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PENDAHULUAN 

 

Seorang petualang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh dan sulit bertanya 

tentang Alkitab kepada seseorang yang ditemuinya di jalan, “Bagaimana saya dapat 

mengerti apa yang saya baca, kecuali jika ada orang lain yang membimbing saya?” 

Demikianlah perasaan kebanyakan orang ketika mereka mencoba mendalami Alkitab. 

Panjangnya buku, kerumitan ajarannya, dan kesulitan bahasanya membuat banyak 

orang menyerah sebelum mereka mulai mencoba untuk memahaminya. Buku ini 

ditulis untuk memberikan bimbingan dengan menerangkan pesan-pesan Injil yang 

penting – kabar gembira tentang Yesus Kristus dan Kerajaan Allah yang akan datang. 

Terdapat banyak sekali kutipan-kutipan dalam Alkitab yang membuktikan kebenaran 

ajarannya. Meskipun banyak orang dari berbagai kebudayaan dan latar-belakang 

kehidupan menulis buku-buku-nya dalam jangka waktu 1.500 tahun, semua itu 

tergabung menjadi satu dalam kasih mereka akan Tuhan Allah Ibrahim dan Israel. 

“Pesan gabungan” mereka ini sangat jelas dan masuk akal. 

 

Disamping semuanya itu, Alkitab adalah merupakan perwujudan Firman Allah. Inti 

dari hasil-karyaNya di antara umat manusia terpancarkan dalam bentuk manusia yakni 

Putra-Nya, Tuhan Yesus Kristus, dan semua bagian dari Alkitab dengan jelas 

mengarah kepadaNya. Nabi-nabi Perjanjian Lama “meneliti saat yang mana dan yang 

bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh 

yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa 

Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu”, sementara rasul-

rasul di Perjanjian Baru mengaku sebagai “saksi mata dari kemuliaannya”  

 

Penyelidikan Akitab yang didampingi oleh buku bimbingan ini membantu pembaca 

untuk menuju ke jalur penemuan yang sama. Bayang-bayang tentang kayu salib 

terbentang sepanjang Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, kemuliaan penuh hasil 

karya Allah terlihat di dalam Putra-Nya, yang merupakan “cahaya kemuliaan Allah 

dan gambar wujud Allah.”  

 

Pesan Alkitab adalah merupakan panggilan tentang kepercayaan, yakni: kepercayaan 

akan Allah; kepercayaan akan putra-Nya, Tuhan Yesus Kristus; kepercayaan akan 

kebangkitan dari kematian; dan kepercayaan akan datangnya Kerajaan Allah.  

 

“Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.” 

 

MICHAEL ASHTON 
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1. BUMI YANG INDAH 

 

Sejak asal-mula sejarah, tidak pernah terdapat seorang manusiapun yang mengetahui 

sebanyak apa yang ia ketahui sama seperti pada jaman sekarang ini tentang planit 

yang didiaminya. Tidak pernah sebelumnya dia menyadari secara mendalam hal-hal 

yang tidak ia ketahui dibalik batas-batas pengetahuannya. Salah satu karya terbesar 

dari hasil-hasil pencapaiannya adalah perasaan yang telah ia raih mengenai 

ketidakterbatasan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. 

 

Pada waktu yang sama, tumbuh kesadaran akan adanya kesatuan dan kesamaan 

tentang alam ini. Terdapat suatu hukum atau perjanjian yang mendasar, suatu kerja-

sama antara asas-asas yang mengatur tata-bina alam. Terdapat hubungan dan 

keseimbangan yang semakin lama semakin menyerukan tentang pemikiran dibalik 

semua ini. Bumi ini adalah satu.  

 

Selanjutnya, bumi sendiri didalam tata-surya adalah merupakan bagian dari susunan 

luar-angkasa yang terbentang luas, dan terdiri dari bermacam-macam tata-surya lain 

yang tak terhitung. Semua itu diatur oleh hukum-hukum fisika yang ditemui dalam 

bola dunia kita yang kecil ini. Segala sesuatu dimanapun kita berada, menunjukkan 

keahlian dari aturan dan ketetapan, serta keberadaan sebuah kuasa besar yang 

menyatukan semua itu dan yang selalu ada.  

 

Alkitab adalah satu-satunya buku yang menceritakan tentang keterpaduan alam di 

sekitar kita ini tan tentang asal-mula segala sesuata, baik yang sederhana maupun 

yang rumit:  

 

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” (Kejadian 1:1) 

 

Semua itu tercipta dari satu Allah. Siang dan malam, langit dan bumi, lautan dan 

daratan, rerumputan dan pepohonan, ikan-ikan dan burung-burung, binatang dan 

serangga, dan terakhir yang tertinggi, manusia. Allah adalah kesatuan dibalik, didalam 

dan disekitar semua itu. Firman-Nya adalah kebijaksanaan, alasan dan aturan dari 

segala hal. Roh-Nya adalah kuasa dari mana dalam kearifan Ia menghasilkan ciptaan-

Nya, kemudian terus memeliharanya. 

 

Awal yang tidak ber-Tuhan akan membuahkan kemajuan yang tidak ber-Tuhan, dan 

akhir yang tidak ber-Tuhan membuat tidak perduli akan perpaduan alam ini. Dalam 

kasus demikian, manusia tidak akan tahu dari mana ia datang, mengapa dia berada di 

sini, dan ke mana ia akan pergi. Alam semesta akan berfungsi tanpa arahan maupun 

tujuan. Tidak akan terdapat pemikiran yang dapat menjelaskan kerumitan dari 

kesatuan segala bagian dari alam semesta, dan segala sesuatu yang ditemukan di 

dalamnya.  

