup yang lebih terartur tersusun terbentuk. 
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Apakah proses Evolusi masih berlangsung sekarang ini? Oh iya! Jadi oramg-orang yang percaya 
Evolusi menyatakannya dengan yakin. Apakah kita melihat hal itu terjadi? Oh tidak! Hal itu 
membutuhkan ratusan atau jutaan tahun, kita tidak dapat mengharapkan untuk melihatnya didalam 
hidup kita! 

 
Apakah urutan/mekanisme dibelakang Evolusi? Murni PERUBAHAN! Apakah tujuan dari 
semuanya itu? Sejak hal ini terjadi oleh karena peribahan, maka dengan jelas tidak ada tujuan yang 
khusus.  

 

APAKAH YANG AKAN TERJADI/ AKIBATNYA DARI KEPERCAYAAN 
PADA “EVOLUSI”? 

1. Karena segala sesuatu terjadi karena perubahan, tanpa adanya pemikiran dan kekuatan yang 
super, maka hal itu akan mengikuti kesimpulan seperti dibawah ini: 

Kepercayaan kepada Allah tidak diperlukan,                           

karena kepercayaan itu juga” tidak ilmiah”. 

2. Oleh karena itu, orang yang secara murni yang percaya Evolusi tidak dapat percaya pada 
Allah. Dia adalag seorang ATHEIS. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang tidak percaya 
kepada Alkitab dan asal mula kehidupan. 

 
3. Sejak evolusi menyatakan bahwa segala sesuatu berlangsung semakin membaik, manusia 

adalah bagian yang paling tinggi, “semakin membaik”. Oleh karena itu manusia tidak perlu 
seorang Juru selamat. Manusia mampu untuk mengurus dirinya sendiri.  

 
Untuk para pengikut teori evolusi, rencana penebusan Allah                                                                            

adalah tak berarti, tidak diperlukan. 

 
4. Pengajaran dari teori evolusi telah mendorong dengan kuat, sekuler dan material filsafat 

orang modern secara merata.  

(sekuler= menyinggung atau mencakup hal-hal dunia yang kelihatan sekarang) 

 
5. Pengajaran dari Evolusi telah melahirkan pemikiran ajaran yang tidak ilahi dan jahat yang 

diajarkan disekolah dan filsafat. Contohnya komunisme, sosialisme, anarkisme, nazisme, 
dan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak bermoral. Hal itu juga melahirkan sesuatu 
yang tidak bermoral dan kemerosotan moral dimana manusia berprilaku seperti binatang-
binatang buas. 
 

Pengajaran dari evolusi telah merubah manusia menjauh dari Allah.  ini adalah sebuah hal 
yang paling jahat dan ideologi yang menghancurkan. 
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DAPATKAH TEORI EVOLUSI DIUJI BERDASARKAN ILMU 
PENGETAHUAN? 

 
Ya! Tentu marilah hal ini diuji melalui pengujian secara ilmiah. 

 

 

Di atas adalah sebuah ringkasan sederhana dari teori dari Evolusi. 

 
Untuk sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk terus mengajar Evolusi sebagai sebuah 
fakta ilmiah adalah KETIDAKJUJURAN dan TIDAK ILMIAH. 

 
Sekarang, mari kita kembali kepada YANG MEMULAI itu semua – ALLAH kita dan PENCIPTA 
dan melihat yang Dia katakana tentang asal usul dari MANUSIA.  

 

 

“Ilmu Pengetahuan mengatakan” 

Tidak ada bukti ilmiah. Ilmu pengetahuan 
hanya bisa mengatakan “tidak tahu” 

“Evolusi Mengatakan” 

1. Hidup berasal “berabad-abad yang 
lalu”, mungkin jutaan tahun yang lalu  
  

 2. Hidup dimulai dengan “generasi 
yang secara spontan keadaan sudah 
tepat”.            

         

       3. Dengan “evolusi”, bentuk hidup 
yang sederhana secara terus 
menerus menjadi semakin sangat 
tersusun dan berkembang dengan 
sendirinya  

      4. Dengan proses “Evolusi” semua 
jenis binatang binatang (dan 
manusia) telah timbul di bumi ini.   

    

     5.   Manusia adalah perkembangan dari 
kera yang lebih hebat  

Ilmu pengetahuan tidak pernah berhasil 
didalam menciptakan kehidupan dari 
benda yang tidak hidup. “Generasi yang 
secara spontan” tidak pernah diamati 
terjadinya kapan  

 Pengamatan ilmiah bertentangan dengan 
“evolusi”. Sesuatu benda hanya menjadi 
lebih burukl dan kurang tersusun ketika 
bergantung dengan diri sendiri.  

 tidak pernah diamati bahwa proses evolusi 
menghasilkan satu jenis mahluk hidup 
melalui mahluk hidup lain. Evolusi tidak 
dapat menjelaskan asal usul dari jenis 
mahluk hidup.  

 Tidak ada bukti ilmiah untuk semua itu, 
perhubungan yang hilang tetaplah hilang.   
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“PADA MULANYA ALLAH TELAH MENCIPTAKAN”                                                                                                          
URUTAN DARI PENCIPTAAN                                                                                                                                               

(Kejadian pasal 1) 

HARI 1  Malaikat-malaikat, langit-langit (lapis ke-2 luar angkasa atau stratosfir dan lapis ke-      
3: surga), gelap, terang, bumi (belum berbentuk dan kosong). 

HARI 2  Cakrawala atau “langit” untuk memisahkan air yang diatas dan dibawah (langit lapis 
1- atmosfir kita) 

HARI 3  Bumi-tanah kering dan perairan-lautan, tumbuh-tumbuhan, vegetasi 

HARI 4  Penerang langit (matahari), bulan dan bintang-bintang didalam galaxy 

HARI 5 Ikan dan ungags. 

HARI 6 Binatang-binatang darat dan melata. LAKI-LAKI dan PEREMPUAN. 

HARI 7  Hari istirahat. 

 

Kejadian 1:31 

“Dan Allah telah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan 
jadilah pagi, itulah hari keenam.”  

 
CATATAN: Semua ciptaan Tuhan memiliki usia. Pohon berumur satu hari 24 jam tetapi 
TAMPAKNYA PERLU WAKTU bertahun-tahun bagi mereka untuk tumbuh dewasa dengan 
kemampuan untuk memperbanyak diri. Hal ini juga secara benar terjadi pada burung-burung, ikan-
ikan dan bianatang darat termasuk Adam dan Hawa. Alam semesta juga memiliki jangka waktu 
sepertinya sudah lama. Sepertinya cahaya dari bintang-bintang terjauh membutuhkan ribuan tahun 
cahaya untuk mencapai kita, tetapi baru berumur beberapa hari ketika Adam dan Hawa 
memandang ke atas dan melihat mereka. Tuhan yang telah menciptakan bintang-bintang juga 
menciptakan sinar cahaya dari semua bintang yang memberi alam semesta usia  

 

ASAL MULA MANUSIA  
Kejadian 1:26-27 

(Gen 1:26) Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa 
Kita, …  Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya…laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka”. 
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CATATAN: 

1. Tindakan penciptaan dari Allah yang perkasa memakan waktu secara literal 6 x 24 jam. 
Bagaimanapun kata sifat berupa angka yang digunakan dalam Alkitab selalu dipahami 
secara literal. Contohnya: 2 hari atau 3 hari atau 5 minggu, kesemuanya, dipahami secara 
literal yaitu 1 hari 24 jam. Pada hari ke-enam dan hari yang terakhir menjadi puncak ciptaan 
Allah yaitu MENCIPTAKAN MANUSIA. 
 

2. Allah membentuk laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya sendiri. Laki-laki 
dan PEREMPUAN, adalah unik atau khusus. Manusia berebeda denga binatang. Manusia 
mempunyai pengetahuan, pilihan moral, bebas memilih dan kehendak bebas. 
 

3. Manusia diatur oleh penciptanya untuk mengatur/menguasai seluruh bumi dan semua 
ciptaa-Nya dibumi, diudara, dan didalam laut, untuk menahlukkan bumi dan mengisinya 
(Kejadian 1:26-28) 
 

4. Allah menciptakan MAnusia untuk kemuliann-nya, untuk memiliki persekutuan dan untuk 
beribadah dan memuliakan-NYA. 

 

TAMAN EDEN 
Kejadian 2:8, 18 mengatakan, 

“Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di eden, di sebelah dak baik kalua manusia itu 
seorang diri timur, disitulah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu... dan TUHAN 
Allah berfirman. “tidak baik kalua manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadilkan penolong 
baginya, yang sepadan dengan dia.” 

 
Allah membuat Adam tertidur dan mengambil satu dari tulang rusuknya, dan Dia membentuk 
Perempuan. Kemudian Allah memberikan perempuan itu kepada Adam. “Dan Adam berkata. Ini 
adalah dia tulang dari tulangki, dan daging dari dagingku” (Kejadian 2:23) 

 
Didalam taman yang teratur dan indah ini, Tuhan Allah mengadakan upacara pernikahan kudus. 
“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan berasatu dengan 
isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” (Kejadian 2:24) 

 
Didalam Taman Eden, Aadan dan isterinya menjadi pelayan-pelayan Allah, untuk memelihara 
taman itu, untuk menjadi pengatur dari semua bumi dan semua mahluk yang hidup- dibawah 
pengaturan langsung dari Allah dan bersekutu dengan Dia, dan hanya bertanggung jawab hanya 
kepada Dia. 
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Ini adalah keadaan pada permulaan dari penciptaan, sebuah keadaan yang diartikan untuk 
berlangsung selamanya, tetapi tunduk kepada suatu persyaratan: 

 
“Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, 
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati” (Kejadian 2:17). 

 
Allah hanya memberikan satu persyaratan yang sederhana: 

 
TAAT maka HIDUP, 

Atau  

MELANGGAR maka MATI! 

 
Jika Adam dan istrerinya telah mengacuhkan perintah Allah, Kebahagian kekal adalah milik 
mereka- dan semua manusia. Adam telah mewakili semua manusia di taman Eden. Kegagalan 
mereka untuk bertahan terhadap ujian tersebut membuat semua ciptaan dalam sebuah kutukan, 
membawa hal itu dan semua manusia kedalam dosa dan terpisah dari Allah. Kutukan itu membawa 
kematian baik secara fisik maupun secara secara rohani dan akhirnya membawa kematian kedua 
yaitu hukuman kekal dan terpisah dari Allah. Tindakan dari ketidak taatan mereka dan kebodohan 
mereka juga mengerakkan RENCANA UTAMA ALLAH AKAN PENEBUSAN, yang 
membentuk CATATAN ALKITABIAH.  

 

FIRDAUS YANG HILANG 
Musuh Allah nomor satu yaitu Setan, tidak lagi bertindak untuk merusak pemandangan yang indah 
dari Taman.  

 
Bacalah Kejadian 3 yang merupakan kejadian sedih dari kejatuhan Manusia, yang didalangi oleh 
Setan. Godaan itu sangalah kuat. Hawa jatuh kedalamnya karena “nafsu daging, dan nafsu mata, 
dan nafsu kesombongan hidup” (1 Yoh 2:16). Hawa terlibat dalam percakapan dengan ular, 
membuat percakapan paling dasyat dari semua sejarah. Dai dengan mudah menelan umpan dari 
setan, Adampun mengikutinya. Dunia jatuh kedalam dosa selamanya.  

 
Terjadi pemberontakan di Taman Ede! Dan hal itu terjadi dengan segera setelah penciptaan. 
Sebuah kisah sedih dan tragis urutan kejadiannya seperti dibawah ini (Kejadian 3:14-21). 

1. Allah mengutuk ular. 
2. Allah mengutuk perempuan, “susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau menguasai laki-
laki, dan dia akan berkusa atasmu” (ayat 16)  
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3. Allah mengutuk laki-laki dengan bekerja keras, susah dan sedih, sakit dan penderitaan, 
kematian (ayat 18,19) 

4. Allah mengutuk tanah, duri dan semak akan keluar dari tanah.  
 

Walaupun demikian, bahkan sebagai Tuhan Allah menucapkan jelas penghukuman kepada 
NENEK MOYANG kiita, Ia masih menunjukan kasih dan belas kasihan,  

 
1. Allah mengambil kulit binatang dan mengenakan serta menutupi ketelanjangan Adanm dan 

Hawa (ayat 21) hal ini memberikan suatu pengertian tentang kedatangan Kristus, Anak 
domba Allah, korban yang besar untuk dipersembahkan oleh karena dosa-dosa orang 
banyak. Dan hadiah-Nya akan “Jubah keadil-benaran” agar kemaluan dan kelemahan kita 
agar tidak kelihatan 
 

2. Allah telah menjanjikan seorang juruselamat, Yesus yaitu keturunan dari perempuan yang 
akan meremukkan kepala si ular (ayat 15), tumitnya sendiri akan diremukkan, demi kita. 
 

3. Perjanjian kerja yang sudah gagal dipatuhi oleh manusia diganti dengan perjanjian anugerah. 
Manusia mati secara rohani saat mereka makan buah yang terlarang. Adam telah mewakili 
manusia dan bukan perempuan. Hanya SETELAH Adam memakan sehingga semua mahluk 
jatuh dengan dia. Kematian rohani langsung terjadi. Manusia sekarang sudah mati rohani 
sejak mereka berada dalam kandungan ibu. Oleh Kasih karunia Allah, Adam hidup sampai 
umur 930 tahun setelah itu dia mati. Jika dia percaya pada Allah selama dia hidup, dia tidak 
perlu mengalami kematian kedua. Ketiga macam kematian ini (rohani, fisik dan kematian 
kedua) berlaku untuk semua manusia, yang lahir dari bapak dan ibu.  

 

KESIMPULAN 
Oleh penciptaan, Manusia diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. berbeda dengan binatang, 
Mansuia adalah ciptaan khusus. Hanya manusia yang mempunyai akal serta mengumpulkan 
dan menyebarkan pengetahuan. Hanya manusia yang mempunyai kemampuan berbahasa dan 
berkomunikasi.  

 
Kareana Manusia diciptakan dalam gambar Allah, dia sadar akan Allah. Dia dapat 
berkomunikasi dengan Allah, berdoa dan menyembah. 

 
Tetapi Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dalam pelaksaannya manusia 
dapat memilih taat atau tidak taat. Mansuai punya BEBAS memilih. Manusia dapat memilih 
berdosa atau tidak berdosa. 
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Tetapi oleh ketidaktaatannya, manusia pertama yaitu Adam terjun kedalam penderitaan dan 
kematian (Roma 5:12). Inilah yang dinamakan kejatuhan manusia. Kematian bukanlah sebuah 
proses dari evolusi. Itu adalah upah dari dosa. Oleh karena ketaatan Kristus, yaitu Adam kedua, 
Dia telah menebus semua ciptaan dan manusia (Roma 5:15-21). 

 
Sekarang Allah menawarkan kepada manusia jalan dari kehidupan yang kekal dan pendamaian 
untuk kembali kepada keadaan awal dan masih banyak lagi. Manusia mempunyai sebuah 
pilihan moral dan kehendak bebas, Allah menawarkan keselamatan didalam Yesus Kristus. 
Hanya didalam DIA, manusia mendapat hidup kekal dan sorga. Tanpa KRISTUS, manusia 
tidak mempunyai harapan. 

 
Pilihan ada dikita juga. Didalam Kristus, kita akan di restorasi, perbaiki kepada persekutuan 
kita yang semual dengan Allah secepatnya. Apakah kamu sudah menerima YESUS KRISTUS 
sebagai juru selamat TUHAN dan JURUSELAMAT secara pribadi? 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAN BAGIAN 2: MANUSIA 

 

Isilah garis yang kosong (satu garis satu huruf) 

 
1. Allah menyelasikan penciptaanya dalam __ __ __ __ hari 

 
2. Allah telah menciptakan manusia pada hari ke __ __ __ __ __  

 
3. Allah menciptakan manusia dalam __ __ __ __ __ __ Nya 

 
4. Allah menciptakan manusia dengan sebuah kehendak  __ __ __ __ __  

 
5. Cipataan Allah adalah sangat __ __ __ __ 

 
6. Oleh dirinya sendri, Manusia 
a) Adalah semakin baik setiap waktu 
b) Sudah hilang semuanya 
c) Dapat mencari jalan kesorga 

 
7. Bagaimana kematian masuk kedalam dunia? …………………………………………. 

 
8. Hidup berawal dari  
a) generasi yang sudah ada dengan sendirinya 
b) Penciptaan yang ilahi 
c) Evolusi 

 
9. Teory dari evolusi telah melahirkan  
a) Ideologi yang tidak ilahi seperti komunisme, materialism, Nazisme, anarkisme 
b) Masyarakat misionaris 
c) Bererja Alkitab Presbyterian 

 

10. Perjanjian jenis apa yang Allah berikan sebelum manusia jatuh kedalam 
dosa? …………………. 

       11.  Perjanjian jenis apa yang Allah berikan segara sesudah mansia jatuh kedalam dosa? 
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Pelajaran 3 

ALKITAB 
 

Teks: 
2 Timotius 3:16, Mazmur 119:89; 105:130, 2 Petrus 1:20-21, 

Mazmur 12:6-7, Matius 5:18; 24:35, Markus 13:31, 
Lukas 21:33, Wahyu 22:18-19 

 
I. APA YANG DIKATAKAN BEBERAPA ORANG HEBAT 

 TENTANG ALKITAB 
 
1. Abraham Lincoln: 

Saya percaya Alkitab adalah hadiah terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Semua 
yang baik dari juruselamat dunia diberitahukan kepada kita melalui buku ini. 

 
2.     George Washington 

Mustahil untuk memerintah dunia dengan benar tanpa ALLAH dan ALKITAB. 
 
3.  Charles Dickens 

Perjanjian Baru adalah buku terbaik yang pernah atau yang akan dikenal di dunia. 
 
4.  Sir Isaac Newton 

Ada lebih banyak tanda-tanda otentik dalam ALKITAB dari pada sejarah duniawi lainnya. 
 
5.  Sir Winston Churchill 

“Batu karang kitab suci yang tak tertembus”. Kami menolak dengan cemoohan semua mitos 
yang dipelajari dan dikerjakan bahwa Musa hanyalah tokoh legendaris. Kami percaya bahwa 
pandangan yang paling ilmiah, yang terbaru dan konsepsi rasionalistik, akan menemukan 
kepuasan penuh dalam mengambil Alkitab secara harfiah dan dalam mengidentifikasi salah 
satu manusia terhebat dengan lompatan paling maju yang pernah dibuat dalam sejarah 
manusia. 

 
Kita yakin bahwa semua kejadian-kejadian, nama-nama, tempat-tempat dan tempat- tempat 
kejadian persis seperti yang ditetapkan sesuai dengan kitab suci. Alkitab ditulis oleh Allah sendiri 
melalui pengilhaman. Alkitab telah dijaga dengan sempurna oleh Allah sendiri sepanjang zaman 
and tanpa kesalahan sehingga umat Allah dengan percaya diri dapat selalu mengatakan bahwa 
mereka mempunyai Firman Tuhan yang diilhamkan dan sempurna hari ini dan seterusnya. 
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II. ISI ALKITAB 
 
PERJANJIAN LAMA - 39 BUKU 
 
1. BUKU SEJARAH - “Kebangkitan dan kejatuhan Bangsa Yahudi” 

1. Kejadian (Buku permulaan) 
2. Keluaran (Keluarnya bangsa Israel dari Mesir) 
3. Immamat (Kehidupan rohani bangsa Israel di bawah kepemimpinan imam - imam) 
4. Bilangan (Penghitungan bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun) 
5. Ulangan (Pemberian hukum yang kedua kali) 
6. Yosua (Penaklukan tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua) 
7. Hakim- Hakim (Bangsa Israel di bawah kepemimpinan hakim-hakim) 
8. Rut (Garis keturunan kerajaan) 
9. 1 Samuel (Israel memilih raja pertamanya) 
10. 2 Samuel (Israel dibawah pemerintahan raja-raja) 
11. 1 Raja-Raja (Israel terpecah di bawah pemerintahan raja-raja) 
12. 2 Raja-Raja (Israel dibawa kepembuangan di bawah pemerintahan raja-raja) 
13. 1 Tawarikh (Catatan sejarah kerajaan selatan) 
14. 2 Tawarikh (Catatan sejarah kerajaan selatan) 
15. Ezra (Kembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan) 
16. Nehemia (Pembangunan kembali tembok kota) 
17. Ester (Tangan Tuhan dalam urusan bangsa) 

 
B.  BUKU PUISI - “Satra Pada Zaman Keemasan Bangsa” 

18. Ayub (Penderitaan seorang saleh) 
19. Mazmur (Puji-pujian orang Yahudi, untuk hiburan, dorongan dan ibadah) 
20. Amsal (perkataan-perkataan bijaksana raja Salomo) 
21. Pengkhotbah (pengkhotbah merenungkan masalah-masalah hidup) 
22. Kidung Agung (puji-pujian bermutu tinggi) 
23. Ratapan (Ratapan Yeremia setelah kehancuran Yerusalem) 

 
C.     BUKU NABI-NABI - “Sastra Pada Hari-Hari Gelap” 

24. Yesaya 
25. Yeremia  
26. Yehezkiel  
27. Daniel  
 

 
 
 
 
 

Nabi-Nabi Besar (empat) 
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28. Hosea 
29. Yoel 
30. Amos  
31. Obaja 
32. Yunus 
33. Mikha 
34. Nahum 
35. Habakuk 
36. Zefanya  
37. Hagai 
38. Zakharia 
39. Maleakhi  
 

 
PERJANJIAN BARU – 27 Buku 
 
D.     INJIL - “Kabar Baik Tentang Raja dan KerajaanNya) 
 

1. Matius 
2. Markus 
3. Lukas 
4. Yohanes 

 
E.     KISAH PARA RASUL - “Datanglah KerajaanMu” 

5. Kisah Para Rasul atau Roh Kudus 
 
F.   SURAT-SURAT-“Pengajaran-Pengajaran Lebih Lanjut dan Prinsip-Prinsip Kerajaan 

Allah” 
6. Roma 
7. 1 Korintus 
8. 2 Korintus 
9. Galatia 
10. Efesus 
11. Filipi 
12. Kolose 
13. 1 Tesalonika 
14. 2 Tesalonika 
15. 1 Timotius 
16. 2 Timotius 
17. Titus 
18. Filemon 

Nabi-Nabi Kecil 
(sembilan) 



24 
 

19. Ibrani 
20. Yakobus 
21. 1 Petrus 
22. 2 Petrus 
23. 1 Yohanes 
24. 2 Yohanes 
25. 3 Yohanes 
26. Yudas 

 
G.    WAHYU (Akhir zaman) - “Hal-Hal yang Harus Segera Terjadi” 

27. Wahyu 
 

III. APA ITU ALKITAB? 
 
ALKITAB adalah FIRMAN ALLAH. Tanpa salah, diilhamkan secara sempurna dan 
dipelihara secara sempurna sepanjang zaman untuk kita oleh Allah. 
 
ALKITAB adalah catatan hubungan ALLAH dengan manusia, dari awal hingga kesudahan segala 
sesuatu. Alkitab menceritakan penciptaan manusia, kejatuhan dan penebusan. Alkitab 
mengungkapkan RENCANA ALLAH tentang KESELAMATAN untuk manusia. Alkitab 
mengungkapkan KEHENDAK ALLAH untuk kamu dan saya. Allah menyatakan Dirinya sendiri 
kepada manusia berdosa. 
 
Pesan Perjanjian Lama adalah: Juru Selamat akan datang! Perjanjian Baru mengatakan: Juru 
Selamat sudah datang! Keduanya mengatakan: Juru Selamat akan datang kembali! 
 
ALKITAB mempunyai solusi untuk semua masalah-masalah dunia yang kompleks dan tak 
terselesaikan. Alkitab mempunyai solusi untuk masalahmu - semuanya, tanpa terkecuali. 
 
ALKITAB ADALAH FIRMAN HIDUP KEKAL 
 

IV. BAGAIMANA ALKITAB DITULIS? 
 
PENGARANGNYA ADALAH ALLAH SENDIRI (Doktrin Inspirasi) 
Ketika manusia adalah agen yang bertanggungjawab dalam menulis buku-buku pada Alkitab, 
PENGARANGNYA atau PEMIKIR UTAMA dari ALKITAB adalah ALLAH SENDIRI. 
 
Biarkan FIRMAN TUHAN menyatakan (Otoritas Tertinggi) 
“Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia; tetapi oleh dorongan Roh Kudus 
orang-orang berbicara atas nama Allah” (2 Petrus 1:21) 
 
“Semua tulisan diilhamkan oleh Allah…” (2 Timotius 3:16) 
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1 Tesalonika 2:13 menyatakan, “dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga 
kepada Allah, sebab kamu telah menerima Firman Allah yang kami beritakan itu, bukan 
sebagai perkataan manusia, tetapi- dan memang sungguh-sungguh demikian- sebagai 
Firman Allah, yang bekerja juga dalam kamu yang percaya.” 
 
Dalam penulisan kitab Wahyu, TUHAN YESUS menunjuk rasul Yohanes dengan perkataan: 
“Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan 
terjadi sesudah ini.” (Wahyu 1:19) 
 
Apa dasar yang yang ada untuk mengatakan bahwa pengarang ALKITAB adalah ALLAH 
SENDIRI? Pertanyaan bagus! Mari kita beri jawaban yang masuk akal. 
 
ALKITAB memiliki 66 BUKU 
 

Ditulis oleh 40 orang, 
Dalam berbagai perjalanan hidup yang berbeda 

selama 60 generasi dan 1.600 tahun 
Di tempat-tempat yang terpisah 
Di 3 benua (Asia, Afrika, Eropa) 

Dalam 3 bahasa (Ibrani, Aram, Yunani) 
 

Tapi ketika 66 buku diletakkan bersama sebagai ALKITAB, mereka membentuk satu volume 
yang harmonis, menceritakan satu cerita: KASIH ALLAH UNTUK MANUSIA BERDOSA. 
Hanya ada satu tema dari awal hingga akhir, tanpa pertentangan atau area yang saling 
bertentangan. HANYA SATU BUKU YANG HARMONIS- BUKU ILAHI! 
 
Bagaimana ini mungkin, kecuali untuk fakta ini: dibalik banyak juru tulis ada SATU 
PENGARANG, ALLAH. 
 
Karena itu melalui Alkitab, “Beginilah Firman Tuhan…” berulang-ulang kali. 
 
Kemudian secara kontras, mari kita mempertimbangkan preposisi ini. Misalkan kita memanggil 
10 penulis pada generasi kita, semua dalam satu perjalanan hidup, di satu tempat, pada waktu yang 
sama, dan dalam satu bahasa, untuk menulis secara tersendiri terhadap beberapa subjek yang 
kontroversial, menurutmu, apa yang akan menjadi hasilnya? 
 
Apakah kamu berpikir akan ada kesepakatan dan harmoni ketika sepuluh esai atau buku diletakkan 
bersama? Hasilnya akan sangat mungkin, pandangan yang berbeda dan saling bertentangan. Kita 
bisa menyebutnya semacam literatur campur aduk. 
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Mempertimbangkan cara Alkitab ditulis, tidak ada penjelasan lain selain ini: PENGARANGNYA 
ADALAH ALLAH SENDIRI, melampaui semua penjelasan penjelasan ini, untuk percaya adalah 
masalah IMAN. 

 
V. BANTAHAN-BANTAHAN TENTANG ALKITAB 

 
Sampai sekitar 200 tahun yang lalu, Alkitab diterima tanpa pertanyaan sebagai FIRMAN ALLAH 
YANG SEMPURNA DAN TAK BERCACAT. Sejak saat itu, namun, yang disebut ahli teologi, 
arkeolog dan profesor seminari mulai menebar keraguan tentang bagian tertentu di Alkitab, secara 
khusus, semua catatan tentang mujizat dan kejadian supernatural contohnya Penciptaan, Air bah, 
Menyeberangi laut Teberau oleh bangsa Israel, runtuhnya Yerikho di Perjanjian Lama, dan 
mujizat-mujizat Yesus dan lainya baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kebangkitan dan 
kenaikanNya di Perjanjian Baru. Ini sebagian besar disebabkan penemuan humanistik yang disebut 
Redaksi dan Teks Kritik yang muncul pada abad ke sembilan belas. Orang - orang liberal ini 
menyerang Firman Tuhan dari kepengarangan Alkitab sampai kepada isi Alkitab itu sendiri 
dengan spekulasi mereka yang tak bertuhan dan berpusat pada manusia dengan mengatakan bahwa 
Alkitab mempunyai kesalahan.  
 
Padahal sebelumnya Alkitab diterima sebagai FIRMAN ALLAH secara total, sekarang para 
sarjana dan pengkritik modern mengatakan bahwa Alkitab “mengandung Firman Allah”, sehingga 
menyuntikkan keraguan dan menyiratkan bahwa Alkitab juga mengandung hal-hal lain di samping 
Firman Tuhan. Sarjana- sarjana dari sekolah liberal modernis mempertahankan bahwa sebagian 
besar isi Alkitab adalah “mitos-mitos” dan “legenda-legenda”, sedangkan bagian lain yang tidak 
sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dianggap sebagai kesalahan. 
 
Kita tidak akan membahas terlalu banyak bantahan-bantahan terhadap Alkitab, tapi kita hanya 
akan membahas beberapa yang lebih umum. 
 
1.    “Alkitab ketinggalan zaman” 
 

Ini menyiratkan bahwa Alkitab sudah ketinggalan zaman dan mungkin tidak relevan untuk 
manusia di zaman modern. 
 
Untuk bantahan ini kita menjawab demikian: FIRMAN TUHAN mungkin “tua”- Alkitab 
berasal dari dua puluh hingga tiga puluh abad yang lalu. Namun, FIRMAN ALLAH tidak 
menua. Alkitab tetap selalu segar, relevan dan baru. Alkitab memiliki solusi untuk setiap 
permasalahan manusia, sekarang atau 3.000 tahun yang lalu. MAzmur 19:7-11, “Taurat 
Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat 
kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan tepat, menyukakan hati; perintah 
Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk 
selama-lamanya; hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari pada 
emas, bahkan dari pada emas tua; dan lebih manis dari pada madu, bahkan dari pada madu 
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tetesan dari sarang lebah. Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang 
yang berpegang padanya mendapat upah yang besar.” 
 
Padahal buku-buku pelajaran, khususnya subjek ilmiah, menjadi ketinggalan zaman dan tak 
dapat digunakan setelah beberapa tahun saja (kecuali mereka menjalani revisi berkala), 
Alkitab tetap sama- tidak berubah dan tidak akan berubah dari semula sampai sekarang- 
HANYA SATU EDISI SAJA 
 
Untuk mengatakan bahwa Alkitab ketinggalan zaman hanya menunjukkan ketidaktahuan 
dan ketidakpercayaan seseorang. 

 
2.    “Alkitab mengandung banyak kesalahan” 

 
Ini adalah tuduhan serius dan jika dibuktikan berarti kejatuhan dari Alkitab. Alkitab tidak 
lagi dapat dianggap sebagai FIRMAN TUHAN. Mari kita memeriksa pernyataan ini. 
 
Apa “kesalahan” yang dimaksud pengkritik? Untuk melabel bagian-bagian yang 
bertentangan dengan “pendapat ilmiah” sebagai “kesalahan” adalah tidak benar dan sangat 
picik. Pendapat “ilmiah” modern berubah secara terus menerus dan pengetahuan ilmiah 
sangat terbatas. Ketika sains dapat belajar, mengamati dan mengukur fenomena fisik saat 
ini, tidak ada cara untuk menggunakan metode-metode yang sama untuk kejadian yang 
terjadi dahulu kala, atau peristiwa rohani atau supernatural. 
 
Empat puluh tahun yang lalu, Harry Rimmer dari New York menawarkan hadiah uang yang 
banyak kepada siapa saja yang dapat membuktikan di pengadilan bahwa ada kesalahan 
dalam Alkitab. Dia mempekerjakan seorang pengacara Kristen James E Bennett untuk 
membela kasusnya. Ketika hadiahnya diumumkan di koran, banyak musuh Alkitab 
mengajukan klaim mereka. Kasus mereka didengar dihadapan hakim di pengadilan. 
 
Meskipun banyak tuduhan dan serangan terhadap FIRMAN TUHAN, tidak seorang pun 
dapat membuktikan bahwa ada bahkan satu saja kesalahan dalam Alkitab. Tidak seorang 
pun mendapatkan hadiah! 
 
Tipuan halus mereka termasuk pernyataan seperti. “kesalahan-kesalahan ini sedikit, hanya 
melibatkan nama-nama orang dan tempat-tempat, dan angka-angka yang tidak 
mempengaruhi keselamatan seseorang. Karena itu tidak apa-apa memiliki Alkitab dengan 
kesalahan di tanganmu.” Pendapat yang berpusat pada manusia semacam ini telah menjadi 
alat si jahat selama berabad-abad. Mereka terus menerus dipakai hari ini karena 
effektivitasnya. Jangan dibodohi oleh pendapat yang berpusat pada manusia ini. Ingat bahwa 
alasan atau pendapat apapun yang berpusat pada manusia tidak berasal dari Allah, karena 
Allah selalu berpusat pada Allah. 
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Allah yang sempurna telah memberikan kepada kita Alkitab yang sempurna. Allah yang 
sempurna juga telah memelihara Alkitab yang sempurna secara sempurna untuk kita 
sepanjang zaman. Jika Firman Tuhan memiliki kesalahan tidak peduli betapa kecil, doktrin 
pengilhaman dan karakter Allah akan hancur dan manusia dalam bahaya kehilangan 
imannya. 
 
Ketika pendapat-pendapat manusia dan spekulasi ilmiah terus berubah, seperti lautan pasang 
dan surut. Alkitab bertahan di segala zaman, TEGUH dan TIDAK GOYAH, seperti BATU 
GIBRALTAR. 
 
“Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, Firman-Mu tetap teguh di sorga.” (Mazmur 119:89) 
 
“Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan 
dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya, engkau akan 
menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini”(Mazmur 12:6-7). 
 
“Karena Aku berkata kepadamu: sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum taurat, sebelum semuanya 
terjadi” (Matius 5:18). 
 
“langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu” (Matius 24:35). 

 
3.       “Alkitab tidak ilmiah” 
 

Ketika Alkitab bukan buku pelajaran sains (tidak dimaksudkan untuk menjadi seperti itu), 
tidak ada satupun pernyataan Alkitab yang berhubungan dengan topik ilmiah apapun yang 
pernah ditemukan sebagai kesalahan.  
 
Sebaliknya, Alkitab menyatakan banyak fakta ilmiah berabad-abad sebelum ilmuan 
menemukannya. Di sini ada beberapa contoh. 

 
a. Hingga ditemukannya teleskop pada abad ke 17, astronom biasa menghitung bintang-

bintang (Plotemy menghitung 1056, Kepler menghitung 1005). 
 

Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Alkitab sudah menyatakan: “seperti tentara langit tidak     
terbilang” (Yeremia 33:22). 

 
b. Manusia purba tidak mempunyai pengetahuan tentang “apa yang menopang bumi” 

Orang Yunani biasa berpikir bahwa dunia diangkat oleh seorang yang sangat kuat 
“Atlas”. Orang India mengambarkan bumi ditopang oleh empat gajah. 
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Dahulu kala (lebih dari 3000 tahun yang lalu) FIRMAN TUHAN berkata: Dia 
mengantungkan bumi pada kehampaan (Ayub 26:7). beberapa tahun terakhir, 
penjelajah luar angkasa dan satelit di orbit memberikan kita gambar yang indah tentang 
bumi kita “mengapung” di ruang angkasa, tidak bergantung pada apa pun. 

 
c. Hingga Columbus berlayar keliling dunia pada abad ke 15, manusia sering berpikir 

bahwa bumi adalah datar. 
 

Lebih dari 2000 tahun sebelumnya, Alkitab berkata tentang Allah: “Dia bertahta di atas 
bulatan bumi” (Yesaya 40:22) 

 
Kita bisa melangkah lebih jauh dalam “membuat kasus untuk Alkitab” tapi sungguh tidak perlu 
melakukan itu. Bagi banyak orang, pikiran seseorang, setelah dibuat, diatur untuk selamanya, dan 
banyak penjelasan tidak akan mengubahnya. 
 
Tuhan berfirman kepada manusia dan manusia: “Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, 
dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah Firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, 
demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu” (Yesaya 
55:8-9). 
 
Faktanya mereka yang mengkritik Alkitab adalah mereka yang memiliki pengetahuan paling 
sedikit tentang Alkitab! Jika Allah kita tidak dapat membuat mujizat-mujizat, tapi terbatas oleh 
hukum fisik seperti manusia, maka DIA bukan ALLAH. Tapi DIA adalah PENCIPTA dan 
PERBUATANYA termasuk SUPERNATURAL dan MANUSIA SUPER. 

 
Tidak ada yang dapat menyelami pengertianNya. Alkitab mencatat untuk kita PERBUATAN-
PERBUATAN ALLAH YANG BERKUASA. 
 

VI. APA YANG PENDIRIAN GEREJA B-P KITA TENTANG ALKITAB? 
 
PELINDUNG INJIL GEREJA B-P CALVARY PANDAN: VPP 
Pendeta senior Dr. Tow menerbitkan ini pada buletin mingguan gereja pada 1 Januari 2006: Puji 
Tuhan, setelah penantian akan Tuhan, Dia telah memampukan saya mengkonsep sebuah 
pernyataan untuk Calvary Pandan (pemimpin dan anggota) yang akan memimpin kita kepada 
“padang berumput hijau dan air yang tenang.” 
 
Pembaca, berdoa saat anda merenungkan hal ini “12 poin Pernyataan” 
1. Semua putra reformasi sejati percaya: “Orang benar akan hidup oleh iman dan iman timbul 

dari pendengaran oleh Firman Kristus” (Roma 1:17; 10:17). dinyatakan dengan cara lain, 
“Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi Firman Tuhan 
tetap untuk selama-lamanya. Inilah Firman yang disampaikan injil kepada kamu” (1 Petrus 
1:23,25). 
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2. Sebagai putra reformasi sejati kita percaya bahwa Firman Tuhan yang tidak fana dan tetap 
selamanya sama dengan “tidak bercacat” (tanpa kesalahan) dan “sempurna” (tidak dapat 
melakukan kesalahan). 

 
3. Sejak berdirinya, Gereja Calvary Alkitab Presbyterian telah menulis dalam konstitusinya 

percaya pada Firman Allah yang tidak bercacat dan sempurna (artikel 4.2.1): 
 
Kita percaya pada keilahian, pengilhaman kata demi kata secara lengkap  dari kitab 
suci dalam bahasa asli, tanpa cacat dan sempurna, dan, sebagai  Firman Allah, 
otoritas tertinggi dalam iman dan hidup; 
 
 
4. Dalam “artikel iman” ini “kitab suci dalam bahasa asli” mengacu pada salinan asli Firman 

Tuhan yang dikenal dengan “autographs,” yang seiring waktu telah aus/ usang tidak ada 
lagi. 

 
5. Kitab suci yang kita pakai hari ini adalah King James Version (KJV, KJB), Alkitab yang 

dihormati dan dicintai saat Reformasion, dimana kita mengacu pada konstitusi kita 4.2.1, 
kita memakai KJV atau KJB sebagai Firman Tuhan, tidak “bercacat dan sempurna.” 

 
6. Melalui buah kita tahu pohonnya: KJV adalah buah yang dihasilkan dari pohon “naskah 

sumber” atau MSS (Manuskrip). kita percaya bahwa Firman Tuhan tidak bercacat dan 
sempurna, sebagaimana yang direpsesentasikan oleh KJB telah dihasilkan dari naskah teks 
atau MSS atau “Apograf” (salinan autograf) yang tanpa cacat dan sempurna. 

 
7. Pertanyaan: Dapatkah kita mengidentifikasi teks ini? 
 
8. Jawab: Tentu. Tuhan kita tidak meninggalkan dirinya sendiri tanpa saksi, tapi memelihara 

dengan sempurna MSS: Masoretic Hebrew Old Testament Text (naskah Perjanjian Lama 
Ibrani Masoretic), Naskah Perjanjian Baru yang “diterima” (Textus Receptus). Dari naskah 
yang dipelihara sempurna ini Firman Tuhan diilhamkan, tanpa cacat, sempurna, 
menghasilkan KJB. 

 
9. Apa itu VPP? 

V adalah “Verbal,” artinya “kata demi kata” (Kamus Websters) 
P adalah “Plenary,” artinya “komplit atau mutlak” (Kamus Websters) 
P adalah “Preservation.” artinya “dijaga dari kerusakan atau error” 

 
10. “VPP kitab suci” mengacu pada pemeliharaan supernatural Allah selama berabad-abad 

(Pengakuan Iman Westminster pasal 1, VIII; lihat juga Mazmur 12:6,7; Matius 5:18, 
24:35; 1 Pet 1:25) menjaga pengiriman naskah oleh juru tulis dan penyalin, sehingga tubuh 
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naskah (Masoretic Hebrew Old Testament dan Recieved Greek New Testament) telah 
dijaga murni sebagai “pohon yang baik” memberi kita “buah yang baik,” yaitu KJB. 

 
11. Sebagaimana serangan terhadap Firman Tuhan semakin hebat, umat beriman Tuhan yang 

tersisa juga meningkatkan dan memperkuat kesetiaan mereka kepada Firman Tuhan yang 
tanpanya seluruh fondasi injil akan runtuh. 

 
12. Gereja Alkitab Presbyterian Calvary Pandan menjunjung tinggi Firman Tuhan yang 

diilhamkan dan dipelihara dengan “tali tiga jalinan” yang tidak dapat diputuskan, yaitu: 
 

a. Konstitusi 4.2.1 
b. VPP Firman Tuhan 
c. KJB, Alkitab Reformasi 
 

Kita memegang “pandangan tertinggi” dari Kitab Suci. Kita tidak mengklaim untuk mengerti 
setiap bagian KITAB. Ada bagian yang tidak kita pahami sepenuhnya. Tentang ini, kita katakan 
“kita tidak tahu.” Beberapa bagian mungkin membingungkan. Tapi bukan berarti ALKITAB salah. 
Hanya pemahaman kita yang tidak lengkap. 
 
Martin Luther, Reformer abad ke enam belas, percaya dan mengajarkan bahwa Alkitab sempurna 
di semua bagiannya. Luther mengutip surat Agustinus kepada Jerome yang mana dia menulis, 
“Saya telah belajar melakukan ini; untuk hanya memegang buku-buku yang disebut kitab suci 
dengan hormat dan akhirnya saya percaya bahwa tidak ada satupun penulis yang pernah berbuat 
salah.” 
 
Luther mendukung pandangan Agustinus dan dia menyatakan: “Kitab suci tidak dapat salah. 
Sudah pasti bahwa isi kitab suci tidak dapat tidak setuju satu dengan lain. Tidak mungkin bahwa 
kitab suci bertentangan dengan dirinya sendiri, itu hanya nampak pada orang munafik yang tidak 
berperasaan dan keras kepala.” 
 
Ketika Luther menemukan perbedaan atau pertentangan yang berkaitan tentang kronologi, dia 
menolak memihak “mereka yang berkata Alkitab terbukti salah.” 
 
Luther berkata “Saya menyimpulkan hal itu dengan pengakuan yang rendah hati tentang 
ketidaktahuan saya karena hanya Roh Kudus yang mengetahui dan memahami segala 
sesuatu.” 
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VII. PERYATAAN TENTANG PEMELIHARAAN TEKSTUAL OLEH MAJELIS 
GEREJA ALKITAB PRESBYTERIAN CALVARY PANDAN (April 2006)* 

 
1. Kami menegaskan kepatuhan kami yang tak tergoyahkan terhadap konstitusi gereja 4.2.1, 

percaya bahwa Allah telah memberi kita Firman yang diilhaminya dalam bahasa asli, tanpa 
cacat dan sempurna. 

 
2. Kami percaya bahwa naskah kitab suci yang mencerminkan kualitas Firman yang 

dihembuskan Tuhan adalah Hebrew Masoretic Text (Naskah Ibrani Masoretic)1 dan The 
Greek Recieved Text (Naskah Yunani yang Diterima)2. Naskah-naskah kitab suci ini adalah 
yang paling setia, otentik, suci, murni, benar, tidak bercacat, dapat dipercaya, unggul, 
membuktikan diri sendiri, penting, mudah dipahami, menafsirkan diri sendiri, berwibawa, 
dan tanpa cacat (Mazmur 19:7-9, Mazmur 119). Akibatnya mereka diterima sebagai Firman 
Tuhan (Ezra 7:14; Nehemia 8:8; Daniel 9:2; 2 Petrus 1:19) dan pembacaan yang benar pada 
bagian mana pun harus dicari dalam naskah ini. 

 
3. Kami menjunjung tinggi versi resmi King James sebagai Firman Tuhan - paling baik, paling 

setia, paling akurat, terjemahan paling indah dari Alkitab dalam bahasa Inggris, dan 
menggunakannya saja sebagai naskah utama kami dalam pembacaan publik, khotbah, dan 
pengajaran Alkitab Bahasa Inggris. 

 
4. Kami menjunjung tinggi The Chinese Union Version (CUV/ Versi persatuan bahasa 

Mandarin) sebagai Firman Tuhan - paling baik, paling setia, paling akurat, terjemahan paling 
indah dari Alkitab dalam bahasa Mandarin, dan menggunakannya saja sebagai naskah utama 
kami dalam pembacaan publik, khotbah, dan pengajaran Alkitab Bahasa Mandarin. 

 
5. Kami dengan tegas percaya bahwa satu-satunya keaamanan nyata bagi masa depan gereja 

bukan pada “pemeliharaa” tulisan diatas kertas atau lainya, tapi kesetian pada Firman yang 
ditulis secara permanen dalam hati mereka yang memimpin umat Allah pada setiap generasi, 
memelihara mereka setia dalam pelayanan. 

 

 
1 Gereja Alkitab Presbyterian Calvary Pandan (CPBPC) menerimanya sebagai edisi terbaik dari Hebrew Masoretic 
Text yang dipersiapkan pada 1524-25 oleh Jacob ben Chayyim dan dikenal, setelah penerbit David Bomberg, 
sebagai naskah Bomberg. Naskah ini mendasari Perjanjian Lama dalam versi resmi. [diadaptasi dari The Trinitarian 
Bible Society] 
 
2 The Greek Recieved Text adalah nama yang diberikan pada sekelompok naskah yang dicetak, yang pertama di 
terbitkan oleh Desiderius Erasmus pada 1516. CPBPC percaya bahwa edisi terakhir dan terbaik adalah naskah yang 
direkonstruksi oleh F.H.A Scrivener pada 1894. Naskah ini direkonstruksi dari bahasa Yunani yang mendasari 
Perjanjian Baru versi resmi. [ diadaptasi dari The Trinitarian Bible Society] 
 
* Pada Maret 2008, Penatua-penatua jemaat berbahasa Inggris dan Mandarin dari Gereja Alkitab Presbyterian 
Calvary Pandan dengan suara bulat mendeklarasikan bahwa doktrin VPP adalah doktrin resmi gereja. 



33 
 

Kita harus rendah hati jika kita ingin mengerti FIRMAN TUHAN, dan kita juga harus BERDOA 
agar ROH KUDUS menjadi GURU kita. “Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang 
keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu” (Mazmur 119:18). 
 

PUISI TENTANG ALKITAB 
 

Dalam jilid yang menakjubkan ini terletak 
Misteri dari misteri-misteri 

Paling bahagia mereka dari umat manusia 
yang kepadanya Allah berikan anugerah 
Untuk membaca, takut, berharap, berdoa, 

Untuk mengangkat kail, untuk menemukan jalan 
Dan lebih baik mereka tidak pernah dilahirkan 

Yang membaca dengan keraguan, atau membaca dengan mengejek 
-Sir Walter Scott- 

 
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku” (Mazmur 119:105). 
 
Semoga terang ini menyinari jalanmu setiap hari! 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 3: ALKITAB 
 
Isilah bagian yang kosong (satu huruf satu spasi) 
 
1. Alkitab adalah catatan hubungan Allah dengan _ _ _ _ _ _ _ 
2. Alkitab menyatakan _ _ _ _ _ _ _ keselamatan Allah untuk manusia. 
3. Alkitab mempunyai solusi untuk semua _ _ _ _ _ _ _ kita. 
4. Pengarang Alkitab adalah _ _ _ _ _ 
5. Alkitab diberikan melalui _ _ _ _ _ Allah. 
 
Garis bawahi jawaban yang benar 
 
6. Alkitab  
 (a) Mengandung Firman Allah 
 (b) Jarang membuat kesalahan 
 (c) Firman Allah 
 
7. Mereka yang sering mengkritik Firman Tuhan sering kali adalah mereka yang yang 
 (a) Paling mencintainya 
 (b) Mengetahui paling sedikit 
 (c) Menyampaikan injil 
 
8. Kita percaya Firman Allah adalah Firman Allah yang _________ 
 (a) Sempurna 
 (b) Tidak dapat diandalkan 
 (c) Diragukan  
 (d) Cacat 
 
9. Alkitab memiliki 
 (a) 44 buku 
 (b) 99 buku 
 (c) 66 buku 
 
10. Kita harus membaca Alkitab  
(a) Kadang - kadang 
(b) Setiap hari 
(c) Setiap tahun 
(d) Ketika kita merasa ingin 
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Pelajaran 4 

DOSA 
Ayat: 

Roma 3:10-23 
 

APA ITU DOSA? 
 
Kamus Chamber abad ke-20 memberi definisi dosa sebagai “PELANGGARAN MORAL ATAU 
KETIDAKSEMPURNAAN”. Kata ini tidak terkenal di masyarakat dan jarang muncul di koran-
koran atau kesusatraan terkenal. Ketika kata ini disebutkan, dosa sering digunakan untuk 
menyatakan secara tidak langsung pelangaran susila. Bagaimanapun, DOSA diartikan lebih dari 
sekedar itu. Di dalam kenyataannya itu berkaitan dengan setiap aspek dan area kehidupan. 
Dengan definisi sederhana, DOSA adalah sebuah PELANGGARAN dan juga sebagai 
KETIDAKSEMPURNAAN. Di kondisi berbeda adalah sebuah pelangaran melawan HUKUM 
ALLAH. Seseorang yang melangar HUKUM ALLAH adalah seorang pendosa, dan menghadapi 
penalty dari HUKUM tersebut.  
 
Di dalam masyarakat, barang siapa orang yang melanggar hukum berada dalam masalah: dia tidak 
mempunyai damai. Hampir sama juga, barang siapa yang melanggar melawan HUKUM ALLAH 
juga dalam masalah – masalah yang serius. Dimana tidak ada damai, sampai pelanggaran itu 
diperbaiki atau dihilangkan. 
 
DOSA adalah sebuah kenyataan hidup yang kita harus jumpai. Untuk seolah-olah dosa itu tidak 
ada atau menghilangkan dosa sebagai sebuah imaginasi dari pikiran adalah untuk menipu diri kita 
sendiri. Kita harus menjadi serius tentang hal ini, karena ini urusan kita semua. 
Oleh karena itu, mari kita memberi beberapa waktu untuk mempertimbangkan apakah dosa itu, 
apa yang dosa lakukan kepada kita dan apa yang bias kita lakukan tentang itu. Hal ini akan 
memakan banyak waktu. 
 

DOSA ADALAH SEBUAH PELANGGARAN 
 
Untuk melanggar adalah dengan melewati atau melangkah jauh, untuk masuk ke dalam wilayah 
yang dimaksudkan untuk kita. Beberapa contoh dari ilustrasi kehidupan seharian-hari akan 
menjelaskan. 
 
Kita semua mengetahui dengan lampu merah, (tanda) DILARANG MASUK, BATAS 
KECEPATAN, dan GARIS DUA PUTIH. Setiap ini berdiri dari hukum keterbatasan: hanya itu 
tidak ada yang lain. Para pemotor, apakah kurang berhati-hati, ketidaktahuan atau dengan sengaja, 
siapa melangkah jauh dari batas di dalam perkara-perkara tersebut telah melanggar hukum. Dia 
telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan tindakan hukum. 
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Dalam hal yang sama, Hukum Allah menempatkan batasan yang pasti dan batasan-batasan 
melebihi yang kita bisa usahakan. Untuk melakukan itu juga menjadi pelangar atau PENDOSA. 
Kita akan sebentar lagi akan melihat kedalam pelanggaran dari Hukum Allah. 
 

DOSA ADALAH SEBUAH KETIDAKSEMPURNAAN 
 
Sebuah ketidaksempurnaan menyatakan secara tidak langsung syarat dari hukum. Seseorang 
“tidak mencapai kepada batas itu.” Beberapa contoh dari kehidupan sehari-hari, sekali lagi, akan 
memberikan arti yang lebih jelas. 
 
Di beberapa bagian dari Amerika, beberapa jalan raya memiliki sebuah batas minimum 50 mil 
perjam. Siapa mengemudi kendaraan tertangkap mengendarai jalan tersebut melebihi 50 km/jam 
dapat dikenakan tuntutan. Ini adalah ketidaksempurnaan. Contoh-contoh lain dari 
ketidaksempurnaan adalah: mengemudi tanpa lampu pada malam hari, tidak memberi tanda ketika 
berbelok, mengoperasikan radio atau televisi tanpa izin yang sah, kelalaian untuk melaporkan 
pajak penghasilan. Semua ini termasuk kedalam kelas dari ketidaksempurnaan. 
 
Sama dengan hukum Allah: tidak melakukan apa yang diekspektasikan atau diwajibkan adalah 
sebuah DOSA. 
 
Alkitab memberitahu kita “Semua kejahatan adalah dosa” (1 Yohanes 5:17). Setiap kesalahan 
adalah DOSA. Setiap tindakan atau kelakuan yang tidak mencapai kesempurnaan adalah DOSA. 
 

DOSA MULA-MULA 
 
Di dalam pembelajaran kita tentang “Manusia”, kita melihat bahwa Dia telah menciptakan di 
dalam gambar dan rupa dari Allah, seorang yang benar, murni dan ciptaan yang tidak bercacat 
cela. Dalam kondisi ini dari kesempurnaan tanpa dosa, Allah menempatkan Adam dan Hawa di 
Taman Eden. 
 
Lalu Allah menempatkan sebuah hukum untuk menguji kesetiaan dan ketaatan. “Semua pohon 
dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, 
pastilah engkau mati.” (Kejadian 2:16, 17). 
 
Di dalam Taman datang penguji, Setan. Dia adalah malaikat yang jatuh Lusifer, dan musuh nomer 
1 dari Allah. Dengan cara halus dan licik, dia menyebabkan orang tua pertama kita untuk melangar 
hukum Allah. Keraguan, ketidak puasan, kesombongan, ambisi diri sendiri dan pemberontakan 
adalah langkah membawa kepada kejatuhan Adam dan Hawa. 
 
Pemberontakan ini memecahkan hubungan bahagia antara Allah dan manusia, antara sumber 
kehidupan dan ciptaan. Sejak saat Adam berdosa, kematian masuk dalam manusia, semua 
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manusia. “Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh 
dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua 
orang telah berbuat dosa” (Roma 5:12). Ayat ini mengajarkan kita bahwa Adam telah 
mewakilkan semua kaum manusia.  Jika dia lulus dalam ujian, semua manusia akan juga lulus 
juga. Tetapi dia gagal dan juga semua umat manusia jatuh dalam dosa. Dosa Adam 
menghubungkan kepada semua umat manusia. Ini dikenal sebagai dosa mula-mula. 
 
Dari tindakan pertama itu dari pemberontakan Adam, melalui benih dosa ini kepada seluruh umat 
manusia bahkan maupun seorang bayi baru lahir sudah tercemar dengan dosa. Raja Daud 
menyadari “dosa mula-mula” ini ketika dia menulis Mazmur 51:5, “Sebab aku sendiri sadar akan 
pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.” Tidak ada bayi, dikandung dari bapak 
dan ibu seorang manusia, lahir tanpa dosa. Dia adalah seorang berdosa dari waktu dikandungan. 
Dia tidak terlahir baik, atau netral seperti beberapa psikolg ajarkan. Ini bukan lingkungan yang 
membuat kita penuh dosa dan buruk. Jika kita hidup didalam lingkungan yang sempurnaan kita 
akan tetap berdosa (penuh dosa). Kita juga tidak bisa menyalahkan hak ini kepada Setan. Kita lahir 
dalam dosa dan akan mati didalam dosa-dosa kita. 
 
Kenyataan dari dosa mula-mula adalah jelas terlihat di dalam kecenderungan alamiah anak 
terhadap iri hati, sifat mudah marah, kebencian dan dusta-dosa masa kecil yang tampak tanpa orang 
tua ajarkan. Dosa mula-mula ini akan diperparah dengan yang dikenal sebagai dosa yang 
disengaja. Seperti seorang bertumbuh menjadi dewasa, dia akan melakukan dosa-dosa dia sendiri 
di atas dosa Adam yang diperhitungkan.  

 
DOSA ADALAH UNIVERSAL 

 
Alkitab mengatakan: “Karena semua orang telah berbuat dosa …” (Roma 3:23). “TIDAK ADA 
YANG BENAR, SEORANG PUN TIDAK” (Roma 3:10). Dimana tidak ada pengecualian. Banya 
orang akan tidak setuju dengan pernyataan-pernyatan ini. Sebagian akan merasa sangat terhina dan 
geram pada saran seperti itu. 
 
Ini adalah sifat dasar dari seseorang untuk merasakan bahwa dia (laki-laki) atau dia (perempuan) 
adalah, keseluruhannya “tidak buruk”. Dalam fakta, kecenderungan untuk kita membandingkan 
diri kita sendiri dengan mereka yang terlihat, di dalam mata kita, menjadi “penjahat” dan 
“pendosa”. Kita oleh karena itu cenderung menepuk diri kita sendiri dari belakang dan berkata, 
“Kita pasti lebih baik dari mereka” atau “kita cukup baik.” 
 
Penilaian diri semacam ini, bagaimanapun juga, adalah subyektif dan berat sebelah. Jika semua 
orang dibiarkan mengatur standar masing-masing dan menjadi hakim dirinya sendiri, seluruh 
masyarakat akan terjun dalam ketidak beraturan dan pelanggaran hukum. Dimana tidak aka nada 
standar moral dan keadilan. Dimana tidak ada hal yang mutlak. Semua hal akan menjadi relative. 
Itu bisa menjadi benar di satu negara dan salah di negara lain. Standar universal akan menyatakan 
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kepada kita bahwa benar adalah benar dan salah adalah salah tanpa memperhatikan dimana kamu 
tinggal atau di abad mana kamu hidup. Apakah kita punya standar seperti itu? Bisakah manusia 
menetapkan untuk dirinya sendiri standar seperti itu? 
 
Jika kita mau mengerti subyek dari DOSA, kita harus mengadopsi pendekatan yang benar. Kita 
harus memliki standar yang benar dan hakim yang kompeten. Diri kita sendiri tidak bisa 
menetapkan standar kita sendiri dan lalu menjadi hakim atas diri sendiri. Kita telah diciptakan oleh 
Allah, yang adalah suci dan adil. DIA sendiri harus menjadi Standar kita dan hakim kita. Hanya 
DIA yang adalah sempurna bisa menjadi standar kita. 
 
Ketika kita dihakimi oleh Allah berdasarkan standarNya dari kekudusan dan kesempurnaan, 
TIDAK ADA yang bisa mencapai standar yang diharuskan. Kita semua tidak bisa mencapainya. 
Kita penuh dosa dan tidak selesai! Dimana tidak ada pengecualian dihadapan ALLAH.   
 
Mari kita sekarang berlanjut untuk menganalisa dan menilai diri kita sendiri menurut standar 
Allah. Untuk melakukan ini, mari kita mengizinkan diri kita dating di bawah pencarian terang dari 
HUKUM Allah, SEPULUH PERINTAH. 
 

SEPULUH PERINTAH (Keluaran 20:1-17) 
 
1. “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku” 
 
 Ini adalah perintah pertama. ALLAH datang pertama di hidup. DIA adalah PENCIPTA dan 

SUMBER dari kehidupan. DIA juga adalah Allah kita. DIA memerintah bumi dan alam 
semesta, dan semuanya. “…yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang 
yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.” 
(Matius 5:45). 

 
 Jika semua kebaikan kita datang dari Dia, hal ini tidak dapat dipertanyakan bahwa kita 

menunjukan rasa syukur kepada Dia di dalam penyembahan, pelayanan dan BERIBADAH? 
DIA sendiri adalah ALLAH, dan tidak ada yang lain. Maka dari itu, DIA sendiri harus 
menerima sepenuhnya dan kesetiaan tertinggi dan cinta. ALLAH harus didahulukan dalam 
kasih kita. DIA HARUS MENDAPAT TEMPAT PERTAMA DI DALAM HATI DAN 
HIDUP KITA. Tidak ada yang lain, dan tidak ada yang lain menempati tempat itu, bahkan 
tidak orang terdekat dan tersayang, seperti bapak atau ibu, suami atau istri, anak laki-laki 
atau anak perempuan (Matius 10:37). 

 
 Sungguh suatu pelangaran besar, lalu, untuk siapa saja menyembah berhala-berhala dari 

logam dan kayu, atau mengidolakan seseorang atau sesuatu atau ambisi. Untuk 
menempatkan sesuatu atau seseorang lebih dari cinta dan pengabdian kepada Allah adalah 
melanggar Perintah Pertama. Diantara hal-hal yang jatuh kepada kategori ini, mengambil 
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tempat ALLAH, adalah uang, ambisi, hobi-hobi, kesenangan dan hiburan, dibandingkan 
tuan dari berhala-berhala dan allah-allah palsu, dan roh-roh jahat yang mengambil hati dan 
pikiran manusia. 

 Dimana SATU ALLAH dan hanya DIA yang harus kita sembah. 
 
2. “Jangan membuat bagimu patung …Jangan sujud menyembah kepadanya atau 

beribadah kepadanya.” 
 
 Perintah kedua mengistimewahkan melarang penyembahan berhala dalam segala bentuk. 

“Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan 
kebenaran." (Yohanes 4:24). 

 
 Manusia dalam pemberontakannya melawan Allah membentuk mereka sendiri, dengan 

imajinasi dari pikiran jahat mereka, tuan dari allah-allah palsu dan berhala-berhala, dan 
mengatur hal-hal ini sebagai obyek dari penyembahan. Kita melihat mereka di kuil, di 
rumah, dan malh di gereja-gereja. Untuk memberi rasa hormat dan penghormatan kepada 
patung dari Perawan Maria, rasul dan orang-orang kudus atau patung yang mana saja adalah 
pelanggaran melawan Perintah ini. 

 
3. “Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan.” 
 
 Allah kita adalah MAHAKUASA dan PENGUASA TERTINGGI. Semua manusia harus 

memberi penghormatan NAMA KUDUSNYA. Setiap kita menyebut NAMA DIA, kita 
harus melakukannya juga dengan penghormatan tertinggi. 

 
 Dimana beberapa orang yang mengunakan kata “Allah” di dalam percakapan setiap hari 

sebagai bagian dari kosakata umum, kesembronoan dan pengabaian, terkadang malah 
sebagai sebuah “kata sumpah”. Ini adalah bentuk dari melanggar Perintah Ketiga. Ketika 
seseorang menyebut dirinya sendiri seorang Kristen dan tidak mencerminkan karakter dari 
Kristus di dalam hidupnya, dia juga melanggar Perintah ini. 

 
4. “Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.” 
 
 Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam enam hari dan menjalankan sebuah hari 

istirahat di hari ketujuh. Ini adalah PERENCANAAN ilahi dan POLA. Manusia dibentuk 
dalam gambar dan rupa Allah. Kita harus untuk itu menyesuaikan diri kepada RENCANA 
ilahi dan POLA, untuk menjalankan satu hari istirahat di hari ketujuh. Di hari ini, manusia 
ciptaan harus mengabdikan dirinya sendiri untuk mengingat dan melayani Pencipta, Allah. 

 
 Orang-orang Kristen menjalankan hari MINGGU sebagai hari ISTIRAHAT dan 

BERIBADAH. ISTIRAHAT berarti penghentian dari semua pekerjan sekuler normal, 
pekerjaan yang mengisi kita pada waktu hari-hari dari seminggu. Pada hari itu, semua 
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pikiran-pikiran dan aktifitas-aktifitas harus diabdikan kepada TUHAN dan Kerajaan-Nya. 
Kita seharusnya menahan diri, sebanyak yang kita bisa, dari mengerjakan pekerjaan yang 
bisa diselesaikan pada hari-hari lain. Kita juga menahan diri dari kenikmatan diri sendiri dan 
kesenangan-kesenangan. Orang-orang Kristen seharusnya tidak pergi ke pantai atau bermain 
golf atau tenis atau bimbingan belajar pada hari Minggu. Pekerjaan dari kebutuhan (karena 
terpaksa) dan belas kasih diperbolehkan pada keadaan-keadaan yang khusus. Tetapi jika 
orang percaya mempunyai pekerjaan yang mengharuskan untuk dia tidak datang ke gereja 
setiap Hari Tuhan maka dia harus menemukan pekerjaan lain bahkan jika itu berarti 
mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih rendah. 

 
 Jika kita menjalankan HARI TUHAN sebagai HARI ISTIRAHAT kita dari seminggu untuk 

melayani Allah, kita akan menerima berkat istimewah. Seorang Kristen yang berdoa setiap 
hari dan hidup untuk Kristus dari Senin sapai Sabtu akan senang datang ke gereja pada Hari 
Tuhan. 

 
5. “Hormatilah ayahmu dan ibumu.” 
 
 Orang tua kita di dunia adalah sumber dari kehidupan badaniah, pendukung kita, pelindung 

dan pengasuh. Dari saat kelahiran kita mulai menerima cinta mereka dan kepedulian, 
pengabdian dan perhatian dari setiap tahun dari kebergantungan kita. Hutang ini dari rasa 
terima kasih tidak akan bisa dibayar penuh, paling tidak dalam pengantian secara material. 
Bagaimanapun, meskipun mungkin ini benar, kita harus berusaha menunjukan rasa syukur 
kepada orang tua kita dengan memberikan mereka hak penghormatan, ketaatan, cinta dan 
respek. Di dalam tahun masa tua atau waktu mereka membutuhkan, kita harus melihat untuk 
dukungan yang cukup dan peduli kepada mereka.  

 
 Yang lebih penting adalah fakta bahwa Allah telah memilih orang tua kita untuk kita. Untuk 

memandang rendah mereka atau tidak menghormati mereka adalah seperti berkata kepada 
Allah bahwa Dia membuat sebuah kesalahan dalam memberikan orang tua kita. 

 
 Menjalankan dari Perintah ini membawa janji dari hidup Panjang di bumi dan menyatakan 

secara tidak langsung berkat dari Allah dengan hal itu. Israel akan hidup Panjang di Tanah 
Perjanjian. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. “Jangan membunuh.” 
 
 Setiap kehidupan manusia adalah berharga di mata Allah. Tidak seorang harus olehe karena 

itu melakukan apapun yang menyebabkan luka atau kematian dari sesama manusia. Ini 
termasuk membunuh dan membunuh secara tidak sengaja. Itu tidak termasuk pembelaan diri 
dan saat perang. 
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 Sementara surat dari hukum berkata, “Jangan membunuh”, roh itu mencakup semua 
pemikiran dari kebencian, kata-kata marah dan perlakuan kedengkian. Jika terlihat bisa 
membunuh, membunuh akan menjadi umum kejadian setiap hari! Sejauh menyangkut Allah 
“Tampilan Pembunuh” sudah membunuh! 

 
7. “Jangan berzinah” 
 
 Dari awal, ALLAH telah melembagakan pernikahan sebagai satu laki-laki satu perempuan 

pasangan untuk hidup. Adam dan Hawa menempatkan pola ilahi. Didalam ikatan 
pernikahan, setiap orang yang menikah harus menemukan yang tepat, yang sah dan 
memuaskan pemenuhan fungsi sex. Ketika hukum dituruti, unit keluarga didirikan dengan 
kokoh, dimana damai dan harmoni di rumah, dan masyarakat stabil dan kuat. 

 
 Disisi lain ketika Perintah ini diabaikan dengan tindakan yang berhubungan dengan sex, lalu 

berkaitan sebagian pihak menderita, rumah tangga terpecah dan masyarakat menjadi tidak 
stabil. Di dalam Alkitab, perzinahan termasuk semua pelangaran-pelangaran dari sebuah 
sifat dasar sexual seperti contoh sex sebelum menikah, sex extra material, homo seksual, 
mastrubasi, pornografi, pelacuran, pikiran tidak murni dan nafsu sexual.  

 
 Sama seperti kita menguhi diri kita sendiri dengan jujur, ah, seberapa jauh kita jatuh dari 

Allah wajibkan! Jika kita bernafsu terhadap sesorang di dalam hati kita kita sudah melakukan 
perzinahan. Yesus berkata di Matius 5:27-28, “Kamu telah mendengar firman: Jangan 
berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta 
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” Perhatikan dari jenis 
buku-buku, majalah yang kita baca; film yang kita tonton; dan permainan komputer, 
olahraga, tarian yang kita ikuti yang akan menyebabkan kita berbuat dosa. 

 
8. “Jangan mencuri.” 
 
 Keinginan hati untuk mengingini apa yang seseorang miliki adalah terlalu sering, sifat alami 

dari keinginan hati. Ketika keinginan tersebut diwujudkan ke dalam tindakan, itu menjadi 
pencuri di dalam penyamaran yang berbeda seperti contoh menguntil, perampok, pengelapan 
pajak, memberikan uang kembalian kurang, mengambil lebih, metode bisnis yang tajam dan 
tidak bermoral, membayar gaji karyawan kurang, meminjam dengan bermaksud tidak 
membayar, dan lain-lain. Kita mencuri dari Allah ketika kita tidak memberikan kepada Dia 
seperti kita untuk waktu berdoa, menghadiri kebaktian, dan lain-lain. Kita mencuri dari 
orang lain ketika kita malas dan tidak “memberikan kepada Kaisar apa yang kepunyaan 
Kaisar”!  

 
 Orang-orang Kristen seharusnya mengembalikan paling sedikit sepuluh persen dari 

pemasukan mereka kepada Allah, MEMBERI dari segala hadiah yang baik seperti sebuah 



42 
 

ekspresi dari cinta untuk Allah. Barang siapa gagal melakukannya bersalah dalam merampok 
Allah (Malakhi 3:8). Mereka seharusnya juga belajar untuk memberi orang tua mereka.  

 
9. “Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.” 
 
 “Kejujuran adalah kebijakan terbaik”, perkataan dahulu kala. Perkataan kita harus menjadi 

“Ya, Ya, dan Tidak, Tidak” (Matius 5:37). Apapun yang lebih dari itu ini adalah jahat. 
Dimana harus selalu menjadi sebuah hati nurani yang seperti kristal yang bersih dalam 
percakapan kita, tanpa pemalsuan, distorsi, melebih-lebihkan atau memberikan kesan palsu.     

 
 Perintah ini mewajibkan kita menjadi orang yang jujur, pernyataan kita yang akurat dan 

motivasi-motivasi yang tulus.  
 
10. “Jangan mengingini.” 
 
 Keinginan yang tidak sah dari pencarian barang yang bukan kepunyaan kita hadir di dalam 

setiap hati. Itu mungkin barang tetangga kita, kontrak-kontrak bisnis, atau istri. Ketika 
keinginan ini jadi tindakan, hal ini muncul dalam bentuk dari pencuri, menjual dengan harga 
lebih rendah, dan pezinah. 

 
 Firman Allah berkata, “Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan 

besar. (1 Timotius 6:6). Mari kita belajar untuk merasa cukup. Juga, mari kita menempatkan 
prioritas yang benar. “Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6:33). Kita seharusnya tidak 
mengingini benda-benda dari dunia ini. Kita seharusnya hanya mengingini karunia-karunia 
dari Allah (1 Korintus 12:31). 

 
 Sesuatu kejujuran dan pengujian murni diri sendiri di dalam terang Perintah kudus Allah 

akan hanya menunjukan how utterly penuh dosa dan tidak bersihnya kita. Rasul Paulus 
mengakui ungkapan terbaik kejatuhan dari setiap mahluk hidup “Sebab bukan apa yang aku 
kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, 
yaitu yang jahat, yang aku perbuat” (Roma 7:19). 

 
Sungguh, DOSA adalah sebuah pengalaman universal. 

 
INI ADALAH KONSEKUENSI-KONSEKUENSI 

 
1. Dosa mengakibatkan konflik dengan Allah 
 

Setelah Adam dan Hawa telah berdosa, mereka tidak bisa lagi bertemu Allah. Bahkan 
sebelum Allah memanggil mereka untuk muncul di hadapanNya, mereka sudah tahu bahwa 
mereka pendosa-pendosa. Mereka menyadari keterlanjangan mereka. Mereka bersembunyi 
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dari Allah. Sungguh rasa bersalah dari dosa bangkit di dalam hati-hati mereka sebelum ada 
yang menuduh mereka. 

 
 
2. Dosa mengakibatkan konflik di dalam diri 
 

Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh system kita. Hati-hati kita menjadi 
bernoda dengan dosa, sifat dasar kita menjadi korup. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang 
kita ingin lakukan. Kita dibebani dengan hati nurani yang bersalah. Dimana tidak ada damai. 

 
3. Dosa mengakibatkan konflik dengan orang lain 
 

Ketika dosa berkuasa dalam hati, diri sendiri menjadi yang terpenting dan hubungan dengan 
orang lain menjadi rusak. Konflik-konflik dan perselisihan perpecahan di rumah, di 
masyarakat dan antar bangsa. Efek dari konflik semacam ini terlihat di pergolakan domestik, 
kerusuhan industri dan peperangan. 

 
Banyak orang menipu diri mereka sendiri, berfikir bahwa kematian adalah akhir dari 
segalanya, dan perilaku yang salah dari hidup akan terlupakan. Tidak juga, karena Firman 
Allah berkata, “Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan 
sesudah itu dihakimi.” (Ibrani 9:27). Hari penghakiman akan datang. Semua pendosa-
pendosa akan pergi ke neraka jika mereka mati dalam dosa mereka tanpa dosa-dosa mereka 
diampuni atau diambil dari mereka. 

  
 INI ADALAH PERBAIKAN  
 
Pada dasarnya DOSA adalah sebuah PELANGGARAN melawan ALLAH. Maka dari itu, hanya 
Allah bisa menyelesaikan atau menghapus pelanggaran itu. Dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa 
berniat “memperbaiki” atau “membuat benar” dengan Allah. Alkitab berkata bahwa kita tidak 
punya kekuatan. Semua usaha-usaha kita bertujuan untuk kejatuhan: malah terbaik dari kita tidak 
cukup baik, kebenaran kita seperti kain kotor (Yesaya 64:6).  
 
Dimana tidak ada jalan tetapi Allah untuk melangkah menolong manusia-manusia yang telah jatuh. 
“Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu 
yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena 
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 5:6, 8). 
 

Dimana tidak ada lain yang cukup baiak 
Untuk membayar harga dari dosa; 

Hanya Dia yang bisa membuka pagar dari surga, 
dan membiarkan kita masuk. 

 
~ C F Alexander ~ 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 4: DOSA 
 
Isilah yang kosong (Satu huruf dalam satu garis) 
 

1. Dosa adalah sebuah _ _ _ _ _ _ _ _ _ melawan Allah. 
2. Ketika Adam berdosa, dosa sudah mencemari _ _ _ _ _ _ _ umat manusia 
3. Ini adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _ untuk memberi rasa hormat dan penghormatan atau menyembah 

kepada patung dari Perawan Maria, atau patung apa saja. 
4. Kita harusnya tidak mengunakan _ _ _ _ Allah sembarangan. Ini terdapat dalam Perintah 

ke-3 
5. Orang-orang Kristen harus ingatlah dan _ _ _ _ _ _ _ _ Hari Tuhan 

 
Garis bawahilah jawaban yang benar: 

6. Orang-orang Kristen harus mengexpresikan rasa terima kasih mereka kepada Allah dengan 
memberikan Dia 
(a) Satu persen 
(b) Paling sedikit 10% 
(c) Tidak ada dari pendapatan mereka 

7. Tuliskan Sepuluh Perintah dengan daya ingat kalian 
a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________________ 
g. _________________________________________________________________ 
h. _________________________________________________________________ 
i. _________________________________________________________________ 
j. _________________________________________________________________ 

8. Ibadah bila dengan rasa cukup adalah 
(a) Jalan dari kebodohan-kebodohan 
(b) Bahaya 
(c) Keuntungan Besar 

9. Dosa mengakibatkan 
(a) Kebahagian yang sesungguhnya 
(b) Konflik dengan Allah dan umat manusia 
(c) Hidup panjang 

10. Untuk memperbaiki dosa hanya dengan 
(a) Melakukan terbaik  
(b) Mengakui kepada Imam 
(c) Rahmat Allah 
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Pelajaran 5 

YESUS KRISTUS 
KEHIDUPAN DAN KEMATIANNYA 

 
Tidak seperti agama-agama yang ada di dunia, Kekristenan ditemukan, bukan berasal dari sebuah 
sistem atau ideology atau kode etik atau manusia itu sendiri, tetapi dalam Pribadi, Yesus Kristus, 
yang adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Yesus sangat unik dalam kelahiran-Nya, 
kehidupan-Nya, pengajaran-Nya, pekerjaan-Nya, dan kematian-Nya. Tidak ada satupun pendiri 
dari agama di dunia yang mempunyai catatan seperti DIA. Tentunya, jika kita memikirkan semua 
orang yang paling besar, paling berkuasa, dan paling bijaksana yang pernah hidup, tidak ada 
satupun  yang memiliki catatan bahkan jauh dari karakteristik yang dimiliki Kristus. 
 

DIA TETAP ADA SENDIRI DALAM SEGALA SEJARAH 
SANGAT UNIK, TIDAK TERBANDINGI, ILAHI 

 
Yesus Kristus adalah fondasi di mana kekristenan dibangun. Dia adalah BATU KARANG yang 
tanpa DIA tidak ada bangunan di atasnya. Marilah kita mempertimbangkan kehidupan-Nya dan 
pekerjaan-Nya seperti yang telah dicatat di dalam Alkitab. 
 

KEHIDUPAN DAN PEKERJAANNYA 
 
1. KELAHIRAN-NYA melalui Perawan Maria seperti yang mengenapi nubuatan di 

Perjanjian Lama: “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu 
pertanda: Sesungguhnya, seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan 
seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Immanuel” (Yesaya 7:14) yang artinya 
ALLAH BESERTA KITA (Matius 1:23). Kelahiran-Nya adalah supernatural, bukan atas 
kehendak manusia, tetapi kuasa dari Allah (Lukas 1:35). 

 
2. PENGETAHUAN-NYA menakjubkan semua yang mendengarkan-Nya. Pada umurnya 

yang ke-12, Dia bergaul dengan para ahli di bait Allah dan “semua orang yang mendengar 
Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya” (Lukas 
2:47). Khotbah yang paling terkenal-Nya adalah khotbah di Bukit yang membuat 
pendengarnya takjub dan heran. Telah tercatat bahwa  “takjublah orang banyak itu 
mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak 
seperti ahli-ahli Taurat mereka.  (Matius 7:28-29). [penekanan ditambahkan]. 

 
Keunikkan dari pengetahuan dan hikmat rohani-Nya seharusnya bertentangan dengan fakta 
bahwa Yesus telah dibesarkan oleh keluarga tukang kayu sederhana. Sejauh seperti yang 
dicatat di Alkitab, Dia tidak pernah mengikuti sekolah ilmu tinggi mana pun. Dia tahu 
segalanya sejak semula 
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3. PENGAJARAN DAN PENGAKUAN-NYA – pengajaran-pengajaran dan pengakuan-
pengakuan Yesus adalah berpusat pada Allah (theo-centric) dan pada dirinya sendiri (self-
centred) pada saat yang sama, tidak sama dengan guru-guru yang lain. Pemimpin agama 
besar dunia menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu yang lebih tinggi. Yesus menarik 
orang-orang kepada-Nya. Pernyataan-pernyataan-Nya jelas membuktikan ini: 

 
"Aku adalah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi” (Yohanes 6:35). 

 
"Aku adalah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam 
kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup" (Yohanes 8:12). 

 
“Aku adalah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk 
dan keluar dan menemukan padang rumput” (Yohanes 10:9). 

 
“Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-
dombanya” (Yohanes 10:11). 

 
"Aku adalah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup 
walaupun ia sudah mati” (Yohanes 11:25). 

 
"Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada 
Bapa, kalau tidak melalui Aku”(Yohanes 14:6). 

 
"Aku adalah pokok anggur yang benar ”(Yohanes 15:1). 

 
Manusia di dunia akan mengatakan pengakuan-pengakuan ini: “Semua itu luar biasa! 
Bagaimana mungkin bisa?” Tuhan kita memberi jawaban dengan kata-kata-Nya sendiri. 
“…Untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah” (Markus 
10:27) [penekanan ditambahkan] 

 
Kutipan-kutipan di atas hanyalah contoh-contoh dari banyak pernyataan-pernyataan yang 
dibuat oleh Yesus Kristus. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang hanya bisa diucapkan 
dengan otoritas ilahi, yang di mana adalah otoritas Yesus, yang mana kita akan pelajari 
sebentar lagi. 

 
4. KEILAHIAN-NYA – APAKAH YESUS ITU ALLAH? – Dalam pelajaran sebelumnya 

tentang Allah, kita telah belajar bahwa ALLAH menyatakan diri-Nya sendiri kepada 
manusia di dalam Putra-Nya Yesus Kristus, Pribadi kedua dari ALLAH TRITUNGGAL. 
Jika Yesus dari Nazaret ini, Putra Manusia adalah juga Putra Allah, maka Ia harus 
memberikan bukti yang jelas dan meyakinkan untuk  terakhir. Dan jika bukti itu jelas ada, 



47 
 

maka dalam segala kejujuran intelektual, kita harus mengakui bahwa YESUS KRISTUS 
ADALAH ALLAH. 

 
Seorang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran yang membaca Injil seluruhnya tidak 
akan gagal untuk melihat YESUS KRISTUS adalah ALLAH dengan tiga alasan utama: 

 
a.  PERKATAAN-PERKATAAN-NYA 
b.  PEKERJAAN-PEKERJAAN-NYA 
c.  KEBANGKITAN-NYA 

 
a. PERKATAAN-PERKATAAN-NYA 

 
Perkataan seseorang memberikan suatu pandangan mengenai kepribadian dan 
karakternya. Kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dan yang tercatat di kitab Injil 
mempunyai arti yang sangat penting. Semua itu menyatakan Hati dan Pikiran-Nya. 
Baca dan renungkan pernyataan-pernyataan ini: 
 
1) “Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" (Matius 4:7). Dengan kata-kata 
ini, Yesus menghardik Setan yang mencobai-Nya. 
 
2) "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." 
(Yohanes 8:58). Untuk membantah orang Yahudi, kata-kata Tuhan membuktikan 
keilahian-Nya dan membeberkan ketidakpercayaan mereka. Yesus membuat 
semuanya jelas bahwa Ia adalah Yang Kekal dan Yang ada sebelum segala sesuatu, 
Allah Abraham. 
 
3) “Aku dan Bapaku adalah satu” (Yohanes 10:30). “…Barangsiapa telah melihat 
Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu 
kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam 
Aku?” (Yohanes 14:9-10). Dalam pengajarannya kepada murid-murid-Nya, Yesus 
tidak meninggalkan keraguan apapun di dalam pikiran mereka bahwa : IA adalah 
ALLAH yang mereka sembah. 

 
Kutipan-kutipan ini dan banyak lagi bagian-bagian alkitab membuatnya sangat jelas 
tentang bagaimana kita mengerti tentang KEMANUSIAN YESUS. Mengetahui 
tentang-NYA adalah mengetahui ALLAH; melihat-NYA adalah melihat 
ALLAH; percaya kepada-NYA adalah percaya kepada ALLAH. 
   
Mungkin ada sebagian orang menolak dan berargumentasi bahwa pernyataan-
pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan yang tak berdasar dan sembarangan. 
Penolakan tersebut bisa diterima jika saja YESUS tidak membuktikan KATA-KATA-
NYA dengan PEKERJAAN-PEKERJAAN-NYA. Karena jika IA tidak ada 
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sesuatupun untuk membuktikan keilahianNYa, maka perkataan-perkataan ini hanyalah 
perkataan kosong. 

 
Marilah kita secara singkat mempertimbangkan PEKERJAAN-PEKERJAAN-NYA 
dan bagaimana semua itu membuktikan keilahian-Nya. 
 

b. PEKERJAAN-PEKERJAANNYA. 
 
Jika Yesus adalah ALLAH, seperti yang IA akui, maka PEKERJAAN-
PEKERJAANNYA harus SUPERNATURAL (diluar hal yang biasa) dan 
SUPERHUMAN (diluar kemampuan manusia). Perbuatan-perbuatan itu merupakan 
kenyataan yang luar biasa, bersifat rohani dan ilahi, sesuatu yang ada di luar nalar dan 
pengertian manusia. 
 
Kita sudah menyinggung pengajaran-pengajaran-Nya. Semua yang telah mendengar-
Nya menjadi takjub. Pengajaran-Nya bukan berasal dari dunia ini: tidak ada orang 
biasa yang memiliki hikmat seperti itu yang bisa mengatakan hal-hal yang Ia katakan. 
ALLAH saja yang bisa memiliki pikiran-pikiran itu dan menjabarkan perkataan-
perkataan tersebut. 
 
Dengan mujizat-mujizar-Nya, Yesus mendemontrasikan kuasa-Nya sebagai Tuhan 
atas Kehidupan dan Tuan dari dunia fisik dan rohani. Apakah seharusnya semua 
ini mengejutkan banyak orang, saat Yesus mengubah air menjadi jus anggur 
(Yohanes 2:1-11), memberi makan 5000 orang (Matius 14:17-21) atau berjalan di 
Laut Galilea (Matius 9:27; 20:30), saat yang lumpuh berjalan (Matius 11:5, 15:31; 
Lukas 7:22), yang kusta menjadi tahir (Lukas 17:12), dan yang telah mati 
dibangkitkan (Yohanes 11; Markus 5:22-43)? Angin dan laut taat kepada-Nya 
(Lukas 8:25) dan roh jahat juga (Markus 1:27). 
 
Manusia menuntut untuk dapat melihat “tanda-tanda” dan “keajaiban-keajaiban”, atau 
mereka tidak akan percaya. Tetapi saat mereka melihat itu semua, mereka tetapi tidak 
percaya, karena mengeraskan hati mereka. Maka Tuhan kita menyatakan kepada 
semua yang mencari Juru Selamat: “Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam 
Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-
pekerjaan itu sendiri. (Yohanes 14:11) [penekanan ditambahkan]. Jika manusia tidak 
dapat diyakinkan dengan PEKERJAAN-PEKERJAAN dari Yesus, maka tidak ada 
yang bisa merubah pendapatnya. 
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c. KEBANGKITANNYA. 
 
Dari semua mujizat dan tanda yang telah tercatat di dalam Injil, kebangkitan dari 
Tuhan Yesus adalah yang terbesar. Tidak pernah sebelum dan sesudah ada kejadian 
seperti ini. Untuk seorang manusia mengakui bahwa ia akan menyerahkan nyawanya 
untuk orang lain adalah tidak mudah, namun itu telah terjadi, walaupun jarang sekali. 
Tetapi untuk seseorang menyerahkan nyawa-Nya untuk musuh-musuh-Nya adalah hal 
yang tidak pernah terdengar sama sekali! Namun, itulah yang Yesus Kristus telah 
lakukan! Tetapi bukan hanya itu saja. Dia mengaku dan juga mengumumkan bahwa Ia 
akan bangkit kembali dari kematian. Itu meninggikan Kristus kepada keunikan 
tertinggi, Dia sebagai ALLAH-MANUSIA, hanya Ia yang miliki. 
 
Dalam pengorbanan-Nya di atas kayu salib, Yesus mengatakan “Aku memberikan 
nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-
Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa 
memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali" (Yohanes 10:17-18). 
  
Maka, Kebangkitan Yesus membuktikan DIA sebagai yang sangat unik dari PUTRA 
ALLAH, ALLAH di dalam DAGING, datang ke bumi sebagai PUTRA MANUSIA 
untuk menebus manusia yang jatuh dalam dosa kembali kepada ALLAH. 
 
JIKA KRISTUS ADALAH ALLAH, bukankah seharusnya semua manusia 
mengakui-NYA dan MENYEMBAH-NYA? 

 
 

KEMATIAN-NYA 
 

Kehidupan dan pekerjaan KRISTUS tidaklah lengkap tanpa kisah KEMATIANNYA. Satu tujuan 
utama dari kedatangan-Nya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa 
dan menebus ciptaan yang terhilang. “Karena Putra Manusia juga datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 
orang." (Markus 10:45). 
 
Jadi pada saat-saat sebelum kematiaanNya mendekat, jiwa-Nya sangat menderita. “Sekarang jiwa-
Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, 
sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.” (Yohanes 12:27). 
Kematian Yesus adalah pusat dari pemberitaan Injil. Ini adalah jantung dari RENCANA 
KESELAMATAN ALLAH untuk MANUSIA YANG TELAH TERJATUH (DALAM 
DOSA). 
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RENCANA ALLAH AKAN KESELAMATAN 
 
Di dalam bab mengenai DOSA, kita mencatat bahwa dengan kejatuhan Adam, seluruh umat 
manusia jatuh ke dalam kutuk kematian. “Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam 
dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada 
semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa” (Roma 5:12). 
 
Karena dosa Adam, terbentuklah jurang dan jarak antara manusia dan Allah. Hubungan manusia 
yang semula ada dengan Allah telah putus selamanya. Dia menjadi terasing, terpisah, bermusuhan 
dengan Allah, hancur dan tersesat. Tetapi manusia adalah ciptaan terbaik Allah, yang diciptakan 
dari gambar dan rupa Allah, dan Allah tidak akan mengijinkan Setan untuk merampas umat 
manusia dari-Nya. Alkitab menyingkapkan bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu 
termasuk ketidaktaatan Adam dan Ia memegang kendali penuh sepanjang masa. Allah tidak 
pernah lalai: untuk Allah tidak ada yang mengejutkan-Nya. 
 
Jadi Allah sudah mempunyai RENCANA KESELAMATAN bahkan sebelum Penciptaan. 
Semua itu telah terencana baik dan menyeluruh, bagaimana rencana jahat Setan bisa ditiadakan, 
dengan kematian yang rela dari Yesus Kristus, Anak Domba Allah, “yang tak bernoda dan tak 
bercacat.  Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan...” (1 Petrus 1:19-20). 
 
RENCANA ini telah dikabarkan segera setelah kejatuhan, bahwa ketika Adam dan Hawa 
masih ada di Taman Eden. “Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan 
ini, antara benihmu dan benihnya; benihnya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan 
meremukkan tumitnya." (Kejadian 3:15). Kristus, “benih perempuan” yang akan datang akan 
meremukan kepala Setan: Ia akan meremukkan dan menghancurkan musuh dari jiwa kita. 
 
Kenyataan bahwa RENCANA ALLAH memerlukan YESUS untuk menyerahkan hidup-Nya 
sebagai harga untuk menebus dosa sangatlah jelas. Seluruh Perjanjian Lama kita melihat hal ini 
menjadi tema utama yang dijelaskan berulang-ulang dalam Sistem Imamat atas pengorbanan 
binatang untuk pengampunan dosa yang dikehendaki Allah. Korban penghapus dosa dan 
korban bakaran adalah dua contoh dari korban-korban yang harus dibawa orang Yahudi ketika 
mereka berdosa. Korban Domba Paskah pada awal Keluaran ketika Allah menyelamatkan umat-
Nya dari perbudakan di Mesir adalah contoh yang indah yang mengambarkan pengorbanan 
Yesus, Paksah kita, untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa yang mematikan. 
 
Nabi-nabi Perjanjian Lama melihat ke depan Keselamatan dari Allah. Catatan yang terbaik dapat 
ditemukan di Yesaya 53 yang berbicara mengenai kedatangan Yesus sebagai hamba menderita dan 
Korban Domba Allah, “kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ..Tetapi TUHAN berkehendak 
meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus 
salah.” (Yesaya 53:4,5,10). 
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RENCANA ALLAH DALAM TINDAKAN 
 
Ketika Yesus memulai pelayanan-Nya, Yohanes Pembaptis mengumumkan kemunculan-Nya: 
“Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yohanes 1:29). [penekanan 
ditambahkan] 
 
Tuhan kita sendiri tidak pernah muncul keraguan mengenai misi-Nya di bumi sebagai Domba 
Allah yang dikorbankan. Dari waktu ke waktu Dia mengingatkan murid-murid-Nya akan 
kematian-Nya yang akan datang “bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak 
penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 
dibangkitkan pada hari ketiga.” (Matius 16:21) 
 
Pada hari pengorbananNya mendekat, “Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke 
Yerusalem” (Lukas 9:51). Tidak ada yang memaksa-Nya untuk menyerahkan nyawaNya. “Tidak 
seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku 
sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 
Kuterima dari Bapa-Ku." (Yohanes 10:18) [penekanan diberikan]. 
 
Pada Perjamuan Terakhir, Tuhan kita menginstitusikan Sakramen atas tubuh yang terpecah dan 
darah yang tercurah itu, “sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang untuk pengampunan dosa” (Matius 26:28). [Penekanan diberikan] Yesus menyerahkan diri-
Nya kepada ketertundukannya kepada kehendak Bapa dan meminum cawan pahit atas kematian 
di kayu salib. 
 
 

KASIH ALLAH DITUNJUKKAN DI ATAS KAYU SALIB 
 
Walaupun KRISTUS adalah pribadi yang menderita di atas kayu salib sebagai penanggung 
dosa kita, akan tetapi ALLAH Bapa bukannya tidak ada peran dalam karya penebusan yang 
besar ini. Bagaimana ini terjadi masihlah menjadi misteri, tetapi Alkitab mengatakan bahwa 
ALLAH mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus (2 Korintus 5:19). Kemudian, 
“akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 
ketika kita masih berdosa.” (Roma 5:8). 
 
Di atas kayu salib, kita melihat keadilan, rahmat, dan kasih ALLAH bertemu dalam pribadi 
Tuhan Yesus Kristus. 
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KEMENANGAN DI ATAS KAYU SALIB 
 
Kematian Kristus di atas kayu salib adalah jantung dari Injil. Anak domba Allah yang tidak 
bercacat sama sekali telah memberikan hidup-Nya sebagai jaminan untuk banyak orang 
(Markus 10:45). Kristus “telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-
orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah” (1 Petrus 3:18). “Dia yang tidak 
mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan 
oleh Allah.” (2 Korintus 5:21). “Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu 
salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya 
kamu telah sembuh.” (1 Petrus 2:24). 
 
Ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa mendapatkan kemenangan yang besar atas dosa dan 
kematian. “Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 
mati, bahkan sampai mati di kayu salib.” (Filipi 2:8). “Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu 
orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua 
orang menjadi orang benar” (Roma 5:19). [Penekanan diberikan] 
 
Dengan kematian-Nya di kayu salib, Kristus menghapus halangan yang memisahkan manusia dari 
Allah. Saat dimana Dia berteriak “Telah selesai!” dan “di dalam tanganMu kuserahkan 
nyawaKu” dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas kebawah, membuka jalan 
masuk ke hadapan Allah yang kudus untuk semua yang datang kepadaNya melalui Yesus 
Kristus saja. Kristus telah membukakan jalan ke Surga untuk semua orang berdosa yang 
mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 
 
 

BERKAT-BERKAT DARI SALIB 
 
Kepada semua yang percaya, ada “kehidupan yang diharapkan”. Harapan Iman kepada Yang Telah 
Disalib memberikan kehidupan (Yohanes 3:14-15). 
 
Kita dibenarkan melalui darah-Nya dan telah diselamatkan dari murka (Roma 5:9). 
 
Kita diperdamaikan dengan Allah dengan kematian-Nya (Roma 5:10). 
 
Dahulu kita adalah orang luar, orang asing, jauh dari Allah. Sekarang, melalui darah Kristus kita 
dijadikan dekat, dan menjadi warga dan anggota dari keluarga Allah (Efesus 2:12-19). 
 
Dahulu kita adalah musuh-musuh, sekarang kita diperdamaikan, menjadi teman dan anak-anak 
dari Allah yang maha kudus. (Kolose 1:21).   
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KUASA DARI SALIB 
 
Ketika Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan para Rasul untuk melanjutkan pekerjaan, untuk 
mengajarkan seluruh bangsa dan menjadikan lebih banyak murid-murid. Pesan yang mereka bawa 
untuk ke ujung bumi adalah “Yesus Kristus dan Dia yang disalib” (1 Korintus 2:2). Khotbah atas 
salib dan Kristus yang disalib adalah “Kekuatan/kuasa Allah dan hikmat Allah”   (1 Korintus 1:24). 
 

Oh, apakah Juruselamatku telah berdarah? 
Dan apakah Penguasaku telah mati? 

Akankah Dia memberikan kepala-Nya yang kudus 
untuk cacing seperti aku? 

 
Apakah itu untuk segala dosa yang telah kulakukan, 

Dia menderita di atas salib? 
Sangat kasihan! Anugerah yang tak dikenal! 

Dan kasih yang diluar nalar! 
 

-Isaac Watts- 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 5: 
YESUS KRISTUS : KEHIDUPAN DAN KEMATIAN-NYA 

 
Isilah titik-titik: 

1. Imanuel artinya ALLAH ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  kita. 
2. Pengajaran-pengajaran KRISTUS membawa manusia kepada ___   ___   ___ 
3. KRISTUS membuktikan perkataan-Nya melalui ___   ___   ___   ___   ___  __   ___   

___   ___   ___ -Nya. 
4. Putra Manusia juga adalah Putra ___   ___   ___   ___   ___ . 
5. Percaya kepada Putra adalah percaya kepada ___   ___   ___   ___ 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 
6. Yesus menunjukkan keilahianNya di dalam 

a. Mujizat-mujizat  b. Pujian-Pujian  c. Rasa Lapar 
 
7. Jika manusia tidak mau percaya di dalam pekerjaan-pekerjaan besar Yesus melalui 

pernyataan Firman Allah 
a. Mereka punya IQ tinggi b. Mereka mempunyai hidup kekal 
b. Mereja tidak akan diyakinkan dengan argumen lainnya. 
 

8. Dengan kematian-Nya di atas kayu salib, Yesus telah: 
a. Menerima hukuman yang pantas 
b. Membayar hutang dosa-dosa kita 
c. Membuatkan dosa kurang serius 
 

9. Di luar kematian Kristus, 
a. Kita mempunyai jalan lain menuju Allah 
b. Kita harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan kita 
c. Tidak ada jalan lain untuk diperdamaikan dengan Allah 
 

10. Kristus mati sebagai 
a. Martir 
b. Kriminal 
c. Anak Domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. 
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Pelajaran 6 

YESUS KRISTUS 
KEBANGKITANNYA 

 
Teks: 

1 Korintus 15:12-22; 
Yohanes 2:19-21 

 
KEBANGKITAN Yesus Kristus membuat Kekristenan unik, karena di antara semua agama 
hanya YESUS yang pernah hidup dan bangkit dari kematian. KEBANGKITAN YESUS 
KRISTUS memperkuat semua dokrin iman Kristen. Di sisi lain, jika KEBANGKITAN tidak 
terbukti, maka semua doktrin iman Kristen kehilangan kredibilitasnya, iman kita tak ada gunanya, 
khotbah kita salah, dan kita masih dalam dosa-dosa kita. 
 

KRISTUS MENUBUATKAN KEBANGKITANYA SENDIRI 
 

Pada pelajaran kita yang lalu, kita melihat bahwa missi Tuhan datang ke dunia dalah untuk 
mempersembahkan Dirinya sebagai korban untuk dosa kita. Kapanpun dia berbicara tentang 
kematianya, Dia juga menubuatkan kebangkitannya pada hari ketiga. Dia melakukan ini pada 
awal pelayananNya (Yohanes 2: 19-21). Sekali dia membandingkan kematian dan 
kebangkitanNya dengan Yunus yang tiga hari tiga malam berada di perut ikan besar (Matius 
12:40). Setelah “pengakuan besar “Petrus, Tuhan kita berbicara secara rinci tentang kematian dan 
kebangkitanNya (Matius 16:21; Markus 8:31; Lukas 9:22). Demikian pula, Dia merujuk pada 
peristiwa-peristiwa ini saat Transfigurasi (Matius 17:9,23; Markus 9:9,10,31). Sebagaimana Dia 
mendekati Yerusalem, sekali lagi Tuhan kita memprediksi kebangkitanNya (Matius 20:19). 
 
Jika nubuat-nubuat ini tidak terjadi dan Kristus mati dan tetap terkubur di dalam kuburan, maka 
semua pengajarannya akan binasa bersama dengan Dia. 
 

KEBANGKITAN KRISTUS: FAKTA atau FIKSI? 
 
Pertanyaan tentang kebangkitan Kristus ini sangat penting, seluruh gereja kristen berdiri atau 
jatuh bersamanya. Alasannya adalah tanpa kebangkitan Yesus Kristus kita semua akan masih 
berada dalam dosa-dosa kita. Dosa kita masih belum diampuni. Kematian masih berkuasa atas 
setiap orang berdosa. Kita menuju Neraka, setiap kita tanpa terkecuali. Karena itu mari kita 
memeriksa fakta-fakta Alkitabiah, dan menjadi jelas dalam pemikiran kita bahwa kebangkitan 
berdasarkan “banyak bukti-bukti sempurna” (Kisah Para Rasul 1:3). 
 
Fakta-fakta kebangkitan secara meyakinkan di tentukan oleh tujuh dokumen dan peristiwa-
peristiwa berurutan. 
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1.  HARI PERTAMA: YESUS MATI DAN DIKUBURKAN 
 
  Kelihatanya hampir tidak perlu membuat kasus tentang kematian fisik Tuhan kita, Namun 

demikian, untuk menghilangkan “swoon theory” (teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak 
mati tapi pingsan) dan berbagai perkataan bodoh, mari kita menegaskan dengan jelas fatkta 
kematianNya. 

 
  Saksi mata tidak meninggalkan ruang keraguan untuk kita. Para tentara, yang tugasnya 

adalah untuk memastikan orang-orang yang disalibkan telah meninggal sebelum mayatnya 
diijinkan untuk dibawa turun, menemukan bahwa Yesus telah mati, jadi tidak perlu 
mematahkan kakinya. Tapi satu di antara tentara-tentara memastikan kematiannya dengan 
menobak lambungnya, dan segera mengalir keluar darah dan air dari lambung Kristus 
(Yohanes 19:33,34), ini menegaskan bahwa Krisstus benar-benar mati! 

 
  Selanjutnya, penguburan Tuhan kita oleh dua murid rahasia, Yusuf dari Arimatea dan 

Nikodemus. Dia mengambil mayatnya dan membalutnya dengan kain linen serta mur dan 
gaharu yang sekitar seratus pound beratnya menurut tradisi Yahudi. Dan membaringkannya 
di kuburan baru di dekat sebuah taman (Yohanes 19:38-42). Ini adalah Jumat Agung malam. 

 
2. HARI KEDUA: KUBURANYA DI MATERAI DAN DIJAGA 
 

Pada hari Sabtu, hari setelah penguburan, imam kepala dan orang Farisi datang kepada 
gubernur Pilatus, meminta agar kubur Yesus: “Karena itu perintahkanlah untuk menjaga 
kubur itu sampai hari yang ketiga; jikalau tidak, murid-muridNya mungkin datang untuk 
mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati…” 
(Matius 27:64). 

 
Izin yang diperlukan telah diberikan, mereka pergi dan memateraikan pintu masuk dengan 
batu dan menempatkan penjaga untuk menjaga kubur itu (Matius 27:66). Seorang “Penjaga” 
dapat berarti menempatkan sebanyak mungkin penjaga yang diperlukan untuk memastikan 
kubur Kristus diamankan dengan aman. Secara manusia tidak mungkin seorangpun dapat 
masuk kedalam kubur karena penjaga-penjaga ini ada disana dengan hukuman mati di atas 
kepala mereka jika mereka gagal melaksanakan tugasnya.  

 
Jadi, ketika tubuh Tuhan kita yang dibalsem dan dibaringkan dengan balutan kain lenan di 
dalam kubur, penjaga bersenjata menjaga di luar. Ini adalah hari Sabtu. 

 
3. HARI KETIGA: KUBURANYA KOSONG 
 

Di kitab Injil, kita mempunyai catatan tersendiri tentang apa yang terjadi pada minggu pagi 
“hari ketiga” (Cf. Matius 28:1; Markus 6:1, Lukas 24:1, Yohanes 20:1). ketika wanita-wanita 
tertentu sampai ke kubur saat menyingsingnya fajar dengan membawa rempah-rempah 
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hendak mengurapi mayat Tuhan, mereka terkejut melihat batu besar terguling dan mayat 
Tuhan hilang! Kain kafan dan kain peluh yang membungkus kepala tergeletak tidak tergangu 
di atas batu tempat mayat itu dibaringkan. Murid-murid tertentu yang datang kemudian juga 
menyaksikan hal yang sama. 

 
Yohanes 20:1-9, “Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, 
pergilah Maria magdalena kekubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan 
berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu 
dimana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada 
Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain 
kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon 
Petrus juga menyusul dia dan masuk kedalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak 
di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di atas kepala Yesus itu terletak dekat 
kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka 
masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya 
dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan, 
bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati.” 

 
4. KESAKSIAN MALAIKAT-MALAIKAT 
 

Penjaga yang ditempatkan oleh imam-iman dan orang-orang farisi, atas perintah Pilatus 
untuk menjaga kubur itu mereka seperti orang-orang mati. Matius 28:1-4, “Setelah hari 
Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria 
Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang 
hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan 
menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih 
bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang 
mati.” 

 
Didalam kuburan ada dua malaikat yang menggumumkan fakta bahwa Yesus telah bangkit 
dari kematian dengan berkata: “Mengapa kamu mencari dia yang hidup, di antara orang 
mati? Ia tidak ada disini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, 
ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra manusia haris diserahkan ketangan orang-
orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga” (Lukas 24:5,6,7). 

 
5. YESUS MENAMPAKKAN DIRI 
 

Injil mencatat sepuluh penampakan Tuhan kita secara terpisah yang bangkit kepada 
murid-murid dan “saksi-saksi yang dipilih” lainnya ( yaitu Maria Maria Magdalena, dua 
orang perempuan yang kembali dari kubur, Petrus, dua orang murid dalam perjalanan ke 
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Emaus, kepada kesepuluh murid di ruang atas pada malam paskah pertama, kepada kesebelas 
murid di tempat yang sama seminggu kemudian, kepada lebih dari 500 saudara pada satu 
waktu, Yakobus, kepada beberapa murid di tepi danau Galilea, dan kepada orang percaya 
yang berkumpul di bukit Zaitun pada hari kenaikan, dan terakhir kepada rasul Paulus.) 

 
1 Korintus 15:4-8, “dan bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada 
hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada 
Kefas, dan kemudian kepada kedua belas murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri 
kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus, kebanyakkan mereka masih hidup sampai 
sekarang, tetapi diantaranya telah meninggal, selanjutnya Ia menampakkan diri kepada 
Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia 
menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.” 

 
Dalam semua hal ini, Yesus muncul secara jasmani dan mengesankan fakta ini kepada 
murid-murid (Lukas 24:39, 40; Yohanes 20:27). Tidak diragukan jika Dia memiliki tubuh. 
Sedikitnya ada satu kesempatan Dia makan. Namun, dia memiliki tubuh supernatural. Dia 
dapat menembus hambatan fisik secara leluasa dan tanpa halangan: kain kafan dan pintu 
yang tertutup bukan hambatan terhadapat gerakannya. Dia dapat secara spontan muncul dan 
menghilang (Lukas 24:31,36). 

 
Lukas 24:39-42, “Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku; Aku sendirilah ini; raba Aku dan 
lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-
Ku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka. Dan 
ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada 
mereka, adakah makanan padamu di sini? Lalu mereka memberikan kedanya-Nya sepotong 
ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.” 

 
Dari catatan kitab Injil dan surat rasul Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa tubuh 
kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang supernatural yaitu tubuh “mulia”, yang juga akan 
menjadi tubuh kebangkitan kita dia masa yang akan datang. Dalam tubuh kebangkitannya 
yang mulia, Yesus naik ke surga. Dengan tubuh yang sama, Dia akan kembali ke bumi 
satu hari nanti. 

 
6. MURID-MURID DIUBAHKAN 
 

Ketika penyaliban Yesus membuat murid-murid pada kondisi takut dan berduka, 
penampakkan diri-Nya menyebabkan perubahan secara instant, mendalam dan permanen. 
Kepengecetun memberi tempat bagi keberanian yang bertahan selama bertahun- tahun 
sampai saat kemartiran. Gerombolan orang Galilea yang tak kenal takut pergi kemana saja, 
melawan semua penentang dengan memberitakan injil kebangkitan Tuhan. Upah mereka 
adalah kesusahan, penganiayaan, dipenjarakan, segala bentuk penderitaan, pengasingan dan 
termasuk kematian. 
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Khotbah mereka dihadiri dengan kuasa besar dan kesuksesan. Orang banyak dimenangkan 
untuk Yesus Kristus di Yerusalem dan Yudea, dan seluruh wilayah Mediterania. Kuasa 
seperti itu tidak mungkin terjadi jika Yesus telah binasa di dalam kubur. Bagian dari kitab 
Kisah Para Rasul berikut adalah satu dari banyak bagian yang mendemonstrasikan 
keberanian murid-murid Kristus SETELAH kebangkitan Kristus. 