 

Tidak akan terdapat penjelasan pasti tentang apa dan di mana kita berada, sehingga 

tidak terdapat dasar-dasar bagi harapan, namun hanyalah segumpal impian selagi 

meraba-raba di dalam kegelapan, tanpa adanya kemungkinan menemukan segenggam 

Tangan sebagai pegangan. Manusia menjadi “penciptanya” sendiri, namun tanpa 

suatu kekuasaan yang mengatur atau menentukan nasibnya. Dia akan seperti sebuah 

kapal yang terapung-apung di lautan luas, tidak pernah yakin akan menemukan 

daratan atau bahkan tidak tahu apakah ada daratan atau tidak.  
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Sebagai perbandingan yang jauh dan mengagumkan terhadap kepicikan ateisme, 

terdapat kata-kata dalam Alkitab:  

 

Tentang Allah: 

 

“Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi?” (Ayub 38:4)  

 

“Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan 

kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi 

diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti 

belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti 

kemah kediaman!” (Yesaya 40:21,22)  

 

“Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang 

menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi 

lesu, tidak terduga pengertian-Nya.” (Yesaya 40:28) 

 

Tentang bumi dan segala keajaibannya: 

 

“Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, 

bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi 

hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan 

makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang 

membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati 

manusia … Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan 

dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar 

dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-

binatang yang kecil dan besar.” (Mazmur 104:13-15,24-25) 

 

Tentang langit dan bumi: 

 

“Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah 

keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau, bagaimana Allah memberi tugas 

kepadanya, dan menyinarkan cahaya dari awan-Nya? Tahukah engkau tentang 

melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Mahatahu?” 

(Ayub 37:14-16)  

 

“Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, dan membuka belenggu 

bintang Belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakulburuj pada waktunya, 

dan memimpin bintang Biduk dengan pengiring-pengiringnya?” (Ayub 38:31,32) 

 

“Berfirmanlah Allah: “Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk 

memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda 

yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan 

sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi.” 

Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar 

itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk 

menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.” (Kejadian 1:14-16)  
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“Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan 

tangan-Nya” (Mazmur 19:2) 

 

Ringkasan dari Allah: 

 

“Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas 

langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga 

tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena 

Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua 

orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia 

untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi 

mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan 

mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari 

kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, 

seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari 

keturunan Allah juga.” (Kisah Para Rasul 17:24-28) 

 

Yesus mengatakan: 

 

“Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi” (Matius 11:25) 

 

Tujuan pokoknya: 

 

“Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan 

kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena 

kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.” (Wahyu 4:11)  

 

“Berfirmanlah TUHAN … Hanya, demi Aku yang hidup dan kemuliaan TUHAN 

memenuhi seluruh bumi.” (Bilangan 14:20,21) 

 

Tentu saja tidak ada orang yang dapat membaca kata-kata indah dalam Alkitab tanpa 

terkagum-kagum terhadap kesederhanaannya yang agung. Kata-kata tersebut 

sangatlah luas dan mendalam. Terdapat ajaran dan bantuan baik bagi orang-orang 

biasa, maupun bagi orang terpelajar di abad ke-21. Kesatuan dari semua hal 

dijelaskan: semua berasal dari Satu Allah. Satu kebijaksanaan meliputi semuanya. 

Satu kuasa memegang langit-langit, menahan lautan yang luas, merupakan sumber air 

dari segala kehidupan, berdiam dibalik kekuatan dari atom dan naluri segala mahluk 

hidup, dan melukis sayap kupu-kupu serta langit saat matahari terbenam. Baik yang 

luar biasa besarnya maupun yang tak terbayangkan kecilnya – semua adalah hasil 

kuasa daya cipta-Nya, dan berada dalam kekuasaan-Nya.  

 

Dan yang terbaik masih akan datang! Penciptaan tidak berakhir disini saja. Banyak 

yang masih akan terjadi. Kemuliaan yang lebih besar akan terlihat memenuhi bumi 

ini. Allah bertujuan untuk memberikan kemulian janjiNya yang mana kita semua akan 

dapat mengambil bagian dari pada itu. Kita akan membahas tujuan dan peran ini pada 

bab-bab yang berikut. 
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2. MANUSIA: BAIK ATAU JELEK? 

 

Betapa rumitnya mahluk manusia itu! Penuh dengan daya cipta, dia menghasilkan 

ciptaan-ciptaan yang mengagumkan di darat, di laut dan di udara. Penyelidikan-

penyelidikan manusia yang dilalukan hampir menelusuri batas-batas alam semesta, 

dan telah dapat mengamati dinding-dinding dalam tubuh manusia. Peralatan-peralatan 

yang di buat manusia menyebabkan ribuan orang mati atau cacat dalam masa 

peperangan, sementara adegan pembunuhan besar-besaran yang sama tersebut 

diwarnai oleh tindakan-tindakan kepahlawanan dan penyerahan diri yang 

menimbulkan perasaan hormat dari kawan maupun lawan.  

 

Halaman-halaman sejarah dan kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan hal-hal aneh 

yang saling bertentangan. Manusia adalah mahluk yang kontroversi dan 

membingungkan. Beribu-ribu orang tergerak oleh kelembutan, perhatian dan 

keharuan dari sesamanya, dan mengabdikan hidup mereka dalam pelayanan tanpa 

memperhitungkan biayanya. Tetapi dilain pihak setiap hari terdapat tindakan kejam, 

penindasan dan pembunuhan, yang terkadang melibatkan bayi dan anak-anak, atau 

orang-orang tua yang tak berdaya.  

 

Bahkan pakar-pakar terpandai dan orang-orang pemerintahan yang penuh pengabdian 

telah mengambil keputusan-keputusan untuk menggunakan senjata yang canggih yang 

menyebabkan kehancuran seluruh kota dalam jangka waktu singkat, menghapuskan 

orang-orang muda dan tua, wanita maupun pria, kuat ataupun lemah. Mereka yang 

selamat dihantui oleh ingatan-ingatan yang mengerikan, dan seringkali tidak saja 

menderita luka-luka badan tetapi juga batin yang harus mereka tanggung sampai akhir 

hidup mereka. 

 

Bagaimana mungkin manusia, yang berasal dari sumber yang sama dapat 

menghasilkan hal-hal yang luar-biasa indahnya disatu pihak, sedang dilain pihak 

melakukan hal-hal yang memuakkan? Mengapa buku catatan kehidupan manusia 

diwarnai dengan langkah-langkah kemajuan yang menakjubkan, dan kemudian diikuti 

dengan kemunduran dengan melakukan hal-hal yang biadab, seolah-olah yang terbaik 

tidak pernah terjadi? Apakah karena manusia semata-mata adalah binatang yang dari 

waktu ke waktu kembali ke alamnya yang liar? Ataukah terdapat suatu kecacatan di 

dalam bejana yang semestinya sempurna, seperti keretakan cangkir atau simpulan di 

seuntar benang?  