 
Kisah Para Rasul 5:26-33, “Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait 
Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, 
kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan 
menghadapkan mereka kepada Mahkama Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, 
katanya: Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam Nama itu. Namun ternyata, 
kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan 
darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: Kita 
harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah 
membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah 
yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 
Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami 
adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada 
semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuklah hati mereka 
dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.” 

 
7. INSTITUSI HARI TUHAN 
 

Penting untuk dicatat bahwa penampakan diri Tuhan, kapan pun harinya disebutkan, adalah 
pada hari pertama di minggu itu. Hari ibadah untuk gereja di Perjanjian Baru kemudian 
menjadi hari pertama, sedangkan di Perjanjian Lama pada hari ke tujuh. Hari ini telah disebut 
namanya “Hari nya Tuhan” dan juga adalah hari dimana Tuhan menampakkan diri 
kepada Yohanes di pulau Patmos. Dari semua catatan yang ada, kemudian, kita 
menemukan bahwa gereja kristen memperingati hari Minggu sebagai hari ibadah dan 
istirahat (Matius 28:1, Markus 16:2,9, Lukas 24:1, Yohanes 20:1,19, Kisah Para Rasul 20:7; 
1 Korintus 16:2). 

 
Dari catatan sebelumnya, kita mempunyai jaminan penuh bahwa Tuhan kita tidak hanya mati 
sesuai dengan kitab suci, tapi Dia juga bangkit dari kematian pada hari ketiga sesuai dengan 
Kitab Suci dan Dia adalah kepala gereja. 

 
Kisah Para Rasul 20:7, “Dan pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul 
untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena 
ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung 
sampai tengah malam.” 
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IMPLIKASI KEBANGKITAN KRISTUS UNTUK ORANG KRISTEN 
 

I. KARENA YESUS BANGKIT DARI KEMATIAN menegaskan kebenaran dan 
kepercayaan terhadap semua pengajaranNya: 
a. Bahwa darahnya manjur untuk pengampunan dosa. 
b. Kristus telah mengalahkan kematian. 
c. Semua dosa manusia telah diampuni di dalam Yesus Kristus. 
d. Allah telah menerima Kristus sebagai satu-satunya penyelamat dunia. 
e. Bahwa dia tidak hanya Putra manusia tetapi juga Putra Allah. 
f. Bahwa semua yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. 
g. Bahwa dia telah pergi untuk menyediakan tempat bagi yang percaya kepadaNya. 
h. Bahwa saat kedatangannya kembali orang percaya juga akan menerima tubuh 
 kebangkitan seperti Dia. 
i. Bahwa dia akan kembali untuk menghakimi dunia. 

 
2.  KARENA YESUS BANGKIT DARI KEMATIAN kita tahu bahwa dia telah 

mengalahkan dosa dan kematian dan neraka, dan melalui dia kita yang percaya memiliki 
kemenangan yang sama. Karena itu orang percaya tidak perlu takut mati, karena kita tahu 
bahwa “beralih dari tubuh ini ” untuk “menetap pada Tuhan” (2 Korintus 5:8). 

 
Kita juga tahu bahwa Kristus yang bangkit adalah buah sulung kebangkitan orang mati. Dia 
adalah yang pertama dari kumpulan orang percaya yang akan dibangkitkan dari kematian. 
Pada hari itu, semua orang percaya, mati atau hidup, akan menerima tubuh baru dan mulia 
yang tidak dapat rusak - ketika Yesus kembali. 1 Korintus 15:20 “tetapi yang benar ialah, 
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-
orang yang telah meninggal.” 

 
Harapan yang mulia dan penuh berkah! 

 
3.   KARENA YESUS BANGKIT DARI KEMATIAN dia mempunyai kuasa untuk 

memampukan kita hidup untuk Dia, dalam hidup baru. Orang percaya “telah mati bagi dosa, 
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus” (Roma 6:11). 

 
4.  KARENA YESUS BANGKIT DARI KEMATIAN kita dapat percaya kepada Dia yang 

mengatakan bahwa dia akan datang kembali untuk mamegang semua hukum dan 
otoritas dan kuasa di atas bumi dan menegakkan pemerintahannya yang benar. Pada hari 
itu, semua yang jahat dan yang tidak adil di atas bumi akan ditaklukkan di bawah Dia. Dan 
Kerajaan Alah akan ditegakkan diantara manusia selama-lamanya. Dan SEMUA 
KARENA YESUS HIDUP! 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 6: 
YESUS KRISTUS: KEBANGKITANNYA 

 
Garis bawahi jawaban yang benar 
 
1. Jika Kristus tidak bangkit, orang kristen 
a) Masih mati dalam dosa mereka 
b) Memiliki hidup yang kekal 
c) Tidak ada yang ditakutkan 
d) Masih dapat pergi ke surga 
 
2. Kristus berbicara tentang kematian dan 
a) Juga memprediksi kebangkitannya 
b) Tidak pernah berpikir jika dia akan bangkit kembali 
c) Merencanaka cara untuk melarikan diri 
d) Tidak memberi tahu murid-muridnya tentang itu 
 
3. Imam-iman dan orang Farisi 
a) Mencuri mayat Yesus 
b) Menempatkan penjaga di kubur 
c) Berdukacita untuk Yesus 
d) Menangis ketika Yesus mati 
 
4. ketika wanita-wanita datang ke kubur pada Minggu pagi 
a) kubur dimaterai dengan ketat 
b) Mereka menemukan kubur kosong 
c) Penjaga ada di kubur 
d) Tubuh Kristus masih d dalam 
 
5. Malaikat di makam berkata 
a) kamu datang ke kubur yang salah 
b) Yesus telah pergi ke surga 
c) Dia tidak ada di sini tapi telah bangkit 
d) Yesus masih mati 
 
Isilah tempat yang kosong (satu spasi satu huruf) 
6. Setelah kebangkitanNya, Yesus menampakkan diri setidaknya _ _ _ _ _ _ _ kali. 
7. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki _ _ _ _ _ supernatural dan mulia. 
8. Ketika kita berjumpa dengan Dia kita akan menjadi seperti _ _ _ 
9. Jika kita percaya kepada Dia kita tidak perlu _ _ _ _ _ mati. 
10. Suatu hari Tuhan kita akan kembali ke _ _ _ _ _ sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan atas 

segala tuhan.  
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Pelajaran 7 

KELAHIRAN BARU 
 

Text : 
Yohanes 3:1-7 

 
Di dalam kisah pertemuan antara Tuhan kita Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan 
pemimping orang Yahudi, kita diberikan wawasan tentang hal-hal nyata dari kehidupan. 
Nikodemus sedang mencari realita akhir. Dia memanggil Yesus sebagai “Rabbi” atau “Guru 
Terhormat”. Dia melihat Yesus sebagai seseorang yang berbeda, unik. Alasan yang ia berikan 
karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan banyak mujizat kecuali Allah beserta-Nya. 
Apakah pesan yang Yesus telah berikan kepadanya? 
 
Jawaban Tuhan kita sangatlah sederhana. Ia tidak punya ketertarikan dengan sistem politik dari 
dunia ini. Ia telah datang ke dunia untuk membawa Kerajaan Allah – Kerajaan yang kekal. Semua 
orang yang seperti Nikodemus, mencari kehidupan yang lebih baik, hidup yang tanpa akhir, bisa 
menemukan kepenuhannya di dalam Kerajaan Allah. Akan tetapi, terdapat satu kualifikasi  untuk 
mendapatkannya: mereka harus lahir kembali (baru). Kata-kata ini membuka sebuah konsep baru 
akan kebenaran rohani dan membentuk bagian yang penting dari diskusi yang ada dalam pelajaran 
ini. 
 

DUA KEKUASAAN 
 Terdapat dua kekuasaan: 
 
1. Kerajaan Dunia, dipimpin oleh Setan yang disebut sebagai “penguasa dunia” (Yohanes 

12:31; 14:30; 16:11). Kerajaan di dunia ini kepunyaan dunia kegelapan dan akan 
dihancurkan saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 

 
2. Kerajaan Allah adalah kerajaan terang, dipimpin oleh Yesus Kristus. Ini adalah kerajaan 

kekal dari keadilan dan kebenaran, kasih, dan sukacita dan damai sejahtera. 
 
Semua orang di dunia merupakan bagian dari Kerajaan Setan atau Kerajaan Allah. Untuk mereka 
yang mencari bagian dari Kerajaan Allah, hanya terdapat satu syarat: 
 
KAMU SEMUA HARUS LAHIR KEMBALI 
 
Ini sangatlah penting. Tuhan kita mengatakan ini sebanyak tiga kali (Yohanes 3:3,5,7). Tidak ada 
kesalahan atau kompromi.  
 
Apa yang dimaksud dengan lahir kembali? Pertama-tama, marilah kita mempertimbangkan apa 
yang bukan. 
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LAHIR BARU: APA SAJA YANG BUKAN 
 
Dari kisah Nikodemus kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Nikodemus adalah seorang yang 
taat dan saleh. Dia juga adalah seorang pemimpin Yahudi yang dihormati, tetapi dia tidak lahir 
baru. Dia menghadiri ibadah dan berdoa secara rutin di Sinagog. Dia menjalankan hukum taurat 
dan mengikuti tradisi dengan teliti. Tetapi dia tidak lahir baru. 
 
LAHIR BARU BUKANLAH: 
 
1. Menghadiri gereja 
2. Mengikuti Ibadah Minggu dengan setia 
3. Menaati aturan dan undang-undang 
4. Melakukan perbuatan-perbuatan baik 
5. Memberikan amal atau perpuluhan dan persembahan kepada Allah 
6. Membuat resolusi 
7. Meniru Yesus 
8. Percaya bahwa Allah itu ada 
9. Membaca Alkitab dan berdoa 
10. Menjadi rendah hati dan tulus 
11. Mengikuti Perjamuan Kudus 
12. Memberi diri dibaptis 
13. Mengabarkan Injil 
14. Pergi mengikuti misi gereja 
15. Menjadi fultimer gereja 
16. Memberikan hidupmu dalam mempertahankan Firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. 
 
Semua yang ada di atas adalah baik, tetapi semua itu bukanlah yang membentuk langkah-langkah 
untuk LAHIR BARU. Semua itu tidak membuat seseorang “lahir kembali”. 
 

LAHIR BARU: APA SAJA YANG TERMASUK 
 
Jawaban Nikodemus cukup berwawasan luas. Ia bertanya kepada Kristus sebuah pertanyaan 
retorikal. Yohanes 3:4, "…Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? 
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nikodemus telah 
tumbuh dalam ajaran bahwa keselamatan adalah dengan perbuatan baik; menjalankan semua 
tradisi leluhur dan kamu akan ke surga. Inilah yang telah terima dan ia ajarkan saat itu. Ketika 
Yesus berkata kepadanya bahwa ia harus lahir baru, ia menjawab dengan benar namun samar. Dia 
harus menyangkal dan menolak semua pekerjaan “baik” yang telah ia lakukan dan mulai dari awal 
lagi seakan-akan ia terlahir ke dunia untuk pertama kalinya.  
 
Dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6, Tuhan kita menjelaskan apa yang dimaksud LAHIR BARU. Ini 
adalah sebuah PROSES ROHANI. Terdapat dua langkah untuk KELAHIRAN BARU: 
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1. Lahir dari Air 
 

Air menjelaskan pembersihan kotoran dan ketidakbersihan. Di dalam kontek fisik, kita 
memikirkan tentang mencuci tangan dan mandi setiap mengakhiri hari. Air yang disinggung 
disini mengarah kepada Firman Allah. Efesus 5:26 mendeskripsikan Firman Allah seperti 
air, “untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan 
air dan firman.” 

 
Di dalam kontek rohani, pembersihan mengarah kepada pembersihan dari dosa yang telah 
mencemari jiwa seseorang. Jiwa yang tidak bersih dari kesalahan dan kejijikan. Ini tidak bisa 
masuk ke Kerajaan Allah. Setiap dosa dan kenajisan harus dibersihkan dan dicuci dengan 
darah Yesus yang berharga dan Firman Allah sebelum seseorang dapat masuk ke dalam 
Kerajaan Allah. Hanya ada dua hal di dunia ini yang dapat menguduskan orang percaya. Ini 
adalah darah Yesus dan Firman Allah. 

 
Ibrani 13:12, “Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk 
menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.” 

 
Yohanes 17:17, “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.” 
(juga Efesus 5:26). 

 
2. Lahir dari Roh 
 

LAHIR BARU adalah proses spiritual. Ini bukanlah hal-hal fisik yang berubah. Ini adalah 
perubahan mental dan fisikologi yang datang bersama keselamatan. 2 Korintus 5:17 
mengatakan, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.”  Tetapi Alkitab tidak menjelaskan 
seperti itu. Alkitab mendeskripsikannya sebagai KELAHIRAN BARU rohani. Ini adalah 
pekerjaan Roh Kudus yang berdampak pada sebuah PERUBAHAN RADIKAL di hidup 
seseorang. Ada sebuah transformasi dan bukan renovasi di dalam kehidupan orang percaya. 

 
Ini adalah sebuah PERUBAHAN dari diri seseorang: 
a. NATURAL/ALAMIAH/DASAR – menjadi murni, tidak egois. 
b. HATI – murni, didiami ROH KUDUS 
c. KEHENDAK – menurut kepada KEHENDAK ALLAH 
d. PANDANGAN – berfokus pada Surga 
e. AMBISI – perluasan INJIL 
f. KEINGINAN – serupa dan meninggikan KRISTUS 
g. TUJUAN – Kerajaan Allah. 
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SIAPA SAJA PERLU LAHIR BARU? 
 
Setiap orang yang melihat dosa-dosa di dalam diri mereka dan berkeinginan untuk masuk ke dalam 
KERAJAAN ALLAH yang penuh sukacita dan damai kekal HARUS LAHIR BARU. Dunia ini 
dan daya tariknya akan berlalu. Kelahiran pertama kita adalah tujuh puluh tahun dan jika kita 
kuat delapan puluh tahun. Seperti embun pagi yang muncul untuk sebentar dan saat siang 
menghilang, seperti itu juga perjalanan hidup kita di bumi. Kita pergi ke jalan semua orang dan 
semua makhluk hidup, kita semua mati. 
 
Tetapi kematian bukanlah akhir segala sesuatu. Faktanya, kematian hanyalah awal dari 
KEKEKALAN untuk jiwa kita. Ibrani 9:27 mengatakan bahwa ada penghakiman yang pasti “Dan 
seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.”  
 
Kemanakah kamu akan menghabiskan kekekalan setelah kematian? Ini adalah PERTANYAAN 
BESAR. 
 
ALLAH sedang mempersiapkan kerajaan yang kekal, negara surgawi. Untuk hidup di tempat itu, 
kamu harus LAHIR BARU atau KELAHIRAN KEDUA. Semua yang mati di dalam dosa mereka 
dan tidak lahir baru akan dihukum dalam kekekalan tanpa ALLAH, di NERAKA dan akhirnya 
menghadapi kematian kedua dan kekal di DANAU API. 
 
Secara umum, semua orang yang lahir sekali mati dua kali (mati secara fisik dan kematian kedua), 
dan semua yang lahir dua kali, mati sekali (mati secara fisik, kecuali diangkat). 
 
Yesus Kristus datang ke dunia, dilahirkan dari perawan. Dia telah hidup sempurna menaati segala 
hukum Allah. Dia telah mati untuk orang berdosa seperti kamu dan saya di bukit Kalvari. Allah 
telah membangkitkan Yesus dari kematian pada hari ketiga setelah Ia mati. Sekarang Dia duduk 
di sebelah kanan Allah berdoa untuk anak-anak-Nya.  
 
BAGAIMANA SESEORANG BISA LAHIR BARU? 
 
Lukas 9:23, Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.  
 
1. Membenarkan bahwa kamu adalah orang berdosa, tersesat, terkutuk, dan menuju neraka. 

Firman Allah berkata bahwa: Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. Karena semua orang 
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:10,23). 

 
2. Mengakui dan bertobat segala dosamu dan meminta Tuhan Yesus Kristus untuk 

menyucikan dan mengampuni kamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan 
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan (1 Yohanes 1:9). 
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3. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkan hidupmu 
kepada Tuhan. Berdoalah doa pertobatan. Berdoa dari hatimu kepada Allah, “Saya adalah 
orang berdosa yang pantas masuk neraka. Saya mau menyerahkan segala dosa saya, segala 
tabiat buruk saya, pikiran jahat saya, dan cara hidup saya yang jahat. Saya mengakui bahwa 
Engkaulah Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, mati untuk saya di Kalvari. Engkau telah 
membangkitkan Yesus Kristus dari kematian untuk pembenaran saya. Saya menerima Yesus 
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya memberikan diri saya kepada-Mu. Saya 
ingin mengikuti Yesus Kristus dan memulai HIDUP BARU di dalam Dia, dalam Yesus yang 
paling berharga dan nama yang suci, saya berdoa. Amin.” 

 
Jika ini adalah keinginan kamu yang paling tulus, ALLAH ROH KUDUS akan menyelamatkan 
kamu seutuhnya. Seperti angin yang kencang, ROH akan meniupmu dan dalam cara yang tidak 
terlihat, cara misterius, ALLAH akan merubahmu. Alkitab menjanjikan setiap orang yang berdosa 
yang bertobat secara sungguh-sungguh, “Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus 
adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, 
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa 
yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." (Roma 10:9-10). 
 
INI ADALAH LAHIR BARU 
 

BEBERAPA KEUNTUNGAN DARI LAHIR BARU 
 
1. Dosa-dosamu dibersihkan, diampuni. 

“Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 
mengingat dosa-dosa mereka.” (Ibrani 8:12) 

 
2. Kamu menjadi PRIBADI YANG BARU. 

“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baru sudah datang.” (2 Korintus 5:17) 

 
3. Kamu menjadi anak Allah. 

“…supaya kita diterima menjadi anak”. (Galatia 4:5) “Dalam kasih Ia telah menentukan 
kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 
kehendak-Nya,” (Efesus 1:5). 

 
4. Kamu menerima warisan di dalam Kerajaan Allah yang kekal (Efesus 1:11). 
 
5. Kamu memiliki KRISTUS sebagi Tuhan dan Tuanmu. 
 
6. Kamu memiliki ROH KUDUS berdiam di dalam kita sebagai Penghibur dan Materai. 
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7. Kamu menjadi bagian dari KELUARGA BARU dengan HARAPAN BARU – rumah 
dari iman (Galatia 6:10; Efesus 2:19).  

 
 

KESIMPULAN 
 
Lahir baru adalah pengalaman yang paling indah yang seorang dapat alami. Jika kamu belum lahir 
baru, kamu benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Jika kamu telah lahir baru, kamu memiliki 
segalanya. 
 

KALIAN HARUS LAHIR KEMBALI. 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 7: LAHIR BARU 
 
Isilah titik-titik (satu huruf untuk setiap bagian kosong): 

1. LAHIR BARU bukanlah pengalaman ___   ___   ___   ___   ___   ___  orang. 
2. Hanya mereka yang telah lahir baru yang bisa masuk dalam kerajaan ___   ___   ___   ___    
3. LAHIR BARU artinya lahir dari ___  ____  ____  dan lahir dari ___  ___   ___. 

Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan jawaban 
itu._______________________________________________________________ 

4. KELAHIRAN PERTAMA menyiapkan kita untuk hidup di ___   ____  ___   ___   ___ 
ini. 

5. Rumah sebenarnya orang percaya adalah di ___   ___  ___   ___  ___ . 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 

6. Seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah 
(a) Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik 
(b) Dengan melakukan Taurat Allah 
(c) Dengan lahir baru 

 
7. Langkah pertama dari LAHIR BARU adalah 

(a) Membuat resolusi hidup untuk menjadi lebih baik 
(b) Mengakui bahwa kita orang berdosa 
(c) Mengikuti gereja 
(d) Menerima baptisan 
 

8. LAHIR BARU adalah 
(a) Pengaturan kembali mental 
(b) Kelahiran baru rohani 
(c) Pencucian otak 
 

9. Ketika seseorang lahir kembali dia menjadi 
(a) Takut akan dunia 
(b) Anak Allah 
(c) Sakit jiwa 
 

10. Lahir kembali adalah 
(a) Pengalaman yang paling indah yang seorang dapat alami 
(b) Tidak terlalu diperlukan 
(c) Jebakan Setan 
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PELAJARAN 8 
 

JAMINAN KESELAMATAN 
 

KESELAMATAN - APA ITU? 
 
KESELAMATAN adalah satu dari banyak kata berharga di dalam kosa kata Injil. Kata ini 
mencakup semua tindakan-tindakan Allah yang ajaib dan berahmat terhadap manusia berdosa, 
dilakukan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ini memiliki banyak segi untuk maknanya, yang 
akan kita pertimbangkan. Namun, jika seseorang bertanya, apa yang anda pahami tentang 
“KESELAMATAN”, sebuah definisi singkat adalah  
 

PEMBEBASAN DARI HUKUMAN DAN KUASA DOSA 
 
Definisi di atas merangkum banyak berkat dan keuntungan dari Allah untuk manusia dalam 
KESELAMATAN. Sekarang kita akan memeriksa lebih lanjut arti-arti lain dari kata ini. 
 

KESELAMATAN DIUNGKAPKAN DENGAN BERBAGAI CARA 
 
1.      Pengampunan dosa 
 1 Yohanes 1:9 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 

akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” 
 
 “... Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju” (Yesaya 1:18) 
 
2.      Orang berdosa dibenarkan 
 “Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam 

Kristus Yesus: yang telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman, dalam darah-
Nya” (Roma 3:24,25). 

 
 “Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan 

diselamatkan dari murka Allah” (Roma 5:9). 
 
3.       Regenerasi 
 “Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita 

lakukan, tetapi karena rahmatNya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh 
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus” (Titus 3:5). 

 
 “Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 

dalam kerajaan Allah” (Yohanes 3:5). 
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 “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Korintus 5:17). 

 
4.      Dibenarkan 
 Roma 3:19-24, “Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat 

ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum taurat, supaya tersumbat setiap mulut 
dan seluruh dunia jatuh kebawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat 
dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh 
hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah 
telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, 
yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. 
Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemulian Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus.” 

 
 Roma 3:28, “Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan 

karena ia melakukan hukum Taurat.” 
 
5.      Dimuliakan 
 Roma 8:17, “Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya 

orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-
sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga 
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.” 

 
 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.” 

 
6.       Hasil-hasil keselamatan 

a.      Keluar dari kegelapan kepada terang 
“... supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib” (1 Petrus 2:9). 

 
“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kedalam 
kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu 
pengampunan dosa” (Kolose 1:13,14). 

 
b.      Dari kematian kepada hidup 

“Aku berkata kepadamu: sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan 
percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak 
turut di hukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (Yohanes 
5:24). 
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c.      Pembebasan dari kutuk 

“Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuk 
karena kita” (Galatia 3:13). 

 
“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan 
dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya” (Efesus 1:7). 

 
Kristus… dengan darah-Nya sendiri… telah mendapat kelepasan yang kekal untuk kita 
(Ibrani 9:12) 

 
d.      Musuh berdamai dengan Allah 

“Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian 
Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan 
diselamatkan oleh hidup-Nya” (Roma 5:10). 

 
e.       Kita menjadi anak-anak Allah 

“Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-
anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12). 

 
“Semua orang yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak 
menerima Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah 
menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: “ya, 
Abba, Bapa!” Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita, bahwa kita adalah anak-anak 
Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-
orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-
sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya 
kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia” (Roma 8:14-17). 

 
1 Yohanes 3:2, “Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 
Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila 
Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan 
melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.” 

  
KESELAMATAN: PEKERJAAN ALLAH YANG TERUS MENERUS- 

PENGUDUSAN 
 
Ketika seorang berdosa berseru kepada Allah karena keadaannya yang berdosa dan dia menerima 
Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan juru selamat, perjalanan keselamatannya di mulai. Ini 
adalah permulaan “proses” keselamatannya. Adalah benar bahwa keselamatannya sekali untuk 
selamanya tapi selama dia di bumi ada proses yang disebut pengudusan.  
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Ketika keselamatan mengacu pada tindakan pembenaran Allah dengan mencabut orang berdosa 
dari jalan kematian, tidak seharusnya dipahami sebagai sebuah kejadian tertutup di masa lampau. 
Karena anugerah keselamatan Allah dan kuasanya terus berlanjut dalam hidup orang percaya, 
selalu efektif dalam kehidupan sehari-harinya “menyelamatkan dia, menjaga dia dari segala dosa 
dan malu” seperti yang dikatakan paduan suara injil. 
 
Untuk setiap orang percaya, kemudian, adalah baik baginya untuk diingatkan akan janji Allah yang 
berharga, yaitu kamu yang dipelihara dalam “kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman” (1 Petrus 1:5). 
 
Doa Paulus mengekspresikan pemikiran yang sama “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan 
kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat 
pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita” (1 Tesalonika 5:23). Dan ayat selanjutnya berkata, 
“Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya.” Betapa menyenangkannya 
mengetahui bahwa Allah yang memanggil kita kepada keselamatan terus memelihara kita. 
 
Namun, hal ini tidak mengecualikan kita dari melakukan bagian kita. Rasul Paulus menasehati 
orang yang mengaku percaya untuk “karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut 
dan gentar” (Filipi 2:12) 
 
Orang percaya harus rajin dan serius tentang keselamatan mereka: keselamatan kita tidak boleh 
diabaikan. Untuk “mengerjakan” dalam present tense mengimplikasikan bahwa itu adalah 
pekerjaan yang terus menerus yang akan berlangsung seumur hidup. Orang percaya harus 
menanggung rasa sakit yang sebenarnya, menyelidiki hati dan pikirannya sendiri untuk 
memastikan bahwa dia benar-benar selamat. Keselamatan adalah gratis dan tidak terlihat oleh mata 
telanjang, tapi buah keselamatan sangat nyata. Harus ada perubahan total dalam hidupnya.  
 
Galatia 5:22-23 “Tetapi buah roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-
hal itu”.  
 
Efesus 5:8-13, “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di 
dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan 
kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangalah 
turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, 
tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang 
dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu 
yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah 
terang.” 
 
Jika iman kita tidak disertai perbuatan, Alkitab katakan bahwa itu adalah mati (Yakobus 2:26). 
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Yakobus 2:26, “Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa 
perbuatan-perbuatan adalah mati.” 
 
Buah keselamatan tidak seharusnya dikacaukan dengan dasar keselamatan kita. Dasar keselamatan 
kita adalah Yesus Kristus dan kita diselamatkan karena anugerah melalui iman dalam Kristus. 
Bukti keselamatan kita disebut buah. Ini adalah apa yang ditekankan oleh Yakobus. 
 

KESELAMATAN: PEMBEBASAN DAN BERKAT TERAKHIR- 
KEMULIAAN 

 
Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita ada tanpa tubuh jasmani. Ketika orang percaya mati di 
dalam Tuhan dia absent dari tubuhnya dan hadir di hadapan Tuhan. Tapi dia ada di surga dalam 
bentuk Roh. Penyempurnaan akhir dari KESELAMATAN kita akan datang ketika Tuhan Yesus 
datang kembali untuk “menundukkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri”. Karena “Itulah 
sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala 
nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas 
bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” 
bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2:9-11). 
 
Pada hari itu, KESELAMATAN kita akan lengkap. Kita tahu bahwa “Apabila Kristus menyatakan 
diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang 
sebenarnya” (1 Yohanes 3:2). “Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga 
kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang 
hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat 
menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya” (Filipi 3:20,21). 
 
Kemudian kita akan mempunyai tubuh mulia seperti tubuh kebangkitan Tuhan kita. Maka kita 
akan diantar ke dalam kerajaan Allah yang kekal, yang disediakan untuk semua yang ditebus. 
 
1 Korintus 15:42-44, “Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan 
dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. ditaburkan dalam kehinaan, 
dibangkitkan dalam kemulian, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang 
ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah.” 
 

BAGAIMANA KITA DAPAT DISELAMATKAN! 
 
Ini adalah pertanyaan yang vital dan sangat penting yang setiap kita hadapi, karena jika seseorang 
tidak diselamatkan, maka dia terhilang, di hukum hukuman kekal. 
 
Jalan keselamatan diberikan dalam Firman Allah. Dinyatakan dengan jelas apa yang harus 
seseorang lakukan agar selamat. Secara singkat, ada empat langkah menuju KESELAMATAN. 
Ini bukan urutan kronologis tetapi urutan teologis. 
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1.      Akui dosa-dosa kita. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil seseorang untuk 

selamat. Seseorang yang tidak mengakui dosanya tidak dapat diselamatkan. Kesombongan 
dan menyembunyikan dosa menutup jalan keselamatan. Kita harus rendah hati dan mengakui 
dosa-dosa kita. “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 
Allah.” “Tidak ada yang benar, seorangpun tidak” (Roma 3:23, 10). Tidak terkecuali saya. 
Saya harus melihat dosa-dosa saya dan tanpa Kristus saya akan mati dan berakhir di neraka.  

 
2.      Mengakui Kristus sebagai satu-satunya Juru selamat. Allah telah menunjuk seorang 

Penyelamat, Tuhan Yesus Kristus, “Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa” (Yohanes 
6:27). “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di 
bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya 
kita dapat diselamatkan” (Kisah Para Rasul 4:12) “Karena Allah itu Esa dan esa pula Dia 
yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang 
telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia…” (1 Timotius 2:5,6). 

 
Yohanes 3:17-18, “Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barangsiapa percaya 
kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah 
hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah.” 

 
YESUS ADALAH SATU-SATUNYA PENYELAMAT YANG LAYAK 

 
3.      Menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. “Tetapi 

semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 
yang percaya dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12). “Sesungguhnya barangsiapa mendengar 
perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal 
dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (Yohanes 
5:24). 

 
“Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat; engkau dan seisi 
rumahmu” (Kisah Para Rasul 16:31). 

 
Kita harus percaya kepada Yesus dan tidak ada yang lain untuk keselamatan kita. 

 
4.       Mengakui Tuhan Yesus sebagai contoh memberi tahu orang lain tentang Kristus. 

“Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 
hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang 
mengaku dan diselamatkan.” (Roma 10:9.10). 
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“Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku akan mengakuinya di depan Bapa-
Ku yang di sorga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan 
menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga” (Matius 10:32,33). 

 
Janganlah kita malu mengakui Dia di depan umum. Cara terbaik memberi tahu orang lain 
bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Penyelamat kita adalah dengan menaatinya 
dalam baptisan air. 

 
APA YANG DIMAKSUD DENGAN JAMINAN KESELAMATAN? 

 
Adalah keyakinan orang percaya yang teguh dengan iman di dalam Kristus ia telah diselamatkan 
dan akan dipelihara tanpa cacat hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 
 
Ketika pengajaran yang salah memutarbalikan pengajaran kitab suci yang jelas, namun demikian, 
semua orang percaya sejati harus tahu bahwa 
 

a.       Keselamatan mereka dalam Kristus dijamin sepenuhnya dengan janji Allah yang tidak 
berubah, dan 

b.      Keselamatan mereka di dalam Kristus tidak dapat diambil dari mereka. 
 

Yohanes 10:28-29, “Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti 
tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari 
tangan-Ku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan 
seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.” 
 
Roma 8:38-39, “Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat - malaikat, 
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-
kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat 
memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” 
 
BAGAIMANA ORANG PERCAYA DAPAT MEMILIKI JAMINAN KESELAMATAN? 

 
Jaminan keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada iman dalam Firman Allah yang tidak 
berubah dan sempurna, dan janji-janji-Nya yang berharga. 
 
1.      KRISTUS MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA DI CALVARY-DASAR 
 

Harus dipahami bahwa satu-satunya dasar keselamatan kita adalah KRISTUS dan 
PEKERJAAN PENEBUSANNYA di atas SALIB. 

 
“Pada Yesus batu karang yang teguh aku berdiri 
Dasar lain adalah pasir yang menengelamkan” 
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Tidak ada seorang pria atau wanita, imam, atau orang kudus dapat membeli penebusan untuk 
kita. “Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 
mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 
Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk 
selama-lamanya di sebelah kanan Allah… sebab oleh satu korban saja Ia telah 
menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan” (Ibrani 10:11,12,14). 
 
Yesus, melalui pengorbananNya sekali, membayar hutang dosa- dosa SEKALI UNTUK 
SELAMANYA (Ibrani 10:10). pekerjaanNya lengkap dan sempurna. Kita tidak dapat 
menambahkan ataupun melakukannya atau membayar untuk itu. 
 
KESELAMATAN KRISTUS DIBERIKAN CUMA-CUMA. ITU ADALAH ANUGERAH 
YANG BAIK. 
 

2.      IMAN DI DALAM KRISTUS - KUNCI 
 

Iman- PERCAYA penuh, tanpa syarat dan pamrih- dalam KRISTUS adalah KUNCI kita 
mendapatkan HADIAH KESELAMATAN ALLAH YANG CUMA-CUMA. “Sebab 
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.” 
(Efesus 2:8,9). 
 
“Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 
kebenaran … tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah 
ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah …karena itu hal ini diperhitungkan 
kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak 
ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita; sebab kepada kitapun Allah 
memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, 
Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran-
pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita” (Roma 4:3,20, 22-25). 
 
“Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa 
berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah 
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia” (Ibrani 11:6). 
 
KESELAMATAN ADALAH MILIK KITA KETIKA KITA MELATIH IMAN DI 
DALAM KRISTUS, FIRMAN ALLAH DENGAN JELAS MENGATAKAN DEMIKIAN. 
 
Banyak ayat dapat dikutip, tapi kita hanya akan mengambil beberapa. “Tetapi semua orang 
yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang 
percaya dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12). “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh 
hidup yang kekal” (Yohanes 3:36) “Barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya 
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kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut di hukum, 
sebab ia sudah pindah dari dalam maut kedalam hidup” (Yohanes 5:24) 

 
3.      TERUS MENERUS BELAJAR FIRMAN DAN TAAT KEPADA FIRMAN ADALAH            

JAMINAN KESELAMATAN TERBAIK KITA 
 

Hidup orang Kristen tidak selalu berlayar dengan mulus. Akan ada saat kesengsaraan dan 
pencobaan. Mungkin, pada saat itu imannya akan goncang, dan dia akan ragu apakah 
keselamatanya terjamin. Itu bukan hidup yang sempurna tapi hidup kudus. Orang Kristen 
yang ditunjuk dosanya tidak akan mencari kambing hitam tapi dengan rendah hati memohon 
pada Allah dalam pertobatan dan meminta pengampunan seperti raja Daud. 2 Samuel 12:13, 
“Lalu berkatalah Daud kepada Natan: Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan 
berkata kepada Daud: Tuhan telah menjauhkan Dosamu itu: engkau tidak akan mati.” 
 
Setiap anak Allah yang sungguh-sungguh memberikan hati dan hidupnya kepada Juru 
Selamat akan bersandar pada janji-janji Allah yang pasti. Jika dia bertahan dalam doa dan 
dengan rajin belajar Firman Tuhan, dia akan berjuang terus menerus semakin serupa dengan 
Kristus, Putra tunggal Allah.  Efesus 4: 13-15 “Sampai kita semua telah mencapai kesatuan 
iman dan pengetahuan yang benar tentang Putra Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, 
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu 
manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada 
kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang 
adalah kepala.” 
 
Firman Allah kaya akan janji-janji berharga, meyakinkan setiap orang percaya tentang minat 
dan kepedulian Bapa surgawi terhadap keamanan dan kesejahteraannya. Tidak ada seorang 
bapak di dunia akan membiarkan anaknya direnggut secara paksa dari asuhanya. Betapa 
lebih lagi Bapa surgawi peduli kepada keselamatan anakNya. 
 
Untuk kenyamanan dan kepastian orang percaya di bawah ini dikutip beberapa ayat dari 
Firman Allah yang mana di dalamnya kita menemukan damai kekal dan keyakinan. 
 
“Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub adalah milik yang ditetapkan bagi-Nya. 
Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman 
padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya” 
(Ulangan 32:9,10). 
 
“Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka 
mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak 
akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari 
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tangan-Ku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, 
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa” (Yohanes 10, 27,28,29). 
 
“Siapakah ayang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan 
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? tetapi 
dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 
mengasihi kita” (Roma 8:35, 37). 
 
“Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara 
kamu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus” (Filipi 1:6). 
 
“Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih kepada orang 
lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh 
Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka” 
(Ibrani 7:24,25). 
 
“... Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa 
yang telah dipercayakan-Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan” (2 Timotius 1:12). 
 
“Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh 
berbagai-bagai pencobaan” (1 Petrus 1:5,6). 
 
SECARA RINGKAS: 
 
ANAK ALLAH, BENAR-BENAR DISELAMATKAN, LAHIR BARU, DAPAT 
BERSANDAR PADA KEPASTIAN PENUH BAHWA KESELAMATANNYA 
DIMATERAIKAN OLEH ROH ALLAH SAMPAI PADA HARI YESUS KRISTUS 
MELALUI PENUMPAHAN DARAH KRISTUS DI SALAIB CALVARY. 
 

SEMOGA KITA INGAT JANJI-JANJI ALLAH YANG BERHARGA 
KEPADA SEMUA ORANG PERCAYA 

 
1.     Dia akan menjaga kita seperti biji matanya. 
2.    Tidak ada seorangpun yang dapat mencabut kita dari tangan Bapa. 
3.     Dalam setiap pencobaan dan kesusahan kita lebih dari pemenang melalui Kristus. 
4.    Kristus pernah hidup untuk menjadi perantara untuk kita. 
5.     Dia dapat menjaga kita sampai akhir. 
 
KITA SIMPULKAN: SEKALI SELAMAT, SELAMANYA SELAMAT. INI ADALAH JANJI 
ALLAH YANG BERHARGA KEPADA SEMUA ORANG PERCAYA. 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 8: JAMINAN KESELAMATAN 
 
Isilah bagian yang kosong: 
1. Keselamatan berarti pembebasan dari _ _ _ _ _ _ _ dan _ _ _ _ _ dosa. 
 
2. Karena oleh anugerah kita diselamatkan melalui _ _ _ _ bukan _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
3. Keselamatan kita akan disempurnakan ketika Yesus _ _ _ _ _ _ _ 
 
4. Jika kita mengakui Kristus dihadapan manusia, dia juga akan _ _ _ _ _ _ _ _ kita dihadapan 
Allah Bapa Surgawi. 
 
5. Keselamatan kita dijamin karena _ _ _ _ _ yang berharga di dalam Firman Allah. 
 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 
6. Disamping pekerjaan penebusan Allah di atas salib untuk keselamatan kita, kita perlu 
(a) Bantuan iman 
(b) Perantara perawan Maria 
(c) Iman di dalam Dia 
 
7. Kita mendapat jaminan keselamatan dengan 
(a) Bersandar pada janji-janji Allah 
(b) Melakukan pekerjaan sosial 
(c) Hadir di gereja 
 
8. Dosa - dosa kita diampuni melalui 
(a) Mengaku kepada iman 
(b) Dengan iman dalam Yesus 
(c) Dengan mengucapkan salam Maria berulang kali 
 
9. Setelah kita selamat kita harus melakukan pekerjaan baik, jika tidak 
(a) Kita akan kehilangan keselamatan 
(b) Iman kita akan mati 
(c) Kita akan masuk ke purgatory 
 
10. Ketika Yesus kembali 
(a) Setan akan bersukacita 
(b) Dunia akan menyalibkan dia lagi 
(c) Kita akan diberi tubuh mulia seperti Dia 
 



80 
 

Pelajaran 9 

ROH KUDUS 
 

Text : 
Yohanes 15:26- 16:14 

 
SIAPA ITU ROH KUDUS? 

 
Dia adalah Pribadi ketiga di dalam TRITUNGGAL yang dimuliakan: ALLAH BAPA, ALLAH 
PUTRA dan ALLAH ROH KUDUS. Adalah suatu hal penting untuk mengetahui bahwa ROH 
KUDUS adalah PRIBADI dan bukan hanya kuasa atau pengaruh. Apa saja yang katakan tentang 
ALLAH dan tentang KRISTUS bisa juga dikatakan menjelaskan ROH KUDUS. Oleh karena itu, 
kita harus menanggapi seluruh topik ini dengan penuh hormat. 
 
Pengakuan Iman Westminster Bab II bagian III menjelaskan : “Dalam kesatuan keAllahan ada tiga 
Pribadi, yang satu dalam hal substansi-Nya, kuasa-Nya, dan kekekalan-Nya, yaitu Allah Bapa, 
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus… Roh Kudus secara kekal meneruskan dari Sang Bapa dan 
Sang Putra.” 
 

ROH KUDUS AKTIF SEJAK KEABADIAN 
 
Roh Kudus sama dengan ALLAH BAPA dan ALLAH PUTRA dalam substansi, kuasa dan 
keabadian, telah ada sejak permulaan. Tidak hanya itu, ROH KUDUS telah AKTIF juga sejak 
permulaan. Bukan hanya itu, Dia tanpa berhentinya aktif dalam penciptaan, dalam mengatur dan 
menjaga seluruh jagad raya, dalam menyediakan segala kebutuhan mahkluk hidup, dalam 
mewahyukan kebenaran, juga dalam kelahiran kembali semua orang percaya. ROH KUDUS itu 
tidak berubah, Mahakuasa, MahaTahu, dan MahaHadir sama dengan ALLAH BAPA dan ALLAH 
PUTRA. 
 

DI CATATAN DALAM PERJANJIAN LAMA 
 
Roh Kudus telah ada dalam permulaan waktu. Alkitab mengatakan dalam KEJADIAN 1:1-2 
“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap 
gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.” 
[penekanan ditambahkan]. Allah Bapa telah mengatakan Firman dan Roh Allah membawa apa 
yang Bapa katakan. 
 
Kita membaca tentang ROH KUDUS datang kepada beberapa orang pilihan untuk tugas-tugas 
khusus seperti panggilan Nuh untuk membangun bahtera keselamatan atas keluarganya, 
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memanggil Abraham untuk menjadi Bapa dari bangsa Yahudi, dan menyiapkan Yusuf untuk 
menjadi pemimpin dan penasehat di tanah Mesir (Kejadian 41:38-46), dan Musa untuk memimpin 
umat-Nya keluar dari tanah Mesir. 
 
Kemudian ada pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, didaftarkan oleh 
Rasul Paulus di Ibrani 11 dan tentu saja Nabi Allah, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, 
Elia, Elisa, Samuel, dan lainnya, yang Allah pakai secara luar biasa. Kita tidak boleh tidak 
menyebut raja Daud, hamba pilihan Allah yang melalui inspirasi Roh Kudus, telah menulis banyak 
Mazmur – lelaki yang Allah kenankan dan semua “orang-orang kudus Allah yang telah berbicara 
seperti mereka telah digerakkan oleh Roh Kudus” (2 Petrus 1:21), memberikan kita kitab-kitab di 
dalam Alkitab. 
 
Di dalam masa Perjanjian Lama, kita melihat Allah Roh Kudus hadir bersama umat pilihan-Nya. 
Meskipun Perjanjian Lama tidak memberikan kita pengajaran yang mendalam tentang didiami 
Roh Kudus seperti yang Perjanjian Baru jelaskan, kita tahu dari contoh-contoh di atas bahwa untuk 
seseorang diselamatkan, dia harus didiami oleh Roh Kudus. Alasannya adalah karena wahyu yang 
diberikan setahap demi setahap. Diamnya Roh Kudus di dalam orang percaya telah diajarkan 
dengan sangat jelas di dalam Perjanjian Baru dan ini sama berlaku kepada orang-orang percaya di 
Perjanjian Lama. Makanya, orang-orang kudus di PL dan PB kedua-duanya didiami oleh Roh 
Kudus ketika mereka percaya. 
 
Alkitab yang mendukung pengajaran ini adalah 1 Korintus 2:11-16, “Siapa gerangan di antara 
manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada 
di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri 
Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, 
supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-
hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia 
Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh 
Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu 
baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat 
dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai 
oleh orang lain.  Sebab: "Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati 
Dia?" Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.” [Penekanan Ditambahkan] 
 
Bagian lain adalah di Roma 8:8-11, “Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan 
kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh 
Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah 
kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari 
antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari 
antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di 
dalam kamu.” [Penekanan ditambahkan]. 
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Dari 1 Korintus 2:11-16 (untuk mengerti hal-hal rohani) – Manusia duniawi mengerti hal-hal 
duniawi. Dunia fisik dan semua yang ada di dalamnya dapat dimengerti oleh manusia duniawi. 
Tetapi, hal-hal tentang Allah yang adalah rohani hanya dapat dimengerti melalui Roh Allah. Setiap 
orang Kristen telah menerima Roh Allah di dalamnya yang memampukannya untuk mengerti hal-
hal rohani karena Roh Kudus yang berdiam di dalamnya menolongnya untuk mengerti hal-hal 
rohani. Tanpa Roh Allah dalam orang-orang percaya, dia tidak mampu mengerti hal-hal tentang 
Allah. Daud dan para nabi dan orang-orang seperti Musa dan Nuh tentunya mengerti hal-hal 
rohani. Orang-orang berdosa di Perjanjian Lama tidaklah kurang jahat dari orang-orang berdosa 
di Perjanjian Baru. Juga manusia duniawi tidak bisa mengerti hal-hal rohani. Satu-satunya 
kebenaran adalah seseorang yang mengerti hal-hal rohani harus didiami oleh Roh Kudus. Ini 
berlaku untuk orang-orang kudus Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.  
 
Dari Roma 8:8-11 (untuk memberi jaminan sebagai materai) – Orang-orang percaya 
dimateraikan dengan berdiamnya Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak berdiam dalam diri seseorang 
maka orang itu tidak akan selamat sama sekali.  Dia juga tidak bisa disebut sebagai orang benar di 
dalam pandangan Allah. Abraham jelas dihitung sebagai orang benar dalam pandangan Allah3 dan 
juga semua orang yang benar-benar percaya di dalam Perjanjian Lama seperti halnya Nuh4. 
 
Alasan lain adalah untuk seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia harus terlebih dahulu 
dibaptis dengan Roh Kudus. Contoh dari seseorang di Perjanjian Lama yang dipenuhi oleh Roh 
Kudus: 
 
Keluaran 31:1-3,  “Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:  Lihat, telah Kutunjuk Bezaleel bin Uri 
bin Hur, dari suku Yehuda,  dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan 
pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan.” [Kejadian yang sama disebut 
secara total sebanyak tiga kali untuk meyakinkan pembaca tidak akan terlewat pentingya hal itu. 
Lihat juga Keluaran 28:3; 35:31]. 
 

DI DALAM PERJANJIAN BARU 
 
Dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, hari yang baru datang. Di dalam Perjanjian Lama, 
Allah Bapa memanifestasikan diri-Nya dari Kejadian sampai Malakhi. Di kitab-kitab Injil, Tuhan 
Yesus Kristus memanisfestasikan Diri-Nya sendiri. Dalam dua kejadian itu, Pribadi lain dalam 
Trinitas juga sangat aktif. Kristus menampakkan diri sebagai MALAIKAT TUHAN di dalam 

 
3 Kejadian 15:4-6 Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, 
melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.”  Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta 
berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya 
kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.  Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN 
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4:3, “Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? “Lalu 
percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” 
4 Kejadian 7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, 
sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini. 
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Perjanjian Lama5 dan Roh Kudus sebagai Roh Allah. Di dalam kitab-kitab Injil, Allah Bapa juga 
hadir dan juga Roh Kudus selama hidup Kristus di dunia6. Setelah Kristus naik ke surga, Roh 
Kudus memanisfestasikan Diri-Nya dengan Allah Bapa dan Allah Putra berperan dalam peran 
yang kecil atau dibalik layar. Maka, dengan pembelajaran Alkitab menyeluruh orang-orang 
percaya akan mengerti doktrin Tritunggal. 
 

DI DALAM KEHIDUPAN TUHAN KITA 
 
Kelahiran Yesus oleh perawan Maria melalui pekerjaan Roh Kudus (Matius 1:18). Dia dikandung 
melalui Roh Kudus – tanpa dosa, kudus, tidak bernoda. Lukas 1:35, “Jawab malaikat itu 
kepadanya: Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 
engkau; sebab itu putra yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah.” [Penekanan 
ditambahkan] 
 
Di dalam baptisan-Nya, Roh Kudus seperti seekor merpati dari Surga dan hinggap di atas-Nya, 
mengurapi-Nya untuk pelayanan-Nya (Yohanes 1:33). Melalui Roh Kudus, Dia mengabdikan diri-
Nya sendiri mengemban misi Allah Bapa. Yesus Kristus selalu dipenuhi Roh Kudus. 
 
Di dalam pelayanan-Nya, Tuhan kita bekerja melalui banyak mujizat-mujizat melalui Roh Kudus, 
menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan dan membangkitkan yang mati. 
 

DI HARI PENTAKOSTA 
 
Janji turunnya Roh Kudus terjadi di Yerusalem (Kisah Para Rasul 2). Ini adalah pemenuhan Roh 
Kudus. Untuk pertama kalinya dua kejadian yang disebut baptisan dan pemenuhan Roh Kudus 
diajarkan dalam hubungan yang tidak terpisahkan. Tanpa baptisan tidak akan ada pemenuhan. 
Dalam Kisah Para Rasul 1:5, ini disebut baptisan Roh Kudus7. Tetapi kejadian yang sama dalam 
Kisah Para Rasul 2:4 dideskripsikan oleh Lukas sebagai pemenuhan Roh Kudus8. Untuk menjawab 
kerancuan ini, Kisah Para Rasul 1:8 menjelaskan “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 

 
5 Kejadian 16:9-11, Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau 
ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak 
keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: 
"Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah 
mendengar tentang penindasan atasmu itu.  
 
6 Markus 1:10-11, “Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke 
atas-Nya. Lalu terdengarlah suara dari sorga: Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan."  
 
7 Kisah Para Rasul 1:5, “Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan 
Roh Kudus."  
 
8 Kisah Para Rasul 2:4, “Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-
bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.” 
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Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea 
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” [penekanan ditambahkan]. Murid-murid telah dibaptis 
dengan Roh Kudus ketika mereka dipanggil untuk mengikuti TUHAN (kecuali Yudas Iskariot). 
Dalam Kisah Para Rasul 1:8, mereka dimampukan oleh Allah melalui pemenuhan Roh Kudus 
untuk pelayanan kedepannya. Pemenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berlangsung 
berulang-ulang seperti halnya murid-murid dipenuhi lagi ketika mereka berkhotbah lagi (Kis 4:8, 
31; 5:17; 19:17; dan lain-lain). Baptisan dengan Roh Kudus adalah pengalaman sekali untuk semua 
orang waktu seseorang percaya. 
 
Kepada murid-murid, perubahan besar terjadi. Perpecahan, pertikaian, dan kecanggungan 
tergantikan dengan kesatuan, keberanian, dan saling menanggung. Nelayan sederhana dan orang 
tidak terpelajar menjadi pahlawan iman dan pengkhotbah yang berani atas Injil “mengubah dunia” 
dengan kuasa dari khotbah mereka. Mereka berani mati untuk iman mereka, seperti yang sebagian 
telah melakukannya. 
 
Khotbah Petrus yang dipenuhi Roh saat Pentakosta menyebabkan para pendengar-pendengarnya 
menjadi “terharu di dalam hatinya” dan mencari keselamatan di dalam Kristus. “Bertobatlah dan 
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 
karunia Roh Kudus.” (Kisah Para Rasul 2:37, 38). 
 

ROH KUDUS DALAM KEHIDUPAN ORANG PERCAYA 
 
Kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam Roh. Sejak pertama kali menjadi orang 
Kristen – LAHIR BARU – Roh Kudus mulai berdiam di dalam dirinya. Adalah Roh yang 
memberikan Kelahiran Baru dan menjaga HIDUP BARU ini. Orang percaya menjadi bait Roh 
Kudus (1 Korintus 3:16, 6:19; Yohanes 14:16). Roh Kudus atau Penghibur berdiam dalam orang 
percaya dan memulai PEKERJAAN PENYUCIAN: Natur dari orang percaya diperbaiki, 
dimurnikan dan dijadikan baru. Kita berubah dan dijadikan lebih serupa dengan Kristus seperti 
halnya kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah (Efesus 1:17; Galatia 4:19; 2 Korintus 
3:18). Dengan kuasa Roh Kudus, nafsu jahat dipadamkan dan buah dari Roh Kudus akan Nampak 
(Galatian 5:16-22). 
 
Melalui pekerjaan Roh setiap orang percaya akan dibawa mendekat dalam kesatuan iman, dalam 
persekutuan dan dalam penyembahan (Filipi 2:1). Roh Kudus adalah ROH KEBENARAN, dan 
Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran (Yohanes 16:13). 
 
Perkataan dari Tuhan kita yang sungguh berharga di sini yang kita harus kutip untuk kita ingat 
“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, … Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu 
kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.” (Yohanes 
14:16, 26) 
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Roh Kudus menolong kita untuk berperang melawan “kedagingan”, natur berdosa lama kita. 
Terdapat dua hukum di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Yaitu hukum dosa dan 
hukum kebenaran. Roma 7:21-25, “Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki 
berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum 
Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan 
hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-
anggota tubuhku. Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 
Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani 
hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.” Pertentangan di antaranya 
akan terus dalam kehidupan orang percaya sampai nafas terakhirnya.  
 
Roh Kudus akan memampukan kita untuk mematikan kedagingan (Roma 8:13) dan perbuatan-
perbuatan dosa. Dia menolong kita untuk bukan hidup dalam daging, tetapi hidup di dalam Roh 
(Roma 8:5-8). Orang percaya sekarang punya kuasa untuk tidak berbuat dosa. 
 
Seluruh kehidupan Kristen orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa berdiam di 
dalamnya kita akan jatuh. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus karena ketidaktaatan kita. Kita 
harus mendengar dorongan-Nya (Efesus 4:30). Kita harus terus menghasilkan di dalam diri kita 
sebagai instrumen dari kebenaran kepada Allah (Roma 6:13, 16, 19). 
 

PEKERJAAN ROH KUDUS DALAM RELASINYA 
DENGAN DUNIA YANG TIDAK PERCAYA 

 
“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman” 
(Yohanes 16:8). 
 
Sejak dunia yang tidak percaya ini mungkin menolak Juru Selamat dan mengenyahkan Injil, 
namun hal tersebut tidak bisa lari untuk membatasi kuasa Allah Roh Kudus. Ia menyadarkan dunia 
melalui kehidupan yang kudus dari orang-orang percaya supaya orang-orang yang tidak percaya 
oleh karena itu dapat dikekang dan diyakinkan, walaupun dalam ketidakpercayaan mereka. 
Mereka akan bersikap dengan cara yang berbeda di harapan orang-orang percaya yang saleh. 
Orang-orang percaya dapat melakukan ini dengan dimampukan oleh Roh Kudus. 
 