 

Disamping keagungan pikiran dan kepandaiannya, pada akhirnya manusia terbaring 

dalam kematian dan keindahannya lapuh menjadi debu. Dia tidak ada lagi. Kemajuan 

yang luar biasa yang dicapainya dengan hebat dari bayi menuju kuburan sangatlah 

keras. Hal ini telah membuat banyak puisi yang ditulis secara memilukan dan juga; 

mengisi halaman buku-buku dan tampil dalam pertunjukan-pertunjukan di setiap 

negara; dan direkam dalam lukisan-lukisan kain kanvas maupun batu. Permasalahan 

dari penderitaan dan kematian telah menarik perhatian manusia dari jaman ke jaman. 

Bahkan lebih membingungkan lagi jika, seperti yang sering terjadi, orang-orang jahat 

mati secara tenang di ranjang mereka, sedangkan orang-orang baik menjadi korban 

dari penderitaan yang luar biasa. 

 

Pertentangan antara kebaikan dan kejahatan manusia tercerminkan di dunia sekitarnya 

ketika keadaan dan alam sepertinya bersepakat untuk membuat menjadi teka-teki 
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yang rumit dari keberadaannya. Bagaimana kita dapat menjelaskan teka-teki ini? 

Apakah terdapat penjelasan yang memadai yang meliputi seluruh kehidupan manusia? 

 

Tentu saja! Bahkan penjelasan tersebut memberikan pengharapan yang nyata, 

pengharapan akan kebahagiaan, dan merupakan kebahagiaan tanpa cacat serta tanpa 

akhir.  

 

Jika kita menilik kembali asal-muasal kejadian, seperti yang diceritakan di Alkitab, 

kita memperoleh beberapa prinsip dasar, yang merupakan kunci untuk membuka hal-

hal yang pada mulanya terlihat misterius. Dengan cara ini, kita dapat mulai menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan masalah-masalah yang membingungkan 

yang terus-menerus mempengaruhi kita semua. 

 

Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah 

pada mulanya adalah “baik” atau “sangat baik”. Ini dapat anda temukan dengan 

membaca bab pertama Kejadian. Silahkan membacanya sendiri.  

 

Pembacaan alkitab tidak dapat diganti oleh apapun karena alkitab secara luar biasa 

membangun daya pemikiran kita. Alkitab mengungkap tirai dan membiarkan kita 

melihat bermacam-macam ‘mengapa’ dan ‘karena’ dibalik hal-hal yang terlihat oleh 

mata. Kemudian, Alkitab memiliki tujuan khusus:  

 

“Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat 

memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman 

kepada Kristus Yesus. 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.” (2 Timotius 3:15-

17) 

 

Pembacaan anda di Kejadian 1 memperlihatkan bahwa Allah memulai dengan hal-hal 

yang “baik” – baca ayat-ayat 4,10,12,18,21,25. Allah yang baik menciptakan hal-hal 

yang baik, dan setelah semua hasil-karyaNya selesai, Dia mengumumkannya sebagai 

“sangat baik”.  

 

Puncak dari penciptaan adalah manusia. Manusia sangat unik. Dia dibentuk dari 

bahan yang sangat rendah, namun didandani dengan indah dan diberikan kehidupan 

oleh Allah: 

 

“Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu 

menjadi makhluk yang hidup.” (Kejadian 2:7) 

 

“Menurut gambar Allah” 

 

Alkitab menyebutkan satu hal lagi tentang manusia yaitu perihal keunikannya jika 

dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia secara langsung dihubungkan dengan 

Penciptanya: 

 

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar 
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Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” 

(Kejadian 1:27) 

 

Perkataan “menurut gambar Allah” (baca juga ayat 26) hanya digunakan untuk 

manusia. Pada tahap itu, Alkitab tidak menjelaskan semua dibalik kata-kata yang 

menarik tersebut, tetapi mempersiapkan kita untuk pernyataan-pernyataan yang akan 

datang. 

 

Dari pembicaraan sehari-hari kita dapat memahami arti kata “gambar” atau “rupa”. 

Kita berbicara tentang seorang putra atau putri yang menyerupai gambar si ayah atau 

ibu, dan kita mengetahui apa yang kita maksudkan. Terkadang kemiripan tersebut 

meliputi tingkah-laku, karakter dan kemampuan. Kemiripan-kemiripan inilah yang 

seringkali kita bicarakan. 

 

Seperti siapakah atau seperti apakah manusia itu? Seperti gambar siapa dia dibentuk? 

Di awal Alkitab, dan di buku-buku lain disebutkan: 

 

“Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah.” (Mazmur 8:6) 

 

Oleh karena itu, dari satu sisi manusia adalah seperti para malaikat, sedangkan di sisi 

lain dia mempunyai banyak kelemahan. Malaikat-malaikat seringkali menampakkan 

diri kepada manusia di jaman Alkitab, dan mereka digambarkan seperti manusia, 

walaupun seringkali mereka bersinar dengan kemuliaan. Bacalah Kejadian 8:1,16; 

19:1,15,16; Matius 28:2-6 dan Markus 16:5-7. Malaikat tidak memiliki rupa seperti 

manusia, tetapi manusialah yang memiliki kemiripan dengan bentuk badaniah 

malaikat. Pembahasan tentang malaikat akan kita bahas kembali.  

 

Apakah ada kemiripan-kemiripan lain disamping bentuk badaniah? Kita percaya ya, 

ada. Tidak seperti mahluk-mahluk lainnya, manusia memiliki kemampuan untuk 

menyembah Allah, membina hubungan dengan-Nya dan memahami tujuan-Nya. Dia 

dapat mengerti apa yang Allah katakan kepadanya dan menanggapinya. Kemudian, 

manusia dapat berdoa dan percaya. Tidak satupun dari hal-hal tersebut merupakan 

paksaan; masing-masing tergantung atas kemauannya sendiri. Walaupun demikian, 

kemampuan-kemampuan tersebut tersembunyi di setiap manusia.  