ROH KUDUS MENYAKINKAN orang-orang tidak percaya akan dosa-dosanya. Dia akan juga 
akan diyakinkan untuk percaya dalam Kristus; akan kebenaran dengan meyakinkannya akan 
kemenangan Kristus atas dosa; akan Karya besar di atas kayu salib untuk dosa-dosa orang berdosa; 
bagaimana Allah sekarang menyatakan orang berdosa itu benar-adil melalui darah Kristus; akan 
penghakiman dengan menunjukan kepastian dari pengadilan yang akan datang dan kesia-siaan 
total jika tidak tunduk pada HAKIM adil. 
 
Bagaimana Roh Kudus melakukan ini semua? Secara prinsip, hal ini dilakukan melalui kesaksian 
orang-orang Kristen yang ada “di dunia” tetapi bukan “dari dunia”, dan Firman Allah. Roh Kudus 
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akan mengunakan firman Allah untuk menyadarkan hati orang-orang yang berdosa dan 
mendekatkannya pada Kristus. Dengan melalui hidup dan perbuatan orang-orang Kristen, dan 
melalui kesaksian mereka akan Injil yang benar, dunia yang tidak percaya ini diinsafkan dan 
diyakinkan. 
 
INI ADALAH PEKERJAAN ROH KUDUS. 
 

APAKAH BAPTISAN ROH KUDUS ITU? 
 
Belakangan ini telah menjadi mode di dalam kelompok Kristen dan gereja-gereja mengajarkan 
bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terjadi setelah pertobatan yang di mana 
orang-orang percaya harus berusaha mendapatkannya setelah mereka selamat, jika mereka belum 
mengalami hal tersebut. Istilah “baptisan Roh kudus” adalah bukan istilah alkitabiah. Roh Kudus 
tidak membaptis. Kristus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. 
 
Pengajaran Alkitab, bagaimana pun juga, sangatlah jelas bahwa Baptisan Roh Kudus adalah 
pengalaman yang masa awal, ini terjadi pada saat pertobatan atau lahir baru, dan bukanlah sesuatu 
yang terjadi sebagai pengalaman kedua. 
 
BAPTISAN DENGAN ROH KUDUS adalah ekpresi PERJANJIAN BARU. Seperti dijelaskan 
di atas, Perjanjian Baru dengan jelas mengajarkan kita apa yang telah terjadi di Perjanjian Lama. 
Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang saat ia berkhotbah di Sungai Yordan, ia 
mengatakan: “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh 
Kudus.” (Markus 1:8). Orang yang melakukan baptisan adalah Yesus Kristus dan BUKAN Roh 
Kudus. 
 
BAPTISAN DENGAN ROH KUDUS oleh karena itu telah diexpektasikan di dalam pelayanan 
Tuhan kita. Kita melihat ini dinyatakan dalam percakapan-Nya dengan Nikodemus. Yesus 
mengatakan kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari 
air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah… Kamu harus dilahirkan kembali.”  
(Yohanes 3:5-7). 
 
LAHIR BARU adalah sangat jelas terdiri dari dua tahapan: 
 
1. Lahir dari air, menyimbolkan pembersihan atas dosa melalui Firman Allah, dan 
2. Lahir dari Roh, menyimbolkan pekerjaan Roh Kudus dengan mengunakan Firman Tuhan 

yang diberitakan untuk membawa REGENERASI, membuat seorang percaya menjadi orang 
baru. 

 
Pekerjaan Roh dalam memberikan seseorang Lahir Baru adalah sama dengan: 
 
KARUNIA ROH (Kisah Para Rasul 2:38) 
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BAPTISAN DENGAN ROH KUDUS (Matius 3:11; Markus 1:8; Lukas 3:16; Yohanes 1:33) 
 
Kita menyimpulkan bahwa LAHIR BARU datang melalui BAPTISAN DENGAN ROH KUDUS, 
tanpa-Nya seseorang tidak dapat lahir kembali. Ketika hal itu terjadi Roh Kudus berdiam di dalam 
orang percaya. 
 
Kita menyimpulkan lebih jauh bahwa tidak ada dasar alkitabiah untuk mengharuskan seorang yang 
sudah percaya mencari BAPTISAN ROH KUDUS sebagai pengalaman setelah bertobat. Ini 
adalah sebuah pengajaran yang tidak alkitabiah. 
 
Satu di antara demonstrasi alkitab terbaik dari BAPTISAN DENGAN ROH KUDUS adalah saat 
peristiwa Pentakosta ketika 3.000 orang mendengarkan Injil, menjadi percaya dan dibaptis. Semua 
orang berdosa yang menyesal ini mendapatkan karunia Roh dalam curahan besar pada hari itu. 
 

BAPTISAN ROH KUDUS ADALAH BERKAT UNIVERSAL 
 
Firman Tuhan mengajarkan bahwa SEMUA orang percaya menerima BAPTISAN DENGAN 
ROH KUDUS. Kita “lahir dari Roh”. Baptisan dengan Roh Kudus adalah hak kelahiran kita. 
 
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus 
Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus” (Kis 2:38). 
 
KARUNIA DARI ROH KUDUS adalah tidak terbatas hanya untuk kelompok Kristen tertentu 
saja namun itu adalah Karunia Universal yang diberikan kepada semua orang yang sungguh-
sungguh percaya.  
 

GERAKAN KARISMATIK: SEBUAH ROH PALSU 
 
Akhir-akhir ini terdapat gerakan mendunia dengan nama “Pembaharuan Roh Kudus” atau 
“Gerakan Karismatik” atau “Gerakan Gelombang Ketiga” yang melibatkan orang-orang yang 
mengaku Kristen, Protestan dan Roma Katolik. 
 
Di mana-mana, gerakan ini disanjung sebagai kekuatan penyatu yang akhirnya bekerja menjurus 
kepada suatu kesatuan atas semua Kekristenan dan damai di dunia. Seruan utama mereka ada 
“Kesatuan dalam Kristus”. 
 
Dari pengertian kita akan Firman Tuhan dan pengamatan kita mengenai Gerakan Karismatik, kita 
memiliki rasa curiga yang serius dalam motivasi dan arah dari gerakan ini. Jauh dari menjadi tidak 
ramah atau terlalu kritis, kita telah menggunakan Kitab Suci sebagai dasar untuk memisahkan diri 
kita dari gerakan ini dan untuk memperingatkan anggota-anggota kita dari keterikatan ataupun 
keikutsertaan dalam aktifitas-aktifitasnya. Alasan-alasan untuk pendirian kita adalah berikut ini: 
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1. Dasar untuk persatuan adalah tidak alkitabiah 
 

Walaupun semua orang percaya secara natural akan menemukan hubungan persekutuan 
yang serupa di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkumpulan bersama orang-orang percaya 
dengan orang tidak percaya tidak bisa dibilang kesatuan alkitabiah. 
 
Di dalam Gerakan Karismatik asosiasi mereka sebagai “kesatuan di dalam Kristus” tidak 
berdasar pada kebenaran Alkitab, tetapi alasan sentimental. “Kesatuan dalam Kristus” yang 
benar adalah didasarkan diatas persamaan doktrin dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. 
 
Firman Allah dengan jelas mengajarkan di dalam Roh – “satu tubuh, satu Roh, satu Tuhan, 
satu iman, satu baptisan, satu Allah” (Efesus 4:4-6). Banyak orang yang berpartisipasi 
dalam pertemuan-pertemuan Karismatik, meneriakan “Haleluya! Puji Tuhan” dan mengoceh 
omong kosong, mempunyai hal-hal yang tampak ini sebagai dasar persatuan mereka. Apa 
yang Karismatik telah buat adalah suatu buatan manusia dan berpusat pada kedagingan yang 
tidak alkitabiah. Ini adalah kedagingan dan berasal dari dunia. Ini adalah sesuatu yang 
terlihat tanpa hakekat sebenarnya. 
 
Alkitab memperingatkan setiap kita dari fenomena akhir zaman dalam Matius 24:24 “Sebab 
Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan 
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka 
menyesatkan orang-orang pilihan juga.”   

 
2.  “Bahasa Lidah/Roh” menyebabkan kebinggungan 
 

Ocehan omong kosong dari “lidah” oleh kelompok-kelompok orang-orang tidak percaya 
tidak mungkin menjadi sebuah tanda dari Pembaharuan Roh Kudus. “Sebab Allah tidak 
menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera” (1 Korintus 14:33). 

 
  Fenomena keributan, teriakkan membingungkan dan tepuk tangan yang menjadi 

karakteristik dari pertemuan Karismatik tidak membawa suatu tanda dari gerakan Allah Roh 
Kudus yang sejati. Bahasa Lidah (Roh) di dalam Alkitab SELALU mengarah kepada bahasa 
yang benar dimengerti orang. Saat ini bahasa lidah palsu adalah sebuah alat dari Setan yang 
dirancang untuk menipu orang-orang yang tidak paham untuk bergabung dengan Satu Gereja 
Akhir Zaman dari AntiKristus.  

 
3.    Penyatuan gereja-gereja local adalah pekerjaan Setan 
 

 Walaupun dalam permukaannya, dan kepada orang yang belum diselamatkan atau belum 
diarahkan, penyatuan dari gereja-gereja (Protestan dan Roma Katolik, atau Denominasi-
denominasi Protestan lain) adalah hal yang didambakan, namun Firman Allah dengan jelas 
menentang sebuah kesatuan buatan manusia pada saat ini. Wahyu telah menubuatkan 
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sebelumnya akan pembentukan gereja palsu dari Setan, dideskripsikan dalam Wahyu 17 
sebagai perempuan sundal, pelacur besar dan Babel agung. 

 
Kita telah memperhatikan dan selalu diperingatkan terhadap munculnya gereja dunia-satu 
dari Setan. Setiap orang percaya harus menghindari organisasi palsu yang jahat dimana 
Tuhan kita akan menghancurkan dengan api saat kedatanganNya (Wahyu 18). Hari ini, 
gereja dunia-satu terbentuk seiring berjalannya dialog dan kerjasama antara World Council 
of Churches (WCC)/Dewan Gereja-Gereja Dunia dengan Roma Katolik. 
 
PERSATUAN GEREJA INI TELAH AKTIF DIPROMOSIKAN OLEH GERAKAN 
KARISMARIK. 
 
Bisakah Roh Kudus ada di dalam gerakan dimana bekerja melawan Allah? Ada manistestasi-
manistestasi lain dalam Gerakan Karismatik, seperti penekanan yang tidak seimbang kepada 
Roh Kudus, seperti “penyembuhan iman” dan yang disebut “pembaharuan”. Kita mengakui 
bahwa banyak hal baik yang dilakukan dan dalam beberapa hal yang mereka lakukan terlihat 
seperti pekerjaan Roh Kudus Allah yang asli. Inilah jebakannya. Bahkan Setan akan datang 
dalam bentuk malaikat terang untuk menipu yang tidak waspada9. Tuhan kita telah 
memperingatkan terhadap kristus-kristus palsu dan nabi-nabi palsu yang akan datang, 
sekiranya mungkin akan menyesatkan yang terpilih (Matius 24:24). 
 
Kita menyimpulkan: Gerakan Karismatik adalah suatu PALSU. Ini bukan berasal dari Roh 
Kudus. Orang-orang percaya harus tidak memiliki hubungan dengan ini. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 2 Korintus 11:14-15, “Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. Jadi 
bukan hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka 
akan setimpal dengan perbuatan mereka.” 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 9: 
ROH KUDUS 

 
Isilah titik-titik (satu huruf untuk setiap bagian kosong): 
 

1. Roh Kudus adalah Pribadi Ke  ___   ___   ___   ___  dari Tritunggal. 
2. Roh Kudus telah ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___  dari awal di dalam penciptaan 

dan pemeliharaan dunia, dan beberapa pekerjaan lain Allah. 
3. Di dalam PERJANJIAN LAMA Roh Kudus juga  ___  ____  ____  ___  ___   ___   

___  ___   ___ kepada umat Allah seperti halnya di PERJANJIAN BARU. 
4. Ketika Yesus datang Dia menjanjikan ___   ____  ___   ___   ___  ___   ___   ___ 

___ Roh Kudus. 
5. Roh Kudus selalu diberikan secara cuma-cuma kepada semua yang ___   ___  ___   

___  ___   ___   ___ Yesus Kristus sebagi Tuhan dan JuruSelamat. 
 

Garis bawahi jawaban yang benar: 
 

6. Saat di Pentakosta, terjadilah 
(a) Pembaharuan Karismatik 
(b) Pemenuhan Roh Kudus 
(c) Histeria Massal 

 
7. Roh Kudus berdiam di 

(a) Setiap Orang Yang Sungguh Percaya 
(b) Semua Anggota Gereja 
(c) Beberapa Pemimpin Gereja Saja 

 
8. Roh Kudus menyucikan dan membersihkan orang-orang percaya yang 

(a) Tidak pernah membaca Firman Allah 
(b) Mendekatkan diri kepada Firman Allah 
(c) Menentang Allah 

 
9. Gerakan Karismatik adalah 

(a) Gerakan Palsu 
(b) Pekerjaan Roh Kudus 
(c) Karunia Allah 

 
10. Semua orang percaya harus 

(a) Bergabung dengan gerakan Karismatik 
(b) Mempromosikan penyatuan dengan Roma Katolik 
(c) Menghindari dari segala geraja dan pengajaran tidak alkitabiah. 
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Pelajaran 10 

DOA 
 

I. APA ITU DOA? 
 
1. Doa adalah berbicara kepada Allah 

 
Secara sederhana, doa adalah seperti seorang anak yang berbicara kepada ayahnya yang juga 
adalah Allahnya. Ini adalah jiwa yang mencari dalam pencari Allah, untuk memanggil-Nya. 
Ini bukan untuk manusia dengar atau menyenangkan manusia. Itu adalah persekutuan 
dengan Allah dari hati. Dimana tidak ada kemunafikan. Itu bukan untuk mengesankan Allah 
dengan kata-kata yang terdengar tinggi dan kosa kata yang besar. Ia adalah anak yang 
membuka hatinya kepada Allah dengan total dan percaya penuh pada Ayahnya yang dia tahu 
akan selalu mendengar tangisannya. 

 
2. Doa adalah sebuah hak istimewa dari anak 
 

Setiap anak memiliki akses ke ayahnya sendiri. Orang percaya adalah anak Allah. “Dan 
karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, 
yang berseru: "ya Abba, ya Bapa!" (Galatia 4:6). Sebagai orang percaya, kita telah 
“menerima Roh adopsi, di mana kita berseru, Abba, Bapa ”(Roma 8:15). Kita punya akses 
ke Allah Bapa. Setiap anak Allah yang sejati berdoa dan bersukacita berkomunikasi dengan 
Bapa surgawinya. Ini adalah keinginan tulusnya sebagai seseorang yang telah dilahirkan 
kembali oleh Roh Allah dan telah diberi Roh Kudus. Ia hidup untuk hal-hal rohani. Dampak 
langsung dalam hidupnya adalah berdoa. 

 
Allah tidak mendengar doa orang-orang yang tidak percaya. Satu-satunya doa seorang orang 
yang tidak percaya yang didengar Allah adalah doa keselamatan. Ketika Saul, meneror 
Gereja bertemu dengan Kristus di jalan Damaskus, cahaya Allah dari surga menjatuhkannya 
ke tanah, dan dia berteriak, “Siapakah engkau, Tuhan? Apa yang akan kamu lakukan? ada 
yang harus saya lakukan? " (Kisah 9: 5, 6) Ini adalah doa pertama Rasul Paulus. Ini adalah 
doa dari hati. Itu adalah doa keselamatan.       

 
3.    Doa adalah sarana rahmat 
 

Allah memiliki berkah yang tak terbatas - hadiah untuk yang meminta. Doa adalah rahmat 
kita. Yakobus memberi tahu kita bahwa “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah 
yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa … (Yakobus 1:17).  
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“Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, 
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan 
kita pada waktunya” (Ibrani 4:16). Doa adalah sarana dimana anak Allah menerima rahmat 
dan belas kasihan Allah dalam hidupnya. Dia sadar akan kehadiran Allah dalam hidupnya 
saat dia menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ini memungkinkan dia untuk bersyukur 
kepada Allah dan memuji-Nya ketika doa dijawab dalam hidupnya. 
 
Pengetahuan yang konstan tentang kehadiran dan bantuan Allah dalam diri hidup orang 
percaya menjadikannya sarana yang melalui dia menerima rahmat Allah. 

 
4.  Doa adalah Persekutuan dengan Allah 

 
Beberapa orang Kristen memperlakukan doa hanya sebagai sarana kenyamanan dari 
kehadiran Allah dengan serangkaian permintaan, seperti daftar belanja, “Tuhan, ini adalah 
kebutuhan-kebutuhanku. Mohon cukupkan!” Ini adalah sebuah pendekatan yang tidak 
seimbang dan egois dalam berdoa. Doa lebih dari sekedar meminta Allah untuk "hal-hal 
dalam hidup" meskipun hal itu tidak salah untuk meminta hal-hal itu kepada Allah. Tetapi 
ketika doa kita sebatas hanya meminta, maka ada sesuatu yang sangat salah didalam 
hubungan orang percaya dengan Allahnya. 
 
Doa yang benar adalah persekutuan dengan Allah, sama seperti dalam banyak hal seperti 
anak berbicara dengan ayahnya. Dimana ada kedekatan dan keintiman seperti yang ada di 
antara ayah dan anak. Sementara kita berbicara dengan-Nya, kita juga harus mendengarkan-
Nya berbicara kepada kita "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu 
(Yakobus 4: 8)." Allah berbicara dengan kita melalui suara lembut dari Roh Kudus yang 
tinggal di dalam kita dan juga melalui Kitab Suci. 
 
Jika doa adalah hubungan, maka itu membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru atau 
serampangan. Apakah kamu siap untuk meluangkan waktu untuk berdoa? 

 
II. KENAPA BERDOA? 

 
Doa tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga disiplin. Beberapa orang Kristen mengambil 
jalan keluar yang mudah dengan mengabaikan berdoa, berharap bahwa Allah menjadi Bapa yang 
penuh kasih dan perhatian akan bagaimanapun tidak akan meninggalkan atau melupakan mereka. 
Setelah semuanya, Bapa Surgawi kita tahu apa yang kita butuhkan, sebelum kita bertanya kepada-
Nya (Matius 6:8). Jadi mengapa berdoa? Bisakah kita tidak hanya menyerahkannya kepada-Nya? 
 
Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. 
 
Ajaran dan teladan Tuhan kita harus menjadi panduan kita dalam hal ini. Dalam khotbah-Nya di 
gunung, Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; … Jadi jika kamu yang jahat 
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tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan 
memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya." (Matius 7: 7, 11) Jika kita mau 
menerima berkat, kita harus meminta! Doa adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah. 
Bukan karena Allah kesepian di surga sehingga Dia perlu mendengar suara kita. Doa adalah untuk 
memastikan bahwa anak-anak Allah menyadari sepenuhnya dan pengakuan sepenuhnya 
bergantung pada Allah setiap saat dari keseharian hidupnya. Ada dua hal dalam Alkitab yaitu Allah 
menuntut setiap orang percaya untuk melakukan itu tanpa henti, ia harus bersukacita senantiasa 
(lih. 1 Tesalonika 5:16) dan untuk berdoa tanpa henti (lih. 1 Tes. 5:17). Allah tidak ingin anak-
anak-Nya menjalani kehidupan tanpa bergantung pada-Nya karena Dia ingin membantu mereka 
sepanjang waktu dan selalu. 
 
Allah kita sendiri memberi kita contoh dari doa. Dia sering berdoa dan tidak dibatasi oleh waktu. 
Dalam Lukas 6:12, dicatat bahwa “Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa 
kepada Allah." "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi 
ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." (Markus 1:35). Dalam penderitaan-Nya di Taman 
Getsemani, Yesus berdoa sebuah doa yang berkuasa dan keringat-Nya seolah-olah merupakan 
tetes-tetes darah yang agung jatuh ke tanah (Lukas 22:44). 
 
Jika Yesus, Putra Allah, mengetahui kebutuhan berdoa untuk menjadi kekuatan seperti ketika Dia 
menghadapi tugas di tangannya, seberapa lebih lagi kita, makhluk lemah dari debu, perlu 
mengikuti langkah-Nya. Bagi kita, para pengikut-Nya, kata-kata-Nya turun selama berabad-abad, 
masih terngiang benar dan segar: “Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 
dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah." (Matius 26:41). 
 

III. KONTEN DARI DOA 
 
Isi doa harus sesuai dengan kesempatan. Secara umum, ini bagian atas yang harus diingat: 
 
1.  Ucapan syukur dan pujian. 
2.  Pengakuan dosa. 
3.  Petisi tentang keinginan. 
4.  Meminta berkat rohani. 
5.  Doa syafaat untuk orang lain. 
6.  Permintaan khusus. 
 
Urutannya bukanlah fokusnya. 
 

IV. BAGAIMANA SEHARUSNYA KITA BERDOA? 
 
Jika berdoa adalah berbicara dan berkomunikasi dengan Allah, yang Maha Kuasa dan Roh yang 
Maha Tahu, maka kita harus melakukannya dengan cara yang tepat, dan tidak sembarangan, 
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sembrono atau tidak peduli. Dimana harus ada persiapan rohani yang benar dan sikap hati yang 
benar. Allah kita mengajar murid-murid-Nya untuk berdoa. Kita belajar dengan baik dari 
ajaranNya. 
Matius 6: 5-15 dan Lukas 18: 1-4 memiliki ajaran yang relevan. Secara singkat adalah hal-hal ini: 
 
1. Berdoalah secara rahasia. Memang benar bahwa kita dapat berdoa di mana saja dan kapan 

saja. Tapi dimana harus juga ada waktu pribadi di mana orang percaya berdoa secara rahasia. 
Untuk berdoa secara pribadi dan berkomunikasi dengan Allah, kita harus menemukan tempat 
yang tenang dan pribadi. Ini adalah pertemuan seseorang ke orang lain. Tempat pertemuan 
harus sesuai dan kondusif. Publisitas atau kecakapan memainkan pertunjukan adalah 
kemunafikan dan harus dihindari. 

 
2. Berdoa secara sederhana, tulus dari hati. Keterbukaan dengan Allah seperti anak kecil 

mendekati ayahnya sendiri adalah semua tentang apa doa itu. Doa tidak ada kepura-puraan. 
Doa adalah ketulusan dan dari hati. Ini seperti anak kecil dalam semua aspek, dari hati dan 
dari bibir. 

 
Mendesak dan pengulangan yang sederhana adalah diperbolehkan. Tapi doa bukan 
pengulangan yang tidak mempunyai arti seperti yang diajarkan di beberapa agama lain 
dimana hanya dengan melafalkan doa "set" Allah akan mendengar. Ini jelas dikutuk dalam 
Firman Allah (lih. Matius 6:7-8). Hal ini tidak apa-apa untuk terus berdoa, katakanlah, untuk 
keselamatan orang-orang terkasih yang belum diselamatkan atau seorang putra yang belajar 
di luar negeri dan berdoa setiap malam untuk perlindungan Allah. Ketekunan dalam doa 
seperti itu sebenarnya dipuji dalam Alkitab. Teruslah berdoa dan jangan menyerah. 

 
3.   Berkata, “Bapa Kami di Surga”. Kita mendekati Allah sebagai seorang anak mendekati 

ayahnya. Ini membuat hubungan menjadi benar. Allah kita tahu kebutuhan anak-anaknya 
bahkan lebih baik daripada mereka sendiri, dan Dia dengan murah hati menunggu panggilan 
mereka. Allah senang ketika kita anak-anak-Nya memanggil-Nya sebagai “Bapa kami". 
Jangan pernah lupa bahwa meskipun kita menyebut Allah Bapa kita, Dia juga adalah Bapa 
yang ada di surga. Rasa kagum dan hormat yang kita berikan kepada-Nya harus selalu ada 
di sana dalam semua doa kita.  

 
Doa-doa kita harus diarahkan hanya kepada Bapa saja. Ini adalah ajaran dari Firman Allah. 
Tidak ada dasar Alkitabiah untuk mengarahkan doa kepada perawan Maria, atau kepada 
malaikat atau orang-orang kudus mana pun. Melakukan hal itu adalah takhyul. Kita berdoa 
kepada Allah Bapa dalam nama Putra dan dengan bantuan dari Roh Kudus. Ini tidak 
bermaksud bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Putra; Kadang-kadang seseorang mungkin 
meminta bantuan kepada Yesus. Dan biasanya kita tidak berdoa kepada Roh Kudus. 

 
4.   Menghampiri Allah dengan penuh hormat. Allah kita adalah suci, kita adalah pendosa. 

Dia adalah di Surga, kita ada di bumi. Karena itu kita harus memberikan rasa hormat yang 
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tertinggi dengan kita mencari Dia dalam doa. Pendekatan ceroboh dan sembarangan tidak 
bisa menyenangkan Dia. Dia bukan "daddy" atau "papa" kita. Kita harus memanggil Dia 
seperti yang Dia ungkapkan Dirinya bagi kita dalam Kitab Suci. Allah tidak memiliki nama 
panggilan. Respek dan hormat harus menjadi panduan orang percaya setiap saat. 

 
5.  "Dikuduskanlah nama-Mu". Nama Allah adalah tinggi, di atas setiap nama. Ketika kita 

mencari Dia, mari kita berikan hormat dan kemuliaan bagi-Nya. Biarkan nama suci-Nya 
dipuji! Ini adalah satu-satunya motivasi yang dapat diterima di balik semua doa kita. Kita 
tidak berdoa karena kita telah melayani dengan setia atau karena itu demi anak-anak kita 
yang kita meminta Allah semua ini. Nama Kudus-Nya harus selalu memuliakan Allah di 
dalam semua hal yang kita minta atau pikirkan. 

 
6. "Kerajaan-Mu Datanglah". Ini harus menjadi keinginan tulus kita dalam setiap doa. Allah 

kita telah menyatakan, "Kerajaan Allah sudah dekat." Setiap doa harus menggemakan kabar 
gembira bahwa Kristus mungkin akan segera mendirikan Kerajaan-Nya di dunia. Allah 
memerintah di bumi adalah keinginan kita di atas segalanya. Itu bukanlah aturan manusia 
atau diri sendiri. Ini adalah Kerajaan Allah yang akan datang pada waktunya di mana bumi 
akan menjadi tumpuan kaki Kristus. 

 
7.  "Kehendak-Mu akan terlaksana". Ini harus menjadi tujuan akhir dari doa-doa kita. Apa 

pun yang kita minta harus sesuai dengan kehendak-Nya. Dia yang Berdaulat Allah yang 
memerintah dengan adil dan tidak berat sebelah atas semua. Cara-Nya sempurna. Kehendak-
Nya adalah yang terbaik untuk kita. Kita harus selalu berdoa agar kehendak Allah terlaksana. 
Kehendak Allah selalu terlaksana di surga dan jadi kita berdoa semoga kehendak-Nya juga 
terlaksana di dunia. Hanya ada satu kelompok orang di bumi yang menginginkan ini, orang-
orang percaya yang sejati. Terkadang kehendak Allah untuk hidup kita bisa menyakitkan 
dan mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus tunduk pada kehendak suci-Nya. 

 
8. Berdoalah untuk "Roti Harian". Permintaan ini hanya datang setelah kemuliaan Allah, 

kerajaan dan kehendak dan akan - dalam urutan itu. Allah memperhatikan kebutuhan fisik 
dan material anak-anak-Nya. Dia senang menyediakan sarana yang diperlukan untuk 
penunjang tubuh dan kenyamanan, untuk memastikan mata pencaharian yang layak. 

 
Dalam permintaan ini, kita mengakui kepedulian dari penyediaanNya. Semua hal-hal baik 
datang dari dia. Dia mengirimkan sinar matahari dan hujan. Dia memberi kita kapasitas fisik 
dan mental untuk berpikir, merencanakan dan bekerja. Hanya dengan belas kasihan-Nya 
bahwa kita dapat memperoleh kekayaan dan menikmati kehidupan duniawi ini. Semua ini 
diwujudkan dalam "roti harian" yang kita minta. 

 
Permintaan ini adalah perkembangan logis dalam permintaan doa kita. Ini adalah hidup dari 
iman. Tanpa iman adalah tidak mungkin untuk menyenangkan Allah. Ini untuk roti harian 
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kita, karena kehidupan iman adalah di dalam kebutuhan harian sama seperti manna 
disediakan untuk Israel untuk kebutuhsn harian di hutan belantara. 

 
9.  Berdoalah untuk pengampunan dan Roh Pengampun. Dosa kita adalah hutang kita, 

hutang kita yang kita hutangi kepada Bapa Surgawi. Kita tidak memiliki sarana untuk 
membayar hutang-hutang itu, kecuali Dia dengan belas kasihan membatalkan mereka, demi 
Yesus. Karena Kristus telah membayar hutang-hutang itu bagi kita di salib Kalvari. Dengan 
kebaikan-Nya, Allah mengampuni kita yang menaruh kepercayaan kita kepada-Nya.  

 
Jika kita memohon kepada Allah untuk mengampuni kita, kita juga dalam bagian kita harus 
mau maafkan orang lain. Untuk, sebagai perbandingan, hutang kita kepada Allah jauh lebih 
besar daripada yang orang lain hutang kepada kita. 

 
Karena itu, dalam pendekatan kita kepada Allah, hati kita harus memiliki kesabaran dan 
belas kasihan untuk orang lain, bahkan saat kita meminta hal yang sama dari Allah. Jika kita 
tidak mau mengampuni orang lain atas pelanggaran-pelanggaran kecil mereka, bagaimana 
kita bisa berharap pada Allah untuk maafkan kita atas pelanggaran-pelanggaran besar kita? 

 
Semoga kita mendekati Allah dengan rendah hati dan hati yang memaafkan. Salah satu dari 
halangan terbesar untuk berdoa dijelaskan dalam Mazmur 66:18, “Seandainya ada niat jahat 
dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.” Semua dosa yang diketahui harus 
diatasi dengan segera. Dimana tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh orang percaya. 

 
10.  Berdoalah untuk kekuatan agar tidak jatuh ke dalam dosa lagi. “Janganlah membawa 

kita ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan”. Kita meminta 
pengampunan dari dosa-dosa. Permintaan ini harus diajukan dengan keinginan dan kerelaan 
untuk disimpan dari dosa yang berulang. Kita harus memutuskan dan minta Allah untuk 
memberi kita kekuatan untuk melawan dan menaklukkan godaan. 

 
Hanya oleh Roh yang tinggal di dalam hati kita bahwa kita dapat dijaga atau diselamatkan 
dari serangan si jahat. Mengapa orang percaya meminta Allah untuk tidak membawa dia ke 
dalam pencobaan? Alasannya adalah bahwa orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah 
mengendalikan semua hal, termasuk hal-hal jahat yang datang kepada kita. Inilah 
pemahaman yang tepat dari kedaulatan Allah. Allah bukanlah penyebab langsung dan karena 
itu Dia tidak akan pernah dianggap bertanggung jawab secara langsung. Setan atau pendosa 
adalah pelakunya. 

 
11. Puji dan terima kasih kepada-Nya. "Engkaulah yang empunya Kerajaan, dan kekuatan 

dan kemuliaan". Ketika kita mengakui Dia dan memberikan Dia semua pujian, terima kasih 
dan kemuliaan, Dia senang. Allah tidak membutuhkan pujian kita, tetapi Dia layak menerima 
semua itu! Ketika kita puji Dia, Dia dipermuliakan dan kita diberkati. Puji dan syukur adalah 
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kesimpulan logis untuk semua doa kita karena Allah adalah Dia yang telah memberikan kita 
semua hal termasuk kehidupan kekal dan semua berkat-berkat materi. 

 
12.  "Dalam nama Allah kita Yesus Kristus, Amin". Ini harus menjadi kesimpulan dari setiap 

doa. Janji Allah kita: “Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan 
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.” (Yohanes 14:13). “Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan 
diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku.”(Yohanes 16:23). [Penekanan ditambahkan]  

 
Karena itu, doa kita kepada Allah juga harusnya tidak melalui nama lain, baik kepada Maria 
atau orang suci. Ini bukan formula ajaib seperti "Open sesame" di Kisah Ali Baba. Ini untuk 
mengingatkan orang percaya bahwa semua pujian dan permintaannya dapat dibuat kepada 
Allah hanya melalui Allah Yesus dan karena apa yang Dia telah selesaikan di Kalvari. Orang 
yang beriman tidak memiliki kebaikan atas dirinya sendiri yang menjadikan dia layak untuk 
mendekati Allah. Hanya melalui kebaikan-kebaikan Kristuslah bahwa Dia bisa datang 
dengan petisi-petisiNya. Karena itu Dia harus benar-benar mengartikan apa yang 
dikatakannya ketika dia mengakhiri doanya "dalam Nama Yesus!"  

 
Amin: ini adalah permintaan kami yang benar dan tegas, ya terjadilah! Ini membawa doa ke 
formal dan kesimpulan kuat. 

 
V. PENGAJARAN LEBIH JAUH TENTANG DOA 

 
1. Berdoa “dalam segala hal” (Filipi 4: 6,7). Kita harus berdoa "dalam segala hal" dengan 

ucapan syukur. Kita harus menyerahkan semua kesusahan dan keinginan kita kepada Allah 
di dalam doa, dan tidak menanggung beban-beban ini sendiri, dan menjadi cemas atau 
terganggu! Lalu, damai Allah yang melampaui semua pengertian akan menjaga hati dan 
pikiran kita di dalam Kristus Yesus. 

 
Janji yang berharga apa untuk setiap orang percaya. "Dengan ucapan syukur" artinya datang 
dengan hati yang penuh bersyukur bahkan di tengah-tengah kesulitan. Ini sulit dilakukan 
sebagai orang percaya akan berduka. Sebagai contoh, itu pasti sangat sulit bagi Ayub untuk 
berdoa dalam Ayub 1:21, “katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, 
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. ALLAH yang memberi, ALLAH yang 
mengambil, terpujilah nama ALLAH!" Dia telah kehilangan semua kekayaannya dan anak-
anak; dari seorang terkaya di kotanya ia menjadi yang termiskin dalam semalam. Semua 
yang ia miliki saat itu hanyalah kesehatannya dan istrinya yang tidak terlalu menghibur. 

 
2.  Berdoa “tanpa henti” (1 Tesalonika 5:17). Ini artinya kita harus berdoa setiap saat. Pada 

semua kesempatan yang tersedia dan ketika saat kita membutuhkan kita seharusnya berdoa, 
jangan biarkan apa pun menghalangi kita! Di atas segalanya, semoga kita memiliki suasana 
hati yang kuat dan sikap dari doa, mempertahankan persekutuan yang tak terputus dengan 
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Allah dalam pikiran kita dan kerinduan yang terdalam. Marilah kita bertahan dan bertekun 
dalam doa. Jangan mudah menyerah! 

 
3.  Berdoa “dengan kepercaya”. Janji Tuhan kita, “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa 

dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.” (Matius 21:22). Allah kita mampu 
melakukannya jauh melebihi semua yang kita minta atau pikirkan (Efesus 3:20). Marilah 
kita karena itu memiliki iman ketika kita berdoa, dan tidak ragu. Tapi itu harus selalu di 
dalam Kehendak Suci-Nya. 

 
4.  Bertanyakan "dengan tidak salah". “Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima 

apa-apa, karena kamu salah berdoa,” (Yakobus 4:3). Doa untuk hal-hal yang salah tidak 
akan dijawab! Mari kita selalu berdoa Kehendak Allah harus terlaksana. Jangan bertanya 
dengan motif yang salah. Itu tidak boleh untuk kemuliaan diri atau untuk kepuasan daging. 

 
5 Berdoalah "satu sama yang lain" (Yakobus 5:16). Betapa indahnya hal ini Allah yang 

telah memberikan pelayanan kita yang diberkati dan hak istimewa untuk berdoa tidak hanya 
untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena itu kita harus belajar pelajaran 
doa syafaat, saling mendoakan. Dengan cara ini, orang-orang percaya semakin dekat dalam 
persekutuan, Gereja dikuatkan dan Allah dimuliakan. Abraham perantara untuk Lot dan 
Musa perantara untuk Harun. Sungguh hak istimewa yang luar biasa untuk dapat berdoa bagi 
orang lain dan Allah itu luar biasa menjawab sesuai bahkan ketika kita berdoa untuk orang 
yang tidak percaya. 

 
6.  Berdoalah “dengan roh dan dengan pengertian” (1 Korintus 14:15). Rasul Paulus di sini 

memerintahkan kita bagaimana berdoa di depan umum. Doa kita seharusnya dari hati kita, 
tulus dan dapat dimengerti, sehingga orang lain dapat mengerti dan bergabunglah dengan 
kita dalam doa-doa kita. Perintah ini diberikan kepada Gereja Korintus yang merasa 
terganggu oleh pecahnya bahasa lidah. Orang-orang Korintus banyak mengangkat 
Fenomena ini dan beberapa orang "melebihkan" dengan hal itu. Mereka yang berbicara atau 
berdoa dalam “bahasa lidah” dianggap lebih spiritual dan berbakat. Itu semua salah. Jadi 
Rasul Paulus harus memperbaikinya. Mengapa berdoa dalam bahasa lidah? Paulus sendiri 
mengatakan bahwa dia lebih suka berbicara lima kata dengan pengertian dari 10.000 kata 
dalam bahasa yang tidak dikenal (1 Korintus 14:19). Karena itu, ketika kita berdoa, mari kita 
melakukannya dengan pengertian! Tidak ada yang namanya berdoa dengan bahasa yang 
tidak dikenal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Karismatik hari ini. Lidah-lidah 
dalam Alkitab selalu merujuk ke Bahasa-bahasa ketika digunakan dalam arti kiasan. 
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VI. TIPE-TIPE ATAU METODE-METODE DARI BERDOA 
 
1.  Doa pribadi oleh kita sendiri, di rumah atau di beberapa tempat lain. Kita bisa berdoa dalam 

hati atau terdengar. 
2.  Doa umum mis. di Gereja atau di Pertemuan Doa atau persekutuan lain. Doa bersama 

umumnya dipraktikkan di Gereja-gereja B-P kami serta di jemaat yang berbahasa Cina. Ini 
memiliki manfaat tertentu: 

 
a. Semua orang dapat berdoa pada saat yang sama, tetapi berdoa dengan cerdas. 
b. Orang Kristen, terutama orang percaya baru, segera belajar berdoa. Tidak ada rasa 

malu ketika semua berdoa bersama dengan buka suara. 
c. Dalam waktu tertentu, banyak hal-hal untuk didoakan dapat dibahas, lebih dari doa 

individual. 
d. Semangat doa yang lebih kuat dipupuk, tetapi butuh sedikit latihan untuk mencapai 

ini. 
e. Satu orang dapat berdoa atas nama seluruh kelompok. 

 
VII. SIKAP DALAM BERDOA 

 
Selama doa formal, kita dapat duduk, berdiri atau berlutut. Posisi fisik tidak semuanya penting, 
tetapi harus sesuai untuk acara tersebut. 
Penampilan luar harus mencerminkan penghormatan hati yang dalam kepada Allah. Bila 
memungkinkan, kepala seseorang harus ditundukkan dan mata tertutup agar bisa ditutup perhatian 
visual seseorang dari gangguan luar. Ini mungkin tidak dipraktekkan, misalnya di jalan atau saat 
terlibat dalam beberapa tugas. Maka seseorang harus “membisikkan doa di dalam hati". 
Apapun penampilan luar seseorang, ingat lagi apa yang dikatakan Allah kita dari orang-orang 
munafik yang menunjukkan doa di depan umum "bahwa mereka dapat dilihat oleh orang". Kita 
jangan pernah berdoa untuk memamerkan kerohanian kita. 
 

VIII. SEBERAPA SERING KITA BERDOA? 
 
Orang Kristen, ketika ditanya pertanyaan ini, memberikan berbagai jawaban: sekali, dua kali, lima 
kali, dll. Berapa kali seorang percaya harus berdoa? Jika doa seperti bernafas, maka itu harus 
menjadi kegiatan tanpa henti. Dan memang seharusnya begitu. Setiap anak Allah harus memiliki 
kesadaran yang konstan akan kehadiran-Nya dan roh yang selalu siap persekutuan dengan-Nya.  
 
Sebagai contoh, satu pemikiran pertama saat bangun tidur adalah, “Tuhan, terima kasih atas 
ketenangannya malam." Saat makan, "Terima kasih, Tuhan untuk makanannya." Sebelum 
berangkat kerja atau sekolah, “Terima kasih atas kehidupan dan kesempatannya. Tolong tuntun 
saya hari ini, Tuhan terkasih. " Dan seterusnya, sepanjang hari.  
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Sebagai panduan umum, mulailah hari dan akhiri hari dengan doa.  
 
Kita semua harus belajar berdoa setiap saat, tanpa henti! Pelajari berkat dari keheningan doa yang 
tak henti-hentinya sepanjang hari dan pada waktu jam bangun tidur. Berkat adalah milik kita! 
Milikmu! 
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KUASA ALKITAB KUIS 10: DOA 
 
Isi bagian yang kosong: 
1. ALKITAB mengajar semua orang percaya untuk berdoa __ __ __ __ __ __ __ berhenti. 
 
2. Doa hanyalah __ __ __ __ __ __ __ __ kepada Allah. 
 
3. Allah tidak mendengar doa orang-orang tidak percaya, hanya doa-doa dari __ __ __ __ __ __ 
__ __ __. 
 
4. Doa adalah __ __ __ __ __ __ __ __ __ dengan Allah. 
 
5. Ada dua jenis doa: 
__ __ __ __ __ __ __ dan __ __ __ __ __ __ doa. 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 
6. Motif untuk semua doa kita harus: 
(a) untuk menyenangkan diri sendiri   (b) untuk memuliakan Allah 
(c) untuk memenuhi keinginan kita. 
 
7. Ketika kita berdoa kita memanggil Allah 
(a) Bapak surgawi kami      (b) Papa terkasih kami 
(c) Daddy kami yang terkasih. 
 
8. Salah satu rintangan terbesar untuk berdoa adalah 
(a) tidak memiliki hati yang pemaaf     (b) berdoa dalam iman 
(c) berdoa dengan gigih. 
 
9. Kita harus selalu mengakhiri doa kita 
(a) Nama Maria       (b) Nama kita sendiri 
(c) Nama Yesus 
 
10. Dalam hal kebuAllah kita, kita diajarkan untuk berdoa 
(a) untuk makanan harian kami   (b) untuk makanan mingguan kami 
(c) untuk makanan bulanan kami 
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Pelajaran 11 

PEMURIDAN:  
MENGIKUT YESUS 

 

Text:                                                                                                                                                                              
Markus 8:34-38                                                                                                                                                              
Lukas 14:26-33 

 
I. MENGHITUNG HARGA 

Dalam pelajaran kita tentang dasar-dasar kebenaran dari Iman Kekristenan, kita sekarang telah 
mencapai tahap dimana seseorang harus menghadapi tantangan tentang PEMURIDAN atau 
MENGIKUT YESUS. Adalah hal yang sangat baik untuk memperoleh Pengetahuan Alkitab dan 
untuk mengenal YESUS KRISTUS sebagai JURU SELAMAT dunia, dan bahwa dia mampu untuk 
menyelamatkan dan memberikan hidup kekal kepada yang percaya. 

Tetapi inti permasalahannya adalah: Apakah kamu berkeinginan dan siap untuk menjadi seorang 
murid atau pengikut dari Yesus Kristus? Sementara Dia MENAWARKAN keselamatan yang 
Gratis (Oleh kasih karunia kamu semua diselamatkan), HARGA dari pemuridan itu MAHAL. 
Kamu tidak dapat memilikinya tanpa hal yang lain. Untuk percaya Yesus Kristus adalah dengan 
menjadi murid-Nya. HADIAH untuk pemuridan adalah berharga, dan tidak dapat dibeli. 

Di dalam pertimbangan pemuridan, sangatlah baik bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan kita 
sendiri tidak pernah membujuk seseorang untuk mengikutinya dengan mudah.  Sebaliknya, Dia 
menantang mereka yang fakta-fakta yang keras tentang pemuridan dari siapa yang tidak serius 
atau tidak siap dalam melaksanakan permintaan-Nya. Dia tidak tertarik banyak orang Kristen yang 
berkompromi atau orang Kristen yang hanya di bibir saja.  

Jadi, walaupun kita sudah sangat rindu menjadikan orang (laki-laki dan perempuan) menjadi orang 
kriosten, namun kita tidak berkeinginan untuk menambah jumlah anggota gereja dengan cara 
memberi semangat dan mengakui mereka yang hanya menunjukan ketertarikan yang tidak jelas 
tetntang Kekristenan.  Sesungguhnya, kesalahan yang besar dalam gereja adalah hadirnya anggota 
laki-laki dan peremepuan yang banyak tetapi tidak pernah benar-benar menghargai arti dari 
pemuridan. Kita dapat memanggil mereka “Kristen Tanpa Pertobatan”, mereka belum 
diperbaharui. Keadaan seperti itu adalah halangan besar dari pertumbuhan rohani dan kesaksian 
dalam gereja. Banyak orang percaya yang menjadi batu sandungan untuk orang tidak percaya 
kepada Tuhan.  

Oleh karena itu hendaklah barang siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus dengan serius 
menghitung harga, bahkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita:  
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“Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah Menara tidak duduk dahulu 
membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jadi 
jika demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala 
miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku.” (Lukas 14:28,33) 

Didalam Lukas 9:23 Yesus mengatakan, “Kata-Nya kepada mereka semua: setiap orang yang mau 
mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku.” 

Menjadi murid-Nya, seperti membangun sebuah rumah, bukanlah masalah yang kecil atau sepele. 
Seorang haruslah dengan serius dan mempertimbangkan harga. Ada sebuah harga mahal untuk 
dibayar untuk mengenal diri sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus.  

 
HARGA APA? 

Suatu hati Tuhan kita memanggil orang-orang dan memberikan mereka dengan kata-kata ini: 

"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; 
tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan 
menyelamatkannya.  Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan 
nyawanya.” 

Ayat ini mengekspresikan perumpamaan kulit kacang, harga mengikut Yesus, dimana setiap orang 
yang akan menjadi murid harus mempersiapkan harga untuk dibayar. Inilah yang disyaratkan 
untuk keselamatan. 

Menyangkal diri  

Adalah alami bahwa untuk laki-laki dan perempuan menmpatkan “diri sendiri” diposisi paling 
tinggi dari prioritas diatas segalanya: seperti didalam perasaan, keamanan, kemyamanan, 
kesenangan, kebanggan- ini hanya beberapa contoh saja.  Ini yang besar “Saya” memerintah sangat 
tinggi dalam kehidupan orang yang belum diselamatkan, orang yang bukan Kristen, orang-orang 
duniawi. Ini adalah batu sandungan dan gangguan yang paling besar dalam keselamatan. “Diri” 
dan “ego” itulah yang pertama-tama yang harus diturunkan sebelum KRISTUS dapat masuk, 
karena dari hal inilah yang diartikan mengikut Yesus. Yesus harus menjadi PEMIMPIN, TUAN 
dan TUHAN di dalam kehidupan kita. Barulah kita dapat menjadi pemgikut-Nya atau anak-anak-
Nya. 

Memang bukan hanya “diri-sendiri” yang harus dilepaskan, yang harus disalibkan -dikorbankan. 
Rasul Paulus menekankan hal ini:  

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di 
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam 
Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku (Galatia 2:20) 

Menyangkal diri adalah menyalibkan keegoisan, dosa, keburukan yang dikenal dengan “manusia 
lama” jangan sampai mendikte cara hidup, cara berpikir dan perbuatan saya. Secara posisi saya 
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harus menundang Tuhan untuk masuk didalam hati saya. Dan memerintah dalam hidup saya. Diri 
lama saya telah disalibkan dan tidak lagi membuat keputusan atau memerintah hidup saya. 
Manusia baru yang sekarang diatur dan dipimpin oleh ROH KUDUS. 

Di dalam prosesnya, Saya harus menolak masa lalu saya yang berdosa, mengaku dan bertobat dari 
segala dosa dan dating dengan hati yang menyesal kepada Yesus untuk disucikan dan dilahirkan 
baru.  

Seperti yang dikatakan Rasul Paulus: 

“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Korintus 5:17). 

Yang lama “keegoisan saya” telah hilang. Dan tidak lagi mengatur atas hidup saya. Saya sekarang 
adalah manusia baru. KRISTUS yang adalah TUHAN yang memegang kendali. Inilah yang 
dimaksud “menyangkal diri”. Saya bukan lagi seorang budak dari dosan atau dosa tidak lagi 
menjadi tuan saya. Saya tidak lagi berkewajiban mematuhinya (dosa).  

 

Tetapi masih ada lagi. JIKA KRISTUS adalah TUHAN yang sesungguhnya yang memegang 
kendali, dan seharusnya harus ada sebuah PERBEDAAN YANG NAMPAK. Hidup saya sekarang 
ini harus berbeda dari hiudp saya yang sebelumnya. Berbeda dalam segi apa? 

KRISTUS mempunyai sebuah rencana untuk setiap pengikut-Nya. Jika kamu telah menyangkal 
diri sendiri untuk mengikuti-Nya. Dia mempunyai rencana untuk kamu- untuk hidupmu.  

Kita akan menemukan rencana-Nya untuk kita melalui keputusan dan penyerahan diri kita kepada-
Nya. Rumah kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, rencana dan masa lalu kita - 
semuanya ini dibawah kendali-Nya. Sumber penghasilan kita, keuangan kita, dan waktu kitapun 
juga berasal/kepunyaan Dia. Semua ini – cara hidup kita dan membangun hubungan, cara kita 
menggunakan waktu, kemampuan dan uang. – YESUS KRISTUS harus menjadi PENGONTROl 
nya.  

“JIKA KRISTUS menjadi TUHAN dari segalanya                                                                               
Dia seharus menjadi TUHAN dari semuanya” 

Bukan lagi DIRI SENDIRI melainkan KRISTUS! 

(2 Korintus 5:17). “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.”  

Memikul Salib 

Menjadi seorang Kristen hanya dapat melalui satu jalan – jalan dari salib. Itu akan menjadi sulit 
dan penuh dengan kesulitan-kesulitan yang tak dapat diatasi jika kamu mencoba memikulnya 
sendiri. Tetapi Jesus berjanji kepada setiap orang yang percaya dengan sunguh-sungguh yaitu 
bebannya itu mudah dan dapat dipikul jika dia memikul salib dengan sebuah hati yang taat. 

Tuhan kita memberikan sukacita dan pengharapan kepada setiap pengikutnya:  
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“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu.  Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 
rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-
Kupun ringan." (matius 11:28-30) 

Memikul salib kilihatannya berat, tetapi barangsiapa mengikuti dengan ketaatan, Yesus akan 
membuat beban menjadi ringan. Memikul salib bermakna seperti narapidana berjalan menuju 
tempat hukuman, menuju kepada hukuman mati. Ini adalah sebuah metaphor atau perumpamaan 
untuk menekankan kepada para murid untuk perlu “mematikan sehari-hari” “manusia lama”, 
“kedagingan” haruslah selalu diatasi dan dimatikan atau disalibkan, dengan segala keinginan besar 
berdosa. Setiap hari, para pengikut Yesus harus secara sadar berjalan di jalan Kalvari dengan sikap 
seperti seorang menuju ke tiang gantungan, menyadari kondisinya yang tanpa pengharapan. Dan 
hanya salib yang dapat mengingatkan dia dari ketidak bernilaian dari “diri sendiri”. Oleh karena 
itu hendaklah dia memikul salib setiap harinya. Ini adalah satu-satunya jalan…. Jalan dari 
ketaatan! 

Arti yang sama yang dinyatakan oleh Firman Tuhan kita:  

Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 
(Markus 8:35) 

Dia yang menolak untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus, tetapi akan “menyelamatkannya” 
contoh: memaksa untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri, tidak akan menemukan tujuan dan arti 
sebenarnya dari hidup seperti yang diinginkan bagi kita oleh Tuhan. Dia tidak akan menemukan 
kehidupan kekal. Maka, dia akan kehilangan hal tersebut. Dan jikan seseorang kehilangan 
hidupnya, walaupun dia mungkin mempunyai banyak harta (“semua dunia”), sesungguhnya dia 
tidak mempunyai apa-apa. Betapa sedihnya! Dengan apakah seseorang akan akan menukar 
jiwanya! Ukuran dari kepemilikan sejati adalah kekekalan, bukan memiliki itu untuk sebuah waktu 
tiga atau sepeuluh tahun. Di dalam Yesus Kristus semua yang percaya dalah untuk kemuliaan 
Kristus akan selama-lamanya. Ini adalah kekayaan sejati! 

 

II. MENGAMBIL LANGKAH 
Mengambil langkah untuk mengikuti KRISTUS adalah keputusan yang paling penting di dalam 
hidup. Ini adalah sebuah langkah dimana setipa orang harus mengambil untuk dirinya masing-
masing.  

Persetujuan yang pasif dengan pengajaran dari iman kekristenan atau persetujuan yang intelektual 
kepada injil atau mengikuti sebuah gereja tidaklah membuat seseorang menjadi seorang pengikut 
atau muris dari Yesus Kristus atau seorang yang percaya.  

Tuhan kita tidak pernah memberi tekanan atau tidak mengubah jalan pemuridan. Semua akan 
mengikuti-Nya tetapi barangsiapa yang mengikuti-Nya harus mengikuti ketentuan-Nya. kita telah 
siap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan persayaratan-persyaratannya. Namun kita akan 
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menghitungnya sekali lagi sehingga tidak ada seorangpun yang meragukannya.  

1. Menyangkal diri, setiap hari. “manusia lama” harus diatasi, disalibkan, diturnkan. Si manusia 
lama harus MATI! 

2. Memikul salib, dengan rendah hati, menyadari “kekurangan” dan pernyataan yang terkutuk, 
dan untuk keperluan harian kita serahkan kepada Kristus. 

3. Meninggalkan semuamya, kita harus menempatkan Kristus sebagai objek tertinggi dalam 
hidup. TUHAN dan TUAN. Hal-hal yang lain- diri sendiri, orang tua, pasangan, keluarga, 
ambisi, profesi, semuanya haruslah kita hitung sebagai sesuatu yang tidak berharga 
disbanding dengan KRISTUS. Kita harus melupakan semuanya itu untuk Dia. Rasul Paulus 
berkata, “Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, 
Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 
semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus” (Filipi 3:8) 

4. Mengikuti adalah untuk hidup. Hendaklah tidak ada seorangpun yang mengambil langkah 
secara ringan atau sembarangan. Tetapi hendaklah setiap orang membuat keputusan dengan 
serius, nyata dan berkemauan keras. Seperti kata kata dalam pujian orang Indian: 

“Mengikut Yesus keputusanku, 

Mengikut Yesus keputusanku. 

Kutak gentar, Kutak gentar!” 

5. Hidup ini singkat, waktu itu penting, sang juruselamat mengungundang kita denghan lemah 
lembut, “Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar 
suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan 
bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.” (Wahyu 3:20). Ingatlah, 
undangan itu tidak selalu tersedia. Hidup ini tidak pasti dan waktunya singkat. Oleh karena 
itu mengikut Yesus adalah hal yang sangat penting. Jangan menunda. Hidup di dunia untuk 
semua orang adalah seperti berjalandi pisau cukur di atas potongan kertas tipis dan di 
bawahnya adalah lautan api. Setiap orang bisa jatuh kedalamnya kapan saja dan dimana saja. 

  

KEUNTUNGAN DALAM MENGIKUTI YESUS 
Apa keuntungan kita di dalam mengikut Yesus! Ini bukanlah pertanyaan yang tanpa alas an untuk 
dijawab.  

 

1. Mari kita menghitung kehilangannya. Pada saat seseorang telah mengkonfirmasi dan 
membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Dia harus memutuskan dosa-dosa masa lalu. 
Semua perbuatan yang melanggar hukum dan kebiasaan berdosa haruslah dihilangkan. 
Kehilangan seperti itu adalah keuntungan besar! 
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2. Dia mungkin akan kehilangan beberapa teman yang belum selamat dan harus 
mengorbankan kesenangannya yang duniawi. Karena perbedaan nilai dan pandangan, 
kemungkinan ada perpisahan dengan rekan lama. Sekali lagi kerugian seperti itu bukanlah 
kerugian 

 

3. Seseorang yang mengikuti Yesus akan mengalami pengalaman dari rasa kelepasan yang 
baru dari belenggu dosa dan dari diri sendiri dan dunia. Dia memulai hidup baru di 
dalam Roh. Dan, dimana Roh Allah disitu ada kemerdekaan. “Sebab Tuhan adalah Roh; dan 
di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.” (2 Korintus 3:17).  Dia menjadi seorang 
anak dari Allah, “Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan 
mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada 
keseimbangan. Seperti ada tertulis: "Orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan 
dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan."Syukur kepada Allah, yang oleh 
karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk 
membantu kamu.” (Roma 8:14-16) 

 

4. Sebagai anak Allah, dia menjadai anggota dari tubuh Yesus Kristus, gereja yang 
universal (bersatu). Dia menemukan rohani yang berhubungan dan kesatuan dengan pra 
pengikut lainnya di dalam setiap bagian di dunia ini. Apa yang telah hilang di dalam keluarga 
dan teman-teman. Dia akan mendapatkan kembali dengan tak terhitung banyaknya. “Dan 
setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau 
saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 
kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.” (Matius 19:29) 

 

5. Barangsiapa yang mebgikut Yesus sehari-hari pasti mengahadapi pencobaan dan 
penganiyaan, bahkan seperti yang Dia telah janjikan. “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, 
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita 
penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." (Yohanes 16:33). 
Kita seharusnya tidak patah semangat walaupun jalannya keras dan semakin berat. Yakobus 
1:12 yang mendorong kita “Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah 
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.” [titik berat ditambahkan] 

 

Jadi marilah kita semua yang mengikuti Yesus menjadi pengikut yang baik, karena Dia yang kita 
ikuti akan segera kembali ke dunia ini. “Maka kamu, apabila gembala Agung datang, kamu akan 
menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu” (1 Petrus 5:4). Hendaklah engaku setia 
sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan (Wahyu 2:10).  
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PENGETAHUAN ALKITAB DASAR KUIS 11: 
PEMURIDAN – MENGIKUT YESUS 

Isilah titik titik:  

1. Mengikut Yesus sangatlah mahal, tetapi terdapat banyak _ _ _ _ _ 

2. Siapa yang mau berkeinginan mengikut Yesus haruslah pertama _ _ _ _ harga 

3. Dia yang akan mengikut Yesus haruslah _ _ _ _ sendiri dan memikul salib-Nya setiap hari. 

4. Jika kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Dia harus menjadi  _ _ _ _ dari kehidupan kita  

5. Diri sendiri harus disangkal atau diletakkan di _ _ _ _ jika Kristus bertahta dalam hidup kita 

 

Garis bawahi jawaban yang benar : 

6. Jika kita pengikut Kristuis, kita harus mempunyai penguasaan pentuh atas  

 (a) beberapa hal yang kita lakukan  (b) Hal sepele didalam hidup 

 (c) semua area dalam hidupkita, dan kelakuan dan harta benda  

7.  Mengikut Yesus adalah  

 (a) “kehilangan bisnis”   (b) Keuntungan besar dalam hidup 

 (c)  hanya untuk orag bodoh 

8. Yesus telah berjanji barangsiapa yang dating kepada Dia akan 

 (a) menjadi beban berat   (b) binasa 

 (c) bebannya akan menjadi ringan 

9. didalam memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus melakukan  

 (a) dengan tegas dan spontan   (b) dengan enggan 

        (c) tanpa berpikir 

10. Tuhan kita berjanji kepada semua yang mengikuti-Nya 

 (a) Mahkota kehidupan   (b) kekaayaan didunia 

 (c) kebebasan dari semua masalah masalah.  
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 Pelajaran 12                                                                                                                                                               

BAPTISAN                                                                                                                                                                                  

Teks:                                                                                                                                                                                   
Matius 28:18-20                                                                                                                                                           

Kisah Para Rasul 2:37-41 

Definisi: 

“Upacara keagamaan dengan merendam seseorang di dalam atau memercikkan dengan air sebagai 
tanda akan penyucian dan akan penerimaan ke dalam gereja.” (Kamus Oxford)  

Asal kata: dari bahasa Yunani “baptidzo” yang berarti “untuk mencelupkan didalam” atau 
“membersihkan di dalam air”. 

Asal baptisan  

Upacara penyucian yaitu mencuci dengan air yang dilakuakn didalam masa Perjanjian Lama 
didalam kitab Keluaran. Allah memberikan dengan jelas perintah ini kepada Musa di dalam 
Firman ini: 

“lalu kausuruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu Kemah Pertemuan dan haruslah 
engkau membasuh mereka dengan air” (Keluaran 29:4). 

Dalam berbagai contoh yang lain kita membaca tentang upacara pembersihan dari kekotoran 
(Imamat 14:8,9; Bilangan 19:13; 2 Raja-raja 5:10; 2 Tawarikh 4:2,6). 

Dari catatan-catatan upacara pembersihan ini boleh dikatakan didalam Perjanjian Lama sebagai 
cikal bakal dari Baptisan Kristen.  

 

BAPTISAN DALAM PERJANJIAN BARU 

Sewaktu Yohanes datang menginjili di padang belantara Yudesa, dia mendeklarasiakn, 
“Bertobatlah kalian semua; sebab kerajaan surge sudah dekat” (Matius 3:2). Mereka yang menuruti 
peringatannya dibaptis olehnya di dalam sungai Yordan, mereka mengaku dosa-dosa mereka. 
Karena pelayanan yang satu ini, dia dikenal sebagai Yohanes pembaptis.  

Yohanes pembaptis membaptis Yesus 

Pada permulaan pelayanan-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus datang dari Galilea ke sungai Yordan, 
untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes mengenali Yesus sebagai Putra Allah yang tak berdosa. 
Jadi “Yohanes mencegah Dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu dan Engkau yang 
datang kepadku?”      (Mat 3:4). Tetapi Yesus menjawab: “Biarlah hal itu terjadi, karena 
demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah” (Mat 3:15). Yohanes lalu 
membaptis Yesus. 
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Mengapa Tuhan kita meminta untuk dibaptis? Tentunya Itu bukan tanda penyucian dari dosa. 
Yesus adalah Anak Domba Allah yang tanpa dosa yang mengangkut dosa dari dunia. Dia dibuat 
berdosa untuk kita, yang tidak mengetahui dosa. Alasan-alasan untuk Dia melakukan upacara 
tersebut adalah: 

1. Sebagai tanda kerendahan diri. Putra Allah yang diberkati telah dilihat didalam rupa sebagai 
seorang manusia, dibuat seperti didalam daging yang penuh dosa, Dia merendahkan diri-
Nya sendiri. 

2.  Hal itu untuk menggenapi semua kebenaran. Dia memberikan tanda persetujuannya kepada 
pelayanan baptisan Yohanes pembaptis, dan menjadi teladan/contoh untuk yang lain, 
Penyerahan-Nya kepada Yohanes pembaptis oelh pengaturan Ilahi.  

 

PERINTAH YESUS UNTUK MEMBAPTIS 
Di dalam catatan-catatan Injil tidak tercatat bahwa Yesus pernah membaptis siapapun. Walaupun, 
murid-murid-Nya diperintahkan untuk berbuat demikian: “Yesus mendekati mereka dan berkata: 
"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” 
(Matius 28:18,19). 

PERINTAH YESUS DIPATUHI 
Pada saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dijanjikan datang kepada semua rasul. Dipenuhi 
dengan semangat dan kenuatan baru, Petrus mengkhotbahkan khotbah yang berkuasa kepada 
orang banyak yang berkumpul. Pada saat orang Yahudi menyadari bahwa Yesus yang telah mereka 
salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus yang Allah utus, hati mereka tertusuk. Mereka berkata 
kepada Petrus dan kepada rasul lainnya, “Apakah yang harus kita perbuat saudara-saudara?” (Kis 
2:37). Lalu Petrus berkata kepada mereka "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 
akan menerima karunia Roh Kudus” (Kis 2:38). Pada hari itu yang percaya dan dibaptis kira-kira 
3000 orang.  

Sejak Pentakosta mereka yang percaya telah menyerahkan diri, di dalam kepatuhan terhadap 
perintah Tuhan kita untuk melakukan sakramen baptisan kudus dengan air.  

 

ARTI DARI BAPTISAN  
Baptisan adalah satu dari dua sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan kita (Yang satunya adalah 
PERSEKUTUAN KUDUS atau PERJAMUAN TUHAN). Walaupun itu hanyalah sebuah 
TINDAKAN UPACARA SIMBOLIS, namun itu mempunyai arti yang mendalam dalam hidup 
orang percaya.  

BAPTISAN tidak menyelamatkan siapapun. HANYA IMAN di dalam KRISTUS yang dapat 
menyelamatkan. Baptisan adalah TANDA DI LUAR untuk IMAN DI DALAM. Oleh karena itu, 
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seseorang yang tidak mempunyai iman di dalam KRISTUS untuk keslamatan, tidak harus dibaptis. 
Di lain pihak, dia yang percaya dan telah diselamatkan, tidak seharusnya menunggu/menahan, 
tetapi seharusnya mencarai BAPTISAN AIR di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan kita untuk 
mengakui dan diidentifikasikan dengan Dia.  

 

Ada 3 aspek utama terhadap arti BAPTISAN: 

1. BAPTISAN ORANG PERCAYA menandakan pembersihan dari dosa dan penolakan 
seseorang yang  penuh dosa. Paulus menjelaskan hal ini dengan tepat “Atau tidak tahukah 
kamu, bahwa kita  semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam 
kematian-Nya? (Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh 
baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang 
mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru” (Roma 
6:3-4).  

     Baptisan orang percaya, lalu, berarti, 
      Pembersihan dari dosa, dan 
       Mati terhadap masa lalu yang penuh dosa. 
 

2.  BAPTISAN AIR menandakan masuknya ke dalam PERJANJIAN BARU dan diterimanya 
ke dalam gereja Yesus Kristus. Di dalam masa PERJANJIAN LAMA. Allah membuat 
sebuah PERJANJIAN dengan Abraham, ditandai oleh SUNAT sebagai tanda luar dari iman. 
TANDA SUNAT ini ditujukan kepada semua yang ingin diidentifikasi secara nyata dengan 
umat Allah, yaitu bangsa Israel.  

 Di dalam PERJANJIAN BARU, PERJANJIAN yang sama diberikan kepada semua orang- 
orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi seperti di dalam PERJANJIAN LAMA. Dengan 
ini SUNAT menjadi usang dan digantikan oleh BAPTISAN. 

 BAPTISAN AIR lalu menandakan masuknya ke dalam PERJANJIAN baru ini atau 
PERSETUJUAN dengan ALLAH di dalam KRISTUS.  

3. BAPTISAN AIR menandakan KOMITMEN SELURUHNYA dan IKATAN SEUMUR 
HIDUP kepada YESUS KRISTUS, bahkan MENJAUHKAN dari SEMUA YANG LAIN.  

 Ini bisa disamakan dengan PERNIKAHAN, pada saat PENGANTIN PEREMPUAN 
memberi memberi dirinya sendiri secara exclusive kepada PENGANTIN LAKI-LAKI 
seumur hidup. Ini adalah kejadian yang sangat menggembirakan, membanggakan dan saat 
yang didambakan. Hal ini sama terjadi dengan baptisan. Orang percaya secara umum 
menyatakan cintanya dan persekutuannya dengan YESUS KRISTUS. Untuk kasih-Nya 
yang besar dan kekal. Dengan kebanggan, pengharapan yang mendalam, dia memberikan 
dirinya secara menyeluruh dan dan hanya untuk KRISTUS, PENGANTIN LAKI-LAKI 
SORGAWI – untuk SEUMUR HIDUP.  
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SELAM ATAU PERCIK? 
Baik selam atau percik keduanya punya pendukung masing masing, tetapi saat disadari bahwa 
tindakan tersebut hanyalah SEBUAH SIMBOL.  jumlah air yang dipergunakan tidaklah penting, 
selama media yang digunakan itu adalah air. Denominasi baptis dan beberapa yang lain 
mempraktekkan pemyelaman dan yang lain mepraktekkan percikan.  

Ayat pendukung didalam Alkitab yang bisa ditemukan untuk kedua metode tersebut adalah: 

Sebagai contoh: Yohanes Pembaptis membeptis orang di sunagi Yordan, dan Yesus sesudah Dia 
dibaptis, langsung pergi “keluar dari air”.  perkiraan ini mengatakan bahwa Tuhan kita telah 
diselam. Tetapi hal ini bukanlah yang pasti terjadi karena Sungai Yordan pada saat musim kering 
biasanya kering atau dangkal di beberapa bagian. Dalam keadaan seperti ini penyelaman tidaklah 
mungkin dan pemercikan adalah metode yang sangat mungkin dilakukan. Jadi penafsiran dari frasa 
“keluar dari air” jadi yang paling mungkin adalah Yesus melangkah ke dalam sungai yang berair 
dangkal, dan setelah dipercik (Metode PL tentang pemercikaan) dia telah berjalan “keluar dari air”  

Jadi perdebatan berjalan terus. Pada kenyataannya. Metode adalah bukan hal yang penting kalua 
begitu, lagi pula Alkitab pasti sudah merincikan dengan jelas. Pastikan juga kemungkinan dari 
baptisan selam di daerah kutub utara atau untuk yang sakit atau kritis.  

 

KESIMPULAN 
Kita menyetujui bahwa penyelaman dan pemercikan kedua-duanya dapat dengan sah dilakukan. 
Setiap orang percaya harus mengerti dengan jelas pentingnya upacara keagamaan dan dengan pasti 
diyakini akan kebenaran metode yang dipilih. Mereka yang lebih suka penyelaman seharusnya 
bergabung dengan gereja yang mempraktekkannya. Orang percaya yang telah dibaptis dengan 
selam di gereja lain dapat diterima sebagai anggota gereja Alkitab Presbyterian tanpa harus 
dibaptis kembali dengan percik. 

 

BAPTISAN BAYI 
Gereja kita dan beberapa greja yang lain (Metodis, Anglikan, Presbyterian) melakukan baptisan 
bayi yaitu balita dan anak-anak. Ada dasar Firman Tuhan untuk ini. 

1. Sebagai suatu perjanjian antara para orang tua yang percaya dengan Allah 

Sewaktu Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari banyak bangsa, Dia telah 
memulai upacara penyunatan Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau 
harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian-
Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap 
laki-laki di antara kamu harus disunat; haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan 
menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu” (Kejadian 17:9-11). Ini adalah perjajian 
Tuhan untuk memberkati orang-orang pilihannya. Berkat ini juga diberikan kepada orang-
orang tak bersunat.  
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Di masa Perjanjian Baru, janji berkat ini juga telah diberikan kepada orang-orang tak bersunat 
yaitu semua bangsa dan orang yang percaya di dalam Yesus. Upacara penyunatan telah 
digantikan oleh sakramen pembaptisan. Kolose 2:11-12 “Dalam Dia kamu telah disunat, 
bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri 
dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam 
baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja 
kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati.” Sunat orang Kristen sekarang 
adalah pembaptisan. 

Sekarang apa yang penting, dari mengikut-sertakan anak-anak pembaptisan dalam perjanjian 
baru? Hal ini mungkin dapat ditentang dengan alasan bahwa anak-anak belum mengerti 
artinya, dan belum bisa mempraktekkan iman di dalam Kristus untuk keselamatan. 
(Bagaimanapun juga, kita telah setuju bahwa baptisan adalah tanda luar dari iman yang di 
dalam). Tolong DIPERHATIKAN. Bahwa definisi dari baptisan air untuk orang percaya 
adalah hanya untuk orang percaya bukan untuk diterapkan kepada bayi. Di dalam PL mereka 
yang sudah dewasa dan percaya disunat sebagai orang dewasa dan bayi yang disunat sebagai 
bayi. Ini adalah penyunatan yang sama dengan arti yang berbeda.  

Sama juga di dalam masa Perjanjian Lama, pada saat orang tua yang percaya membawa anak 
laki-laki mereka dengan iman untuk di sunat, sama juga di Dalam Perjanjian Baru orang tua 
membawa membawa anak-anak mereka dengan iman untuk dibaptis. Dalam kedua contoh ini  
para orang tua menagih janji berkat untuk anak-anak mereka, ini lebih dari sebuah “dedikasi.” 
Orang yahudi menyunatkan bayi mereka karena sudah menjadi bagian dari bangsa kepunya 
Allah. para orang tua telah diperintahkan oleh Allah untuk menyunatkan bayi-bayi mereka. 
Bayi mereka akan di bunuh kalua mereka tidak melakukannya, artinya bahwa para orang tua 
telah memberikan kepada Allah bahwa meeka tidak menginginkan anak-anak mereka untuk 
ikut dalam perjanjian anugerah dan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk membawa anak 
mereka di jalan-jalan Allah.  

Orang percaya membaptis bayi mereka untuk alasan yang sama bahwa anak- anak kita telah 
siap menjadi bagian dari perjanjian berkat bahwa Allah akan memberikan kepada sebagai 
orang percaya. Keselamatan itu adalah pribadi tetapi berkat datang dengan keselamatan adalah 
bersifat perjanjian. Itu sebabnya Allah telah mengatakan bahwa anak-anak kita adalah kudus 
di sisi-Nya. 1 Korintus 7:12-14, “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau 
ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup 
bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang 
isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama 
dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu 
dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. 
Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka 
adalah anak-anak kudus.” [penebalan ditambahkan] 

2. Para rasul mempraktekkan baptisan anak 

Di dalam beberapa bagian Perjanjian Baru telah mencatat, kita mempunyai alas an untuk 
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memepercayai bahwa Rasul Paulus dan Rasul Petrus telah menerima baptisan anak. Pada saar 
Pentakosta, Petrus mengatakan kepada mereka yang baru percaya, “Bertobatlah dan 
hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis…. Sebab bagi kamulah janji 
itu dan bagi ank-anakmu [Penebalan telah ditambahkan] 

Paulus di Filipi telah membaptis Lydia dan seisi rumahnya (Kisa 16:15) [Penebalan 
ditambahkan] dan penjaga penjara, “dia dan seluruh miliknya, segera” (Kis 16:33) 

3. Para bapak-bapak gereja mula-mula dan Para Reformator menjunjung praktek 
pembaptisan bayi dan anak-anak. Kita juga mengutip contoh sewaktu Tuhan kita berkata, 
“Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku sebab 
orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga” (Mat 19:14) 

 

KESIMPULAN 

Kita menegaskan kembali bahwa baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan siapapun juga. Ini 
hanyalah sebuah tanda iman dari orang tua yang percaya, bahwa anak-anak adalag kepunyaan 
Allah. dan bahwa orang tua berjanji akan membimbing anak itu didalam takut dan ingat akan 
TUHAN   

Untuk si anak, tandanya datang terlebih dulu kemudian akan disusul oleh iman. 

Dibaptis atau tidak? 

Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk beberapa orang, khususnya untuk orang muda yang 
menghadapi keberatan dari orang tua. Walaupun begitu, dibawah keadaan yang normal, seseorang 
seharusnya meminta baptisan air jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi: 

1. Telah harus telah sungguh-sungguh mengalami KELAHIRAN BARU dan mempunyai 
KEYAKINAN PENUH AKAN KESELAMATAN 

2. Dia juga siap untuk mematuhi perintah Tuhan di dalam BAPTISAN UMUM, dan untuk 
memasuki persekutuan sepanjang hidup dengan YESUS KRISTUS. 

Firman Tuhan kita berguna sebagai pentunjuk mereka yang menghadapi keberatan dari orang tua 
atau keberatan-keberatan lainnya: “Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari padaKu, ia 
tidak layak bagi-Ku… Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak 
bagiKu” (Mat 10:37,38) Kasih dari Tuhan kita datang lebih dulu melebihi segalanya. Mungkin 
pertama-tama aka n ada kesulitan, tetapi tidak ada harga yang terlalu mahal untuk memenang 
Kristus. Dia adalah KEKASIH DARI JIWA-JIWA KITA, KASIH YANG TERINDAH 

Jika Dia telah mengasihi kita, bukankah kita seharusnya mengasihi Dia?  

CATATAN: Undang-undang negara Singapura mengatakan bahwa, sebagai warga negara yang 
sudah diakui. Seseorang tidak dapat dibaptis dibawah 21 tahun tanpa persetujuan orang tua. 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB DASAR BAGIAN 12: BAPTISAN 

 

Isilah titik titik!  

 1. Baptisan berarti untuk mebersihkan atau _ _ _ _ _ dengan air 

 2. Terdapat dua bentuk dari baptisan air: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 3. Baptisan untuk orang percaya adalah sebuah tanda luar dati sebuah  _ _ _ __ _  iman 

 4.  kita diselamatkan oleh _ _ _ _ _ _ melalui _ _ _ _ _ _ 

   Baptisan air _ _ _ _ _ selamat 

 5.  Yesus telah dibaptis sebagai sebuah tanda dari _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Garis bawahi jawaban-jawaban yang benar: 

 6. (a) Orang  (b) Gereja   (c) Tuhan ita Yesus 

   Memerintahkan bahwa barangsiapa mereka yang percaya harus dibaptis 

 7. Di dalam baptisan, orang percaya memutuskan dirinya untuk mengikut Yesus. 

   (a) pada hari minggu (b) untuk hidup  (c) pada hari-hari baik 

 8. Jumlah dari air yang digunakan untuk baptisan adalah  

   (a) paling penting  (b) tidak penting (c) sangat penting 

 9.  Seseorang harus mencari baptisan orang percaya  

   (a) saat dia pasti dengan keselamatannya 

   (b) saat dia telah bergereja selama satu tahun 

   (c) saat dia beringinan untuk ikut gereja 

 10. Baptisan orang percaya adalah sebuah kesaksian bahwa orang percaya sekarang 

   (a) anggota dari tubuh Yesus Kristus 

   (b) memberikan dia kerja 

   (c) menolak keluarganya.  
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Pelajaran 13 

PERJAMUAN TUHAN 
ATAU PERJAMUAN KUDUS 

 
PENDAHULUAN 

 
Hanya ada dua sakramen dalam Alkitab yang diberikan oleh Allah kepada gereja-gereja saat ini. 
Mereka adalah Baptisan dan Perjamuan Tuhan atau Perjamuan Kudus. Karena keduanya diberikan 
oleh Allah, mereka juga dikenal sebagai tata cara yaitu ditahbiskan oleh Allah. 
 
Beberapa gereja Baptis, Kongregasi, dan Gereja Bretren menganggapnya sebagai tata cara saja 
dan bukan sakramen. Pandangan yang dianut seseorang bergantung pada definisinya dan 
bagaimana dia memahami sakramen-sakramen ini sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. 
 
I.  Perjamuan Tuhan Dijelaskan 
 

1. Pengakuan Iman Westminster - “Perjamuan Tuhan adalah sakramen dimana, 
dengan memberi dan menerima roti dan cawan, sesuai dengan penetapan Kristus, 
kematian-Nya diperlihatkan; dan penerima yang layak adalah mereka, yang tidak 
mengejar urusan jasmani dan kedagingan saja, tetapi dengan iman, mengambil bagian 
dalam tubuh dan darah-Nya, dengan semua manfaat-Nya, untuk makanan rohani 
mereka, dan pertumbuhan dalam kasih karunia. . . Diperlukan dari mereka yang layak 
mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan, bahwa mereka memeriksa diri mereka 
sendiri dari pengetahuan mereka untuk membedakan tubuh Tuhan, tentang iman 
mereka untuk memberi makan di atas-Nya, pertobatan mereka, kasih dan kepatuhan 
baru mereka; jangan sampai datang dengan tidak layak, mereka makan dan minum 
penghakiman untuk diri mereka sendiri. " [WSC, Pertanyaan 96, 97] 

 
Roti - Roti yang digunakan adalah roti tidak beragi karena ini adalah masa Paskah (lih. 
Mat 26:26; Markus 14:22). Ukuran biasa dari roti tidak beragi Paskah adalah seperti 
kue bundar pipih. Ketika Yesus memberikannya kepada para murid, Dia harus 
memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. 
 
Dalam keempat kisah Perjamuan Tuhan dalam Alkitab, pemecahan roti adalah penting 
dan dilihat sebagai esensi dari makna sakramental. Dinyatakan empat kali dengan cara 
yang sama, bahwa Yesus berkata kepada para murid, “Ambillah, makanlah; inilah 
tubuh-Ku. . . " Roti tidak beragi harus digunakan bagaimanapun caranya. Tetapi jika 
roti tidak beragi tidak dapat ditemukan maka penggantinya dapat digunakan yang juga 
akan mencakup roti beragi. 
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Matius 26:26, “Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap 
berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan 
berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku."  
 
Markus 14:22, “Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus 
mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
kepada mereka dan berkata: "Ambillah, inilah tubuh-Ku."  
 
Lukas 22:19, “Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi 
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku."  
 
1 Korintus 11:24, “dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-
mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah 
ini menjadi peringatan akan Aku!” 

 
2.  Cawan - Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa cawan di sini harus dirujuk untuk 

anggur yang sebenarnya. Referensi Alkitab pada cawan itu meliputi yang berikut: 
 

Matius 26:27-29, “Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu 
memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan 
ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang 
untuk pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang 
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, 
yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku.” 

 
Markus 14:23-25, “Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu 
memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia 
berkata kepada mereka: "Inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi 
banyak orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi hasil 
pokok anggur sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan 
Allah."  

 
Lukas 22:20, “Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: 
"Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.” 

 
1 Korintus 11:25-26, “Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu 
berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; 
perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!" Sebab 
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian 
Tuhan sampai Ia datang.” 
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Frasa yang digunakan di sini "buah anggur" bisa berarti jus anggur, bukan wine. Sejauh 
mungkin, penting untuk menggunakan jus anggur dan bukan wine. Alasannya adalah 
karena asosiasi, memelihara doktrin pemisahan alkitabiah dan tidak untuk membuat 
iman saudara kita tersandung. Wine adalah dari dunia dan wine yang digunakan saat 
ini bukanlah anggur yang difermentasi. Jika jus anggur tidak dapat ditemukan, maka 
mungkin untuk menggunakan pengganti non-alkohol. 

 
Cawan itu sama pentingnya dengan roti. Kedua elemen ini harus disatukan untuk 
menyelesaikan sakramen ini. 

 
3.  Bentuk Ketaatan - Bentuk lahiriah adalah apa yang dapat kita lihat. Apa yang paling 

penting sebenarnya adalah kondisi hati orang yang tidak bisa kita lihat. Tetapi itu tidak 
berarti bahwa bentuk ketaatan Perjamuan Tuhan tidak penting. Perjamuan Tuhan 
adalah sakramen dan oleh karena itu seluruh bentuknya haruslah berupa kekaguman 
dan rasa takut akan Tuhan. Tidak hanya orang-orang percaya harus dengan perenungan 
dan khidmat, orang-orang lain termasuk anak-anak yang tidak berpartisipasi juga harus 
khidmat ketika Perjamuan Tuhan diambil. 

 
Esensi absolut haruslah roti (roti tidak beragi) dan cawan (jus anggur).  

 
a. Pembacaan bagian yang sesuai atau bagian dari Kitab Suci berkaitan dengan 

Perjamuan Tuhan harus mendahului pengambilan Perjamuan Tuhan. Ini akan 
mempersiapkan hati para peserta yang mengambil sakramen. Bagian-bagian 
seperti Yesaya 53 dan 1 Kor. 11: 23-29 adalah relevan. 

b. Memberi rasa syukur atas bagian/elemen dari Perjamuan Tuhan juga harus akan 
disertakan. Doa berkat untuk roti dan cawan bagi para peserta Perjamuan Tuhan 
juga dapat dilakukan pada saat doa syukur ini. 

c. Peringatan harus dinyatakan kepada peserta bahwa jika ada yang mengambil 
Perjamuan Tuhan dengan tidak layak atau tanpa pemahaman yang tepat, ia akan 
menghadapi penghakiman Allah. 

d. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima-Nya sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat diundang untuk mengambil bagian dari elemen-elemen 
itu. Ini harus mencakup hanya mereka yang telah dibaptis dengan air. Alasannya 
adalah bahwa baptisan air merupakan prasyarat untuk berpartiipasi dalam 
Perjamuan Tuhan. 

e. Roti akan didistribusikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh cawan. Sebelum 
inisiasi membagikan roti, adalah penting bahwa Pendeta membaca kata-kata 
Tuhan Yesus Kristus dari Kitab Suci dan benar-benar memecahkan roti di depan 
jemaat. Bentuknya harus sedekat mungkin dengan apa yang telah dijelaskan di 
dalam Alkitab. Semua peserta harus mengambil roti pada waktu yang sama 
ketika Pendeta mengucapkan kata-kata Kristus. 
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f. Cawan kemudian dibagikan. Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan 
Alkitab saat yang melayani memberikan cawan untuk dibagikan kepada para 
peserta. Cawan itu harus cawan diminum ketika Pendeta sekali lagi 
mengucapkan kata-kata untuk minum cawan menurut Alkitab. 

g. Setelah cawan diambil, akan ada penutupan yang tepat dengan menyanyikan 
pujian diikuti dengan doa penutup syukur dan dedikasi. 

 
II.   Pandangan-Pandangan dalam Perjamuan Tuhan 
 

1. Transubstansiasi - Ini adalah pandangan Gereja Roma Katolik. Menurut pandangan 
ini, roti dan cawan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus yang sebenarnya. 
Para imam Katolik Roma akan mengatakan ritual tertentu dalam bahasa Latin dan 
setelah ritual selesai, roti dan darah akan benar-benar berubah sehingga orang yang 
makan roti akan memakan daging Kristus yang asli dan meminum darah asli Kristus.  

 
Unsur-unsur yang tersisa yang tidak dikonsumsi masih akan menjadi daging dan darah 
Kristus yang sebenarnya. Semua akan ditempatkan di tempat untuk ibadah atau 
pemujaan oleh para pengikut iman Katolik Roma. Istilah lain yang digunakan untuk 
menggambarkan Perjamuan Tuhan adalah Perjamuan Kudus dan Eukaris (lit. " rahmat 
yang baik "). 

 
2. Konsubstansiasi - Ini adalah pandangan gereja Lutheran. Para Lutheran menolak 

pandangan transubstansiasi. Tetapi mereka tidak melepaskan diri sepenuhnya dari 
pemahaman Katolik Roma tentang Perjamuan Tuhan. Konsubstansiasi percaya bahwa 
unsur-unsur itu tidak ditransformasikan secara fisik dan kimia, tetapi bahwa entah 
bagaimana Kristus ada “di dalam, di bawah, di sekitar, di atas dan di bawah” roti dan 
cawan, “ada tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya, di atas mana kumuni. " [J. 
Oliver Buswell, A Systematic Theology of the Christian Religion, vol. 2. (Singapura: 
Christina Life Publishers Pte. Ltd. Reprint 1994), 232.] 

 
3. Simbolik - Sebagian besar gereja-gereja Baptis, Kongregasi dan Brethern memahami 

Perjamuan Kudus sebagai murni simbolis. Unsur-unsur itu tidak lebih dari sekadar 
representasi tubuh dan darah Kristus. Perjamuan adalah bukan sarana anugerah. Itulah 
sebabnya Perjamuan Tuhan dipandang sebagai tata cara saja dan bukan sebuah 
sakramen. 

 
4. Sarana Anugerah- Ini adalah pandangan sebagian besar Presbyterian. Pengertiannya 

adalah bahwa hal itu adalah sarana anugerah menuju pengudusan kembali dan 
pengabdian kepada Kristus yang mati untuk orang percaya. Perlu dicatat dan 
dijelaskan dengan hati-hati bahwa sarana anugerah yang dipahami di sini berbeda dari 
yang dimiliki umat Roma Katolik. Ajaran Roma Katolik adalah bahwa "sarana 
anugerah" mengacu pada "sarana keselamatan." Mereka percaya bahwa seseorang 
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tidak dilahirkan kembali (keselamatannya tidak lengkap hanya dengan percaya kepada 
Kristus) sampai ia mengambil bagian dalam Eukaris. Ini adalah bidat yang dikenal 
sebagai regenerasi baptisan yang kita tolak karena itu adalah doktrin yang tidak 
alkitabiah. 

 
Alasan mengapa kita percaya bahwa Perjamuan Tuhan lebih dari sekedar simbolis 
adalah hukuman berat yang dijatuhkan oleh TUHAN kepada orang yang mengambil 
unsur-unsur itu dengan tidak layak. Ada perbedaan antara "tidak layak" dan "dengan 
cara tidak layak". Yang pertama berarti bahwa orang tersebut tidak layak untuk 
mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan. Faktanya adalah bahwa semua orang 
percaya tidak layak dan tidak akan pernah layak karena kita telah diselamatkan oleh 
kasih karunia. Mengambil Perjamuan Tuhan adalah hak istimewa dan bukan hak. Yang 
terakhir berarti bahwa orang itu makan roti dan minum buah anggur dari Perjamuan 
Tuhan tanpa pemahaman yang tepat seperti yang diajarkan dalam Alkitab. 

 
III.  Hubungan antara Baptisan Air dan Perjamuan Tuhan 
 

1.   Sunat dan Paskah 
 

Dalam Keluaran 12, Allah membuat sunat sebagai prasyarat untuk mengambil bagian 
dalam Paskah. Keluaran 12: 48-49, “Tetapi apabila seorang asing telah menetap 
padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang 
bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk 
merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang 
tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli 
dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu."  

 
 Apa itu sunat?   
 

Sunat diberikan kepada bangsa Israel pada zaman Abraham (Kejadian 17) sebagai 
tanda janji Allah kepada Abraham bahwa Dia akan menepati semua janji yang telah 
Dia buat kepada Abraham tentang keturunannya, bangsa Israel. Semua yang tinggal di 
Israel dan ingin mengambil Paskah harus disunat terlebih dahulu. Alasan yang 
diberikan oleh Allah adalah bahwa harus hanya ada SATU HUKUM di Israel. 

 
Apa itu Paskah? 

 
Paskah diberikan kepada Israel pada zaman Musa (lebih dari 600 tahun setelah tanda 
sunat diberikan kepada Abraham). Allah berjanji kepada seluruh Israel bahwa pada 
malam tulah terakhir dan puncak melawan Firaun dan Mesir, Israel harus 
mengorbankan seekor anak domba dan mengoleskan kusen pintu mereka (dua tiang 
samping dan ambang atas) dengan darah domba. Ketika Tuhan melihat darah di pintu 



121 
 

masuk rumah itu, putra sulung dari rumah itu akan selamat. Anak domba sebenarnya 
mati menggantikannya. 

 
2.    Baptisan Air dan Perjamuan Tuhan 

 
Apa itu Baptisan Air?  

 
Baptisan Air diberikan oleh Tuhan untuk menggantikan penyunatan. Sunat orang 
Kristen adalah baptisan air. Kolose 2: 11-12, “Dalam Dia kamu telah disunat, bukan 
dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri 
dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan 
dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu 
kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati.” 

 
Apakah Perjamuan Tuhan itu? 

 
Perjamuan Tuhan secara resmi diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam 
Paskah untuk menggantikan Paskah. Itu juga malam Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot. 

 
Sama seperti sunat adalah prasyarat untuk Paskah, baptisan air adalah prasyarat untuk 
Perjamuan Tuhan. Sama seperti seseorang yang tidak disunat tidak diizinkan untuk 
mengambil Paskah, orang tersebut tidak diizinkan untuk mengambil Perjamuan Tuhan 
jika ia tidak dibaptis dengan air. 

 
IV.  Siapa yang harus berpartisipasi dalam Perjamuan Tuhan? 
 

1.      Dibaptis sebagai Bayi 
 

 Anggota yang dibaptis sebagai bayi tidak diizinkan untuk ikut perjamuan Tuhan. 
Mereka tidak memahami pentingnya hal ini dan karena itu akan melakukan dosa 
dengan ikut berpartisipasi dalam Perjamuan Tuhan secara tidak layak dan menghadapi 
penghakiman Allah. 

 
2.    Dibaptis sebagai Bayi dan Peneguhan Iman  
 

 Anak-anak yang telah dewasa dan belum meneguhkan kembali iman mereka tidak 
akan diizinkan untuk mengambil Perjamuan Tuhan. Anak-anak ini akan sangat 
dianjurkan untuk pergi melalui kelas Pengetahuan Alkitab Dasar untuk 
mempersiapkan mereka untuk Perjamuan Tuhan. Mereka seharusnya berusia (paling 
tidak 16 tahun) ketika mereka dapat dengan benar memahami pentingnya Perjamuan 
Tuhan. Orang tua dari anak-anak ini akan diminta untuk mempersiapkan anak-anak 
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mereka dan mengingatkan mereka akan pentingnya dan implikasi dari mengambil 
Perjamuan Tuhan. 

 
3.    Dibaptis sebagai Orang Percaya 
 

Mereka yang telah melalui baptisan orang percaya diizinkan untuk ikut berpastisipasi 
dalam Perjamuan Tuhan. Mereka harus melakukannya dengan pemahaman yang tepat. 
Orang itu tidak perlu dari Gereja Calvary Pandan sebelum dia dilayani dalam 
Perjamuan Tuhan. Selama dia dibaptis, dia diundang untuk mengambil Perjamuan 
Tuhan. 

 
Di beberapa gereja-gereja Baptis tertutup, mereka tidak mengizinkan non-anggota 
gereja mereka untuk mengambil Perjamuan Tuhan. Alasannya adalah bahwa mereka 
tidak tahu apakah kamu telah dibaptis? Dan jika kamu telah dibaptiskan, mereka tidak 
tahu apakah itu telah dibaptis selam atau tidak. Orang-orang Baptis yang tertutup tidak 
mengenal segala bentuk baptisan selain dari baptis selam. Agar tidak mempermalukan 
siapa pun, mereka hanya menawarkan Perjamuan Tuhan kepada anggota mereka 
sendiri yang mereka tahu akan dibaptis dengan baptis selam. 

 
V.  Siapa yang dapat memimpin Perjamuan Tuhan? 
 

Karena konsekuensi serius yang menyertai Perjamuan Tuhan, maka praktek dan pemahaman 
gereja ini adalah bahwa Perjamuan Tuhan harus dipimpin hanya oleh pendeta yang telah 
ditahbiskan. Penatua yang ditahbiskan tidak diizinkan untuk melakukan Perjamuan Tuhan. 
 
Para penatua juga ditahbiskan dan penahbisan mereka adalah untuk seumur hidup. Kecuali 
jika dosa serius telah dilakukan oleh penatua, ia tidak akan dipecat. Tetapi “persyaratan dan 
ujian” dari seorang penatua sebelum penahbisan dengan pendeta sangat berbeda. Seorang 
pendeta harus dilatih secara teologis dan dipanggil untuk pelayanan penuh waktu. Dia 
kemudian akan berada di bawah bimbingan seorang pendeta yang telah ditahbiskan dalam 
jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun sebelum dia dapat dipertimbangkan untuk 
pentahbisan. Tidak ada batasan untuk periode di bawah bimbingan. Jika dia 
dipertimbangkan, dia akan diminta untuk menulis makalah teologis diikuti dengan ujian 
lisan. Ini bukan formalitas tetapi penjaga keamanan yang sangat diperlukan untuk 
memastikan bahwa jabatan gembala kawanan domba Allah tidak disalahgunakan. 
 

VI.  Bisakah Perjamuan Tuhan disalahgunakan? 
 

Jika pendeta yang melakukan Perjamuan Kudus telah melakukan dosa rahasia seperti 
perzinahan, maka akankah Perjamuan Tuhan yang dilakukannya menjadi batal demi hukum? 
Perjamuan Tuhan tidak akan dibuat batal oleh dosa pendeta. Alasannya adalah bahwa bukan 
pendeta yang membuat sebuah Perjamuan Kudus itu istimewa. Tuhanlah yang membuat 
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Perjamuan Kudus istimewa dengan cara Ia menjadikan Pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan jahat dan tanah di sekitar semak yang terbakar dan Gunung Sinai menjadi kudus. 
Itu adalah tindakan Tuhan dan bukan manusia. 
 
Orang yang dapat menyalahgunakan Perjamuan Tuhan bukanlah orang atau orang-orang 
yang mempersiapkan unsur-unsur tetapi orang yang mengambil bagian dalam Perjamuan 
Tuhan. Jika dia datang ke hadapan Meja Tuhan secara ritual saja dan tanpa persiapan hati 
dan pikiran yang benar, dia akan menghadapi penghakiman Allah yang pasti. Jika 
penghakiman belum terjadi padanya, maka itu karena anugerah dan rahmat Allah karena 
kesabaran dan kepanjangsabaran-Nya. Tetapi hukuman itu akan datang ketika Dia 
menentukan bahwa inilah saatnya. 

 
VII.   Seberapa sering seseorang harus mengikuti Perjamuan Tuhan? 
 

Orang percaya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti Perjamuan Tuhan sesering 
mungkin untuk mengingat Tuhan. Tidak ada aturan yang keras dan cepat mengenai berapa 
kali seseorang harus mengambil Perjamuan Tuhan. Jika seorang percaya menghadiri tiga 
kebaktian gereja pada hari Minggu dan kebetulan ketiga kebaktian itu mengadakan 
Perjamuan Tuhan, maka ia dapat mengikuti Perjamuan Tuhan tiga kali pada hari Minggu 
yang sama. Syaratnya adalah dia harus mengingat dengan benar Juruselamat dan Tuhannya 
pada ketiga kesempatan itu. 

 
VIII.  Apa hukuman untuk mengambil Perjamuan Tuhan yang tidak layak? 
 

Hukuman akan datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Hukuman akan mencakup 
penyakit dan bahkan kematian. 
1 Korintus 11: 29-30, “Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh 
Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang 
lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. " 
 

KESIMPULAN 
 
Perjamuan Tuhan adalah tata cara yang sangat sakral dan tidak untuk dianggap enteng. Orang 
percaya harus mengikutinya dengan sangat hormat dan khidmat. Orang percaya yang datang 
sebelum Meja Tuhan harus mempersiapkan hati dan pikirannya. Dia harus dibaptis terlebih dahulu 
sebagai orang percaya sebelum dia diizinkan untuk mengambil Perjamuan Tuhan. Alasannya 
adalah bahwa orang yang mengambil Perjamuan Tuhan dengan tidak layak menghadapi hukuman 
Allah. 
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KUIS PENGETAHUAN ALKITAB 13: 
PERJAMUAN TUHAN ATAU KOMUNSI KUDUS 

 
Isi bagian yang kosong: 
 
1. Roti yang digunakan adalah roti __________ seperti pada masa __________. 
 
2. Memecah roti sangat penting dan dilihat sebagai __________ dari yang sakramen penting. 
 
3. Ungkapan, "buah anggur" bisa berarti __________ __________ bukannya wine berakohol. 
 
4. Bentuk lahiriah adalah apa yang bisa kita lihat. Yang paling penting adalah __________ kondisi 
orang yang tidak bisa kita lihat. 
 
5. Perjamuan Tuhan adalah __________ dan karena itu semua bagiannya harus menjadi 
penghormatan dan kekaguman terhadap Tuhan. 
 
Garis bawahi jawaban yang benar: 
 
6. Kita harus mendekati Perjamuan Tuhan 
     (a) dengan santai           (b) dengan hormat          (c) dengan angkuh. 
 
7. Apa itu Transubstansiasi? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________. 
 
8. Apa itu Konsubtansi? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________. 
 
9. Apa pandangan BP tentang Perjamuan Tuhan? 
(a) Transubstansiasi                            (b) Konsubstansiasi 
(c) Simbolik                                        (d) Tidak ada yang di atas 
 
10. Seberapa sering seorang Kristen harus mengambil Perjamuan Tuhan? 
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Pelajaran 14 
PENTINGNYA MENGETAHUI FIRMAN ALLAH 

 
Di dalam hidup orang Kristen, tidak ada yang lebih penting dari pada mengetahui FIRMAN 
ALLAH, dan mengetahuinya dengan baik.  
 
1. Ini adalah cahaya untuk pelancong. “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi 

jalanku”. (Mazmur 119:105). 
 
2. Ini adalah makanan untuk semua orang, termasuk yang muda. “Dan jadilah sama seperti 

bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya 
olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.” (1 Petrus 2:2). 

 
3. Ini memandu kita di jalan yang benar. “Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku 

jangan berdosa terhadap Engkau.”  (Mazmur 119:11). 
 
Tidak ada yang lain di dunia ini di mana kita bisa selalu mengandalkannya dengan penuh percaya 
diri selain Firman Allah. Tuhan kita telah berkata “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi 
perkataan-Ku tidak akan berlalu.” (Markus 13:31). “TETAPI FIRMAN TUHAN TETAP 
UNTUK SELAMA-LAMANYA." (1 Petrus 1:25) 
 
Beberapa mencari tahu tentang Kekristenan tapi berhenti setelah sesaat. Kenapa? Ini karena 
mereka telah menghiraukan pembelajaran Firman Allah, atau mereka telah menolaknya karena 
ketidakpercayaan mereka. Beberapa orang Kristen tidak bertumbuh dan menjadi dewasa dalam 
hidup kekristenan mereka, karena mereka tidak belajar Firman Allah. Beberapa orang Kristen 
terkena banyak masalah karena tidak mengetahui Firman Allah, atau tidak menaatinya. 
 

BELAJAR UNTUK MEMPERLIHATKAN DIRIMU SENDIRI  
LAYAK DI HADAPAN ALLAH 

…membagi dengan benar perkataan kebenaran itu.  (2 Timotius 2:15) - KJV 
 
 

I. TUJUAN DARI BELAJAR FIRMAN KUDUS ALLAH 
 
2 Timotius 2:15 (King James Version), Belajar untuk memperlihatkan dirimu sendiri layak di 
hadapan Allah, seorang pekerja yang tidak usah malu, membagi dengan benar perkataan 
kebenaran itu.   
 
1. Kata “belajar” artinya “membuat segala usaha” atau “berusaha”. Ini adalah kata imperatif 

yang membuatnya sebuah perintah. Penekanannya adalah aksi dari kata dimana kerja keras 
adalah hal yang dituntut dari setiap orang Kristen. Dia harus siap sedia untuk berusaha 
dengan intensif pembelajaran Firman kudus Allah. Beberapa bagian dari Firman Allah 
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mudah dipahami dan langsung dalam penjelasannya di mana juga ada bagian-bagian lain 
yang sulit sekali untuk dimengerti. Ada yang mengatakan bahwa Firman Allah seperti kolam 
air yang cukup dangkal di mana anak kecil bisa menyebrang dan minum darinya dan disaat 
yang sama ini cukup dalam yang dimana orang bijaksana bisa menyelam ke dalam dan tidak 
menyentuh dasarnya. Siap sedia untuk mengunakan seluruh hidupmu dalam belajar Firman 
Allah karena ini adalah sebuah usaha yang tidak akan pernah berakhir. 

 
Rasul besar Paulus yang telah menulis sebagian besar kitab-kitab Perjanjian Baru 
menekankan hal ini ketika ia berkata bahwa dia sendiri belum sampai dalam jalan bersama 
Kristus dan masih banyak yang harus dikejar mengenai pengetahuan dari Kristus.  Filipi 3:8-
14 “Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, 
Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 
semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada 
dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan 
dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah 
anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa 
kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa 
dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara 
orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, 
melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun 
telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa 
aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada 
tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.” 

 
2. “Menunjukkan diri sendiri” memberikan kita tujuan. Hal ini adalah untuk pertumbuhan 

pribadi daripada belajar untuk keuntungan orang lain. Hal pertama dan terpenting dari 
belajar Firman Allah adalah untuk memberi makan diri sendiri. Orang Kristen seperti 
seorang koki tidak hanya untuk memberikan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. 
Firman Allah akan membuat orang Kristen untuk bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus. 
Ini seperti makanan fisik untuk tubuh jasmani. Ketika kita makan dan minum kita bertumbuh 
secara fisik dan natural. Tidak perlu usaha tambahan untuk bertumbuh. Seperti hal itu, 
Firman Allah adalah makanan untuk jiwa setiap orang percaya di mana dia akan bertumbuh 
secara rohani.  

 
Tanpa susu dan daging, tubuh fisik tidak bisa bertumbuh dan menjadi kurus, tidak ternutrisi 
dan kerdil. Ini juga sama dengan tubuh rohani. Banyak orang percaya menjadi kerdil sesaat 
ketika mereka berhenti belajar Firman Allah. Mereka mungkin telah masuk ke Sekolah 
Alkitab atau Seminari Alkitab dan punya beberapa gelar teologia tetapi jika dia berhenti 
belajar Firman Allah mereka juga akan lapar dan mengalami malfungsi. Seperti halnya 
makan makanan fisik. Kita mungkin telah diberi makan oleh koki terbaik dan telah makan 
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makanan raja ketika kita bertumbuh, tetapi ketika kita berhenti makan seperti orang dewasa 
kita akan menjadi kurus dan tidak ternutrisi.     

 
3. “Layak di hadapan Allah” adalah sasaran paling utama. Supaya dapat menyenangkan 

Allah, orang percaya harus mempergunakan setiap upaya yang ada dalam belajar Firman 
Kudus Allah. Ini bukanlah dimaksud untuk menyombongkan diri bagaimana pintarnya dia 
atau berapa banyak ayat firman yang dia telah dihafalkan. Kapan pun kita belajar Firman 
Kudus Allah, satu-satunya tujuan agar Allah senang adalah dengan mencari cara untuk layak 
di hadapan Allah.  

 
Apa maksudnya mencari cara untuk layak di hadapan Allah? Artinya adalah dengan belajar 
dan biarkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Hidup kita harus sesuai dengan gambar 
Yesus Kristus setelah kita diselamatkan. Kuasa penyucian dari firman Allah akan mengubah 
kita dari luar dan dalam. Ambisi duniawi akan digantikan ambisi surgawi. Hasrat kedagingan 
akan digantikan oleh hasrat rohani. Pikiran-pikiran kotor dan tak bermoral akan digantikan 
dengan pikiran suci dan bersih. Perubahan ini tidak dapat dihindari karena ini bukan didapat 
oleh kekuatan atau oleh kuasa sendiri tetapi oleh Roh Allah. Perubahan ini tidak dapat 
dipalsukan oleh orang berdosa. Kepalsuan seperti ini hanya bertahan sebentar dan bisa 
terbongkar pada waktunya. Akan tetapi pekerjaan Roh Allah melalui firman kudus Allah 
akan membawa perubahan yang adalah pekerjaan Allah seutuhnya, bukan manusia. 

 
4. “Tidak usah malu” adalah hasil dari belajar firman kudus Allah yang layak di hadapan 

Allah. Orang percaya tidak akan pernah dibuat malu oleh Allah. Manusia mungkin 
menertawakannya atau mengejeknya, tetapi di akhir hidupnya, ia akan mendapatkan 
pengakuan dan persetujuan dari Allah. Ini adalah perhitungan dalam analisa yang paling 
penting. 

 
Menghidupi hidup tanpa Firman Allah seperti terang yang mengakhir sebuah hidup dari 
hidup penuh malu. Tolak ukurnya adalah kekekalan. Seseorang mungkin mempunyai 
banyak uang dan memperoleh harta benda yang banyak tetapi dari perspektif Allah semua 
itu adalah sia-sia jika tidak dilakukan sesuai dengan Firman kudus Allah. Jika semua orang 
percaya hanya memiliki hal-hal materi di dalam hidupnya, ia sebenarnya tidak punya apa-
apa. 

 
Akan tetapi seorang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah tidak akan malu. Ia akan 
dihadiahkan di dalam kekekalan. 

 
5. “Membagi dengan benar perkataan kebenaran itu” artinya untuk mempunyai intepretasi 

yang benar akan Firman kudus Allah. Firman Allah tidak seperti tanah liat lunak di tangan 
orang berdosa di mana manusia bisa seenaknya membentuk seperti apa yang mereka mau. 
Alkitab sendiri mengatakannya dalam cara yang luar biasa… Firman TUHAN.  Ibrani 4:12 
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua 
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manapun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan 
sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 

 
2 Petrus 1:19-21, “Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah 
disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti 
memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan 
bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah 
bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 
sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.” 

 
II. METODE DALAM BELAJAR FIRMAN ALLAH 

 
1. Saat Teduh (Bacaan Harian), gunakan pedoman membaca yang sistemasis (contohnya 

Read Pray Grow (RPG)/ Terang Alkitab). Setiap orang percaya harus menghabiskan periode 
yang tetap tiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Waktu yang disarankan: 
15-30 menit.  

 
2. Menghafal Alkitab. Ini membutuhkan tekad dan disiplin mental dengan banyak berdoa. Ini 

adalah sebuah latihan spiritual bukan latihan fisik. Selalu berdoa sebelum dan sesudahnya. 
Hadiahnya adalah membuat usaha ini sepadan. 

 
3. Adult Bible Class (Kelas Alkitab Dewasa). Gereja lain punya nama yang berbeda, namun 

setelah kelas Pembelajaran Dasar Alkitab (BBK), setiap orang percaya harus melanjutkan 
belajar firman Allah dengan sistematis. Ini adalah usaha seumur hidup seperti halnya makan 
dan minum. Kita tidak boleh berhenti makan makanan rohani. 