 

Maka manusia dapat taat kepada Allah, dan berusaha mencerminkan kemiripannya 

dengan Allah. Disamping itu, manusia dikaruniai kemampuan untuk berbicara yang 

membuatnya sanggup untuk mengungkapkan puji-pujian dan penyembahan: apa yang 

ia renungkan dalam pikirannya dapat dibentuk menjadi kata-kata. Hanya manusialah 

yang memiliki kemampuan tersebut. Terdapat mahluk-mahluk yang dapat menirukan 

suaranya – burung beo salah satunya – dan terkadang Allah memberi mahluk lain 

kemampuan untuk berbicara (bacalah ular di Kejadian 3 dan keledai Bileam di 

Bilangan 22); tetapi hanyalah manusia yang memiliki gabungan kemampuan berpikir 

dan mengungkapkan pemikirannya dalam kata-kata. Kecakapan manusia untuk 

berkomunikasi inilah yang dicari Allah ketika Ia mengungkapkan diri-Nya melalui 

Firman dan tulisan-tulisan para nabi-Nya. 

 

“Makhluk yang hidup” 

 

Adakah perbedaan besar antara manusia dengan malaikat? Contohnya, Alkitab 
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mengatakan bahwa para malaikat tidak dapat mati (baca Lukas 20:34-36). Apakah hal 

ini benar untuk manusia? Baca lagi ajaran dasar Alkitab:  

 

“Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu 

menjadi makhluk yang hidup” (Kejadian 2:7)  

 

Manusia pertama dibentuk dari “debu tanah” dan “nafas hidup”. Secara keseluruhan 

dia disebut “mahluk yang hidup”. Maka singkatnya manusia adalah gambar 

keserupaan Allah yang terbentuk dari debu tanah dan nafas hidup. Tetapi melampaui 

itu, benarkah manusia itu sama seperti para malaikat, oleh karenanya tidak akan mati 

lagi?  

 

Satu hal adalah jelas: tidak tertera apapun dalam penulisan tentang penciptaan yang 

memberitahukan kita bahwa terdapat bagian dari Adam yang tidak dapat mati. 

Bacalah sekali lagi tentang dia di Eden, di hari-hari ketika semuanya baik. Apakah ia 

pada saat itu merasakan takut akan kematian, kepastian datangnya kematian, seperti 

yang dirasakan oleh banyak umat manusia saat ini? Jawabannya adalah, tidak. Adam 

tidak memiliki ketakutan seperti itu, dan dia menikmati kebahagiaan kehidupan di 

Eden, bebas dari kesusahan, ketakutan, air-mata ataupun kerja berat. Bahkan, Alkitab 

mengatakan mengapa hal itu demikian, dan kita dapat merenungkannya sejenak untuk 

mengerti lebih jauh. 

 

Pada awalnya perilaku Adam belum terbentuk penuh. Dia memiliki kemampuan dan 

kebebasan untuk memilih, tetapi secara rohaniah belum dewasa. Dia tidak diciptakan 

dengan kesempurnaan perilaku, dia bukanlah sekedar robot yang diciptakan untuk 

berfungsi seperti yang telah ditentukan. Allah kemudian mengambil langkah-langkah 

untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk membentuk perilaku yang 

menyerupai ciri-ciri Allah. Caranya adalah mudah: si manusia diuji. Dia diberikan 

sebuah perintah, Firman Sang Allah Pencipta kepada ciptaan-Nya:  

 

“Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Semua pohon dalam 

taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan 

tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada 

hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” (Kejadian 2:16,17) 

 

Perintah ini masuk akal dan sesuai dengan berkah-berkah yang dinikmati oleh 

manusia. Allah telah membuat taman Eden, dan menempatkan manusia sebagai 

penguasanya. Taman Eden merupakan tempat yang terindah di dunia, dan tidak 

pernah ada yang menandinginya. Tempat tinggal Adam sangatlah menyenangkan. 

Tidak ada sesuatu pun yang jahat, dan apa yang ia harus lakukan hanyalah 

mengusahakan dan memeliharanya (Kejadian 2:15). Allah adalah pemilik dan yang 

menyediakan bumi ini, manusia merupakan penghuni yang beruntung. “TUHAN 

Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 

mengusahakan dan memelihara taman itu.” 

 

Namun bagaimanakah Adam dapat memiliki kebebasan penuh untuk tetap taat kepada 

Allah? Allah sungguh-sungguh tidak menginginkan ketaatan yang buta dan tanpa 

kasih, melainkan suatu kemauan yang cerdas – bagaimanakah hal tersebut mungkin 

terjadi? Tidak seperti kita, Adam menikmati daya pikir yang tidak dikotori oleh 
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kejahatan; tidak terdapat noda di dalamnya, hanyalah “kebaikan” di luar. Ingat belum 

ada dosa pada waktu itu. 

 

Ular di taman Eden 

 

Kehadiran seekor ular di taman mungkin terkesan aneh bagi kita. Beberapa orang 

menyarankan ular sebagai bentuk tubuh kejahatan, suatu kumpulan kejahatan yang 

datang dari luar dunia. Dengan kata lain, melalui pandangan seperti itu,si ular adalah 

Setan yang berusaha merusak hasil-karya Allah. Tulisan di Kejadian tidak 

menyebutkan hal itu sama sekali, dan dengan memperkenalkan gagasan tersebut maka 

kita menciptakan masalah-masalah baru yang tidak membantu kita memecahkan 

pertanyaan-pertanyaan semula. Lalu siapa ular itu? Bagaimana kita harus 

menganggapnya?  

 

Pada awalnya, kita diberitahu bahwa semua ciptaan Allah adalah “sangat baik”. 

Kemudian kita diberitahu bahwa si ular merupakan “binatang di darat” (Kejadian 

3:1). Beberapa orang mempertanyakan apakah kata-kata “paling cerdik dari segala 

binatang di darat” berarti bahwa ular merupakan seekor binatang. Tentu saja hal itu 

disebutkan karena memang sesungguhnya ular merupakan seekor binatang di darat.  

 

Kemudian, sangatlah sulit untuk membayangkan bahwa Allah membiarkan masuknya 

perwujudan kejahatan di dalam taman-Nya, ataupun kegagalan-Nya untuk 

memperingatkan Adam seandainya penyelundupan tersebut benar-benar terjadi. Dari 

sisi lain, sesuai dengan apa yang tertulis, si ular merupakan salah satu ciptaan di 

dunia, sehingga Adam sudah menyadari keberadaan serta kecenderungannya karena 

Allah telah menunjukkan segala binatang, satu demi satu, dan Adam memberikan 

mereka nama. 