 
4. Contact Groups (Kelompok kecil). Ini adalah kelompok-kelompok kecil yang dibuat oleh 

beberapa anggota gereja yang tinggal berdekatan. Mereka belajar firman Allah dan berdoa 
bersama. Mereka juga membagikan hidup mereka satu dengan yang lain lebih dekat di mana 
gereja besar tidak bisa menyediakannya pada hari Minggu. Kelompok-kelompok ini 
biasanya bertemu pada hari-hari biasa. 

 
5. Dig His Word (DHW) – Mengali FirmanNya. Ini adalah cara belajar firman kudus Allah 

yang sistematis dan rutin. Para murid diajarkan untuk belajar Alkitab sendiri-sendiri setiap 
hari melalui catatan yang diberikan kepada mereka. Ini adalah cara belajar Alkitab buku per 
buku. Setelah murd-murid selesai mengerjakan tugas mereka, mereka akan berkumpul 
setelah ibadah di Hari Tuhan dan mendiskusikan jawaban mereka, dipimpin oleh fasilitator 
yang ditunjuk. 

 
6. Persekutuan. Ini adalah pelayanan penting yang diadakan sesuai dengan kelompok usia. 

Terdapat persekutuan Tunas Remaja, Remaja, Dewasa muda, Dewasa untuk saling 
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menolong dan saling menguatkan di dalam perjalanan iman di dalam Tuhan. Tidak ada 
seseorang hidup sendiri. Orang percaya harus saling membangun kerohanian antara satu 
dengan lainnya. Dasar dari persekutuan-persekutuan ini adalah orang-orang percaya dalam 
usia yang sama akan mengalami permasalahan yang hampir sama. Mereka bisa membagikan 
bagaimana Allah telah menolong mereka dan berdoa untuk satu dengan yang lainnya. 

 
7. Ibadah Umum. Menghadiri ibadah tiap hari Tuhan adalah perintah dari Allah. Ini adalah 

permulaan tiap minggu di dalam hidup orang percaya saat ia memuji TUHAN untuk 
anugerah dan belas kasihan di dalam hidupnya. Dia mencari berkat Allah untuk minggu yang 
baru di depannya sambil bersyukur pada Tuhan karena telah disertai minggu yang telah lalu. 
Ini juga adalah terlihat sebagai berkumpulnya orang percaya yang sehati sejiwa untuk saling 
membangun dan beribadah. Ukuran dari sebuah gereja local dalam banyak hal adalah diukur 
dengan standar dari khotbah di dalam gereja. Ini akan menjadi kesan pertama yang seorang 
dapatkan ketika seseorang mengunjungi gereja. Ini juga merupakan tempat di mana Firman 
Allah dengan sedia dikhotbahkan dan dipelajari oleh gereja secara bersamaan. Dalam satu 
langkah, sebuah kotbah bisa memberkati atau menyakiti satu gereja dalam satu jam. 

 
Cobalah untuk mengikuti sebanyak mungkin ibadah dalam hari Tuhan, ini akan menjadi 
berkat untuk kamu dan keluargamu. Calvary Pandan BPC memiliki ibadah sore Matahari 
Terbenam yang akan memberkati hatimu dan teman serta orang yang kamu kasihi ketika 
mereka hadir. 

 
8. Sekolah Alkitab. Far Eastern Bible College menyediakan kelas-kelas malam seminggu dua 

kali, pada hari Senin dan Kamis, untuk memberkati banyak orang yang tidak terpanggil 
dalam pelayanan penuh waktu namun berhasrat untuk tahu lebih banyak Firman Allah. Ini 
bisa menolong mereka bertumbuh dan menjadi lebih efektif dalam pelayanan mereka kepada 
Tuhan. Kampus juga menawarkan Sertifiat untuk mereka yang mengambil mata kuliah 
dengan ujian. Banyak yang telah memberikan waktu dan pengorbanan ketika mengikuti 
kelas-kelas ini dan Allah akan memberkati usaha mereka dengan berjalan bersama dengan-
Nya. 

 
Hidup mereka dan hidup keluarga mereka telah melihat dan merasakan buah dari usaha 
mereka karena anugerah dan rahmat dari Allah. 

 
9. Men’s and Ladies’ Fellowship dan Bible Study Groups (Persekutuan pria dan wanita dan 

kelompok-kelompok pendalaman Alkitab). Ini adalah dirancang khusus untuk laki-laki atau 
wanita-wanita yang sama-sama ada dalam pelayanan yang sama. Beberapa mungkin 
melayani anak-anak atau usia indah atau pergi misi atau penginjilan atau area lain dari 
panggilan dan mereka datang bersama untuk pendalaman Alkitab dan persekutuan dan saling 
membangun. Mereka juga akan bisa membagikan masalah dan beban yang sama satu dengan 
yang lain dengan dan dengan pengertian yang lebih baik. 
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10. Camp Gereja Tahunan. Banyak orang yang sudah datang ke camp gereja dan mereka akan 
merindukannya. Berkat-berkat yang mereka terima adalah seperti mengikuti 6 bulan Ibadah 
Minggu. Persekutuan dari orang-orang percaya yang sehati sepikir di bawah atap yang sama 
dalam satu minggu penuh dan saling memperhatikan satu dengan yang lain dari pagi sampai 
siang adalah mencicipi surga itu sendiri. Jika ada kegiatan yang tidak bisa dilewatkan adalah 
Camp Gereja. Sukacita dan kenangan akannya tidak ternilai. Gudang penyimpanan harta di 
dalam ingatan kita akan sangat kaya dengan menghadiri Camp gereja. Dimulai dengan lima 
hari pertama dari mendengar renungan pagi dan memiliki pagi dengan dosis ganda dari 
Firman Allah dan siang hari dengan persekutuan dengan keluarga dan anggota gereja dan 
diakhiri dengan dosis lain dari Firman Allah membuat ini menjadi seperti surga di bumi. 

 
III. SARAN DARI AYAT HAFALAN 

 
Ini adalah berapa ayat untuk dimulai bagi orang Kristen muda dalam mendapat berkat dari 
penghafalan firman Tuhan. 
 
1. AYAT-AYAT KESELAMATAN 

 
a. Yohanes 1:12 – “Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 

menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;” 
 
b. Yohanes 3:36 – “Barangsiapa percaya kepada Putra, ia beroleh hidup yang kekal, 

tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan 
murka Allah tetap ada di atasnya." 

 
c. Yohanes 5:24 – “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang 
kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam 
hidup.” 

 
d. Yohanes 14:6 – “Kata Yesus kepadanya: "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 

Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 
 
e. Kisah Para Rasul 4:12 – “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain 

di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan 
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." 

 
f. Roma 3:20 - “Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh 

karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal 
dosa.” 
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g. Roma 3:23 – “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah,” 

 
h. Roma 5:12 – “Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu 

orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada 
semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.” 

 
i. Roma 6:23 – “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang 

kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” 
 
j. 2 Korintus 5:17 – “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: 

yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” 
 
k. Efesus 2:8-9 – “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 

hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada 
orang yang memegahkan diri.” 

 
l. 1 Yohanes 5:11, 12 – “Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup 

yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Putra-Nya. Barangsiapa memiliki 
Putra. Ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Putra, ia tidak memiliki hidup.” 

 
BACA & KETAHUI KONTEK – Menghafal ayat Firman Tuhan dengan kontek yang salah akan 
sangat berbahaya. Ini bisa membuat seorang mengaplikasikan Firman Allah di dalam hidup dengan 
cara salah. Sebagai contoh, Filipi 4:13, “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang 
memberi kekuatan kepadaku.” Beberapa menyangka bahwa dia dapat melakukan APA SAJA di 
dalam segala hal! Ini adalah hal yang salah. Kontek bisa memberikan kita pengertian dan aplikasi 
yang benar atas ayat ini. Dua ayat sebelum ayat 13 kita harus tahu kontek.  Filipi 4:11-12, 
“Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam 
segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal 
dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal 
kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal 
kekurangan.” Argumen Paulus menjelaskan meskipun ia tidak punya makanan atau punya 
makanan yang cukup, ia tahu bagaimana ia bersikap. Maka sebagai kesimpulan, di dalam 
kebutuhan hidup sehari-harinya, ia mampu melewati semua permasalah hidup saat ia melayani 
Tuhan. 
 
Orang-orang percaya harus membuat pembelajaran yang hati-hati dan menyeluruh dari 
SEPULUH PERINTAH ALLAH. Untuk itu, kita harus melihat Keluaran 20:1-17: 
 
“Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:  "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau 
keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.”   
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I. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.   
 
II. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau 

yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud 
menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah 
Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada 
keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku 
menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan 
yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.   

 
III. Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan 

memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.   
 
IV. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:  enam hari lamanya engkau akan bekerja dan 

melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; 
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu 
perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang 
asing yang di tempat kediamanmu.  Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit 
dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN 
memberkati hari Sabat dan menguduskannya.   

 
V. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, 

Allahmu, kepadamu.     
 
VI. Jangan membunuh.     
 
VII. Jangan berzinah.     
 
VIII. Jangan mencuri.   
 
IX.    Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.    
 
X.  Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, 

atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai 
sesamamu." 

 
Ini adalah Hukum Moral dari Allah yang relevan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan setiap 
orang percaya. Pengetahuan dari hukum-hukum ini akan menerangkan kepada tiap orang percaya 
bahwa ia harus tahu bagaimana menjaga sikapnya dalam segala keadaan. Dia akan belajar untuk 
menyenangkan Allah di dalam segala jalan. 
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DOA BAPA KAMI harus dihafalkan! 
 

“Bapa kami yang ada di surga, 
Dikuduskanlah NamaMu 
Datanglah KerajaanMu 
Di bumi seperti di surga 

Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami 
Dan ampunikan kami akan kesalahan kami, 

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat 

Karena Engkaulah yang empunya, kerajaan, kuasa dan kemuliaan 
Sampai selama lamanya. Amin.” 
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QUIZ 14: 
PENTINGNYA MENGETAHUI FIRMAN ALLAH 

 
Isilah titik-titik dibawah ini: 

1. Yohanes 1:12 – “Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 
menjadi _________________, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;” 

 
2. Yohanes 3:36 – “Barangsiapa percaya kepada Putra, ia beroleh hidup yang kekal, 

tetapi barangsiapa tidak taat kepada Putra, ia tidak akan melihat hidup, melainkan 
____________________ tetap ada di atasnya." 

 
3. Yohanes 5:24 – “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia 
_____________________ dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 
___________ ke _____________.” 

 
4. Roma 3:20 – “Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di ________________ 

oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang 
mengenal dosa.” 

 
5. Roma 3:23 – “Karena semua _____________________ dan telah kehilangan 

kemuliaan Allah,” 
 
6. Roma 5:12 – “Sebab itu, sama seperti dosa telah ______________________ oleh satu 

orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada 
_____________, karena semua orang telah berbuat dosa.” 

 
7. Roma 6:23 – “Sebab upah dosa _______________; tetapi __________________ ialah 

hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” 
 
8. 2 Korintus 5:17 – “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah 

____________________: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 
datang.” 

 
9. Efesus 2:8-9 - “Sebab karena ______________________ kamu diselamatkan oleh 

iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan 
____________________: jangan ada orang yang memegahkan diri.” 

 
10. 1 Yohanes 5:11, 12 – “Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan 

_____________ kepada kita dan hidup itu ada di dalam Putra-Nya. Barangsiapa 
memiliki Putra. ___________________; barangsiapa tidak memiliki Putra, ia tidak 
memiliki hidup.” 
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Pelajaran 15 

GEREJA 
 
Definisi: Secara literal kata “Gereja” berarti “dipanggil keluar”  
 
Kata “Gereja” sebagaimana belakangan ini secara dasar dapat diartikan menjadi dua: 
 
1.  Rumah dari Allah, yang dibangun untuk ibadah, contohnya Gedung itu sendiri. 
 
2.  Orang-orang kepunyaan Allah, dipanggil terpisah untuk pelayanan-Nya. Dengan adanya 

definisi ini terdapat du aarti yang digunakan dalam Alkitab. Pertama adalah merujuk kepada 
sebuah perkumpulan dari orang-orang di dalam sebuah gereja lokal yang terdiri dari orang 
percaya dan tidak percaya yang kita kenal sebagai gereja local. Sebagai contoh, gereja di 
Korintus yang terdiri dari orang percaya dan yang tidak percaya. Ke dua digunakan sebagai 
gereja yang tidak tampak sebagai mana terdiri dari hanya orang-orang percaya.  

 
Siapa yang membentuk GEREJA Yesus Kristus?  
 
Gereja Yesus Kristus yang tidak terlihat terdiri dari semua orang yang pernah telah ditebus oleh 
darah Anak Domba dari segala keluarga, dan lidah, dan manusia, dan bangsa. (Wahyu 5:9) 
 
Ini adalah keluarga rohani Allah, persekutuan Kristen yang diciptakan oleh Roh Kudus dalam 
Kristus Yesus. Sementara tubuh orang percaya ini ada di dunia, itu bukan dari dunia. Karena 
kewargaan kita adalah di dalam surga: dan dari situ juga kita menantikan Tuhan  Yesus Kristus 
sebagai Juruselamat” (Filipi 3:20).  
 
Tujuan Gereja adalah rumah di Surga, kota selestial, Yerusalem Baru. Saatnya akan tiba ketika 
Gereja akan muncul sebagai satu jemaat - umat Allah, untuk hidup bersama-Nya selama-lamanya. 
Mereka terdiri dari orang percaya sejati dari zaman Adam hingga orang percaya terakhir di bumi. 
 
Apa Tanda dari Gereja Yang Tak Terlihat? 
 
1. Para anggotanya adalah “di dalam Kristus”, dilahirkan kembali, orang percaya dan pengikut 

Yesus Kristus. Mereka ditemukan di gereja-gereja lokal. 
 
2. Dalam kongregasinya, Firman diproklamirkan dengan setia dan perintah-perintah-Nya 

dipatuhi. Mereka suka berdoa, mempelajari Firman Tuhan dan penginjilan. 
 
3.  Sakramen dipatuhi dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sesuai dengan Perintahnya. 
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4.  Ibadah bersama dipatuhi secara teratur pada Hari Tuhan oleh mereka, juga pada kesempatan 
lainnya, sebagai kesaksian bagi semua orang, dan untuk makanan rohani mereka dan 
mendorong orang lain. 
 

5.  Orang percaya sejati memberitakan Injil Keselamatan sebagai penggenapan dari “Amanat 
Agung" Tuhan kita - untuk menjadi saksi-Nya sampai ke bagian paling ujung dari bumi serta 
untuk membela Firman Allah yang Kudus dan sempurna. 

 
Awal dari Perjanjian Baru Terlihat atau Gereja Lokal 
 
Setelah Tuhan kita yang bangkit telah naik ke Surga, para murid menunggu di Yerusalem untuk 
penggenapan Roh Kudus yang dijanjikan. Janji ini dipenuhi pada hari Pantekosta. Pada hari itu, 
ketika mereka berkumpul bersama, Roh Kudus yang berasal dari Surga turun di atas mereka yang 
berkuasa dan mereka berbicara dalam bahasa lidah yang menyatakan Injil Keselamatan dalam 
berbagai bahasa asing. Kerumunan besar berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang luar 
biasa. 
 
Lalu Petrus berdiri dengan murid-murid lainnya menyaksikan anugerah keselamatan dari Yesus 
Kristus, dimana 3.000 orang percaya dan dibaptis. Maka dimulailah yang Gereja terlihat dari 
Perjanjian Baru. “Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 
mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. "(Kisah Para Rasul 2:42). 
 
Dalam Perjanjian Lama, saksi nyata Allah di bumi adalah bangsa Israel. Sebelum Israel adalah 
keluarga individu yang saleh seperti Ayub, Abraham, Ishak dan Yakub. Para saksi yang terlihat 
terdiri dari orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Israel disebut "gereja" dalam PL 
karena mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi Perwakilan Allah di bumi. Kisah Para 
Rasul 7:38, “Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di 
antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita; dan dialah 
yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu." Untuk menjadi 
bagian dari kesaksian yang kasat mata ini, persyaratannya adalah sunat. Para pria di keluarga itu 
harus disunat. 
 
Dalam Perjanjian Baru, penggantian Israel adalah gereja-gereja lokal yang diangkat Allah 
sepanjang zaman dan di seluruh dunia. Kita tidak berbicara tentang bangunan fisik tetapi orang-
orang di dalam bangunan ini yang datang setiap minggu melayani, dan menyembah TUHAN. 
 
Sifat Dasar Gereja Yang Tak Terlihat 
 
Sementara semua orang percaya bersama-sama membentuk "Gereja Universal", setiap pertemuan 
orang percaya merupakan "Gereja Lokal". Hubungan vital menyatukan antara keduanya adalah 
hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja lokal tidak membentuk gereja yang tidak 
kelihatan tetapi gereja yang tidak kelihatan ditemukan di dalam gereja-gereja lokal.  
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Gereja yang tak terlihat juga disebut sebagai bangunan, kawanan domba, kebun anggur, bait Allah, 
rumah tangga dan orang-orang. Gereja didirikan oleh Allah. Kepala Gereja adalah Yesus Kristus. 
Melalui kesaksian Gereja, keselamatan Allah dan kasih karunia dipersembahkan bagi semua 
orang. Di sini Tuhan yang bangkit bertemu manusia, memanggil mereka untuk Dirinya sendiri, 
dari kegelapan menuju terang, keluar dari permusuhan untuk berdamai dengan Allah. 
 
Gereja disamakan dengan Mempelai Wanita, seorang perawan suci. Kristus adalah Mempelai Pria 
Surgawi. Dia harus dijaga tetap murni dan bersih, tanpa cacat untuk suaminya.  
 
“karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat…Hai suami, 
kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya 
baginya...supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang 
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.” (Efesus 
5:23, 25, 27). 
 
Sifat Dasar Gereja yang Terlihat 
 
Seperti yang telah disebutkan di atas, Gereja yang terlihat terdiri dari orang percaya dan tidak 
percaya. Ini berarti bahwa gereja itu sehat ketika orang percaya berkuasa dan membimbing gereja 
sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tetapi ketika orang-orang tidak percaya dijadikan para 
pemimpin gereja, gereja itu akan mati. Banyak gereja telah mati.  Bangunan-bangunan dari gereja-
gereja ini telah diambil alih oleh agama-agama lain untuk penggunaan penyembahan berhala 
mereka. Beberapa dari gereja-gereja ini dulunya dipenuhi oleh orang-orang percaya dan di mana 
nyanyian-nyanyian hymne-hymne bergema dari keempat dindingnya telah dijual menjadi 
restoran-restoran atau kantor-kantor atau bahkan organisasi seni bela diri. Ini adalah kondisi 
menyedihkan dari keadaan di banyak negara barat ketika gereja mereka mati. 
 
Organisasi parachurch bukan gereja. Mereka bekerja "bersama" gereja-gereja untuk membantu 
gereja bertumbuh. Ini adalah arti dasar dari nama mereka. Mereka tidak memimpin sakramen 
sedangkan gereja lokal melakukannya. Selain dari dasar perbedaannya ini ada banyak hal sama. 
Keduanya mengajarkan Firman Tuhan, berdoa, mendorong persekutuan menginjilan, pergi dalam 
perjalanan misi, dll. Beberapa hal yang menyedihkan dari beberapa organisasi ini adalah bahwa 
mereka lupa peran mereka dalam membantu gereja-gereja tetapi sudah mulai bersaing dengan 
gereja-gereja. Anggota menjadi lebih setia kepada kelompok individu parachurch mereka daripada 
gereja-gereja lokal mereka. Ini harus tidak demikian. 
 
Contoh dari organisasi parachurch meliputi: Sekolah Tinggi Alkitab dan Seminari-seminari, 
Campus Crusade for Christ, Varsity Christian Fellowships, The Salvation Army, The Navigators, 
dll. Banyak dari kelompok-kelompok ini memulai dengan baik tetapi di tahun-tahun kemudian 
ketika kaum modernis atau neo-evangelis mengambil alih kepemimpinan itu seluruh organisasi 
menyerah dan berkompromi. Ini telah terjadi pada Navigators, Campus Crusade for Christ, Varsity 
Christian Fellowships, hanya untuk sebutkan beberapa. 
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Pelayanan dari Gereja yang Terlihat 
 
Satu pelayanan penting dari Gereja Yang Terlihat adalah pelayanan kepada Tuhannya dan 
Juruselamat, Yesus Kristus. Dia adalah Imam Besar kita, menjadi perantara bagi kita di hadapan 
Allah Bapa. Melalui Dia, kita anak-anak-Nya memiliki akses ke takhta kasih karunia.  
 
Semua orang-orang percaya, pada gilirannya, dipanggil untuk menjadi imam-imam, umat untuk 
milik Allah (1 Petrus 2: 9; 5: 2, 3). 
 
1.  Gereja harus penginjilan dalam pemenuhannya atas Amanat Agung. 

Matius 28: 18-20, “Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-
Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Misi selalu terdiri dari misi 
RUMAH dan ASING. 
 

2.  Gereja harus menjadi pembela Firman Suci Allah. Yudas 1:3-4, “Saudara-saudaraku 
yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang 
keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan 
menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah 
disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah 
masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan 
untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih 
karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-
satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus." 

 
3.  Semua pelayanan harus penginjilan dan penghormatan kepada Kristus. Gereja lokal 

bukanlah klub atau komunitas pusat. Misalnya, jika gereja memilikinya TK, TK harus 
penginjilan dan bukan hanya mengajar Matematika, Bahasa Inggris atau Bahasa Mandarin. 
Hymne-hymne, nyanyian-nyanyian, dan doa harus menjadi bagian kurikulum TK. Jika tidak, 
taman kanak-kanak harus ditutup. Alasannya adalah bahwa dia telah kehilangan tujuannya. 

 
4.  Alkitab harus diajarkan di semua pelayanan-pelayanan. 
 
5.  Doa harus menjadi urutan sebelum dan di akhir setiap program dan pertemuan. 
 
6.  Para anggota harus diajar untuk memberikan persepuluhan dan persembahan secara 

teratur. 
 
7.  Ibadah kebaktian hari Minggu adalah titik tertinggi setiap minggu. 
 
8.  Pertemuan doa tengah minggu harus menjadi bagian dari kehidupan gereja para anggota. 
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9.  Komitmen untuk melayani di Gereja Lokal adalah kewajiban. Tuhan tidak menyelamatkan 

kita tidak melakukan apa-apa selain untuk melayani Dia. 
 
10.  Memelihara sakramen-sakramen adalah fitur rutin dari gereja alkitabiah yang sehat. 

Sakramen harus dipegang dengan sangat hormat. 
 
Misi-misi Gereja 
 
1. Untuk membangun dan memelihara kesaksian melalui ibadah bersama secara publik. 
2.  Untuk memanggil orang-orang kepada Juruselamat dengan saksi dan kesaksian kita. 
3.  Untuk memelihara dan memberi makan dan merawat kawanan domba Allah. 
4.  Untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan iman dari Injil dan Firman Tuhan. 
5.  Untuk merindukan hari Yesus Kristus, ketika Dia akan kembali ke awan-awan di udara. 
 
 

PEMERINTAH GEREJA 
 
Ada tiga bentuk utama Pemerintahan Gereja, yaitu, Episkopal, Presbiterian, dan Kongregasional. 
 
Dalam sistem Episkopal, kepala adalah Uskup atau Paus atau Uskup Agung yang ditunjuk oleh 
otoritas yang lebih tinggi. Ini disamakan dengan segitiga. Contoh dari Gereja-gereja pemerintahan 
Episkopal adalah Anglikan, Ortodoks Yunani dan Romawi Gereja Katolik. 
 
Dalam sistem Presbyterian, di mana ada badan pemerintahan dari Penatua-penatua yang terpilih 
oleh jemaat. Orang-orang yang paling spiritual di gereja menjaga gereja. Ini adalah yang paling 
dekat dengan pola Perjanjian Baru tentang Pemerintahan Gereja. Ini disamakan dengan trapesium 
dengan garis paralel yang lebih pendek di atas. Pluralitas dari Para penatua membuat keputusan 
untuk kesejahteraan dan perlindungan gereja dengan Pendeta sebagai moderator dan penuntun. 
Pendeta memikirkan tentang gereja siang dan malam dan akan membuat rencana-rencana dan 
memberikan arahan bagi gereja untuk bertumbuh dan para penatua akan mendukungnya dengan 
sepenuh hati. Alkitab pendukung untuk model pemerintah gereja ini adalah Kisah Para Rasul 15. 
 
Dalam sistem Kongregasi, beban utama pemerintah ada di tangan Kongregasi. Keputusan dibuat 
oleh orang-orang. Ini disamakan dengan segitiga terbalik dengan alas di atas. Contoh dari gereja 
jenis ini pemerintah termasuk gereja Baptis, Brethren, dan gereja-gereja Karismatik. 
  
 

GEREJA PRESBYTERIAN 
 
Gereja Presbiterian, doktrin dan bentuk pemerintahannya, mengambilnya berasal dari Kisah Para 
Rasul 15. Para reformis besar John Calvin (Prancis) dan John Knox (Skotlandia) menjelaskan dan 
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mensistematisasikan pengajaran ini untuk kita. Presbiterian kita sendiri diwariskan dengan 
memiliki tautan historis ini: 
 

Gereja Alkitab Presbiterian dari Singapura & Malaysia 
 

Say Mia Tng (Life Church) 
Chinese Presbyterian Church; 

Jalan Prinsep 

↓ 
Swatow Teochew Presbyterian Church 

didirikan oleh Presbyterian Inggris 
Misi Inggris melalui 

pelayanan dari William Burns (1856) 

↓ 
Reformasi Abad Keenam Belas (Martin Luther pada 1517-Jerman) 

↓ 
John Knox (Skotlandia) 

↓ 
John Calvin (Prancis) 

↓ 
John Sung (Cina - keselamatan para pendiri melalui pelayanannya) 

↓ 
Faith Theological Seminary (gerakan USA-B-P) 

 
 

STANDAR DOKTRINAL 
 

Standar doktrinal kita didasarkan pada Pengakuan Iman Westminster dan Katekismus (Lebih 
Besar dan Lebih Pendek). Pengakuan Iman Westminster adalah karya para teolog Inggris (1643-
1669) yang ditugaskan oleh Parlemen, dan diabadikan untuk kepentingan semua keturunan dalam 
Bahasa Inggris klasik. Di Pengakuan ini kita akan menemukan ajaran banyak doktrin bahwa 
Konstitusi gereja kita tidak termasuk karena kendala ruang.  
 
Setiap doktrin harus berdasarkan Alkitab. Kita percaya pada Sola Scriptura (hanya Alkitab), 
Sola Gratia (hanya Grace); Sola Fide (hanya Iman). 
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DOKTRIN GEREJA ALKITAB PRESBYTERIAN 
 
Ajaran dari Gereja ini harus sesuai dengan sistem itu secara umum disebut "Iman Reformed," 
sebagaimana diungkapkan dalam Pengakuan Iman, bersama-sama dengan Katekismus Lebih 
Besar dan Lebih Pendek yaitu Pengakuan dan Katekismus mirip dengan yang ditetapkan oleh 
sejarah Majelis Westminster. 
 
Dalam bentuk singkat, prinsip utama doktrin Gereja ini, terpisah dari Pengakuan Iman Rasuli 
adalah sebagai berikut:  
 
a.  Kita percaya pada inspirasi Ilahi, verbal, dan pleno dari Kitab Suci dalam bahasa asli, 

mengakibatkan ineransi dan infalibilitas, dan, sebagai Firman Tuhan, otoritas tertinggi dan 
terakhir dalam iman dan kehidupan. 

 
b.  Kita percaya pada satu Allah yang ada dalam tiga Pribadi yang setara dan setara dalam 

kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 
 
c.  Kita percaya bahwa Yesus Kristus, Putra Allah yang kekal, dikandung oleh Roh Kudus, lahir 

dari Perawan Maria, dan adalah Allah yang benar dan Manusia yang sejati. 
 
d.  Kita percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi berdosa melalui 

Kejatuhan dari Adam, dengan demikian menimbulkan tidak hanya kematian fisik tetapi juga 
kematian spiritual, yang merupakan pemisahan dari Allah: dan bahwa semua manusia 
dilahirkan dengan sifat berdosa dan menjadi pendosa dalam pikiran, perkataan, dan 
perbuatan. 

 
e.  Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati sebagai penebusan kematian sebagai 

perwakilan dan pengorbanan substitusi, dan bahwa semua yang bertobat dari dosa-dosa 
mereka dan percaya kepada-Nya dibenarkan di hadapan Allah karena beralaskan dari darah-
Nya yang tercurah. 

 
f.  Kita percaya pada kebangkitan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, Kenaikan-Nya ke Surga, 

dan dalam permuliaan-Nya di sebelah kanan Allah, di mana Dia menjadi perantara bagi kita 
sebagai Imam Besar dan Pengacara kita. 

 
g.  Kita percaya pada kembalinya Tuhan kita secara pribadi, yang terlihat dan pra-milenium 

dari kembalinya Tuhan kita dan Juruselamat Yesus Kristus untuk menghakimi dunia ini dan 
membawa kedamaian bagi bangsa-bangsa. 
 

h.  Kita percaya bahwa keselamatan adalah karena anugerah melalui iman, bukan oleh 
perbuatan, dan itu semua yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai 



142 
 

Juruselamat pribadi mereka dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan dengan demikian 
menjadi anak-anak Allah.  

i.  Kita percaya bahwa Kristus menetapkan sakramen Pembaptisan untuk orang percaya dan 
anak-anak mereka dan Sakramen Perjamuan Tuhan, sakramen yang dilaksanakan oleh 
Gereja-Nya sampai Ia datang. 

 
j. Kita percaya pada keamanan abadi, kebangkitan tubuh, dan berkat abadi dari orang yang 

telah diselamatkan dan dalam kebangkitan tubuh dan hukuman sadar yang kekal dari yang 
terhilang; dan 

 
k.  Kita percaya pada suatu yang nyata, persatuan spiritual dalam Kristus dari semua yang 

ditebus oleh-Nya darah yang berharga dan perlunya menjaga kemurnian doktrin di Gereja 
dan kehidupan sesuai dengan Firman Tuhan. 

 
 

MENGAPA “ALKITAB PRESBYTERIAN”? 
 
Kata "ALKITAB" adalah prefixed (kata depan) untuk PRESBYTERIAN untuk menyatakan 
bahwa Gereja kita adalah Gereja yang percaya Alkitab dan menghormati Alkitab. Pertama kali ini 
digunakan di Amerika karena kontroversi fundamentalis-modernis yang hebat. Ketika Gereja 
Presbiterian AS disusupi oleh kaum liberal dan modernis, banyak Presbiterian konservatif pergi 
untuk membentuk denominasi mereka sendiri. Gereja Presbiterian Ortodoks (OPC) dibentuk dan 
Seminari Teologi Westminster didirikan. Tetapi muncul perbedaan internal di antara para 
pemimpin. Grup yang membentuk gereja Alkitab Presbyterian berbeda dari para pemimpin OPC 
dalam tiga bidang ini: 

 
 
Gereja kita memelihara dan mempertahankan posisi fundamentalis dalam pendirian tanpa 
kompromi pada Firman Tuhan. Kita berpendapat bahwa Kitab Suci (Teks Ibrani dan Yunani) 
adalah Firman Allah, tidak salah dan sempurna dan otoritas tertinggi dalam iman dan praktik. 
Mereka adalah teks-teks Ibrani dan Yunani yang mendasari Alkitab King James. Alkitab King 
James adalah Terjemahan Bahasa Inggris yang paling setia dan digunakan secara eksklusif di 
Gereja kita. 

OPC 

1.  Mendukung misionari hanya mereka 
yang Presbyterian 

2.  Amillennis 

3.  Mengizinkan minum (minuman keras) 
untuk kebutuhan social.   

 

B-P 

Mendukung semua misionari selama mereka 
adalah fundamental 

Premillenialis 

Menahan nafsu dengan total 
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Kita juga berupaya untuk “dengan sungguh-sungguh berjuang demi iman yang pernah 
disampaikan kepada kita orang-orang kudus” (Yudas 3) di zaman meningkatnya kemurtadan dan 
penyimpangan dari dasar-dasar iman Kristen yang bersejarah. 
 
Kita menjaga hubungan spiritual yang erat dengan semua orang Kristen yang percaya Alkitab 
batas-batas denominasi. Namun, kita menahan diri dari segala bentuk keterlibatan atau asosiasi 
dengan individu atau gereja atau organisasi yang dikenal dihubungkan dengan kemurtadan, tubuh 
“Kristen” yang tidak setia. 
 
Gereja Presbiterian Alkitab kita, sejak awal berdirinya pada tahun 1950, menjadi bagian dari 
Gerakan Reformasi Abad ke - 20 (Internasional Dewan Gereja Kristen). Gerakan ini adalah 
persekutuan di seluruh dunia Kristen fundamentalis yang percaya Alkitab dan Gereja dan badan 
Sekutu yang mengambil pendirian yang terpisah tanpa kompromi untuk Firman Tuhan dan untuk 
kesaksian tentang Yesus Kristus. Tetapi karena telah disusupi oleh neo-evangelis kita telah 
memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari gerakan ini. Tapi semangat Gerakan Reformasi Abad 
ke-20 tetap sangat kami sayangi. 
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ALKITAB PENGETAHUAN ALKITAB 15: GEREJA 
 
Jawab semua pertanyaan. 
 
1. Secara harfiah kata "gereja" berarti "____________ ____________ ____________." 

2. Siapa yang membentuk gereja yang tidak kelihatan? ____________ 

3. Siapa yang membentuk gereja yang terlihat? ____________ ____________ ____________ 

4. ____________ organisasi bukan gereja. 

5. Dalam Perjanjian Lama, saksi nyata Allah di bumi adalah ____________ ____________ 

____________. 

6. Dalam Perjanjian Baru kesaksian nyata Allah di bumi adalah ____________ ____________. 

7. Ada tiga bentuk utama Pemerintahan Gereja, yaitu, ____________, ____________, dan 

____________. 

8. ____________ harus menjadi urutan hari sebelum dan pada akhir setiap program dan pelayanan. 

9.  ____________ ____________ harus menjadi bagian dari anggota kehidupan gereja. 

10. Setiap doktrin harus berdasarkan ____________. 
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Pelajaran 16 
PENGAJARAN-PENGAJARAN PALSU DI GEREJA 

 
Text: 

Matius 7:15; Markus 13:5, 6, 22; Kisah Para Rasul 20:29; Galatia 1:8, 9; 
1 Timotius 4:1-4; 2 Timotius 3:1, 5-9; 2 Petrus 2:1-3; Yudas 4 

 
Amsal 4:1-2, “Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya 
engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu; janganlah 
meninggalkan petunjukku.” 
 
Kisah Para Rasul 2:42-43, “Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam 
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka 
ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tkamu.” 
 

PENTINGNYA DOKTRIN YANG BENAR 
 
DOKTRIN adalah pengajaran darinKEBENARAN TEOLOGI sebagaimana DICATAT DALAM 
KITAB SUCI. Pengajaran benar dan DOKTRIN yang sehat dalam GEREJA adalah yang paling 
penting. DOKTRIN yang sehat harus DIAJARKAN dengan setia dan DIKIRIMKAN dan 
DIPROPAGASI, sebagai Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 2:1-2: “Sebab itu, hai anakku, 
jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dari padaku 
di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga 
cakap mengajar orang lain." (Titus 2:1) 
 
Selama bertahun-tahun, bahkan sejak zaman para Rasul, orang-orang berusaha untuk melakukan 
korupsi dan mencemari DOKTRIN dari Kristus. Doktrin tidak sehat dan pengajaran palsu akan 
menyebabkan keyakinan yang salah dan subversi dari iman. Salah satu bahaya terbesar adalah 
kerusakan KESELAMATAN kita. 
 
DOKTRIN di mana GEREJA KRISTEN yang telah didirikan telah tersedia perlindungi oleh Allah 
untuk kita dalam FIRMAN ALLAH YANG SEMPURNA, ALKITAB. Ada tiga cara DOKTRIN 
ini dapat rusak: 
 
1. Dengan menambahkannya. 
2.  Dengan mengurangi itu. 
3. Dengan mendistorsi atau salah mengartikannya. 
 
Dengan menggunakan satu atau kombinasi dari hal di atas, gerakan "Kristen" palsu dan kelompok 
telah muncul. Ini membawa pengikut mereka menjauh dari kebenaran. Akhir mereka adalah 
kehancuran. 
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2 Petrus 2:1, “Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, 
demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-
pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah 
menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.” 
 
2 Petrus 3:16, “Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-
perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang 
yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi 
kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang 
lain.” 
 

DOKTRIN DARI GEREJA KITA 
 
Ini telah didefinisikan dalam Pelajaran 15 “GEREJA”. Semua doktrin kita adalah didirikan pada 
FIRMAN ALLAH seperti yang telah dijelaskan dalam Pengakuan Iman Westminster, bersama 
dengan Katekismus Lebih Besar dan Lebih Pendek. 
 
 

BATU PENGUJIAN 
 
Sementara berbagai artikel dari doktrin dapat menjadi sasaran serangan oleh guru-guru palsu, 
namun yang paling vital dan sentral – BATU PENGUJIAN (THE TOUCHSTONE) - adalah 
PRIBADI, FIRMAN dan KERJA YESUS KRISTUS. 
 
Semua kelompok Kristen palsu tersesat pada satu atau lebih dari aspek Pribadi, Firman dan 
Pekerjaan Tuhan kita.  
 
Kita sekarang akan membahas secara singkat dengan kelompok dan gerakan "Kristen" mayor yang 
didasarkan pada doktrin palsu. 
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I. GEREJA ROMA KATOLIK 
 
Dengan menempatkan DOKTRIN utama GEREJA PROTESTAN DAN GEREJA ROMA 
KATHOLIK berdampingan kita akan melihat perbedaannya cukup jelas. 
 
SUBJEK    PROTESTAN    ROMA KATHOLIK 
 

1. ALKITAB  Alkitab itu sendiri cukup, otoritas   Alkitab + Tradisi dari gereja 
   tertinggi disemua hal iman dan praktek              (ditambah dengan Apokrifa) 

 
2. KESELAMATAN Iman di dalam Kristus sendiri &                Iman + kerja – usaha sendiri 
     Kerja setelah keselamatan   Penebusan dosa, missa, surat  
         Pengampunan, dll sama dengan 
         Keselamatan 
 

3. BERDOA  Hanya Kristus sendiri perantara antara                  Kristus, Perawan Maria, orang- 
Allah dan manusia (1 Timotius 2:5)  orang kudus, Imam dari RK 
Dimana tidak ada dasar Alkitabiah untuk semua beraksi sebagai perantara 
Perantara manusia    kepada Allah 

 
4. PENYEMBAHAN Allah itu Roh dan membenci gambar dan Pengagungan dan penyembahan 

   penyembahan berhala (Hukum ke-2)  dari gambar Maria, Keluarga  
         Kudus dan Imam-imam adalah  

bagian dari praktek RK   
 

5. INFABILITAS Hanya Alkitab yang adalah sempurna “Infabilitas dari Paus” adalah 
dan tidak salah                 dogma RK (187) 

 
Kesalahan-kesalahan lain di dalam Doktrin meluputi: 
 
a. Setelah kematian, api penyucian (Purgatory) 
b.  Diperlukan pengakuan aurikuler dari dosa kepada imam RK. 
c.  Korupsi Perjamuan Tuhan ke dalam "Misa" atau "Eucharist". 
d.  Takhayul "transubstansiasi". 
e.  Perbedaan antara dosa "ringan" dan "berat". 
f.  Takhayul tentang "artikel suci" dan peninggalan. 
g.  Doa untuk orang mati. 
h. Regenerasi baptisan. 
i.  Keanggotaan dalam Gereja Katolik Roma sama dengan surga. 
j.  Pengurapan ekstrim sebelum kematian. 
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KESIMPULAN 
 
Sistem Roma Katholik didirikan pada seluruh kerangka kerja buatan manusia, doktrin ekstra-
Alkitabiah dan korup dan tradisi manusia. Sistem ini menawarkan tidak ada keselamatan, hanya 
perbudakan pada Gereja RK, takhayul dan dosa. 
 

II. GERAKAN OIKUMENE 
 
Ini adalah gerakan yang dipelopori oleh para pemimpin gereja terkemuka di World Council of 
Churches (WCC — Perhatikan bahwa mereka sengaja menghapusnya kata "Kristen") sejak 
pembentukannya pada tahun 1948 untuk menyatukan semua Kekristenan ke dalam satu kesatuan 
organik yang terlihat. Baru-baru ini, gerakan telah menerima peningkatan minat dan penerimaan 
oleh Gereja Roma Katholik (GRK). GRK sudah melakukannya telah menghadiri banyak 
pertemuan WCC. Dimana ada Konfrensi Gereja Internasional Anglikan Roma Katholik (ARCIC) 
yang sedang berlangsung yang berusaha menyelesaikan perbedaan antara Gereja Anglikan dan 
Roma Katholik dalam rangka membawa persatuan pamungkas. Tiga tujuan gerakan oikumene 
adalah: tujuan langsung — untuk menyatukan semua gereja Protestan; tujuan jangka pendek — 
untuk menyatukan Protestan dengan Roma Katholik; dan tujuan yang jauh atau akhir — untuk 
mempersatukan semua agama. 
 
Ciri khas utama Gerakan Ekumenis adalah sebagai berikut: 
 
1. Keanggotaan 
 

Semua yang disebut gereja-gereja “Kristen” memenuhi syarat, terlepas dari iman atau 
doktrin. Dalam keanggotaannya adalah liberal-modernis, neo-ortodoks, unitarian, gereja 
marxis-sosialis, serta gereja Protestan neo-evangelikal. 

 
2. Tujuan 
 

(a) Untuk menghasilkan persatuan yang terlihat dari semua gereja dengan cara manusia. 
(b) Untuk menyebarkan "Injil Sosial" yang tidak Alkitabiah – transformasi masyarakat 

dengan upaya manusia sendiri. 
(c) Untuk pada akhirnya bersatu dengan agama-agama besar lainnya mis. Agama Buddha, 

Islam, Hindu, Yahudi, dll.  
 

Hasil akhir: Agama Satu-Dunia dengan Agama yang sangat berwewenang. Ini adalah gereja 
pelacur anti-Kristus dari Wahyu 17, 18, yang akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus saat 
kedatangan-Nya. Ibu kota terakhir dari umat manusia disebut Babel. 
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3. Sikap terhadap Alkitab 
 

(a) Alkitab berisi Firman Tuhan, serta tulisan manusia, dan karena itu tidak sempurna dan 
salah. Mereka menganut ineransi terbatas dan infalibilitas. Semua Alkitab memiliki 
kesalahan.  

 
(b) Alkitab bukan wahyu eksklusif Firman Allah. Tulisan-tulisan suci agama lain juga 

mengandung terang dan kebenaran, dan karenanya pantas dipelajari dengan cermat. 
 
(c) Mujizat-mujizat Alkitab belum tentu dicatat secara akurat dan otentik secara historis. 

Pandangan yang dominan bahwa itu murni mitos dan legenda. 
 
(d) Catatan penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 adalah salah. Mereka percaya dalam 

evolusi theistik di mana Tuhan menggunakan evolusi untuk menciptakan ini alam 
semesta. Karena itu dunia ini berumur miliaran tahun. 

 
(e) Mereka juga percaya bahwa tidak ada bencana global. Banjir global tidak benar-benar 

ada. Itu adalah banjir lokal atau regional. 2 Petrus 3: 5-7, “Mereka sengaja tidak mau 
tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang 
berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, 
dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang 
terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-
orang fasik.” 

 
4. Pesan 
 

(a) Yesus Kristus adalah salah satu cara kepada Allah. Yesus Kristus adalah jalan bagi 
Orang Yahudi dan Buddha adalah jalan bagi orang Cina, Muhamad adalah jalan untuk 
umat Islam, dll. Yesus Kristus hanya muncul dalam berbagai bentuk dan dengan nama 
yang berbeda untuk orang yang berbeda. 

 
(b) Manusia adalah korban dari keadaan. Melalui peningkatan dan budidaya diri, ia dapat 

mengerjakan keselamatannya sendiri. Dosa tidak dimulai dalam Taman Eden. 
Kematian juga bukan akibat dosa. Dimana tidak ada dosa mula-mula, karena manusia 
dilahirkan baik. 

 
(c) Manusia dapat mewujudkan Kerajaan Allah dengan cara aksi sosial, agitasi politik dan 

revolusi kekerasan (bila diperlu). 
 
(d) Kedatangan Kedua Kristus dianggap sebagai fiksi.  

 
 Firman Tuhan bernubuat dengan jelas menubuatkan pembentukan Dunia-Satu Gereja Super 

pada akhir zaman. Ini adalah pekerjaan Setan: untuk membentuk gereja palsu dan menipu 
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dunia. Kecenderungan peristiwa menunjukkan bahwa segala sesuatunya bergerak menuju 
tujuan yang tak terhindarkan ini. Denominasi Gereja Protestan bersatu. Gereja-gereja 
Protestan dan Roma Katolik secara serius mempelajari cara dan sarana mendekatkan lebih 
dekat satu sama lain. Pertemuan antaragama (Kristen, Muslim, Hindu, Yahudi dan lainnya) 
menjadi bisa diterima. Agama-agama ini sudah di Dewan Gereja Dunia (WCC).  

 
 Namun, semua orang Kristen yang percaya pada Alkitab dan takut akan Allah tidak 

melakukan apa pun dengan salah satu kegiatan Gerakan Oikumene. Tidak hanya kita harus 
menahan diri dari segala bentuk partisipasi dalam fungsi keagamaan bersama, tetapi kita 
harus tidak dengan cara apa pun memaafkan/menyetujui Gerakan Oikumenis atau tubuh 
non-Kristen lainnya. Ini berarti bahwa seorang percaya sejati tidak boleh menunjukan 
persetujuan atau memuji Roma Katholik, Islam, Budha atau agama lain.  

 
Melakukan hal itu merupakan tindakan kompromi atau bahkan pengkhianatan terhadap iman 
kekristen kita. 2 Korintus 6:17-18, “Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan 
pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, 
maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi 
anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang 
Mahakuasa." 

 
 

III. GERAKAN KARISMATIK 
 
Pada pergantian abad ke-20, di kota Los Angeles di Azusa Street, Bahasa lidah (konon bahasa 
mandarin) dialami oleh seorang gadis bernama Agnes Ozman. Segera teman-teman gerejanya juga 
mulai berbicara dalam bahasa lidah. Mereka menamai itu pengalaman Pantekosta. Ketika mereka 
ditolak oleh para Fundamentalis pada awal 1920an dan 30-an mereka menyebut diri mereka sendiri 
Gerakan Pantekosta. Mereka tumbuh secara nasional di Amerika.  
 
Sejak Perang Dunia Kedua, gerakan "pembaruan spiritual", yang tidak terduga sebelumnya dalam 
sejarah, telah menyebar melalui gereja-gereja di dunia melintasi semua hambatan denominasi dan 
mempengaruhi semua garis utama Gereja Protestan serta Gereja Roma Katolik. Ini terjadi melalui 
penemuan televisi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja, gereja dapat dibawa ke rumah-
rumah orang. Banyak rata-rata Orang Amerika yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh Gerakan 
Pantekosta mulai mendengarkan khotbah mereka melalui TV. Dengan sangat cepat berbicara 
bahasa lidah dialami oleh para pendeta di denominasi lain selain gereja-gereja Pentakosta. Para 
pendeta ini diterima oleh denominasi mereka sendiri. Pengalaman mereka menyebar seperti api 
liar dan tidak bisa dihentikan. Mereka tetap di denominasi mereka sendiri dan ingin dipisahkan 
dari gereja Pentakosta karena mereka bukan Pentakosta. Awalnya mereka disebut neo-
Pentecostalists. Tetapi mereka tidak menyukai nama itu karena banyak dari mereka adalah Baptis, 
Presbyterian, Anglikan, Brethrens, dll. Mereka dapat berbicara dalam bahasa lidah dan memiliki 
penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi tetapi pengalaman serupa ini tidak boleh dibingungkan 
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dengan Pantekostalisme. Mereka menyebut diri mereka sendiri Karismatik (dari kata Yunani 
"Charis" yang berarti "rahmat" dan karena mereka telah menerima hadiah rahmat dari Tuhan 
mereka menyebut diri mereka sendiri Karismatik). Begitulah cara orang Gerakan Karismatik pun 
terbentuk. 
 
Mereka yang terlibat dan terpengaruh oleh gerakan ini, juga dikenal sebagai “pembaharuan 
karismatik”, mengklaim bahwa gerakan itu adalah karya Roh Kudus. Diantara klaim yang dibuat 
adalah sebagai berikut: 
 
1.  Hidup diubah, jiwa diselamatkan. Orang-orang Kristen dihidupkan kembali, dan ada minat 

baru pada hal-hal rohani. 
 
2.  Tuhan memberikan wahyu baru sebagai karismatik “bernubuat di bawah ilham Roh Kudus 

". 
 
3.  Karismatik lebih mementingkan pengalaman daripada pada otoritas Kitab Suci. 
 
4.  Karismatik mengajarkan bahwa setiap orang percaya, setelah pertobatan, membutuhkan 

karya kasih karunia yang kedua yang disebut "baptisan Roh Kudus". 
 
5.  Banyak klaim tidak mendasar dari penyembuhan ajaib. 
 
6.  Fenomena berbahasa lidah karismatik dikatakan untuk kembali ke Pengalaman Pantekosta 

dari Kisah Para Rasul 2. 
 
Validitas dari klaim-klaim ini harus diperiksa dalam terang Firman Tuhan, tidak diperiksa dengan 
pengalaman atau merasakan. Kebenaran Firman Tuhan harus menjadi standar dan wasit. 
 
Sekarang kita akan memeriksa masing-masing klaim. 
 
1. Laporan yang baik dari kehidupan yang berubah  
 

Pertama, kita harus mengakui kenyataan bahwa Gerakan Karismatik telah menangkap 
imajinasi keduanya dari orang-orang percaya dan orang-orang yang mengaku Kristen, 
tentang kelahiran kembali orang Kristen dan yang belum diselamatkan. Dalam semangat 
mereka, karismatik menjangkau kepada orang lain dengan bukti dan kesaksian mereka. Oleh 
karena itu ada peningkatan "pertobatan" dan "pembaruan spiritual". 

 
Kita mendengar laporan yang baik yang serupa dari kultus-kultus (cults) Kristen (yang tidak 
memiliki kebenaran, dan yang doktrinnya tidak menawarkan keselamatan). Salah satu yang 
paling cepat berkembang aliran sesat adalah Mormonisme. Kita bahkan mendengar 
perbuatan baik tentang "kehidupan berubah" dan “minat akan hal-hal rohani” dari kelompok 
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non-Kristen, mis. di antara pengikut Hare Krishnan, Sai Baba, Buddha dan lainnya. 
 

"Laporan yang baik tentang kehidupan yang berubah" dalam diri mereka sendiri tidak 
membuktikan bahwa itu adalah sebuah gerakan atau agama itu benar. Kami ulangi: satu-
satunya hakim yang dapat dipercaya dan kamu adalah Firman Allah. “Laporan yang baik 
dari kehidupan yang berubah” hanya dapat digunakan dalam asimilasi Kebenaran, bukan 
penentuan dari kebenaran. Penentuan kebenaran adalah aturan mutlak dan obyektif untuk 
iman dan praktik, Firman sempurna dari Allah. Para bhikkhu telah mengklaim kehidupan 
yang berubah dan begitu banyak yang telah pergi kepada alkohol atau perjudian tanpa 
diketahui namanya. Hanya karena itu berhasil tidak berarti itu benar atau berasal dari Tuhan. 

 
Karena itu kita menyimpulkan bahwa klaim hasil yang baik oleh Gerakan Karismatik tidak 
membuktikan apa pun. Seluruh gerakan itu sendiri harus dipelajari dengan hati-hati dalam 
terang Firman Allah. Kita harus memeriksa semua segi kegiatan dan doktrin Gerakan 
Karismatik. 

 
Karena itu kami melanjutkan untuk memeriksa klaim lain satu per satu. 

 
2. Wahyu Baru 
 

Di antara klaim dari beberapa orang Karismatik adalah desakan mereka bahwa Alkitab 
bukanlah sumber terakhir dari wahyu Allah. Mereka mempertahankan bahwa Allah masih 
mengirimkan wahyu baru melalui anggota-anggota mereka (terutama para pemimpin 
mereka) melalui bahasa lidah, nubuat-nubuat, mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. 

 
Mereka memiliki kepercayaan yang sama dengan Roma Katolik, neo-ortodoksi, Ilmu 
Pengetahuan Kristen, Mormonisme, Saksi Yehovah dan Sun Myung Moon ("The moonies").  

 
Upaya ini untuk menambah Alkitab berdasarkan "wahyu lebih lanjut" menuntun pada 
kultus-kultus, bidat dan korupsi di Gereja. Itu merusak otoritas Firman Allah. Peringatan 
dari Firman Allah sangat jelas melawan terhadap siapa saja yang akan menambah atau 
mengurangi dari Firman Sempurna Allah. Wahyu 22:18-19, “Aku bersaksi kepada setiap 
orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang 
menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan 
kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang 
mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan 
mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di 
dalam kitab ini." 

 
Kami mempertahankan, bersama dengan semua Bapa Gereja dan Reformer, sebagai dan juga 
semua teolog agung dari Iman Reform kita, bahwa dengan wahyu terakhir Allah kepada para 
Rasul, Alkitab adalah lengkap dan tidak diperlukan wahyu lebih lanjut. Semua yang kita 
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butuhkan untuk keselamatan kita dan hidup kudus telah diungkapkan dan dicatat secara 
memadai dalam Alkitab. Tidak ada yang harus ditambahkan. 

 
Tetapi jangkar terbaik dan satu-satunya adalah Firman Allah itu sendiri. 1 Korintus 13:10-
12, “Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku 
kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku 
berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan 
sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang 
samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya 
mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti 
aku sendiri dikenal." (Kata Yunani untuk "sempurna" adalah "Teleios", dan bukan "telos" 
yang berarti "akhir"- digunakan dalam 1 Korintus 15:24). Kata "teleios" ini digunakan dalam 
Yakobus untuk menggambarkan Firman Allah yang Sempurna. Yakobus 1:25, “Tetapi 
barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan 
ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-
sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Ketika Firman Allah 
selesai maka kita akan melihat semuanya jelas. Perhatikan bahwa pada titik ini dalam 
penulisan 1 Korintus oleh Rasul Paulus, setengah dari PB belum ditulis. Kita tidak tahu 
tentang akhir dari dosa, maut, Setan, antikristus, iblis, Kebangkitan Pertama, Pengangkatan, 
dll. Tetapi dengan selesainya Alkitab kita sekarang “tahu sama seperti aku telah dikenal." 
Dikenal oleh siapa? Kita dikenal oleh Allah mengenai keabadian, tubuh yang dimuliakan, 
seperti apa langit dan bumi yang baru, dll. Dimana tidak ada dasar alkitabiah untuk 
karismatik mengklaim tentang lebih banyak wahyu hari ini selain daripada fakta bahwa 
mereka melakukan ini untuk kehancuran dan rasa malu mereka sendiri di Hari Penghakiman 
terakhir. 