 

“Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala 

burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, 

bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada 

tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.” (Kejadian 

2:19) 

 

Tetapi si ular dapat berbicara, dan memiliki kemampuan untuk mengamati dan 

mengambil kesimpulan. Ini membuatnya unik. Jelas-jelas, banyak binatang memiliki 

kemampuan untuk mengamati dan merasakan alam di sekitar mereka, serta 

mengartikan penemuan tersebut demi keselamatan mereka. Tetapi tidak terdapat 

binatang hidup saat ini yang memiliki kemampuan untuk bercakap-cakap dengan 

manusia. Ini bukanlah alasan untuk meragukan tulisan dalam Alkitab, dan 

bagaimanapun juga, penjelasan tentang si ular yang telah diberikan oleh Allah kepada 

kita adalah bahwa si ular merupakan mahluk yang luar biasa.  

 

Di samping kemampuan untuk berbicara dan berpikir, si ular tidak memiliki kekuatan 

gaib, dan tidak terdapat tulisan di Kejadian yang membenarkan kesimpulan bahwa si 

ular menggunakan, ataupun memiliki kekuatan gaib. Walaupun demikian, si ular 

sangat berperan dalam tragedi di taman Eden, dan kita harus menyimpulkan bahwa ini 

telah diduga oleh Allah.  

 

Lalu mengapa si ular diciptakan? Terutama, mengapa dia dibolehkan untuk menemui 
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Hawa jika berakhir dalam mala-petaka seperti itu? Sangatlah berbahaya bagi kita 

untuk berfilsafat atau mengartikan hal-hal melampaui apa yang diceritakan oleh 

Alkitab – kesimpulan-kesimpulan seperti itu biasanya membawa kita ke jalan yang 

salah, karena berdasarkan pemikiran manusia.  

 

Kita dapat merasa pasti akan keberadaan Allah. Dia adalah Maha Bijaksana dan Maha 

Benar. Dia baik dan dermawan. Dia telah mencipatakan manusia dengan kesempatan 

mulia, dan menganugerahkan kepadanya hak istimewa untuk menyadari keberadaan 

Allah. Adam dikaruniai berkah-berkah tak terhitung. Dia mengetahui perintah Allah. 

Untuk sementara waktu, dia tidak mengetahui kejahatan. Oleh karena itu, dari satu 

sisi, tidak terdapat pencobaan terhadap kepatuhannya pada saat dia berdiam di alam 

yang damai, dengan jiwa dan raga yang bersih.  

 

Si ular memberikan komentar dalam percakapannya dengan manusia untuk 

direnungkan. Hal itu hanyalah merupakan suatu pandangan, tanpa bukti sama sekali. 

Apa yang dikatakan oleh si ular yang bertentangan dengan pengetahuan Hawa tidak 

memiliki bukti-bukti sama sekali. Si ular “mengatakan”, tetapi tidak memberikan 

bukti. Dia mengambil hal-hal yang diketahui oleh Hawa dan memberikan pengertian 

baru, yang sama sekali salah dan tidak didukung oleh bukti-bukti. Bukannya kematian 

sebagai akibat dari dosa, melainkan kehidupan serta kemuliaan dan persamaan dengan 

Allah.  

 

Dalam semua itu, si ular tidak mengatakan bahwa ia memiliki kuasa apapun. Dia tidak 

memberikan apapun kecuali gagasan-gagasan, yang tidak didukung oleh satu bukti 

pun. Kata-katanya apakah merupakan perlawan secari langsung terhadap apa yang 

difirmankan Allah – “sekali-kali kamu tidak akan mati” – atau pemalsuan berkah 

yang akan terjadi setelah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik 

dan yang jahat – “kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang 

jahat”.  

 

Dusta si ular yang luar biasa, “sekali-kali kamu tidak akan mati”, merupakan kunci 

dari bujukannya. Kebohongan ini tidak ditentang oleh pemikiran Hawa yang tidak 

berdosa, meskipun ia mengetahui Firman Allah. Dia membiarkan gagasan-gagasan 

busuk tersebut membangkitkan keinginan alamiahnya, yang sampai saat itu masih 

murni, dan secara bodoh mengikuti kehendaknya dan menentang Allah. Sebelumnya, 

keinginan-keinginannya mengarahkan Hawa untuk hidup sesuai kehendak Allah, 

tetapi sekarang dia membakar dan mengotori mereka. Dia telah tertipu. Adam 

mengikuti tawarannya, dengan penuh kesadaran. Dia menanggung kesalahan dan 

tanggung-jawab terbesar, karena dia adalah bagian dari ciptaan Allah yang utama, dan 

telah membiarkan istrinya yang memiliki kelemahan untuk diperdayakan oleh 

kelicikan si ular.  

 

Komentar di Perjanjian Baru tentang Hawa dan Adam memberitahukan kita 

kenyataan yang sesungguhnya: 

 

“Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.” (2 Korintus 11:3) 

“Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda 

dan jatuh ke dalam dosa.” (1 Timotius 2:14) 

 

“Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang.” (Roma 5:12) 
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Adam dan Hawa tahu bahwa mereka telah berdosa, dan secara menyakitkan mereka 

sadar bahwa mereka telah mengotori suara-hati mereka. Rasa malu dan ketakutan 

menyelubungi mereka. Ketelanjangan mereka memalukan, dan mereka membuat 

penutup dengan serabutan. Tetapi baik daun ara sebagai cawat mereka, maupun 

persembunyian di balik pepohonan di taman tidak dapat menyelamatkan mereka dari 

penghakiman Allah.  

 

Dosa dan Maut 

 

Sejak saat itu mereka hidup dalam keadaan berdosa. Dosa ialah pelanggaran hukum 

Allah (1 Yohanes 3:4). Tidak hanya itu, mereka kemudian akan mati: “Sebab upah 

dosa ialah maut” (Roma 6:23). Mereka telah melangkah dari kesucian dan kedamaian, 

menuju pendosaan dan kesusahan. Dosa mereka telah memisahkan mereka dengan 

Allah, dan akibatnya mulai terlihat.  

 

Sama – Seperti perintah pertama Allah yang dikatakan secara jelas kepada Adam, 

maka demikian pula Ia mengungkapkan dan menyatakan akibat dari pada dosa 

mereka. Penyanggahan mereka dengan menyalahkan orang lain – Adam menyalahkan 

Hawa dan secara tidak langsung menyalahkan Allah sendiri, dan Hawa menyalahkan 

si ular – tidak dihiraukan. Masing-masing harus menanggung hukuman mereka 

sendiri. Si ular tidak memiliki tanggung-jawab kepada Allah, karena ia tidak pernah 

diberi perintah, dan bagaimanapun juga tidak diciptakan menurut gambaran Allah. 

Walaupun demikian, Allah menghukumnya karena peranannya dalam kejadian 

tersebut. Dia kehilangan salah satu kelebihannya, dan sejak itu harus menjalar dengan 

perutnya di tanah. Selanjutnya, Allah berkata kepada si ular: 

 

“Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan 

engkau akan meremukkan tumitnya.” (Kejadian 3:15) 

 

Dalam inti kata-kata tersebut terdapat mutiara yang tak ternilai. Di dalam pernyataan 

permusuhan dan pertikaian, tersinyar harapan yang akan mengikat perhatian kita 

dalam cerita lebih lanjut.  

 

Pernyataan hukuman kepada Adam dan Hawa adalah demikian:  

 

“Firman-Nya kepada perempuan itu: ‘Susah payahmu waktu mengandung akan 

Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; 

namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.’  

 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: ‘Karena engkau mendengarkan 

perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan 

kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; 

dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur 

hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan 

tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau 

akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena 

dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali 

menjadi debu.’” (Kejadian 3:16-19) 
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Rasa malu, kesedihan, kerja-keras dan kematian telah datang ke dunia, dan 

demikianlah keadaannya dunia ini dimana keturunan Adam dan Hawa hidup – di luar 

taman Eden. Di halaman-halaman berikut kita akan membahas akibat dari keadaan 

tersebut, mencari pengertian semua itu, dan menemukan jawaban sepenuhnya dari 

teka-teki di atas.  
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3. MAUT: TEMAN ATAU MUSUH? 

 

Di antara sekian persoalan yang menarik perhatian sejumlah penulis dan penggubah 

lagu, cinta dan kematian, baik secara terpisah maupun bersamaan, tentunya termasuk 

di deretan atas. Cinta dan kematian memiliki daya tarik tersendiri, dan telah 

menghasilkan beberapa tokoh besar di dunia nyata maupun khayalan. Tetapi hanyalah 

jika kita membaca Alkitab, keduanya terpadu dalam kemegahan dan keindahan. 

Perpaduan tersebut sangatlah dahsyat, sehingga mampu mengubah seorang pendosa 

menjadi saleh, budak-budak menjadi bebas, dan orang-orang tak berdaya menjadi 

penakluk yang berhasil. Demikianlah Firman yang sering kita baca: 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

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

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

 

Kata-kata Kristus sendiri memiliki keampuhan yang sama: 

 

“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan 

nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” (Yohanes 15:13)  

 

Cinta dan kematian berpadu dalam Tuhan Yesus Kristus melalui penebusanNya. 

Perjanjian Baru mengingatkan ini dengan pesan pengharapan: 

 

“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) 

 

Adalah kebesaran dari kasih ini yang membawa perubahan pada orang-orang lain. 

Perbedaan dari kematian inilah yang menyediakan penebusan di luar daya pikir kita, 

dan merupakan sumber dari kehidupan kekal, sumber penyelamatan. Inilah kabar 

gembira yang pasti dari Alkitab. 

 

Lalu bagaimana dengan kematian kita? Apakah itu merupakan teman atau musuh? 

Apakah itu akhir dari segalanya, atau pintu menuju keberadaan yang baru?  

 

Dunia penuh dengan gagasan-gagasan mengenai persoalan ini. Segala macam, dari 

kebinasaan sempurna yang selamanya, hingga reinkarnasi yang berulang-ulang dapat 

ditemukan dalam kepercayaan-kepercayaan manusia. Semua kepercayaan itu berasal 

dari kepercayaan penyembahan berhala di seluruh dunia. Apakah kebenaran dari 

persoalan ini?  

 

Kami percaya bahwa kebenaran itu jelas, dan ditemukan baik dalam Perjanjian Lama 

maupun Baru. Marilah kita membahas persoalan ini satu per satu. Pada awalnya, 

kehidupan datang dari Allah. Berikut adalah kutipan Alkitab sekali lagi: 

 

“Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu 

menjadi makhluk yang hidup.” (Kejadian 2:7) 
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“Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas 

langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga 

tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena 

Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua 

orang.” (Kisah Para Rasul 17:24,25)  

 

Meskipun manusia adalah ciptaan yang khusus dan unik, dia bukan satu-satunya yang 

memiliki nafas kehidupan, ataupun satu-satunya yang menjadi mahluk hidup. 

Diceritakan bahwa ketika banjir menutupi seluruh dunia di jaman Nuh: 

 

“Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, 

ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, 

serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, 

segala yang ada di darat.” (Kejadian 7:21,22)  

 

Keunikan manusia terletak pada kemampuannya untuk menikmati kehidupan 

rohaniah, yang telah dihancurkan ketika ia berpaling dari Firman Allah melalui 

ketidakpatuhannya. Dia memutuskan hubungan antara dirinya dengan Allah, dan 

menempatkan dosa dalam persahabatannya Dia. Seperti yang telah kita baca 

sebelumnya, salah satu akibat ketidakpatuhan adalah menjadi mahluk hidup yang 

akan mati, dan kemudian menderita seperti apa disebutkan dalam tulisan Ibrani 2:15 

sebagai, “takutnya kepada maut”. Apakah itu ketakutan akan maut? Hal apa tentang 

maut yang menimbulkan perasaan seperti itu? Tentu saja Firman yang dinyatakan 

oleh Allah memberikan alasan yang kuat:  

 

“Lalu firman-Nya kepada manusia itu: ‘Karena engkau mendengarkan perkataan 

isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: 

Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan 

bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: 

semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-

tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau akan 

mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari 

situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi 

debu.’” (Kejadian 3:17-19) 

 

Melalui jalan tersebut Allah menetapkan akibat dosa yang dibuat Adam. Dosa akan 

menyebabkan kematian. Maka kehidupan akan berhenti dan hancur menjadi debu dari 

mana manusia berasal. Penjelasan sederhana ini – kembali ke debu – merupakan 

ungkapan Alkitab yang seringkali digunakan dalam membicarakan akhir kehidupan. 