 
Klaim Karismatik adalah salah. 

 
3. Pengalaman dan Perasaan 
 

Pengalaman dan perasaan manusia cenderung terhadap interpretasi yang salah. Ini seringkali 
murni subjektif. Hanya Firman Allah, Alkitab, standar yang tidak berubah dan tidak bisa 
diubah referensinya. Setiap pengalaman harus diperiksa melawan Firman Allah. Setan dan 
iblis-iblisnya adalah penipu, berbahaya dan musuh kuat dari orang percaya. Mereka dapat 
melakukan mujizat-mujizat dan menipu orang naif dan orang yang mudah tertipu dan orang 
yang tidak dapat memahami.  

 
Ulangan 13:1-5, “Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, 
dan ia memberitahukan kepadamu suatu tkamu atau mujizat, dan apabila tkamu atau 
mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk: Mari kita mengikuti 
allah lain, yang tidak kaukenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau 
mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu; sebab TUHAN, Allahmu, mencoba kamu 
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untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu 
harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu 
dengarkan, kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah 
dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap TUHAN, Allahmu, yang telah 
membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan-
-dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan TUHAN, 
Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari 
tengah-tengahmu.” 

 
Pengalaman dan perasaan tidak boleh ditempatkan di atas Firman Allah. Mereka harus 
menjadi takluk kepada objektif dan kesempurnaan Firman Allah. Jika Firman Allah 
mengatakan bahwa pengalaman itu salah, maka orang percaya harus bertobat dari 
pengalaman dan menghentikan itu segera. 

 
4. “Baptisan Roh” 
 

Karismatik mengklaim bahwa orang percaya harus mencari "baptisan Roh" sebagai karya 
kasih karunia yang kedua adalah tanpa dasar Alkitab. Frasa ini "Baptisan Roh Kudus" tidak 
ditemukan dalam Alkitab sama sekali. Roh Kudus tidak membaptis. TUHAN Yesus Kristus 
adalah Dia yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus.  

 
Setiap orang percaya yang dilahirkan kembali, pada saat pertobatannya, telah dibaptis 
dengan Roh. “Karena oleh satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh” (1 
Korintus 12:13). Ini disebut pengalaman kedua "baptisan Roh Kudus” setelah seseorang 
diselamatkan pertama kali adalah doktrin yang mematikan dan pemikiran iblis. Artinya 
adalah bahwa seseorang dapat berjalan sebagai "orang Kristen" tanpa berdiamnya Roh 
Kudus. Ini adalah doktrin yang paling tidak alkitabiah. Jika seseorang tidak memiliki Roh 
Kudus berdiam di dalam dirinya, ia bukan milik Allah. Roma 8:7-9, “Sebab keinginan 
daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal 
ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin 
berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika 
memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia 
bukan milik Kristus." 

 
Sekarang dimana di dalam Alkitab kita menemukan petunjuk bahwa seorang percaya harus 
mencari “Baptisan Roh”. Namun, Rasul Paulus berulang kali mendesak orang percaya untuk 
"dipenuhi dengan Roh" dan untuk "berjalan dalam Roh" dan untuk menghasilkan "buah 
Roh". 
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5.  Mujizat Penyembuhan  
 

Terlalu banyak sensasi, berlebihan, dan laporan yang keliru telah menunjuk kepada klaim 
"mujizat penyembuhan". Diakui bahwa Karismatik dapat pulih kembali dari penyakit umum 
setelah didoakan. (Begitu juga non-Karismatik). Allah dalam kedaulatan kasih karunia dan 
belas kasihan-Nya yang menyembuhkan keduanya yaitu orang percaya dan orang tidak 
percaya ketika mereka minum obat, seperti Dia juga mengirimkan hujan untuk orang benar 
dan orang yang tidak benar (Matius 5:45). 

 
Namun, untuk membuat segala macam klaim aneh dari penyembuhan oleh Roh Kudus 
adalah sesuatu hal yang sedikit berbeda (anak anjing dibangkitkan dari kematian, mesin cuci 
"disembuhkan", tangki bensin kosong diisi secara supernatural, orang-orang "dibunuh" 
[dipukul rata] oleh Roh Kudus). 

 
Hampir semua, jika tidak semua, klaim penyembuhan ajaib dan penyembuhan supernatural 
tanpa dasar dan adalah salah. Area penyembuhan ini adalah salah satu yang paling 
sensasional memperdaya. Jika itu nyata maka itu seharus dari Iblis. Alkitab mengungkapkan 
kepada kita bahwa hanya ada tiga zaman mujizat. Zaman terdasyat pertama adalah pada 
zaman Musa ketika orang Israel telah melupakan Nama Yehovah. Zaman terdasyat kedua 
adalah pada masa Elia dan Elisa. Orang-orang Israel telah menggabungkan Yehovah dengan 
Baal. Zaman terdasyat ketiga adalah pada masa Yesus Kristus dan para Rasul. Orang-orang 
memiliki kebanggaan di hati mereka yang lebih keras daripada batu. Hal ini menghasilkan 
penyaliban Anak Domba Allah yang sempurna. 

 
Alkitab menubuatkan bahwa akan ada kesalahan melimpah dari mujizat-mujizat palsu 
sebelum Kedatangan Kristus yang Kedua. Matius 24:24, “Sebab Mesias-mesias palsu dan 
nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tkamu-tkamu yang dahsyat dan 
mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan 
juga.” Gerakan Karismatik ini adalah penggenapan dari Matius 24:24. 

 
6.  Bahasa Lidah 
 

Pernyataan bahwa fenomena bahasa lidah dari Karismatik adalah kembalinya Pentakosta 
adalah salah. Pada Pentakosta, bahasa-bahasa asing asli dituturkan. Para pendengar yang 
mendengar "karya-karya Allah yang luar biasa" dalam bahasa mereka sendiri (Kisah 2:11). 
Lebih dari selusin bahasa dicatat (Kisah Para Rasul 2:7,8). Kata untuk "lidah" setiap kali 
digunakan secara kiasan (mis. selain organ di mulut), selalu mengacu pada bahasa nyata, dan 
bahasa-bahasa yang benar.  

 
Bahasa lidah "diucapkan" oleh orang-orang Karismatik bukanlah bahasa yang dapat 
diidentifikasi. Itu adalah cara bicara yang merepet. Itu adalah ucapan omong kosong. 
Dimana ada banyak Gerakan Karismatik yang telah menipu diri mereka sendiri untuk 
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berbicara dalam "bahasa lidah". Ini lebih disebabkan oleh pemaksaan diri sendiri dan 
psikologis. Tapi ada beberapa orang, terutama didalam kepemimpinan, yang pengalaman 
"lidah"nya adalah tidak berbeda dari yang diucapkan oleh orang-orang yang kerasukan setan.  

 
Seperti ocehan yang tidak dapat dipahami itu tidak terbatas pada kelompok Kristen. Cara 
bicara yang merepet semacam itu dipraktekkan terutama oleh Pentakosta, Karismatik, Neo-
Karismatik, neo-evangelis, Roma Katolik dan Protestan yang ekstrim. Kita juga mengamati 
“bahasa lidah” yang dipraktikkan oleh kuil Tiongkok yang sedang ketika sedang kesurupan, 
serta penyembah berhala lainnya. Fenomena berbicara “lidah” ini adalah penyambung 
umum yang memungkinkan semua "Gereja-gereja" ini dan orang-orang dari iman-iman lain 
berkumpul dalam ibadah. Mereka akan beribadah menggunakan cara bicara yang merepet 
ini di mana semua orang akan membuat suara tanpa pemahaman apa pun tetapi semua orang 
dengan tulus mempercayai bahwa mereka memang benar menyembah Tuhan. 

 
Santo Paulus memperingatkan orang-orang Kristen Korintus dengan kata-kata ini: “… di 
dalam Gereja saya lebih suka berbicara lima kata dengan pengertian saya ... daripada 10.000 
kata-kata dengan bahasa yang tidak dikenal” (1 Korintus 14: 18,19). 

 
Kesimpulan 
 
Jika fenomena lidah terlihat di antara orang-orang yang belum selamat dan bahkan orang 
penyembah berhala, bagaimana itu bisa menjadi pekerjaan Roh Kudus?  
 
Pembaruan Karismatik mempromosikan Oikumenisme  
 
Akhir-akhir ini, telah diakui oleh kaum oikumene bahwa kejadian meluasnya Gerakan Karismatik 
dalam Gereja Protestan dan Roma Katolik memegang janji besar untuk menjadi kekuatan 
pemersatu dalam program oikumene mereka.  
 
Karena itu Paus menunjuk Kardinal Sueneus, Uskup agung dari Belgium, sebagai juru bicara 
Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik.  
 
Demikian juga, Dewan Gereja Protestan Dunia (WCC) menunjuk Dr Bittlinger sebagai konsultan 
tentang pembaruan karismatik ke WCC.  
 
Gerakan Karismatik digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara dua divisi utama 
Kristenan. Seluruh konsep dan inspirasi adalah tidak Alkitabiah dan korup. Itu bukan pekerjaan 
Roh Kudus. Itu seharusnya pekerjaan Setan! 
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IV. GERAKAN NEO-EVANGELIS 
 
Ini adalah gerakan paling berbahaya dari semua gerakan di atas. Gerakan ini lahir secara 
resmi pada tahun 1948 ketika Harold Ockenga ayah dari Gerakan Neo-Evangelikal (NE) secara 
terbuka menyatakan bahwa dia adalah seorang neo-evangelikal ketika dia berbicara di Fuller 
Theological Seminary sebagai Presiden mereka. Ockenga dulu seorang fundamentalis sebelum ia 
menjadi kecewa dengan fundamentalisme. Pada saat deklarasi pertama ini ia masih berpegang 
pada iman fundamental kecuali doktrin pemisahan alkitabiah. Dia mengatakan akan mengganti 
doktrin ini dengan doktrin infiltrasi. Segera setelah itu Ockenga mengatakan bahwa dia percaya 
pada evolusi theistik dan teori banjir lokal.  
 
Gerakan ini telah mengambil dunia evangelis dengan badai. Setelah 50 tahun infiltrasi, gerakan 
ini ditemukan di hampir setiap gereja fundamental dan seminari dan Sekolah Alkitab. Ini adalah 
sebuah pola pikir kompromi. Moto mereka adalah "cinta" dengan cara apa pun dan doktrin 
terpenting dalam Alkitab adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Semua doktrin lain antara tidak 
diajarkan atau diminimaliskan. Pola pikir dari bergandengan tangan dengan semua denominasi 
terlepas dari perbedaan doktrinal dan mempertahankan perdamaian dengan segala cara adalah 
yang terpenting dalam pikiran neo-evangelis. Karena itu adalah pola pikir yang telah menyusup 
ke dalam hati gereja fundamental, tanpa kecuali. 
Doktrin pemisahan alkitabiah adalah pertahanan pertama di gereja mana pun dan kehidupan orang 
percaya. Kegagalan untuk menerapkan doktrin ini dalam kehidupan orang percaya akan 
mengakibatkan dosa. Kegagalan untuk terapkan ajaran ini di gereja atau Sekolah Alkitab atau 
Seminari atau parachurch akan mengarah pada kompromi doktrinal dan akhirnya kematian rohani. 
 

KESIMPULAN 
 
Dengan pelemahan dari Alkitab melalui banyak versi-versi Alkitab di pasar hari ini, gerakan palsu 
di atas telah mendapatkan momentum dan miliki hampir menghanyutkan fundamentalisme 
sepenuhnya. Mereka di dalam mayoritas dan akan hanya tumbuh lebih besar dan lebih besar seperti 
yang dinubuatkan oleh Alkitab. Suatu hari mereka akan tumbuh untuk menjadi satu gereja akhir 
zaman dunia dan pemerintahan dan kekaisaran Antikristus. Gerakan palsu abad kedua puluh ini 
tidak terjadi secara kebetulan tetapi terjadi sesuai dengan kehendak kedaulatan Tuhan. Ini hanyalah 
masalah waktu, waktu yang sangat singkat, sebelum ini menjadi kenyataan. Ketika hari itu tiba, 
pengangkatan akan terjadi. 
 
Fundamentalisme mungkin mundur dan menyusut tetapi tidak akan pernah padam sepenuhnya, 
karena Allah telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan selalu memiliki sisa-sisa-Nya. Roma 11: 
1-5, “Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! 
Karena aku sendiripun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak 
menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang dikatakan Kitab Suci 
tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah:"Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka 
bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka runtuhkan; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup 
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dan mereka ingin mencabut nyawaku."Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? "Aku 
masih meninggalkan tujuh ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. 
Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia." 
 
Apakah kamu bagian dari sisa-sisa Allah? Jika Kamu benar-benar dilahirkan kembali, Kamu 
adalah bagian dari sisa milik Allah. Karena itu jangan takut atau menjadi malu ketika mereka 
menganiaya kamu karena iman. Tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh semua ini dan terus 
berlimpah dalam pekerjaan Kristus. 1 Korintus 15:58, “Karena itu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu 
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 
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PENGETAHUAN DASAR ALKITAB KUIS 16: 
PENGAJARAN-PENGAJARAN PALSU DI GEREJA 

 
Jawab semua pertanyaan: 
1. DOKTRIN adalah pengajaran dari __________ __________ seperti DICATAT DALAM 

__________ __________. 
 
2.  DOKTIN di mana GEREJA KRISTEN didirikan telah dilindungi Allah untuk kita di 

__________ 
     __________ __________, ALKITAB. 
 
3.  Sementara berbagai artikel dari doktrin dapat menjadi sasaran serangan dari guru-guru 

palsu, namun yang paling vital dan sentral - THE TOUCHSTONE- adalah __________, 
__________ dan __________ __________ __________ __________. 

 
4. __________ __________ __________ didirikan secara keseluruhan kerangka kerja dari 

buatan manusia, Alkitabiah-ekstra dan doktrin korup dan tradisi manusia. 
 
5. Hasil akhir dari gerakan oikumene:  __________ __________ dengan Otoritas Agama super. 

Ini adalah gereja pelacur dari anti-Kristus dari Wahyu 17, 18, yang adalah Tuhan Yesus akan 
benar-benar menghancurkan pada kedatangan-Nya, ibu kota terakhir umat manusia disebut 
_____________. 

 
6. Nubuat dari Firman Allah dengan jelas menubuatkan pembentukan dari __________ 

__________ __________ di akhir zaman. Ini adalah pekerjaan Setan: untuk membentuk 
__________ __________ dan menipu dunia. 

 
7. Keabsahan klaim dari Gerakan Karismatik seharus diperiksa dalam terang Firman Allah, 

bukan pengalaman atau perasaan. Itu __________ __________ __________ __________ 
harus menjadi standar dan wasit. 

 
8. Dimana ada __________ __________ __________ untuk para Karismatik mengklaim dari 

wahyu yang lebih hari ini selain fakta bahwa mereka melakukan ini untuk kehancuran dan 
membuat malu mereka sendiri pada Hari terakhir __________. 

 
9. Frasa ini __________ __________ __________ __________ __________ tidak ditemukan 

dalam Alkitab sama sekali. Roh Kudus melakukannya bukan membaptis. TUHAN Yesus 
Kristus adalah Pribadi yang membaptis kita dengan __________ Roh Kudus. 

 
10.  __________ mungkin mundur dan menyusut tetapi tidak akan pernah mati sepenuhnya, 

karena Allah telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan selalu memiliki ____ __________. 
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Pelajaran 17 

BERSAKSI UNTUK KRISTUS 
 

Text: 
Matius 28:18-20; Kisah Para Rasul 1:8 

 
KABAR TERBAIK YANG PERNAH DIDENGAR 

 
Kabar terbesar sepanjang masa, sebuah kabar yang sangat dibutuhkan dunia yang sekarat hari ini, 
adalah kisah kasih Allah kepada umat manusia - Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jutaan orang di 
dunia bergegas menuju keabadian tanpa Kristus di Neraka. Banyak orang di sekitar kita sedang 
menuju jalan yang sama menuju kehancuran abadi. Hanya Injil Yesus Kristus yang dapat merebut 
mereka dari kematian. Tetapi bagaimana mereka mendengar Injil? Seseorang harus 
memberitahukannya kepada mereka. Seseorang itu adalah anda dan saya. 
 
Tuhan kita datang untuk melaksanakan rencana penebusan Allah Bapa. Di Kalvari Dia 
menanggung dosa kita di dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib (1 Petrus 2:24). Sebab Allah 
mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran 
mereka; Ia telah mempercayakan pelayaban pendamaian itu kepada kita.  Jadi kita ini adalah duta-
duta besar Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama 
Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah. (2 Korintus 5:19, 20). 
 
Tuhan kita telah membayar harga untuk dosa. Pekerjaan besar itu telah tercapai. Di kayu salib Dia 
berkata, "Sudah selesai." Sekarang, dengan darah hidup-Nya sendiri, Dia telah membeli penebusan 
kita. Keselamatan, karunia Tuhan, adalah untuk semua orang yang percaya. Yang dibutuhkan 
dunia adalah mendengar Injil, pelayanan perdamaian. 
 
Pelayanan pendamaian ini dilakukan untuk kita orang percaya. Kita harus menyampaikan pesan, 
kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia sebagai duta besar untuk Raja kita. Ketika 
kita memberi tahu orang lain tentang Kristus, kita berbicara atas nama-Nya. Apakah Anda 
menyadari bahwa setelah bersaksi untuk-Nya kita menjadi juru bicara Allah? Kita adalah mulut 
Allah.  
 
Dalam sisi ini, itu adalah misteri mengapa Tuhan harus mempercayakan misi dan tanggung jawab 
penting seperti itu kepada manusia yang lemah dan tidak penting. Kita kadang-kadang bertanya-
tanya mengapa Allah tidak menugaskan tugas itu kepada para malaikat-Nya atau kepada beberapa 
makhluk super lainnya. Kita hanya bisa mengagumi perbuatan-Nya dan bersyukur. Roma 11:33, 
34 akan membantu kita untuk memahami: “O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan 
pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami 
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jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah 
menjadi penasihat-Nya?”  
 
Sungguh-sungguh “Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan 
yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia.” (1 Korintus 1:25). “Dan Allah telah memilih 
hal-hal bodoh di dunia untuk mengacaukan orang bijak; dan Allah telah memilih hal-hal yang 
lemah dari dunia untuk mengacaukan hal-hal yang perkasa” (1 Korintus 1:27). 
 
Karena itu janganlah ada orang percaya yang menganggap dirinya tidak berharga atau tidak 
berguna. Tidak peduli seberapa lemah atau bodohnya kamu berpikir tentang dirimu, Allah dapat 
menggunakan kamu untuk kemuliaan-Nya. Salah satu cara terbaik untuk memuliakan Allah adalah 
dengan memberitahukan dunia tentang kasih-Nya kepada umat manusia dan bagaimana Ia 
mengutus Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi mereka. HANYA SAJA, 
KAMU HARUS BERSEDIA! 
 
DI HARI PENTAKOSTA DAN BAGAIMANA GEREJA BERKEMBANG 
 
Ketika Tuhan kita naik ke Surga, Dia meninggalkan sekelompok lemah, terpecah belah lemah 
menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tetapi Tuhan kita menjanjikan kepada mereka 
pemenuhan Roh Kudus. 
 
Janji ini dipenuhi pada hari Pentakosta. Para Rasul dipenuhi dengan Roh Kudus dan diubah 
menjadi sekelompok saksi yang tak kenal takut yang siap memberi tahu dunia kabar baik tentang 
keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pada hari itu, khotbah Petrus dan kesebelas rasul melayani 
dengan dampak seperti "bom atom" di Yerusalem, dan 3.000 jiwa diselamatkan. 
 
Orang-orang sederhana yang tidak terpelajar di Tangan Tuhan menjadi pengkhotbah dan saksi 
yang perkasa. Dasar-dasar otoritas keagamaan yang sudah lama berdiri pun terguncang. 
Penganiayaan besar-besaran terhadap gereja di Yerusalem pun terjadi. Orang-orang percaya 
tersebar ke seluruh wilayah Yudea dan Samaria. Ke mana pun mereka pergi, mereka 
memberitakan Firman. 
 
Tuhan menggunakan penganiayaan untuk menyebarkan Injil dan memenuhi tujuan-Nya sendiri. 
Kisah Para Rasul 8: 1, “Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah 
penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, 
tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria...” 
 
Ini menandai kelanjutan dari Kisah Para Rasul 1: 8 yang dimulai dalam Kisah Para Rasul 2 — 
Peristiwa Pentakosta, “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 
ujung bumi."  
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Sejak hari itu, penggenapan Kisah Para Rasul 1: 8 terus berlanjut di seluruh dunia. Kitab Kisah 
Para Rasul tidak memiliki akhir, karena setiap kehidupan diselamatkan oleh Injil Kristus dan setiap 
gereja didirikan untuk pemberitaan dan pengajaran Firman Allah yang kudus, diilhami dan dijaga, 
halaman lain ditambahkan ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena sesungguhnya kitab Kisah 
Para Rasul menggambarkan pekerjaan Roh Kudus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa dan 
mentransformasi kehidupan yang terus Dia lakukan hingga hari ini. 
 

INJIL ADALAH DINAMIT 
 

Orang Kristen sering bertanya-tanya ketika mencoba bersaksi untuk Tuhan apakah mereka akan 
berhasil. Mereka merasa sangat lemah. Dunia tampak begitu keras dan bermusuhan. Bagi manusia 
itu tidak mungkin, tetapi untuk Allah segala sesuatu adalah mungkin.  
 
Oh! Orang Percaya, puji Tuhan, kita memiliki kabar yang penuh kuasa, Injil Yesus Kristus. Itu 
menundukkan musuh Injil yang paling kejam, Saulus, dan mengubahnya menjadi Paulus, hamba 
Yesus Kristus yang terikat dan pelopor penginjilan. Jadi Paulus menulis dalam Roma 1:16, 
“Karena aku tidak malu akan Injil Kristus, karena itu adalah kekuatan Allah bagi keselamatan 
bagi setiap orang yang percaya.” 
 
Kuasa penyelamatan tidak ada dalam diri kita. Itu ada dalam pesan yang dipercayakan kepada kita. 
Peran kita hanyalah untuk mengabarkannya dengan setia. Kuasanya kemudian akan bekerja pada 
pendengar, untuk pertobatan orang berdosa dan keselamatan jiwa. Jangan malu dengan pesan Injil 
tetapi kabarkan pesan secara keseluruhan. Waspadalah jangan memberitakan Injil lain karena tidak 
ada keselamatan di luar Injil Yesus Kristus sesuai dengan Kitab Suci. 
 

INJIL SEPERTI BENIH 
 
Tuhan kita memberi tahu perumpamaan tentang benih dan penabur. Firman Tuhan itu seperti 
benih. Setiap orang percaya adalah penabur. Dia adalah juru bicara Allah. Ketika Firman Tuhan 
diberitakan dengan setia, seolah-olah Tuhan berbicara untuk itu adalah firman-Nya yang diberikan 
kepada orang berdosa. Tugas orang percaya dan Amanat Agung dari Tuhan adalah pergi dan 
mengabarkan benih Injil. Setiap kali benih jatuh di tanah yang baik, hasilnya adalah panen yang 
kaya: 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat (Matius 13: 18-23). 
 
Sekali lagi, kita tidak boleh tidak setia dan khawatir tentang hasil dari kesaksian kita. Kita harus 
maju, mengijinkan Firman Tuhan berakar dan menghasilkan buah. Hasilnya adalah urusan Tuhan 
karena hanya Dia sanggup menyelamatkan jiwa. Orang percaya dipanggil untuk pergi dan 
memberitakannya. Dia menanam benih, menyirami benih tetapi hanya Tuhan yang memberikan 
pertumbuhan. 
 
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, 
jika kita tidak menjadi lemah. (Galatia 6: 9). 
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INJIL SEPERTI RAGI 
 
Matius 13:33 “Dan Ia menceriterakan perumpamaan ini juga kepada mereka: "Hal Kerajaan 
Sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 
tiga sukat sampai khamir seluruhnya." 
 
Seperti ragi itu akan khamirkan seluruh adonan. Injil adalah ragi yang akan merembes ke seluruh 
bumi. Itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tetapi efeknya nyata seperti 
ragi.  
 
Injil pada zaman para rasul dimulai dengan sekelompok murid di Yerusalem. Bagaimana itu telah 
menyebar ke seluruh benua di dunia! Ini adalah pekerjaan Tuhan dan bukan manusia. 

 
SETIAP ORANG PERCAYA ADALAH SAKSI 

 
Hak istimewa yang berkati untuk bersaksi diberikan kepada setiap orang percaya. Jangan biarkan 
ada yang mengabaikannya atau membencinya. Tidak melakukannya berarti kehilangan banyak 
berkat. Sukacita membawa jiwa untuk keselamatan akan menjadi milik kamu, jika Kamu mau 
pergi dan menjadi saksi. 
 
Mari kita bersaksi dengan hidup, dengan penampilan (apa yang dilihat orang) dan dengan 
perkataan. Hidup kita harus dijalani secara konsisten sesuai dengan iman kita dan perintah-perintah 
Tuhan kita. Hambatan terbesar bagi kesaksian yang efektif di Gereja adalah kehidupan para 
anggotanya yang tidak konsisten. Jika dunia tidak melihat perbedaan antara orang percaya dan 
orang tidak percaya, maka akan sulit untuk meyakinkan mereka tentang perlunya untuk percaya. 
Banyak yang sangat terpengaruh oleh kemunafikan orang-orang yang mengaku Kristen. Kesaksian 
buruk ini telah meninggalkan kesan buruk di banyak kehidupan dan beberapa sangat sinis dan yang 
lainnya telah menyatakan "kebencian" mereka untuk Kekristenan. 
 
Apa yang orang lihat di dalam kita harus mencerminkan kemurnian Tuhan Yesus kita. Penampilan 
duniawi, yang tidak berbeda dengan yang belum selamat, akan menjadi halangan untuk bersaksi. 
Kita tidak bisa berpakaian agar terlihat seperti dunia. Mode dunia harus tidak memiliki "apa yang 
harus" atau "kendali" atas hidup kita. Mode penampilan kita harus dibimbing oleh Alkitab. Jika 
kita harus terlihat "kuno" untuk kepentingan Kristus dan untuk keselamatan yang terhilang, biarlah 
itu terjadi. Ini adalah “harga” kecil yang harus dibayar, apakah Kamu tidak setuju? Matius 5:16, 
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 
 
Bibir kita tidak boleh diam tentang keselamatan di dalam kita. Janganlah kita malu untuk mengakui 
Tuhan kepada teman dan keluarga kita yang belum diselamatkan. Tuhan kita berkata, “Setiap 
orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang 
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di sorga.    Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya 
di depan Bapa-Ku yang di sorga." (Matius 10:32-33).  
 
Bersaksi untuk Kristus adalah membayar hutang Injil kita. Seperti yang dikatakan Paulus, “Aku 
berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang 
terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar.” (Roma 1:14).  
 
Janganlah kita lalai membayar hutang Injil kita. Marilah kita melakukannya dengan setia, segera, 
dan sukacita. 

 
SAKSI YANG SETIA AKAN MENDAPATKAN UPAH 

 
Kami bersaksi bukan demi hadiah. Meskipun demikian, Allah memiliki upah yang besar dan mulia 
bagi semua yang melayani Dia dengan setia. 
 
“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-
sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan 
sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.” (Mazmur 126: 5, 6). 
 
Ada sukacita besar menanti dia yang pergi menabur benih-benih Injil. 
 
Paulus, teladan kita dan saksi utama bagi Tuhan, berkata pada akhir pelayanannya: “Aku telah 
mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara 
iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh 
Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada 
semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.” (2 Timotius 4: 7, 8). 
 
Mereka yang bersaksi dengan penuh semangat untuk Tuhan pastinya akan menantikan 
kedatangan-Nya. Dan kesadaran bahwa kedatangan-Nya sudah dekat harus memacu kita semua 
untuk melipatgandakan kesaksian kita. 
 
“... Mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap 
untuk selama-lamanya.”  (Daniel 12: 3). 

 
PERSIAPKAN DIRI UNTUK BERSAKSI 

 
Kamu berkata, ya, saya bersedia, tetapi bagaimana saya akan memberikan kesaksian? Inilah 
langkah-langkah awal yang sederhana. 
 
1. BERDOA. Akui dosa-dosa kamu kepada Tuhan, atas kurangnya kasih dan kurangnya 

semangat kita. Mintalah Ia membersihkan, dan kemudian memenuhi Kamu dengan Roh 
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Kudus. Habiskan waktu setiap hari dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah 
peperangan rohani yang sedang kamu jalani. Hambatan akan datang dan dikirim untuk 
menghentikan jalan kamu dari menjadi saksi yang efektif. Jangan pergi dengan kekuatanmu 
sendiri untuk melawan si jahat. Kamu pasti akan gagal. Tetapi dengan Kristus yang 
membantu Kamu saat Kamu pergi, Kamu pasti akan memiliki kemenangan. 

 
2. KETAHUI ALKITAB KAMU. Ini yang paling penting. “Belajarlah untuk menunjukkan 

dirimu berkenan di hadapan Allah, seorang pekerja yang tidak perlu malu, membagi Firman 
kebenaran dengan benar” (2 Timotius 2:15-KJV). Mulailah menghafal ayat-ayat 
keselamatan. Tingkatkan penyimpanan ayat kunci Kamu. Firman Tuhan adalah satu-satunya 
senjata yang efektif melawan hati yang keras. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua 
yang mampu menembus semua perlawanan.  

 
Tanpa perintah yang baik dari teks-teks Alkitab, kesaksian Kamu akan kekurangan kuasa. 
Tidak akan ada kekuatan. 

 
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; 
(Ibrani 4:12). Pedang Injil ini adalah milik kita untuk digunakan. Bawalah ke mana pun 
Kamu pergi, dan gunakan itu!  

 
3. MULAILAH. Berbicaralah dengan seseorang secara sederhana tentang Kristus. Beritahu 

orang itu bagaimana Dia menyelamatkanmu, apa yang telah Dia lakukan untukmu. 
Bersikap ramah dan tulus. Gunakan traktat dan buklet Injil. 

 
Jangan pernah menekan. Jangan pernah berdebat. Jangan bersikap defensif. Kamu 
memberikan mutiara yang tak ternilai harganya dan bukan tiruan murah dari mainan yang 
tidak diinginkan. Ini adalah Injil keselamatan Yesus Kristus yang mampu mengubah orang 
berdosa menjadi orang suci! Itu lebih berharga daripada emas murni dan lebih manis dari 
pada madu yang paling manis! Jangan malu dengan pesan yang kamu sampaikan. Jangan 
minta maaf seolah-olah orang itu membantu kamu jika dia menerima Injil.  

 
4. MILIKI KASIH YANG MURNI UNTUK JIWA-JIWA. Adalah cinta Kristus 

Juruselamat kita kepada kita yang membuat kita untuk menjadi hamba-Nya. Di pihak kita, 
itu harus menjadi cinta untuk yang terhilang yang memotivasi kesaksian kita. Ini adalah cinta 
agape yang tanpa syarat dan berkorban.  

 
5. BERDOA UNTUK ORANG YANG KITA BERIKAN SAKSI KITA. Percayalah! 

Berdoa untuk keselamatan untuk yang terhilang. Tuhan itu setia. Firman-Nya tidak akan 
kembali dengan sia-sia. 
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PERGI KE PERCAYA DIRI DAN KEKUATAN DARI TUHAN 
 
Matius 28: 18-20, “Yesus mendekati mereka dan berkata: Kepada-Ku telah diberikan segala 
kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan 
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.” 
 
Ini adalah janji Yesus Kristus untuk semua orang percaya. Dia tidak akan mengirim malaikat untuk 
bersama kita dalam pertempuran ini untuk jiwa-jiwa yang hilang. Dia mengutus diri-Nya sendiri! 
Dia yang telah diberi SEMUA kuasa di bumi dan di surga berjanji bahwa Dia akan bersama anak-
anak-Nya ketika mereka pergi dan memberi tahu dunia tentang Kristus bahkan sampai akhir dunia. 
 
Ini adalah janji perlindungan dan penjagaan terbesar yang Tuhan bisa berikan kepada kita dan Dia 
memilikinya. Jangan takut bahkan ketika Kamu harus menanggung rasa malu, teguran, hinaan, 
hukuman penjara dan kematian dalam memenuhi Amanat Agung. Kristus tidak akan pernah 
meninggalkan kamu tanpa damai. 
 

PERGILAH, KARENA KITA TELAH DIUTUS 
 
Roma 10: 14-15, “Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak 
percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar 
tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? 
Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: 
"Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!"  
 
Dunia membutuhkan kita. Tanpa kita, mereka akan mati dalam dosa mereka dan menghabiskan 
kekekalan di neraka. Jika kita tidak pergi, siapa lagi? 
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KUASA ALKITAB DASAR KUIS 17:  
SAKSI UNTUK KRISTUS 

 
1. Pesan terbesar sepanjang masa, pesan yang dunia sekarat yang sangat dibutuhkan hari ini, 

adalah kisah __________ __________ __________ __________ Injil Tuhan kita Yesus 
Kristus. 
 

2. Kita harus membawa pesan, kabar baik tentang keselamatan bagi keseluruhan dunia sebagai 
__________ untuk Raja kita. 
 

3. Di satu sisi, itu adalah __________ mengapa Tuhan harus melakukan seperti itu misi dan 
tanggung jawab vital bagi yang lemah dan tidak berarti __________ __________. 
 

4. Para Rasul adalah __________ dengan Roh Kudus dan berubah menjadi sekelompok 
__________ __________ siap untuk memberi tahu dunia kabar baik tentang keselamatan di 
dalam Yesus Kristus. 
 

5. Kitab __________ tidak memiliki akhir, karena setiap kehidupan diselamatkan oleh Injil 
Kristus dan setiap gereja didirikan untuk berkhotbah dan pengajaran Firman Allah yang 
kudus, diilhami, dan dijaga, __________ __________ ditambahkan ke dalam kitab Kisah Para 
Rasul. 
 

6. Marilah kita bersaksi dengan __________, __________ dan __________. Hidup kita harus 
dijalani secara konsisten sesuai dengan kepercayaan kita dan perintah-perintah Tuhan kita. 
 

7. Penampilan kita harus mencerminkan __________ dari Tuhan kita Yesus. Duniawi 
penampilan, tidak berbeda dari yang belum diselamatkan, akan menjadi penghalang untuk 
bersaksi. Kita tidak bisa __________ terlihat seperti dunia. 
 

8. “Mereka yang __________ __________ __________ akan menuai dengan sukacita. 
Barangsiapa yang keluar dan menangis, yang membawa _____________ yang berharga, pasti 
akan datang kembali dengan bersukacita, membawa berkas-berkasnya bersamanya” (Mazmur 
126: 5, 6). 
 

9.  2 Timotius 2:15, ___________________________________________________ 
 

10. Matius 28: 18-20, ___________________________________________________ 
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Pelajaran 18 

PELAYANAN: 
MEMBERI KEPADA ALLAH 

 
Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana orang Kristen mengunakan uang 
untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini adalah subjek yang penuh dengan kesalahpahaman dan 
pemikiran yang membingungkan, bahkan di antara “orang-orang lama” di Gereja. Ini juga 
merupakan topik yang sensitif, karena tidak ada yang suka orang lain membicarakan dompetnya! 
Namun, sebagai anggota keluarga Kristus, mari kita kesampingkan semua hal sensitif dan berupa 
upacara semata; akan lebih baik marilah kita memeriksa subjek ini dalam terang Firman Tuhan, 
untuk saling membangun dan bermanfaat satu dengan yang lain. 
 
Pertama, marilah kita mempertimbangkan beberapa sikap umum dalam seseorang memberi 
persembahan kepada Gereja. "Jika aku menyukai pendetanya atau majelisnya, aku akan memberi 
lebih banyak." "Karena yang lain memberi, jadi aku lebih baik memberi juga." “Kantong 
persembahan datang! Cepat, masukkan sesuatu!” "Tidak ada yang tahu, aku akan memberi 
sesedikit mungkin." "Biarkan anggota gereja yang kaya yang memberi. Tunggu sampai aku 
mendapat lebih banyak dulu. " Ini adalah beberapa sikap umum tetapi keliru yang diterapkan oleh 
orang Kristen, sebagian besar ini disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengajaran 
Alkitab. Sebagai akibat dari ketidaktahuan tersebut, berkat dari memberi persembahan berubah 
menjadi sebuah beban. Banyak orang Kristen kemudian kehilangan berkat, sementara pekerjaan 
Tuhan tidak didukung secara memadai dan program pengabaran Injil pun menjadi terhambat. 
Dalam situasi seperti itu tidak ada yang mendapat keuntungan selain Setan. 
 

I. BEBERAPA PRINSIP ALKITAB 
 
Apa yang diajarkan Alkitab tentang harta benda? Alkitab menyebutkan empat prinsip penting. 
 
1.  KITA TIDAK MEMILIKI APA PUN. “Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam 

dunia dan kitapun tidak dapat membawa apa-apa ke luar.” (1Timotius 6:7). Ayub 
berkatanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga 
aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah 
nama TUHAN!" (Ayub 1:21). Tuhan berkata: “sebab punya-Kulah segala binatang hutan, 
dan beribu-ribu hewan di gunung.… sebab punya-Kulah dunia dan segala isinya." (Mazmur 
50: 10,12). Allah adalah Pencipta dan Penopang, Penyedia dan Pelindung. Hanya dengan 
rahmat dan belas kasihan-Nya kita, makhluk-makhluk-Nya, dapat memperoleh kekayaan 
dan memiliki harta. Ini adalah wahyu umum dari semua orang di dunia. 

 
 Tetapi apa yang Alkitab katakan mengenai anak-anak Allah, 1 Petrus 1:18-19, “Sebab kamu 

tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 
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moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak 
domba yang tak bernoda dan tak bercacat.” Galatia 2:20, “Aku telah disalibkan dengan 
Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang 
hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup 
oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk 
aku.” Sejak anak-anak Allah ditebus oleh darah Kristus, kita sekarang menjadi milik Allah. 
Kita bukan lagi milik kita sendiri dan tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan lagi. 
Kita melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa surgawi kita dan kita melakukannya dengan 
sukarela dari hati kita, penuh dengan kasih Kristus. 

  
2.  KITA ADALAH PELAYAN. Setiap orang Kristen adalah seorang pelayan, yang 

bertanggung jawab atas apa ia memiliki - waktu dan talenta, properti dan uang. Kita harus 
mengelola semua ini dengan bijak untuk Tuhan kita. Kita harus memberikan 
pertanggungjawaban kepada Allah untuk setiap detik, sen dan setiap orang yang Allah bawa 
ke dalam hidup kita. Roma 14: 8-12, “Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan 
jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik 
atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup... Sebab kita semua harus 
menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis: "Demi Aku hidup, demikianlah 
firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan semua orang akan 
memuliakan Allah." Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan 
jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. "  

 
3.  PEKERJAAN ALLAH HARUS DIDUKUNG OLEH UMAT ALLAH. 
 Keberlanjutan pekerjaan keselamatan melalui Injil dipercayakan kepada kita. Ini adalah 

tanggung jawab kita, bahkan hak istimewa untuk melihat saat dukungannya itu cukup. Jika 
umat Allah tidak mau mendukung pekerjaan Allah, siapa lagi? Kisah Para Rasul 20:35, 
“Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja 
demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan 
Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari 
pada menerima.” 

 
 Kita harus mengerti bahwa uang itu tidak ada gunanya kecuali jika digunakan. Uang 

dirancang untuk digunakan. Uang baik hanya di dunia ini dan tidak di dunia yang akan 
datang. Tetapi bagaimana orang Kristen menggunakan uang mereka dapat memengaruhi 
kekekalan mereka jika Allah menerima apa yang telah mereka lakukan dengan uang mereka. 
Pahamilah bahwa kita tidak melakukan kebaikan apa pun dari Allah dengan pemberian kita. 
Apa yang membuat kita berpikir bahwa uang kita cukup bersih untuk Allah? Abimelekh, 
raja Filistin perlu memberikan persembahan kepada Allah karena dosa-dosanya dan dia tidak 
bisa memberikannya secara langsung. Dia harus memberi mereka melalui nabi yang ditunjuk 
Allah, Abraham (lih. Kejadian 20). 
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4.  KITA HARUS SETIA. Tuhan mengharapkan hal ini dari setiap orang percaya yang sejati. 

Rasul Paulus menasihati kita, “Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian 
ialah, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai - setia” (1 Korintus 4: 2). Semua yang kita 
miliki harus digunakan untuk kemuliaan nama Allah. Dengan demikian, kita mengakui 
kedaulatan Allah dalam hidup kita. Sewaktu kita memberikannya kepada-Nya, itu menjadi 
tindakan ibadah: “Yang kita miliki hanyalah milikmu. Beranugerahlah untuk menerimanya, 
Tuhan, untuk Engkau gunakan. " 

 
II. ORANG KRISTEN ADALAH SEORANG MUSAFIR  

– HANYA LEWAT 
 
Namun sayang sekali! Banyak orang Kristen gagal memahami kebenaran rohani tentang memberi 
ini. Sebaliknya, mereka hanya mengambil semua yang mereka dapat untuk diri mereka sendiri. 
Mereka terpesona dan terpukau oleh kesenangan dunia dan kekayaannya. Mereka lupa bahwa 
sebagai orang Kristen, meskipun di dunia, dia bukan dari dunia, dan memang dia tidak memiliki 
bagian kekal atau warisan di dalamnya. Dia adalah seorang musafir, seorang peziarah, hanya lewat 
saja. Dalam kata-kata rasul Paulus, “Kewarganegaraan kita ada di dalam Surga, dari situlah kita 
juga mencari Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus.” Dunia ini bukan rumah kita dan kita semua 
hanya melewatinya.  
 
Kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah warga negara surgawi. 
Maka kita tidak akan jatuh ke jerat untuk memusatkan perhatian kita pada kebutuhan dan daya 
tarik duniawi yang sementara ini. Jadi Tuhan berfirman kepada kita, “Karena itu Aku berkata 
kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan 
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai... Tetapi carilah dahulu 
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 
6:25, 33). Ini adalah masalah prioritas; hal pertama yang pertama. Jika kita mengutamakan Allah, 
dan memberi-Nya tempat yang benar dalam hidup kita, Dia berjanji untuk memenuhi semua 
kebutuhan duniawi kita. Masalahnya adalah iman kita sangat lemah sehingga kita tidak berani 
mempercayai Dia sesuai firman-Nya, dan akibatnya kita membawa banyak kekhawatiran dan 
kecemasan yang tidak perlu pada diri kita sendiri. 
 
Seorang pengembara di negeri yang jauh itu tidak akan berkeinginan sejenak untuk melengkapi 
kamar hotelnya dengan barang-barang mahal. Satu keinginannya seorang pengembara adalah 
untuk pulang, dan sementara dia melakukan bisnisnya di tanah asing itu karena kebutuhan, dia 
tentu tidak mau terlibat dalam segala jenis rencana yang rumit, yang tidak memiliki tujuan utama 
untuk kedatangannya. Hasratnya adalah di rumahnya, dan dia bertindak sesuai hal itu. Demikian 
pula orang Kristen harus menganggap bumi ini sebagai tempat tinggalnya yang sementara. Visinya 
harus melampaui dunia ini dan daya tariknya untuk hanya tertuju kepada rumah Surgawi. “Sebab 
kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan…. adalah kekal.”               
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(2 Korintus 4:18). Kita hendaknya menaruh hasrat kita kepada “perkara yang di atas, bukan yang 
di bumi.” (Kolose 3: 2)  

III. DIMANA HARTAMU? 
 
Apa yang Tuhan katakan tentang sikap orang Kristen terhadap harta duniawinya? Pertama dan 
terutama, Dia memberikan perintah, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi… Tetapi 
kumpulkanlah bagimu harta di sorga”. (Matius 6:19-20)”. Tuhan kita tanpa meninggalkan 
keraguan kepada kita tentang apa yang Dia maksudkan, dan apa yang Dia harapkan dari kita 
sebagai orang Kristen. Jika ada di antara kita yang mendapati diri kita nantinya menerima upah 
yang buruk ketika kita bertemu Tuhan itu mungkin karena kita telah meletakkan harta duniawi 
yang harus kita tinggalkan di bumi, kita tidak akan menyalahkan siapa pun selain diri kita sendiri. 
 
“Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi” Apa yang dia maksud dengan ini? "Harta" adalah 
istilah yang luas dan mencakup semua hal yang sangat kita hargai. Harta itu termasuk rumah, uang, 
rekening bank, properti, mobil, anak-anak, teman, dll. Dan yang menentukan apakah suatu benda 
adalah harta atau bukan adalah bagaimana sikap kita terhadapnya. Bukan apa yang dimiliki 
seseorang tetapi bagaimana ia menghargai apa yang dimilikinya. Karena itu perintah Tuhan kita 
berlaku untuk kita semua, baik kaya maupun miskin. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya 
atau jutawan. Ada yang salah ketika uang adalah tujuan utama kita dan hasrat kita dalam hidup, 
ketika kita terobsesi untuk menjadi kaya dan kita mengukur diri kita sendiri dan menemukan 
kepercayaan diri kita pada uang dan harta benda. 
 
Bahaya terbesar bagi orang Kristen untuk mendapatkan kepuasan mereka dari hal-hal dunia ini - 
hal-hal duniawi yang harus kita tinggalkan suatu hari nanti. 
 
Karena itu Tuhan kita memperingatkan kita untuk tidak memfokuskan pikiran dan minat kita 
sepenuhnya pada kehidupan saat ini - jangan menyimpan harta di bumi. “Jangan menggantungkan 
harapanmu kepada rumah atau tanah, karier, status atau posisi, suami atau istri atau anak-anak, 
atau apa pun yang membuat seluruh kasih sayangmu di dalamnya. Tidak peduli apa itu, jika itu 
menjadi yang lebih dahulu dari hal-hal surgawi dan abadi, maka kamu bersalah karena meletakkan 
harta di bumi! " Ini adalah pesan yang tidak boleh kita lewatkan. 
 
Beberapa orang Kristen mungkin telah salah paham bahwa setelah memperoleh keselamatan 
mereka hanya ada sedikit hal lain yang perlu mereka lakukan. Maka mereka membangun harapan 
dan ambisi mereka di bumi, tidak banyak untuk peduli dalam mendukung pekerjaan Tuhan. 
Begitulah kata Tuhan kita dalam Matius 6:19, “Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; 
di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.” Tidak 
ada di dunia ini yang kebal dari ngengat, karat, dan pencuri - dari perubahan dan pembusukan, dari 
kehilangan dan kecelakaan. Kita melihatnya sepanjang waktu di sekitar kita, di masyarakat, di 
dunia pada umumnya, dalam kehidupan kita sendiri, di rumah kita sendiri. Tidak ada yang 
permanen dan aman: investasi mengecewakan kita, barang-barang berharga dicuri, saham jatuh, 
uang menyusut melalui inflasi atau devaluasi, bencana alam kebakaran, banjir, dan gempa bumi 
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merusak dan menghancurkan. Kalau begitu, orang Kristen yang terkasih, kata Tuhan kami, 
mengapa kamu meletakkan hartamu di bumi? Kita tidak boleh memegang hal-hal ini dekat dengan 
hati kita. Mereka bukan bagian dari kita dan tidak pernah akan jadi bagian kita. Alkitab tidak 
mengajarkan orang Kristen untuk tidak merencanakan masa depan. Alkitab mengajarkan kita 
untuk tidak menaruh kepercayaan pada rencana kita seolah-olah itu adalah sapi suci. 
 
“Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya 
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.” (Matius 6:20). Ini adalah sisi lain dari 
gambaran, dan betapa kontrasnya ayat ini sebelumnya. Ada tempat surgawi; di mana Bapa Surgawi 
kita telah mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing, bebas dari serangan ngengat, karat, dan 
pencuri. Di Surga tidak ada yang tidak murni, tidak ada dosa, tidak ada pembusukan atau korupsi, 
tidak ada menjadi tua atau ketinggalan zaman. Itu adalah dunia kehidupan kekal dan cahaya kekal. 
Itu sempurna, dan harta abadi dari jiwa dan roh berada di sana di Surga. Dan Surga adalah rumah 
kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita atau merusaknya, karena Allah yang Mahabesar 
Sendiri telah dengan murah hati dan ajaib menyiapkannya untuk kita, dan bahkan sekarang Dia 
menyimpannya untuk kita anak-anak-Nya, dan menunggu kita untuk mewarisinya. Saat kita 
melihat sekilas pandangan yang mulia ini dan kita akan mengarahkan seluruh harapan dan ambisi 
kita dalam hal-hal surga, dalam kata Petrus, “untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat 
binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.” 
(1 Petrus 1:4), di mana ngengat atau karat tidak merusak, dan di mana pencuri tidak menerobos 
dan mencuri. 
 
Jika hartamu ada di bumi, kamu tidak akan memberikan pekerjaan Allah. Sebaliknya kamu akan 
menimbun kekayaan kamu untuk digunakan sendiri. Itu akan menjadi salah satu kesalahan terbesar 
yang bisa dilakukan orang Kristen. 
 

IV. DEKAT DENGAN HATI 
 
Tetapi ada alasan yang bahkan lebih kuat untuk tidak menyimpan harta di bumi. “Karena di mana 
hartamu berada, di situ juga hatimu berada” (Matius 6:21). Ini adalah pernyataan dengan makna 
rohani yang mendalam. Harta seorang memegang hatinya. Jika hartanya ada di bumi, maka hatinya 
di bumi dan dia menjadi tawanan dari harta duniawinya sendiri. Dia dalam kondisi yang sangat 
serius. Bahkan orang-orang Kristen, dan “orang-orang senior”, sering tidak menyadari bahwa 
dunia dan kebaikannya dapat dan memang memberikan pengaruh dan kontrol yang sangat kuat 
pada kehidupan seseorang. Kami melihat perubahan halus dan bertahap dalam kehidupan manusia 
saat mereka berhasil dan makmur. Perlahan tapi pasti, nilai-nilai material yang dasar dan rusak 
akan mengambil alih dan menggantikan hal-hal rohani.  
 
Banyak orang Kristen muda memulai dengan semangat dan semangat untuk melayani Tuhan dan 
untuk mendukung pekerjaan-Nya, tetapi setelah bertahun-tahun saat ia selesai perguruan tinggi 
dan universitas atau masuk ke dunia bisnis dan keuangan, hatinya terpikat oleh harta dan 
kesenangan duniawi. Akhirnya, penampilannya menjadi duniawi. Kasih-Nya kepada Allah dan 
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kerajaan-Nya menjadi dingin. Bagaimana dia dapat mendukung pekerjaan Tuhan? Jadi, kamu 
melihat bahaya yang sangat nyata dan serius yang dihadapi kita dan orang-orang muda kita. Hanya 
pemenuhan Roh Kudus yang terus-menerus yang dapat melindungi orang Kristen dari bahaya ini. 
 
Masih ada alasan lain mengapa kita tidak seharusnya meletakkan harta di bumi. “Tak seorangpun 
dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan 
mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.” (Matius 6:24). Ini adalah 
peringatan dalam dan serius. Dua kekuatan yang berlawanan mengklaim kesetiaan kita, Tuhan dan 
mammon. 
 
Mammon berarti dunia dan kekayaannya, dan ia secara konstan menawar cinta dan hasrat kita. 
Demikian juga dengan Tuhan. Dia ingin kita melayani Dia dengan seluruh keberadaan kita, bukan 
hanya sebagian dari kita. Tuhan kita berkata, “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu ” (Markus 12:30) dan lagi “Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari 
pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau 
perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.” (Matius 10:37). 
 
Permintaan total ada pada kita: tubuh kita, kehendak dan keinginan kita, rencana dan niat kita, 
kekuatan dan kemampuan kita, harta dan kekayaan kita - semua ini harus digunakan untuk 
melayani Allah. Tidak ada ruang untuk kompromi. "antara ia akan membenci yang seorang atau 
mengasihi yang lain…" Itu adalah "antara ... atau". Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah 
dan kepada Mamon. 
 
Jika seorang Kristen mengutamakan dunia, mencurahkan energi dan bakatnya untuk mengejar hal-
hal duniawi, cintanya pada hal-hal surgawi akan berkurang secara proporsional dan menjadi 
dingin. Sikapnya terhadap Gereja akan berubah. Maka dia tidak lagi dapat memberikan dukungan 
penuh kasih yang seharusnya. Itu antara Tuhan atau mammon; dan, sahabat-sahabat Kristen, kita 
harus memastikan dengan terus-menerus dengan memeriksa diri kita sendiri bahwa kita tidak 
melayani tuan yang salah. 
 
 

V. BAGAIMANA KITA HARUS MEMBERI? 
 
Bagaimana kita akan mengumpulkan harta di Surga? Berapa banyak penghasilan seseorang 
seharusnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Aturan umum adalah sepuluh persen. Abraham 
memberikan sepersepuluh kepada Allah dalam Ibrani 7:2, “Kepadanyapun Abraham memberikan 
sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja 
kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera." Pemberian kita harus karena rasa 
terima kasih yang spontan dan bukan karena paksaan hukum. Seperti yang telah kita katakan 
sebelumnya, ini adalah hubungan antara seorang Kristen dan Tuhannya. Jika hubungan itu benar 
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maka pemberian tidak menimbulkan masalah. Tentunya itu akan menjadi pemberian sukarela dan 
yang terbaik dari seseorang. 
 
Ketika persembahan seseorang harus dihemat dalam jumlah kecil yang tidak masuk akal, maka 
pasti ada sesuatu yang salah dengan hubungan orang itu dengan Tuhan. Persembahan kita harus 
menjadi ukuran cinta kita yang dalam dan pengabdian yang tiada akhir bagi-Nya. Itu harus terlihat 
proporsional dengan berkat-berkat yang telah kita terima dengan bebas dari tangan-Nya. Semakin 
kita mencintai-Nya, semakin banyak kita akan memberi. Semakin kita bersyukur, semakin kita 
ingin mendukung pekerjaan-Nya. Ini wajar dan masuk akal. Kita tidak bisa membenarkan kita 
memberi sedikit sekali dengan mengatakan, "Yang penting hati kita yang diperhitungkan." 
 
Apa yang akan dipikirkan seorang wanita muda itu tentang pria muda yang harus memberinya 
cincin pertunangan plastik, dengan mengatakan, “Yang penting hati kita yang diperhitungkan.” 
Kita harus berhati-hati agar kita tidak menghormati Tuhan dengan bibir kita dan menghina Dia 
dalam persembahan kita. 
 