Prosesnya dijelaskan dengan kata-kata yang berbeda di bagian lain Alkitab, tetapi 

akibatnya tetap sama: kehidupan berakhir dan si manusia binasa. Karena inilah, 

ketakutan akan maut timbul. Adam dan Hawa menyadari dengan baik bahwa si ular 

bersalah dan dipihak Allah Ia bersungguh-sungguh mengenai apa yang dikatakan-

Nya.  

 

Kenyataan ini sangat tidak mengenakkan bagi kita semua, dan dihindari oleh banyak 

orang yang memilih untuk berpikir lain. Tetapi dapat dikatakan dengan penuh 

keyakinan, bahwa terdapat masa depan yang lebih menakjubkan daripada maut; 

walaupun pengharapan itu menuntut kita untuk menghadapi dengan jujur ajaran 

Alkitab mengenai kematian:  
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“Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu; siapakah yang akan 

bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati?” (Mazmur 6:6) 

 

“Apakah Kaulakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit 

untuk bersyukur kepada-Mu? … Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, 

dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-

keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa?” 

(Mazmur 88:11-13) 

 

“Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat 

meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati?” (Mazmur 89:49) 

 

“Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang 

yang turun ke tempat sunyi.” (Mazmur 115:17) 

 

“Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak 

dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke 

tanah; pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.” (Mazmur 146:3,4) 

 

“Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, 

dan sebagai apakah ia dapat dianggap?” (Yesaya 2:22) 

 

Gambaran Perjanjian Lama tersebut adalah sempurna. Selanjutnya, mereka selaras 

dengan cerita Alkitab mengenai penciptaan dan dengan Firman Allah ketika manusia 

berdosa. Semua manusia saleh di Perjanjian Lama memiliki pengertian yang sama 

tentang maut, dan mereka tidak pernah mencoba untuk menghindari persoalan itu 

dengan cara lain.  

 

Tentu saja, terdapat orang-orang yang mengajarkan pengertian lain. Mereka bukanlah 

pengikut Firman Allah yang taat. Mereka terus terang melawan Firman Allah, 

kemudian merajuk orang-orang lain untuk percaya akan kebohongan ular: “sekali-kali 

kamu tidak akan mati.” Ajaran yang salah ini menyesatkan banyak orang. Lebih parah 

lagi, ajaran-ajaran tersebut dibarengi dengan praktek-praktek yang mengakui bahwa 

orang-orang berduka (atau orang-orang lain) dapat berhubungan dengan orang mati. 

Mereka mengabaikan Firman Allah yang jelas, bahwa “orang yang mati tak tahu apa-

apa” (Pengkhotbah 9:5). Ajaran takhyul, serta mereka yang mengikuti atau 

melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan atas manusia lain, telah 

dikutuk mutlak oleh para nabi: 

 

“Dan apabila orang berkata kepada kamu: “Mintalah petunjuk kepada arwah 

dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit,” maka jawablah: 

“Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada allahnya? Atau 

haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang 

hidup?” “Carilah pengajaran dan kesaksian!” Siapa yang tidak berbicara sesuai 

dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.” (Yesaya 8:19,20) 

 

Pengharapan akan Kebangkitan 

 

Gagasan bahwa kita dapat selamat dan luput dari kematian melalui cara begini atau 
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begitu telah terpancang akarnya di benak banyak orang. Ajaran akan keabadian jiwa 

telah mengalahkan ajaran Alkitab mengenai kematian, dan sebagai akibatnya berbagai 

macam ajaran salah lainnya telah dirumuskan dan dipercayai. Bahkan beberapa orang 

yakin bahwa jika kita tidak mempercayai kepercayaan jiwa yang abadi, maka kita 

memungkiri ajaran Alkitab. Kami yakin bahwa hal itu tidaklah benar. Sebaliknya, 

kepercayaan terhadap ajaran jelas Alkitab mengenai ketidaksadaran orang-orang mati 

merupakan langkah yang pasti dalam memahami salah satu kekayaan terbesar Firman 

Allah: yaitu ajaran akan kebangkitan dari kematian sebagai jalan menuju kehidupan 

kekal.  

 

Beberapa pembaca akan terkejut bahwa dalam Alkitab, kata-kata “kekal” dan “jiwa” 

tidak pernah dituliskan secara bersamaan. Kekekalan merupakan kodrat Allah yang 

mutlak, dan hanya Dia sendiri yang memilikinya. Oleh karena itu, kata-kata “kekal” 

atau “tidak dapat mati/binasa” hanya digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan 

keberadaan Allah, dan kehidupan yang akan dikaruniakan kepada orang-orang 

beriman setelah mereka dibangkitkan dari kematian. Berikut adalah daftar ayat-ayat 

Perjanjian Baru di mana kata-kata “kekal” atau “tidak dapat mati/binasa” tertulis 

dalam Alkitab. Untuk mempermudah, mereka dibagi dalam kelompok yang berlaku 

bagi Allah, dan yang mana kekekalan dijanjikan oleh Allah kepada manusia: 

 

Tentang Allah: 

 

“Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah 

yang kekal, yang tak nampak, yang esa! Amin.” (1 Timotius 1:17) 

 

“Yaitu saat yang akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang 

penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah 

satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak 

terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat 

melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.” (1 Timotius 

6:15,16) 

 

Tentang janji Allah kepada manusia: 

 

“Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, 

yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak 

dapat binasa.” (2 Timotius 1:10) 

 

“Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada 

mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan 

ketidakbinasaan, … Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai 

dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi 

dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.” (Roma 2:6,7,16) 

 

“Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan 

yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang 

dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 

mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang 

tertulis: “Maut telah ditelan dalam kemenangan.” (1 Korintus 15:53,54) 
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Sangatlah jelas jika kita membandingkan kumpulan ayat-ayat Perjanjian Baru dengan 

ayat-ayat sebelumnya, bahwa Perjanjian Baru dan Lama selaras dalam mengajarkan 

kebenaran yang sama. Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa maut merupakan 

akhir dari keberadaan yang mana terdapat harapan akan kebangkitan dari maut, 

menuju kehidupan kekal bagi orang-orang yang iman dan jalan kehidupannya telah 

berkenan bagi Allah.  