Kita semua telah mendengar tentang perintah Alkitab untuk memberi perpuluhan. Ini adalah sarana 
rahmat dan berkat yang ditentukan Allah. Itu juga merupakan aspek penting dari ibadah kita. 
Namun hanya sebagian kecil orang Kristen yang mempraktikkannya secara teratur. Ini karena 
banyak orang Kristen belum memahami kebenaran itu, atau mereka tidak memiliki iman untuk 
melaksanakannya. Untuk mereka yang benar-benar mencintai Tuhan dan telah diberkati dengan 
banyak, persepuluhan hanyalah awal dan minimum. Di atas persepuluhan ada persembahan. 
Persembahan itu sukarela. Ingatlah bahwa kita semua berasal dari Tuhan dan mereka milik Tuhan. 
Jika kita memberikan 10 persen kepada Tuhan, itu tidak berarti bahwa 90 persen adalah milik kita 
karena 90 persen juga milik Tuhan. Gunakan semua yang Tuhan telah memberkati kita dengan 
hati-hati dan bertanggung jawab. 
 
Persepuluhan dimaksudkan untuk semua orang Kristen, karena, tidak peduli berapa banyak atau 
sedikit yang kita terima, persepuluhan itu masuk akal, praktis dan layak. Selain itu, itu membawa 
janji berkat kepada pemberi ketika kita membaca dalam Malakhi 3, karena Tuhan berjanji untuk 
"membuka jendela-jendela Surga, dan mencurahkan berkat agar tidak ada ruang yang cukup 
untuk menerimanya." Maleakhi 3:10, “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam 
rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman 
TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan 
mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. " 
 
Janji Tuhan itu benar, dan Dia bukan penghutang kepada manusia. Apa yang kurang dari kita 
bukanlah dana tetapi iman. O, kami yang kurang beriman! 
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VI. KESAKSIAN DARI PERPULUHAN 
 

Memang, semua yang kita miliki dan semua milik kita adalah milik-Nya, bahkan nafas di dalam 
lubang hidung kita. Tidakkah seharusnya kita menunjukkan hati dan cinta kita kepada-Nya dalam 
pemberian persepuluhan dan persembahan? Marilah kita tahu satu hal ini: tidak ada orang Kristen 
yang memberi perpuluhan menderita atau menjadi lebih miskin karenanya. 
 
Robert LeTourneau sebagai seorang pemuda Kristen mengusulkan untuk mulai memberi 
perpuluhan ketika posisi keuangannya lebih baik. Dalam setahun dia hampir bangkrut. Menyadari 
kebodohan menahan diri dari Allah, ia segera mengambil langkah dalam iman dan mulai 
memberikan perpuluhan. Dalam waktu singkat Tuhan membuka jendela-jendela surga dan 
LeTourneau menjadi salah satu produsen peralatan berat yang bergerak di dunia. Kemudian 
bukannya memberi Tuhan sepersepuluh, ia memberi sembilan persepuluh, dan hanya menyimpan 
sepersepuluh untuk dirinya sendiri, karena saat itu ia telah menjadi miliarder.  
 
Sebagai bocah laki-laki berusia enam belas tahun, William Colgate meninggalkan rumah untuk 
mencari kekayaannya di New York, hanya dengan beberapa barang-barang pribadi, pengetahuan 
dasar tentang pembuatan sabun, dan tekad untuk mengutamakan Allah dalam hidupnya. Membaca 
di dalam Alkitabnya bagaimana Allah memerintahkan pemberian persepuluhan, pemuda itu patuh 
dengan membuat sepuluh sen dalam setiap dolar yang dikuduskan bagi Tuhan. Di New York ia 
bergabung dengan pria lain dalam bisnis pembuatan sabun. Dia tidak lupa resolusi sebelumnya 
untuk memberikan Tuhan sepersepuluh. 
 
Kemudian rekannya meninggal dan meninggalkan seluruh bisnis kepadanya. Berkat-berkat dari 
Surga mulai mengalir dengan deras yang semakin meningkat, dan saat dia makmur dia memberi 
semakin banyak kepada Tuhan, sampai akhirnya, dia memberikan semua kepada-Nya. 
 
Markus 10: 29-30, “Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 
karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya 
perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa 
ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, 
ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan 
datang ia akan menerima hidup yang kekal."  

 
VII. LANGKAH UNTUK DIBERKATI 

 
Mari kita simpulkan dengan beberapa saran praktis. Sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi kita, 
dan warga Kerajaan-Nya, marilah kita meletakkan harta di Surga dengan memberi persembahan 
yang bermakna dan sejujur-jujurnya dalam mendukung pekerjaan Allah. Marilah kita memperluas 
pandangan kita melampaui lingkaran Gereja kita sendiri dan mendukung pekerjaan misi sehingga 
jiwa-jiwa dapat diselamatkan ke dalam Kerajaan-Nya. Mari kita terlibat dalam pekerjaan belas 
kasih dan amal terhadap mereka yang membutuhkan. Marilah kita memberikan kepada Tuhan 
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bagiannya sekarang dan tidak menundanya sampai “waktu lebih baik”. Jangan biarkan anak-anak 
kecil itu berkata, "Tunggu sampai saya mendapat penghasilan," atau pemberi nafkah mengatakan, 
"Tunggu sampai saya mendapat penghasilan lebih sedikit lagi." 
 
Semua alasan ini tidak menguntungkan siapa pun kecuali mammon. Jika anak sekolah itu tidak 
mau memberi Tuhan sepuluh sen dari dolar, ia kemungkinan besar akan menahan pemberian $ 10 
kepada Tuhan dari gaji $ 100 pertamanya. Dan roh yang tidak berperasaan yang sama ini akan 
mendominasi hatinya ketika dia kaya. Biarlah pemberian kita menjadi sistematis dan teratur, 
bahkan seperti yang diperintahkan oleh Rasul Paulus, “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu 
hendaklah kamu masing-masing--sesuai dengan apa yang kamu peroleh--menyisihkan sesuatu 
dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang.” 
(1 Korintus 16:2). Marilah kita memberi dengan sukacita, “jangan dengan sedih hati atau karena 
paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” (2 Korintus 9: 7). Marilah 
kita sebagai orang Kristen sejati bertekad dengan iman untuk menunjukkan kasih kita dalam 
persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan kita, yang “karena kamu menjadi miskin, sekalipun 
Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.” “demikianlah juga hendaknya 
kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.” (2 Korintus 8: 9, 7). 
 
 

VIII. KONTROL DAN PENGGUNAAN JUDUL DAN PENAWARAN 
DALAM GEREJA ALKITAB PRESBYTERIAN 

 
Di gereja kongregasi persepuluhan dan persembahan harus disetujui oleh jemaat sebelum dapat 
digunakan. Alasannya adalah bahwa setiap anggota akan diberikan kuasa untuk memutuskan 
dengan memilih bagaimana persepuluhan dan persembahan harus digunakan. Orang Kristen yang 
paling tidak rohani dan paling tidak dewasa akan diberi beban dan tanggung jawab yang sama. 
 
Dalam kasus sistem Gereja Alkitab Presbyterian, orang Kristen yang paling rohani di gereja 
membuat keputusan ini. Mereka akan menjadi penatua gereja. Mereka harus menjawab kepada 
Tuhan dengan cara di mana uang digunakan. Di setiap ACM, laporan diberikan kepada jemaat 
agar mereka bisa melihat bagaimana uang Tuhan, bukan uang mereka, digunakan. 
 
Ingatlah bahwa uang tidak selalu menyelesaikan masalah. Bahkan dalam banyak kasus uang 
menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Beberapa gereja negara dunia 
ketiga biasa saling membantu ketika mereka tidak punya banyak. Tetapi ketika sejumlah besar 
uang diberikan kepada gereja-gereja ini untuk dibagikan di antara mereka, mereka bertengkar dan 
ribut. Mereka mulai saling menyerang dan hubungan mereka satu sama lain hancur dalam 
prosesnya. 
 
Ketika seorang Kristen memberi Tuhan 10 persen, dia telah mempercayakan tanggung jawab 
kepada penatua menggunakan persepuluhan dan persembahan untuk kemuliaan Allah. 90 persen 
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yang dia simpan untuk dirinya sendiri, dia bertanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan 90 
persen ini. Ini adalah pertanggungjawaban alkitabiah. 
 
Uang akan digunakan untuk umat dan pekerjaan dan Firman Tuhan. Ini yang paling bagus. 
 
Ingat Kisah Para Rasul 20:35, “Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa 
dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat 
perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi 
dari pada menerima."  [Penekanan ditambahkan]  
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PENGETAHUAN ALKITAB DASAR 18: 
PELAYANAN: MEMBERIKAN KEPADA ALLAH 

 
1.  Sebutkan empat prinsip Alkitab yang penting tentang "memberi" untuk orang Kristen:  

a. ___________________________________________________ 
b. ___________________________________________________ 
c. ___________________________________________________ 
d. ___________________________________________________ 
 

2.  Kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah __________ 
__________. Maka kita tidak akan jatuh ke jerat memusatkan perhatian kita pada kebutuhan 
dan daya tarik keberadaan duniawi sementara ini. 

 
3.  Jika ada di antara kita yang mendapati diri kita menerima ____________________ ketika kita 

bertemu Tuhan karena kita telah meletakkannya__________ __________ yang harus kita 
tinggalkan di bumi, kita tidak akan menyalahkan siapa pun selain diri kita sendiri. 

 
4.  __________ seorang pria memegang hatinya. Jika hartanya ada _________ _, maka 

__________ miliknya di bumi dan dia menjadi tawanan dari harta duniawinya sendiri. 
 
5.  Dua kekuatan yang berlawanan mengklaim kesetiaan kita, ________ dan __________. 
 
6.  Ketika seseorang harus memberi __________ __________ dengan tidak masuk akal dalam 

jumlah kecil, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan salahnya__________ dengan Tuhan.  
 
7.  Kita semua telah mendengar tentang perintah Alkitab untuk memberi perpuluhan. Ini milik 

Tuhan sarana __________ dan __________ yang dikhususkan. 
 
8.  Janji Tuhan itu benar, dan Dia bukan orang yang berhutang kepada manusia. Yang tidak kita 

miliki adalah kekurangan__________ tapi __________. 
 
9.  Marilah kita sebagai orang Kristen sejati memutuskan dengan __________ untuk 

menunjukkan keinginan kita __________ dalam persepuluhan dan persembahan kepada 
Tuhan kita, yang “meskipun Dia kaya, namun demi kita Dia menjadi miskin, bahwa kita 
melalui kemiskinan-Nya mungkin kaya.” 

 
10.  Kisah Para Rasul 20:35, “Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa 

dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat 
perkataan Tuhan Yesus, bagaimana dia berkata, 
________________________________________________________________________. " 
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Pelajaran 19 

KEMBALINYA YESUS KRISTUS 
 

PENDAHULUAN 
 

Kedatangan kembali Yesus Kristus adalah nubuatan utama yang terakhir dari Kitab Suci yang 
belum digenapi. Dari semua tanda-tanda zaman yang diungkapkan dalam Kitab Suci, kita yakin 
bahwa pemenuhannya sudah dekat. Untuk orang-orang percaya, ini adalah harapan penuh berkat 
yang kita lihat dengan harapan bahagia. Namun, untuk dunia yang tidak percaya, ini akan menjadi 
hari yang menyedihkan, hari perhitungan yang luar biasa, ketika mereka akan berhadapan dengan 
pencipta yang perkasa, Raja atas segala raja dan Tuhan segala tuhan. 
 
Mempelajari topik vital ini akan sangat memperkaya pemahaman spiritual orang-orang Kristen, 
dan menyadarkan mereka yang tertidur dan berbalik kepada dunia. “Berbahagialah ia yang 
membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang 
ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat” (Wahyu 1:13). Doa kami yang penuh 
semangat adalah agar setiap anggota gereja Calvary Pandan Bible-Presbyterian, membaca dan 
mendengar ini, akan menjalani kehidupan yang kudus. Bahkan yang lebih penting, semoga setiap 
orang percaya bangkit dan memberikan kesaksian kepada yang belum selamat, untuk 
membalikkan banyak orang akan kebenaran, sebelum hari yang menakutkan yaitu kedatangan 
Tuhan kita dan kita tidak akan dapat melayani lagi. 
 
Orang yang tidak percaya - mereka yang masih di luar Kristus - kita hanya memiliki satu 
permohonan: lihatlah, sekarang adalah waktunya; lihatlah, sekarang adalah hari keselamatan. 
Berpalinglah dari jalan mu dan datanglah kepada Tuhan sekarang. Kesempatan keselamatan bukan 
untuk selamanya. Carilah Tuhan ketika Dia dapat ditemui, berseru kepada-Nya saat Dia dekat. 
 
Lihatlah Dia datang! Percaya sekarang sebelum terlambat! 
 
 

I. ALLAH TELAH BERJANJI: TIDAK ADA ALASAN 
 
Kedatangan Tuhan kita adalah peristiwa klimaks dengan konsekuensi ekstrem dan penutupan 
luar biasa bagi seluruh umat manusia. Ketika kedatangannya tak terduga dan tiba-tiba, namun 
demikian akan ada banyak peringatan yang mendahului kedatangan-Nya. Karena Allah kita penuh 
rahmat, tidak ingin seorangpun binasa tapi semua dapat bertobat dan hidup kekal. 
 
Jadi Allah kita memberi peringatan dini, Firmannya berbunyi: “Sungguh, Tuhan ALLAH tidak 
berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi” (Amos 
3:7). Tuhan Yesus sendiri berkata “Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan 
semuanya ini kepada kamu” (Markus 13:23). 
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Kembalinya Tuhan kita disebut lebih dari 1.500 kali dalam Perjanjian Lama dan lebih 
Dari 3.000 kali dalam Perjanjian Baru. Kelahiran, kematian, penguburan, kebangkitan dan 
kenaikan, semuanya telah digenapi. Hanya kembalinya ke bumi yang tersisa 
belum terpenuhi. Ketika itu terjadi, waktu dan acara-acara akan terhenti. Penghakiman dan 
pembalasan kemudian dimulai di hadapan Hakim yang Mahakuasa dan Kudus. Untuk bertobat 
maka akan terlambat. Tapi tidak ada yang boleh mengeluh. Peringatan telah diberikan. Tidak ada 
alasan untuk tidak tahu dan tidak siap. 
 
Kembalinya Kristus adalah peristiwa global yang mengguncang dunia. Dunia yang ada dan semua 
yang dikandungnya akan dihancurkan. Setiap ekonomi, kekuatan politik, budaya, agama akan 
dihancurkan kecuali untuk Kekristenan sejati. 
 

II. KETIKA TUHAN YESUS DATANG KEMBALI 
 
Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali digambarkan seperti “Lihatlah, Ia akan datang dengan 
awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua 
bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.” (Wahyu 1:7) itu akan terjadi dengan element-
element berikut ini: 
 

Kepribadian 1 Tesalonika 4:16 
Secara harfiah dan terlihat Kisah Para Rasul 1:11; 1 Yohanes 3:2; 

Wahyu 1:7 
Dalam kemuliaan Matius 16:27; 24:30; 25:31 
Dalam kuasa Matius 24:20 
Dengan malaikat-malaikat Matius 25:31; Wahyu 5:11 
Dengan sepuluh ribu orang-orang kudus 
Nya 

Yudas 14 

Datang dengan cepat Matius 28:7,8; Wahyu 22:7, 12, 20 
Tidak terduga Matius 24:50; Lukas 21:34, 35 

 
Beberapa hal utama yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua adalah: 
 

Injil akan diberitakan keseluruh dunia Matius 24:14 
Kekejiaan yang membinasakan berdiri di 
tempat-tempat suci 

Matius 24:15 

Kesengsaraan besar Matius 24:21; Wahyu 6, 8-9, 11, 15-16 
Akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi 
palsu yang menunjukkan tanda-tanda 
besar dan mujizat-mujizat 

Matius 24:24 

Pengangkatan dan kebangkitan yang 
pertama 

1 Tesalonika 4:13-17 
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Murtad  2 Tesalonika 2:3 
Identitas Antikristus dinyatakan 2 Tesalonika 2:4;7-9; 1 Yohanes 2:18; 

Wahyu 12,13,17 
Satu gereja dunia Wahyu 13:8 
Hari-hari Nuh Matius 24:36-41 
Pertempuran Harmagedon Wahyu 16:15-21 
Pengadilan tahta bema 1 Korintus 3:11-15; 2 Korintus 5:9-10 
Perjamuan kawin anak domba Wahyu 19:1-16 

 
 

III. KENAPA YESUS HARUS DATANG KEMBALI 
 
Yesus Kristus harus kembali untuk menyelesaikan pekerjaan-Nya yang belum selesai. Tetapi 
beberapa orang mungkin berkata, Bukankah Tuhan kita di salib berkata, "Sudah selesai"? 
 
Itu benar sekali. Seluruh Alkitab berfokus pada Tuhan Yesus Kristus dan apa yang Dia lakukan di 
kayu salib. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Memang, tidak ada yang bisa ditambahkan! Jadi 
dalam Ibrani 1:3 ditulis “Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk disebelah 
kanan yang Mahabesar, di tempat yang tinggi.” Tuhan kita telah menyelesaikan pekerjaannya dan 
sekarang Dia duduk. Sudah selesai! 
 
Namun, pelaksanaan dan penyempurnaan rencana penebusan Allah terhadap tubuh kita dan 
ciptaan yang hilang belum direalisasikan. “Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala 
makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin” (Roma 8:22). Allah telah 
memilih Yesus “yang berhak menerima segala yang ada” (Ibrani 1:2) dan telah “menaklukkan 
segala sesuatu dibawah kaki-Nya…tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu 
telah ditaklukkan kepada-Nya” (Ibrani 2:8). Ada perbedaan antara keselamatan yang dijanjikan 
dan realisasi dari keselamatan. Semua orang Kristen sejati diselamatkan dan tidak ada keraguan 
tentang itu. Tetapi puncak dan aktualisasi dari kepenuhan keselamatan kita,yang sepenuhnya 
didasarkan pada karya Kristus di kayu salib, belum dinyatakan sampai semua orang percaya 
dimuliakan yaitu diberi tubuh yang mulia! Kedatangan Kristus yang Kedua mencakup peristiwa 
ini di antara peristiwa akhir zaman lainnya. 
 
Tuhan naik kesurga lebih dari 2000 tahun yang lalu meninggalkan janji “ Jika Aku pergi.. Aku 
akan datang kembali.” Saat kenaikan, malaikat berkata “Yesus ini yang terangkat ke sorga 
meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik 
ke sorga.” (Kisah Para Rasul 1:11). 
 
Firman Tuhan itu benar. Janji-janjinya tidak pernah gagal. Kita melihat dengan percaya diri kepada 
kedatangan Tuhan kembali. Ketika Dia datang Dia akan mengubah tubuh fana kita serupa tubuh 
mulia-Nya (Filipi 3:21) dan Dia akan menebus ciptaan yang hilang dan mengembalikan kondisi 
kesempurnaan aslinya. 
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IV. KETIKA YESUS DATANG, APA YANG AKAN DIA LAKUKAN? 
 
Tuhan kita kembali untuk empat tujuan utama: 
 
1.  Untuk menghadiahi hamba-hamba-Nya 
2.   Untuk menghakimi dunia 
3.   Untuk membebaskan Israel 
4.   Untuk mendirikan Kerajaan-Nya di bumi 
 
Untuk menghadiahi hamba-hamba-Nya - Setiap anak Allah harus memberikan 
pertanggungjawaban kepada Tuhan atas apa yang telah dia lakukan. Tidak ada pengecualian. 
Karya-karya mereka akan diuji dengan api dan hanya pekerjaan yang dilakukan demi Kristus yang 
akan bertahan selama-lamanya. 
Ada orang Kristen saat ini yang tidak akan memiliki karya untuk dipersembahkan di kaki Kristus 
pada hari penghakiman. Keselamatan mereka tetap sebagaimana yang dijanjikan Allah tetapi 
mereka hanya diselamatkan saja. 1 Korintus 3:11-15 “Karena tidak ada seorangpun yang dapat 
meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang 
membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, 
sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 
menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing 
orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan ynag dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat 
upah. Jika pekerjaanya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, 
tetapi seperti dari dalam api.” 
 
Untuk menghakimi dunia - Dunia berada pada saat tergelapnya. Setan, penguasa dunia ini, telah 
merebut kekuasaan dari manusia (ingat Adam diberi kekuasaan lebih dari ciptaan Tuhan dalam 
Kejadian 1:28) - untuk sementara Kristus tinggal. Manusia kasar, agen-agen dari Setan, 
mengendalikan dunia dan memegang kendali atas bangsa-bangsa. Gereja akhir zaman telah 
mengidentifikasi dirinya dengan dunia dan “menyangkal Tuhan telah membeli dia." Kemurtadan 
besar dan serangan terakhir Setan ada pada Gereja.  
 
Orang-orang percaya sejati diisolasi, diejek atau dipecat sebagai tidak relevan. Di banyak negeri 
mereka menderita penganiayaan berat. Yohanes 16: 7-11, “Namun benar yang Kukatakan ini 
kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, 
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia 
kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan 
penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran, karena 
Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena penguasa 
dunia ini telah dihukum.” 
 
Untuk membebaskan Israel - Israel sebagai suatu bangsa diciptakan oleh Allah untuk tujuan 
Allah memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus serta menjadi bangsa yang dipilih 
melalui siapa Tuhan akan dilahirkan. Tetapi Israel gagal Tuhan dan telah dikesampingkan. 
Penghapusan ini sebagai saksi nyata Kristus di bumi bersifat sementara. Di mana akan tiba saatnya 
bangsa Israel akan dipulihkan. Ini akan terjadi di Milenium. Batas-batas negara seperti yang 
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dijanjikan oleh Allah untuk Abraham dalam Kejadian belum dipenuhi. Itu akan digenapi ketika 
Yesus Kristus kembali. Roma 11:17-22, “Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan 
dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam 
akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu! 
Jikalau kamu bermegah, ingatlah, bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar 
itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata: ada cabang-cabang yang dipatahkan, 
supaya aku dicangkokkan di antararanya sebagai tunas. Baiklah! Mereka dipatahkan karena 
ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, 
tetapi takutlah! Sebab kalau Allah tidak menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan 
Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas 
kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; jika tidak, kamu pun akan 
dipotong juga. Roma 11:1-5, “Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah menolak umat-
Nya? Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku 
Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang 
dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah: Tuhan, nabi-nabi-
Mu telah mereka bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka runtuhkan; hanya aku seorang dirilah 
yang masih hidup dna mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah 
kepadanya? Aku masih meninggalkan tujuh ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud 
menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih 
karunia. 
 
Untuk mendirikan Kerajaan-Nya di bumi - Malam gelap. Cahaya harus bersinar! Kristus, 
harapan kita, harus kembali! Ketika Dia datang, Dia akan mengakhiri pemberontakan saat ini dan 
memulihkan semua hal. Kerajaan Kristus di bumi adalah kerajaan Milenium. Dia akan memerintah 
dunia selama 1.000 tahun. 
 

V. MENANGGAPI PESAN ALLAH 
 
Pesan kembalinya Tuhan kita adalah untuk semua orang. "Dia yang memiliki telinga, hendaklah 
dia mendengar." Tanggapan terhadap pesan ini, bagaimanapun, akan tergantung pada kondisi 
jantung pendengar. Beberapa akan acuh tak acuh, beberapa akan menutup telinga mereka dengan 
jijik, beberapa akan membencinya. Hanya orang-orang percaya, yang pakaiannya telah dicuci dan 
menjadi putih dalam darah Anak Domba, yang menyukai kehadiran-Nya, akan bersukacita 
kapanpun pesan ini diproklamirkan. Yesus telah berkata dalam Yohanes 10:25-27, “Yesus 
menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-
pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, 
tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku 
mendengarkan suara-Ku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku.” 
 
Pembaca yang budiman, bagaimana sikap Anda terhadap kembalinya Yesus Kristus? Sikapmu 
akan mengungkapkan kondisi jantung Anda. 
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1.  Sikap Orang-Orang Tidak Percaya 
 
 Orang-orang yang tidak percaya, masih dalam dosa-dosa mereka, tidak menyambut pesan 

kedatangan Kristus. Sikap mereka adalah sikap acuh tak acuh, cemoohan atau permusuhan. 
Karena jika pesan itu benar, maka mereka dalam bahaya penghakiman. Semua harapan sia-
sia mereka dan ambisi di bumi akan berakhir, dan bahkan sekarang menjadi tak berarti. 
Kenyataan yang tidak disukai ini tidak akan mereka terima. Oleh karena itu dunia yang tidak 
percaya memperdayai dirinya sendiri dengan filosofi tak bertuhannya sendiri. 

 
 Keadaan masyarakat ini diramalkan oleh Rasul Petrus dalam kata-kata ini: 

“...Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, 
yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka: Di manakah janji 
tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu 
tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan” (2 Petrus 3:3,4). 

 
“Mereka snegaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, 
dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air” (2 Petrus 3:5). 

 
 Orang-orang di dunia menyangkal kisah penciptaan dari Kejadian. Mereka menolak pesan 

tentang kedatangan kedua. Mereka sendiri beralasan: "Pembicaraan tentang kedatangan 
Yesus telah berlangsung hampir 2.000 tahun, sejak zaman Yesus di dunia. Mereka yang 
menerima janji itu telah mati sejak lama. Janji kedatangan kembali belum terwujud. Dunia 
yang terancam punah berjalan seperti biasa, tanpa pergolakan besar yang tak terduga." 
Mereka mengejek mereka yang tetap berkhotbah tentang kembalinya Yesus. Mereka 
menganggap mereka sebagai "alarmist" dan "nabi-nabi kehancuran" yang tidak tahu apa-
apa. 

 
 Orang-orang ini berkomitmen untuk membangun dunia masa depan yang lebih baik - tanpa 

Tuhan atau Yesus Kristus. Manusia bisa melakukannya! Mereka akan melihat hukuman 
mereka dengan konsekuensi abadi di Lautan Api! 

 
2.  Sikap Gereja Murtad 
 
 Ini adalah fakta bahwa gereja yang mapan, pada umumnya, tidak lagi percaya kembalinya 

Yesus Kristus, meskipun doktrin ini dapat dimasukkan dalam artikel resmi doktrin dan 
kepercayaan mereka. Penolakan ini adalah bagian dari penolakan yang lebih luas terhadap 
doktrin fundamental dari sejarah kekristenan. Beberapa gereja mempertahankan doktrin 
bersejarah ini dalam artikel iman mereka tetapi hanya sebatas di mulut mereka saja. Mereka 
telah memberi makna baru dan tidak berdasarkan Alkitab kepada kata-kata lama. Beberapa 
gereja lain telah membuang semuanya ini dan menjadi "liberal" dan "modern". 
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 Jadi gereja murtad (mis. Semua gereja yang telah menyimpang dari iman mula-mula 
kekristenan) secara umum telah mengambil posisi yang sama dengan dunia yang tidak 
percaya. Mereka menganggap sebagian besar dan kebenaran vital dari Alkitab adalah 
legenda dan mitos. Ini termasuk Penciptaan, Kejatuhan, Air Bah, Korban tebusan, Mukjizat 
dalam Alkitab, Kelahiran Kristus dari seorang perawan, Kebangkitan, dan Kedatangan yang 
Kedua. Ini termasuk teology sekolah liberal modern. 

 
 Mereka mengejek ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus yang kembali untuk 

mendirikan Kerajaan-Nya di dunia. Mereka diyakinkan bahwa dengan upaya gereja (dengan 
manusia yang bertanggung jawab), dengan menyebarkan Injil sosial dan dengan peningkatan 
moral, kerajaan surga akan didirikan di bumi. 

 
 Melalui reformasi sosial-politik dan agama, dunia akan menjadi "Kristen". Apa yang 

dibutuhkan Kristus untuk kembali atau manusia untuk percaya fantasi seperti itu? Ini adalah 
pemikiran Gereja akhir zaman yang murtad. Ketika mereka berbicara tentang kedatangan 
Kristus, mereka juga merujuk pada "kedatangan" rohani-Nya di Pentakosta, atau 
mengartikannya sebagai saat kematian ketika jiwa kembali kepada Yesus. Pada 
kenyataannya mereka menolak doktrin ini. Mereka lebih buruk dari pada kafir. Mereka 
menuntun orang lain ke neraka dengan menipu mereka agar berpikir bahwa mereka akan 
pergi ke surga. Tetapi pada kenyataannya mereka akan ditemukan di Neraka pada hari 
penghakiman. 

 
 
3.  Sikap Ortodoksi yang Mati 
 
 Orang-orang ini secara doktrin “benar”. Mereka menyetujui doktrin kedatangan kedua pada 

tingkat intelektual - di kepala mereka, tetapi tidak di hati mereka. Sebatas pengetahuan 
akademis dan teoretis saja. 

 
 Pada tingkat spiritual dan praktis, orang-orang ini tidak memiliki minat yang nyata. Mereka 

tidak berbicara tentang Kedatangan Tuhan, mereka juga tidak menjalani kehidupan yang 
mana mencerminkan kepercayaan ini. Jika mereka mengatakan mereka percaya, itu hanya 
basa-basi. Apakah Yesus datang lagi? Mungkin, dalam seribu tahun! Mereka adalah orang-
orang munafik yang hidup dalam khayalan. Mereka tidak bodoh. Mereka memahami doktrin 
Kedatangan Kristus tetapi hanya di kepala, bukan di hati. Kerinduan akan kedantangan 
Kristus sangat nyata. Rasul Paulus membuktikan hal itu ketika ia menulis dalam 2 Timotius 
4: 7-8, “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan 
aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan 
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya: tetapi bukan hanya 
kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.” 
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4.  Sikap Orang Kristen yang Percaya 
 
 Kita perlu menambahkan prefiks "percaya" karena kata "Kristen" secara umum memiliki arti 

yang terlalu luas dan memasukkan terlalu banyak orang yang bukan anggota gereja Kristen 
- Hanya nama atau mengaku orang kristen dan orang yang belum selamat. 

 
 Bagi orang percaya, orang Kristen sejati, tidak ada yang lebih luar biasa dari kedatangan 

Kristus kembali. Ini adalah puncak keselamatannya berdasarkan atas janji Kristus! Di dalam 
Kristus ia telah menerima keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan baru dan roh yang 
tinggal di dalam jantungnya - dan janji kedatangan Tuhan kembali secara pribadi, untuk 
membebaskan tubuhnya dari kerusakan dosa saat ini. 

 
 Pada hari yang bahagia itu, ketika kita melihat-Nya, kita akan menjadi seperti Dia! Kami 

akan melihat Dia sebagaimana adanya - Raja dalam segala kemuliaan dan keagungan-Nya. 
Pembebasan yang begitu lama ditunggu-tunggu akan datang. 

 
 Dengan sukacita yang tak terkatakan kita akan merayakan pernikahan Anak Domba, 

bersama-sama dengan tebusan dari segala usia. Kemudian kita akan bersama Tuhan.Bumi 
dan semua bebannya akan menjadi bagian dari masa lalu. 

 
 Jadi, seruaan terus-menerus setiap hati orang percaya sejati adalah, Datanglah, Tuhan Yesus! 
 

Yohanes 14:1-3, “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga 
kepada-Ku. Di rumah Bap-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, kamu 
pun berada.” 

 
VI. JANJI UNTUK MEREKA YANG BERJAGA-JAGA DENGAN SETIA 

 
Apakah kedatangan Tuhan kita cepat atau lambat, semua orang percaya diperintahkan untuk 
waspada agar tidak didapati tidak siap. Perintah Tuhan kita adalah, “Karena itu berjaga-jagalah, 
sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berbahagialah hamba yang didapati 
tuanya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang” (Matius 24:42,46). 
 
Kemudia Tuhan kita berkata dalam wahyu: “Aku datang segera. Peganglah apa yang ada 
padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barangsiapa menang, ia akan 
Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tiak akan keluar lagi dari situ; dan 
padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku,…dan nama-Ku yang baru” (Wahyu 3:11,12). 
Penundaan Kristus dalam kedatangan-Nya adalah karena waktu Allah yang sempurna. Waktunya 
belum tiba. Dia tidak akan terlalu dini atau terlambat satu milidetik juga. Dia akan tepat pada 
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waktunya, waktu Tuhan. Kita harus menunggu dengan sabar dan tetap teguh dan melayani Tuhan 
dengan setia. 1 Korintus 15:58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” Kristus tidak melihat waktu seperti kita 
melihat waktu! 2 Petrus 3:8, “Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak 
boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan 
seribu tahun sama seperti satu hari.” 
 

VII. WASPADALAH TERHADAP NABI-NABI PALSU 
 
Selama bertahun-tahun doktrin tentang Kedatangan Kristus telah disalahgunakan dan 
dikapitalisasi oleh orang yang menipu dan tidak bermoral untuk menyesatkan orang yang bodoh 
dan mudah tertipu. Secara berkala, yang mengaku dirinya “nabi-nabi” telah menentukan tanggal 
bagi kedatangan-Nya, dalam ketidaktaatan secara langsung kepada larangan yang dinyatakan 
Tuhan kita sendiri: “Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-
malaikat di sorga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa sendiri” (Matius 24:36). Setiap kali 
manusia melebihi batasnya, mereka melakukan kesalahan, tetapi itu tidak menghalangi orang lain 
jatuh ke dalam perangkap yang sama. 
 
Di antara bidat, kita akan menyebut yang paling terkenal. Orang Advent melalui nabiah mereka, 
Ny. Ellen G White, meramalkan kedatangan Kristus pada tahun 1844. Ketika ini terbukti salah, 
tanggal baru ditetapkan dengan hasil yang serupa. 
 
Sekte-sekte Kristen yang disebut lainnya juga membuat pengaturan tanggal. Dalam beberapa 
kasus, mereka dan pengikut mereka yang tertipu melepaskan semua barang-barang duniawi milik 
mereka, meninggalkan pekerjaan mereka dan, berjubah putih, berkumpul di beberapa lereng 
gunung yang ditunjuk untuk menunggu kedatangan Tuhan. Saat prediksi mereka gagal terwujud, 
kelompok yang ditipu bubar - kecewa, singkatnya. 
 
Hendaklah semua orang percaya sejati memperhatikan: waspadalah terhadap penentu tanggal. 
Kita harus waspada dan setia. 
 
Berjaga-jaga dan berdoa! 
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QUIZ PENGETAHUAN DASAR ALKITAB: 19 
KEMBALINYA YESUS KRISTUS 

 
I. ____________  ______________  ____________   ___________  adalah nubuatan utama 

yang terakhir dari Kitab Suci yang belum digenapi. Dari semua tanda-tanda zaman yang 
diungkapkan dalam Kitab Suci, kita yakin bahwa pemenuhannya sudah dekat.  

 
II. Kedatangan Tuhan kita adalah peristiwa klimaks dengan _____________ ekstrem dan 

______________  ______________  _______________  bagi seluruh umat manusia. Ketika 
kedatangannya _____  ____________ dan ____________, namun demikian akan ada banyak 
peringatan yang mendahului kedatangan-Nya. 

 
III. Tuliskan empat peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ dan 
______________________________________ 
 

IV. Mengapa Yesus Kristus harus kembali? 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

V. Yesus Kristus akan kembali dengan empat tujuan utama: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ dan 
___________________________________________ 

 
VI. Bagi orang percaya, orang Kristen sejati, tidak ada yang lebih luar biasa dari 

_________________  _____________  _______________. Ini adalah ___________  
keselamatannya berdasarkan atas janji Kristus! 

 
VII. Apakah kedatangan Tuhan kita cepat atau lambat, semua orang percaya diperintahkan untuk 

_____________  agar tidak didapati tidak siap. 
 

VIII. Hendaklah semua orang percaya sejati memperhatikan: waspadalah terhadap ____________  
______________. Kita harus waspada dan setia. 
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Pelajaran 20 

MEMAHAMI KONSTITUSI GEREJA 
 

PENDAHULUAN 
 
Salinan Konstitusi Gereja akan diberikan untuk semua kandidat yang belajar Pengetahuan Dasar 
Alkitab. Ini adalah hakmu. Semua kandidat harus membaca dan memahami Konstitusi. Konstitusi 
melayani Alkitab dan bukan sebaliknya. Konstitusi dapat diubah tetapi FIRMAN ALLAH TIDAK. 
Tidak ada kesalahan dalam Alkitab dan Alkitab itu kekal dan akan tetap sama selamanya. Tetapi 
Konstitusi berbeda. Konstitusi dapat diperbarui kapan pun jika diperlukan untuk melindungi 
kawanan domba dan kesejahteraan jemaat. Serangan baru pada Firman Allah yang kudus dan 
sempurna akan membutuhkan pembaruan dari Konstitusi. Ini untuk melindungi kawanan domba 
agar tidak ditipu dan dikacaukan oleh doktrin yang salah yang akan muncul di hari-hari terakhir. 
 

I. GARIS BESAR KONSTITUSI 
 

Pasal 1: Nama 
 
Pasal 2: Alamat 
 
Pasal 3: Tujuan 
 
Pasal 4: Doktrin 
 
Pasal 5: Prinsip-prinsip Pemerintahan 
 
Pasal 6: Prinsip dan Praktek Pemisahan Alkitabiah 
 
Pasal 7: Praktek Utama Gereja 
 
Pasal 8: Keanggotaan 
 
Pasal 9: Cabang 
 
Pasal 10: Persekutuan Gereja-Gereja Alkitab Presbyterian  
 
Pasal 11: Pemerintahan Gereja 
 
Pasal 12: Majelis Gereja 
 
Pasal 13: Pemilihan Majelis Gereja 
 
Pasal 14: Pendeta 
 
Pasal 15: Penatua 
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Pasal 16: Diaken dan Diakenes 
 
Pasal 17: Dewan Penatua 
 
Pasal 18: Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Penatua 
 
Pasal 19: Pertemuan Jemaat 
 
Pasal 20: Pengurus Yayasan 
 
Pasal 21: Keuangan dan Audit 
 
Pasal 22: Anggaran Rumah Tangga 
 
Pasal 23: Amandemen 
 
Pasal 24: Penafsiran 
 
Pasal 25: Larangan 
 
Pasal 26: Pembubaran 

 
II TUJUAN KONSTITUSI 

 
1.      Salah satu tujuan utama Konstitusi Gereja adalah untuk menyoroti posisi doktrinal dan 

administrasi gereja. Ini akan memberikan gambaran singkat kepada anggota gereja atau 
teman tentang kekhasan gereja. 

 
2.      Konstitusi juga merupakan buku peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dengan 

sumpah. Ini membantu menjaga kesatuan dan keharmonisan gereja. Sebagai contoh, 
pedoman yang jelas tentang tugas para penatua dan diaken dan anggota gereja dicantumkan 
sehingga masing-masing akan mengetahui tanggung jawab dan tugasnya dalam hubungan 
satu dengan yang lain. Ini akan meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin timbul. 

 
3.      Konstitusi akan memastikan bahwa keberpihakan dihindari dengan cara apa pun. Setiap 

anggota akan diperlakukan secara adil dan merata. Ketika dosa dilakukan Konstitusi 
memiliki ketentuan sesuai pedoman untuk mendisiplin anggota yang bersalah. 

 
4.      Tujuan-tujuan Gereja didirikan ditemukan dalam Pasal 3.  
         Mereka termasuk: 
 
   Keselamatan jiwa; 
 

Pembinaan orang-orang Kristen melalui pengajaran Firman Allah; 
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Mempromosikan ibadah yang saleh; 
 

Pembelaan “iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus”; 
 

Pembentukan dan perluasan misi dan lembaga Kristen untuk kemajuan Kerajaan Allah di 
Bumi; 

 
Promosi bantuan Kristen bagi yang miskin dan yang membutuhkan; 

 
Penguatan persekutuan, dorongan dan persatuan di antara masing-masing Gereja Alkitab 
Presbyterian dan gereja-gereja lain yang percaya Alkitab dengan pendirian yang sama "untuk 
Firman Allah, dan untuk kesaksian tentang Yesus Kristus” (Wahyu 1: 9). 

 
5.       Konstitusi dimaksudkan untuk membantu dan mengatur perilaku setiap anggota di gereja. 

Saat kita melayani bersama akan ada perbedaan pendapat termasuk kesalahpahaman. 
Konstitusi akan memastikan peran dan fungsi anggota diatur dengan anggun yang 
memungkinkan semuanya untuk hidup berdampingan dalam kasih, harmoni, dan kedamaian 
dan untuk saling bekerja sama dalam melayani TUHAN dengan kesatuan hati, pikiran, 
doktrin dan tujuan. 

 
 

III. BATAS- BATAS KONSTITUSI 
 
1. Konstitusi tidak lebih unggul dari Alkitab. Firman Tuhan yang sempurna akan selalu 

menjadi otoritas terakhir. Sekali lagi ditekankan bahwa Konstitusi adalah pelayan Alkitab. 
 
2. Siapa pun yang menganggap Konstitusi Gereja terlalu membatasi tidak perlu bergabung 

sebagai anggota. Ia harus menerima Konstitusi secara keseluruhan rela dan tanpa keberatan 
hati. Jika dia merasa terlalu membatasi atau berat, dia tidak perlu menjadi anggota Gereja 
Alkitab Presbyterian Calvary Pandan tetapi akan tetap selalu diterima untuk beribadah 
bersama kami sebagai seorang teman atau pengunjung gereja. 

 
3. Konstitusi tidak dapat mengikat hati nurani siapa pun. Artikel 5.1 dan 5.2 menyatakan bahwa 

dengan jelas, “Allah sendiri adalah Tuhan atas hati nurani” dan membiarkannya bebas dari 
doktrin dan perintah-perintah manusia, yang di dalamnya bertentangan dengan Firman-Nya, 
atau di sampingnya dalam hal iman atau ibadah.’ Karena itu kami mempertimbangkan hak 
penilaian pribadi, dalam semua hal untuk menghormati agama, secara umum dan tidak dapat 
dicabut. Kami bahkan tidak ingin melihat lembaga keagamaan yang dibantu oleh kekuatan 
sipil yang mungkin diperlukan untuk perlindungan dan keamanan dan, pada saat yang sama, 
menjadi sama dan umum untuk yang lainnya. Dalam konsistensi sempurna dengan prinsip 
hak secara umum setiap Gereja Kristen, atau persatuan atau asosiasi gereja-gereja Kristen 
berhak untuk menyatakan persyaratan masuk ke dalam persekutuannya dan kualifikasi 
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pelayan dan anggotanya, serta seluruh sistem pemerintahan internal yang ditunjuk Kristus. 
Dalam pelaksanaan hak ini, meskipun, keliru dalam membuat ketentuan persekutuan apakah 
terlalu longgar atau terlalu dangkal; namun, bahkan dalam kasus ini, itu tidak melanggar 
kebebasan atau hak orang lain, tetapi hanya membuat penggunaannya tidak pantas terhadap 
kebebasan dan haknya. " 

 
4. Kapan pun seorang anggota merasa bahwa dia tidak setuju atau mematuhi Konstitusi dan 

merasa terlalu membatasi, ia bebas untuk pindah dan menemukan gereja lain yang lebih 
cocok untuk pemahaman dan interpretasinya terhadap Firman Tuhan. Menyebabkan 
gangguan di gereja sama dengan menabur benih perselisihan. 
 
Dia akan melanggar sumpahnya yang dibuat di hadapan Tuhan dan jemaat dan mengganggu 
persatuan dan kedamaian gereja. Pengkhotbah 5: 4-5 mengajar bahwa, “Kalau engkau 
bernazar kepada Allah, janganlah menunda - nunda menepatinya, karena Ia tidak senang 
kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar dari pada 
bernazar tetapi tidak menepatinya.” Menabur benih perselisihan secara kategoris dikutuk 
dalam Alkitab. Amsal 6: 16-19 memperingatkan, “Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, 
bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya; mata sombong, lidah dusta, 
tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-
rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang 
menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.” 

 
 

IV. POKOK - POKOK KONSTITUSI 
 
1.      Posisi doktrinal Konstitusi Gereja adalah salah satu pokok yang utama dari gereja. Dari situ, 

seseorang akan menemukan detak jantung gereja. Pendirian doktrinal gereja 
mengungkapkan sifat gereja. Apakah gereja itu konservatif dan ortodoks atau neo-
evangelikal atau liberal dapat ditentukan ketika seseorang mempelajari doktrin gereja. Tentu 
saja ini hanya langkah pertama karena ada gereja yang mungkin terdengar konservatif di atas 
kertas yaitu secara teori tetapi tidak dalam praktik. Pastikan bahwa gereja 
mempraktikkannya dalam kehidupan dan perilahu sehari-hari. 

 
2.      Gereja Alkitab Presbyterian Calvary Pandan adalah gereja militan. Ini bukan merujuk pada 

kekerasan seperti mengangkat senjata tetapi hanya dalam arti spiritual.  Keduanya adalah 
apologetik dan polemik dalam pendekatanyan terhadap Kekristenan Orthodox. Alkitab 
berkata bahwa kita harus berjuang demi iman yang baik. Gereja Alkitab Presbyterian 
Calvary Pandan menafsirkan Firman Tuhan secara harfiah dan akan berusaha untuk 
mematuhi seluruh ketetapan Allah. Karena itu gereja berdiri teguh di atas doktrin Pemisahan 
Alkitabiah mengingat bahwa ini adalah pertahanan pertama yang akan diserang musuh Allah 
untuk menghancurkan gereja. Ini ditemukan dalam Pasal 6 [Pasal 6: Prinsip dan Praktek 
Pemisahan Alkitabiah]. 
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6.1    Doktrin pemisahan dari dosa kepada Allah adalah prinsip dasar Alkitab, salah satu 

yang sangat diabaikan di gereja-gereja hari ini. 
 
6.2     Doktrin ini muncul dari kekudusan Allah. Baik kemurnian dan kebenaran Allah (Lukas 

1:75) termasuk. “Kuduslah kamu; karena aku kudus” (1 Petrus 1:16; juga 3:11; 
Keluaran 15:11; Yesaya 6: 3; 2 Korintus 7: 1). 

 
6.3    Alkitab memang berbicara tentang kerja sama ("jadilah satu pikiran," "agar mereka 

semua menjadi satu, " " bekerja bersama, " " pertahankan kesatuan Roh, " 
“Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa 
kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan,” juga 1 Korintus 12:25). Namun, 
kerja sama Alkitabiah didasarkan pada KEBENARAN. Melibatkan upaya bersama 
umat Allah. Ini bukan kerja sama yang lahir dari semangat pluralisme yang tidak 
membeda-bedakan, atau pencarian "Kebenaran" di semua agama. 

 
6.4  Kami berpendapat bahwa Alkitab mengajarkan pemisahan yang didasarkan pada 

kekudusan Tuhan, menghasilkan kemurnian dalam kehidupan, pribadi dan gerejawi. 
 
6.5    Adalah tugas semua gereja Tuhan Yesus Kristus yang sejati untuk membuat kesaksian 

yang jelas akan iman mereka kepada-Nya, terutama di hari-hari yang gelap akan 
kemurtadan ketika banyak gereja mengaku, dimana kemurtadan keseluruhan 
denominasi dalam kapasitas resmi mereka, serta masing-masing gereja, telah tersapu 
ke aliran penyembahan modernisme di bawah berbagai nama dan dalam berbagai 
tingkatan. 

 
6.6.   Telah terjadi pertumbuhan denominasi otokratis sebagian terutama dari para pemimpin 

modernis yang olehnya kekuatan gereja-gereja sejati sering dirampas dan sekarang 
dirampas. 

 
6.7    Perintah-perintah Allah kepada umat-Nya untuk terpisah dari semua orang yang tidak 

percaya dan jahat adalah jelas dan positif: “Janganlah kamu menjadi pasangan yang 
tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya ”(2 Korintus 6:14; lihat juga 
Matius 6:24; Roma 16:17; Galatia 1; Efesus 5:11; 2 Tesalonika 3: 6, 14; 2 Timotius 3: 
1-7; Titus 3:10; 2 Petrus 2: 1-3; 1 Yohanes 4: 1-3; 2 Yohanes 7-11; Yudas 3,20-24; 
dan Wahyu 18: 4). Kami menjangkau mereka yang menjadi bagian dari sistem manusia 
yang melibatkan kompromi dengan kesalahan, dan siapa yang demikian harus "keluar 
dari antara mereka" (2 Korintus 6:17), memisahkan diri mereka kepada "Bapa ... 
Tuhan Yang Mahakuasa" (2 Korintus 6:18), dengan demikian membersihkan diri 
mereka sendiri dan “menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah” (2 Korintus 
7: 1). 
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6.8  Dalam kesetiaan kepada Firman yang diwahyukan, kita, sebagai bagian yang       
terorganisasi dari umat Allah, wajib menentang segala bentuk modernisme, ajaran 
sesat, Romanisme, dan agama-agama palsu. Dialog dengan tujuan untuk meraih 
kesepakatan antara semua orang percaya sejati dan perwakilan dari kepercayaan 
semacam itu adalah tidak benar, tidak alkitabiah, pengkhianatan dan tidak setia kepada 
Allah yang kudus, sebagaimana Ia telah menyatakan diri-Nya kepada kita dalam 
kesempurnaan-Nya, Firman yang tidak salah. 

 
6.9    Kami menentang semua upaya untuk mengaburkan atau menghapus garis yang jelas 

dari pemisahan antara hal mutlak berikut: kebenaran dan kesalahan, terang dan gelap 
(lihat Yesaya 5:20; 2 Korintus 6: 14-18). Kami merujuk pada upaya gerakan Ekumenis 
oleh Evangelical baru, Kristen Karismatik, penganjur penginjilan kooperatif ekumenis 
dan Injil sosial, dan semua gereja dan gerakan dan organisasi lain yang selaras atau 
simpatik untuk gerakan Ekumenis. 

 
6.10 Gereja, yang didirikan berdasarkan prinsip Pemisahan Alkitabiah boleh mencari 

persekutuan dengan gereja Alkitab Presbyterian yang berpikiran sama dan gereja-
gereja fundamental lain yang percaya Alkitab dengan pendirian yang sama” Firman 
Allah dan untuk kesaksian Yesus Kristus” (Wahyu 1: 9). 

 
3.     Sebagai Gereja Alkitab Presbyterian, pemerintahan gerejanya adalah Presbyterian di mana 

orang percaya yang unggul secara spiritual di gereja akan memimpin, membimbing dan 
melindungi gereja dari serangan yang mungkin datang dari dalam dan luar gereja. Tujuan 
mereka adalah agar gereja dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan 
tentang Kristus Yesus, Tuhan kita dan tetap setia sampai TUHAN datang kembali dalam 
kemuliaan. Tugas mereka juga termasuk mencari orang-orang yang setia untuk melanjutkan 
perjuangan iman yang baik. 

 
KESIMPULAN 

 
Konstitusi Gereja melayani Alkitab. Konstitusi tidak boleh ditinggikan ke posisi dimana itu 
menggantikan Alkitab. Ketika itu terjadi, gereja akan berhenti menjadi gereja yang menghormati 
Tuhan dan akan segera berubah menjadi sebuah sekte. 
 
Ini tidak berarti bahwa Konstitusi itu tidak penting. Ini adalah buku pegangan yang secara singkat 
menjabarkan doktrin dan praktik Gereja. Di dalamnya seseorang akan menemukan apa yang 
diperjuangkan gereja. Ini adalah buku petunjuk ketika seseorang ingin mengetahui lebih banyak 
tentang gereja. Ini adalah buku petunjuk untuk mengatur sikap dan perilaku setiap anggota 
sehingga keharmonis, kesatuan dan kedamaian Gereja tidak akan dikompromikan. 
 
Setiap orang yang ingin menjadi anggota harus mengambil sumpah dimana didalamnya termasuk 
kesediaan menerima konstitusi secara keseluruhan. Tanpa pengecualian. Konstitusi akan mengikat 
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sikap dan perlaku kita di dalam dan luar gereja. Konstitusi tidak dapat mengikat hati nurani kita. 
Sehingga jika seseorang merasa jika konstitusi terlalu memberatkan tidak perlu menjadi anggota. 
Seorang anggota yang merasa konstitusi terlalu memberatkan karena dia harus berubah tidak boleh 
membuat masalah dan menabur benih perselisihan untuk merusak kesatuan dan keharmonisan 
gereja. Ini adalah dosa yang akan diselesaikan sesuai dengan pengajaran Firman Tuhan yang kudus 
dan sempurna. 
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KUIS PENGETAHUAN DASAR ALKITAB 20: 
MEMAHAMI KONSTITUSI GEREJA 

 
1. Semua kandidat harus membaca dan memahami _________. ___________ melayani 

__________ dan bukan sebaliknya. _________ dapat diubah tetapi FIRMAN ALLAH 
TIDAK.  

 
2. Salah satu tujuan utama Konstitusi Gereja adalah untuk menyoroti ______________ 

dan _________. Ini akan memberikan gambaran singkat kepada anggota gereja atau 
teman tentang kekhasan gereja. 

 
3. Konstitusi juga merupakan buku peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota 

dengan _________. Ini membantu menjaga _________ dan _________ gereja. 
 
4. Konstitusi akan memastikan bahwa _______________ dihindari dengan cara apa pun. 

Setiap anggota akan diperlakukan secara adil dan merata. Ketika dosa dilakukan 
Konstitusi memiliki ketentuan sesuai pedoman untuk _____________ anggota yang 
bersalah. 

 
5. Konstitusi tidak ______________ dari Alkitab. ______________ yang sempurna akan 

selalu menjadi otoritas terakhir.  
 
6. Siapa pun yang menganggap Konstitusi Gereja terlalu ______________ tidak perlu 

bergabung sebagai anggota. Ia harus menerima Konstitusi ______________________ 
dengan rela dan tanpa keberatan hati.  

 
7. Kapan pun seorang anggota merasa bahwa dia tidak setuju atau mematuhi Konstitusi 

dan merasa terlalu membatasi, ia _________________dan menemukan gereja lain yang 
lebih cocok untuk pemahaman dan interpretasinya terhadap Firman Tuhan. 

 
8. Menyebabkan gangguan di gereja sama dengan _____________________. 

Dia akan ____________ sumpahnya yang dibuat di hadapan Tuhan dan jemaat dan 
mengganggu persatuan dan kedamaian gereja. 

 
9. Pendirian doktrinal gereja mengungkapkan __________  gereja. Apakah gereja itu 

_______________ atau ____________  atau ____________ dapat ditentukan ketika 
seseorang mempelajari doktrin gereja.  

 
10. Sebagai Gereja Alkitab Presbyterian, pemerintahan gerejanya adalah ____________ di 

mana _________________________________ di gereja akan memimpin, membimbing 
dan melindungi gereja dari serangan yang mungkin datang dari dalam dan luar gereja.  

 