 

Tetapi ajaran tentang jiwa yang kekal sangatlah tegar, dan orang-orang yang 

mempercayainya berpegang kuat terhadap segala macam ayat Alkitab untuk 

meneguhkan kepercayaan mereka. Di samping kejelasan dari ayat berikut (yang telah 

kita kutip sebelumnya), alasan umum yang diberikan untuk menyangkalnya adalah: 

bahwa kutukan tersebut hanya berlaku bagi tubuh badaniah Adam, bukan jiwanya. 

Dengan kata lain, Adam yang sesungguhnya (jiwanya) hidup di dalam tubuh Adam, 

dan jiwa ini akan luput dari kematian. Kita telah melihat bahwa tidak terdapat 

secuplik pembenaran terhadap gagasan tersebut dalam tulisan penciptaan manusia. 

Setidak-tidaknya, seandainya terdapat Adam yang sesungguhnya di dalam tubuh luar 

yang memiliki keberadaan sendiri, di ayat berikut Allah tentunya ber-Firman kepada 

Adam yang sesungguhnya: 

 

“… dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali 

lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan 

engkau akan kembali menjadi debu.” (Kejadian 3:19) 

 

Sekalipun demikian, marilah kita membehas lebih dalam pengertian kata “jiwa”. 

Untuk mendapatkan pengertain yang benar, kita akan mempelajari penggunaan kata 

tersebut dalam tulisan aslinya. 

 

• “nephesh” – bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama, dan 

• “psuche” – bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. 

 

Kedua kata tersebut digunakan beratus-ratus kali dalam tulisan aslinya, tetapi tidak 

selalu diterjemahkan sebagai “jiwa” dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Di 

kutipan-kutipan berikut, kata “nephesh” atau “psuche” dalam bahas Ibrani telah 

digarisbawahi. Dengan mempelajari penggunaan kata dalam bahasa aslinya, kita dapat 

mamahami lebih baik apa makna dari kata tersebut. Pada dasarnya, mereka 

menjelaskan segala sesuatu yang biasanya kita hubungkan dengan keberadaan hidup 

manusia. 

 

“Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan 

orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka.” 

(Ayub 24:12) 

 

“… sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka 

yang membawa maut” (Ayub 33:22) 

“Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. 

Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah 

menjawab aku!” (Mazmur 22:21-22) 

 

“Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri 

yang jauh.” (Amsal 25:25) 
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“Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang 

tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, 

bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba TUHAN diangkut 

tertawan.” (Yeremia 13:17) 

 

“Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan 

dibasmi dari umat kita.” (Kisah Para Rasul 3:23) 

 

Sangatlah sulit untuk menemukan bukti yang lebih meyakinkan bahwa kata 

“nephesh” atau “psuche” di ayat-ayat tersebut dimaksudkan sebagai manusia yang 

hidup, dan akan mati. Kemudian, jelas sekali bahwa mereka dapat mati dan 

dikuburkan, sama seperti apa yang kita harapkan dari kutukan maut atas Adam. 

Berikut adalah dua ayat lagi yang menyatakan cerita yang sama:  

 

“Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan 

impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami 

terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih 

setia-Mu!” (Mazmur 44:25-27) 

 

 “Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat 

meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati?” (Mazmur 89:48) 

 

Bandingkan kedua ayat berikut: satu adalah pernyataan Perjanjian Lama dan yang 

lainnya merupakan perkataan Kristus sendiri bahwa kematiannya sudah dekat.  

 

“Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! 

Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati.” (Yehezkiel 18:4) 

 

“… lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati 

rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku.” (Matius 26:38) 

 

Terdapat keselarasan antara kedua Perjanjian, dan ajaran yang sama tentang jiwa dan 

maut.  

 

Terakhir dalam hubungan ini, kata “nephesh” atau “psuche” terkadang digunakan 

sebagai kehidupan manusia, tetapi tidak pernah menyarankan bahwa ada bagian dari 

manusia yang terus hidup setelah kematian. Berikut adalah dua contoh: yang pertama 

adalah nubuat tentang kematian Yesus; dan yang kedua diambil dari perumpamaan 

Yesus: 

 

“Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai 

rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu 

sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena 

ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa 

banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.” (Yesaya 53:12) 

 

“Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga 

jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk 

siapakah itu nanti?” (Lukas 12:20) 
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Judul dari bab ini mempertanyakan, Maut: Teman atau Musuh? Alkitab menjawab hal 

ini dengan jelas: Musuh! Bahkan, bab dalam Alkitab mengenai kemenangan tentang 

kebangkitan, 1 Korintus 15:26 menyatakan, “Musuh terakhir, yang dibinasakan ialah 

maut”. Musuh itu dapat ditaklukkan dan kemenangan adalah melalui Tuhan Yesus 

Kristus. Kita akan membangun tema ini secara lebih terperinci. Untuk sementara 

waktu, berikut terdapat beberapa pilihan ayat-ayat Alkitab, diatur sedemikian rupa 

untuk memberitahukan kita bagaimana penyelamatan dari musuh kita dapat dicapai:  

 

“Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-

bangsa. Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, 

di hadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang 

yang tidak dapat menyambung hidup.” (Mazmur 22:29-30) 

 

“Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain; tidak ada 

yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan 

jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak 

berpengalaman.” (Mazmur 19:7-8) 

 

“Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi 

orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.” (Ibrani 10:39) 

 

“… ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari 

jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan 

menutupi banyak dosa.” (Yakobus 5:20)  

 

“Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, 

sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, 

hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 

Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari 

benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal.” (1 Petrus 

1:22,23) 

 

“Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh 

maut; mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang 

mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku 

dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Sela.” (Mazmur 

49:15-16) 

 

 “Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, 

akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk 

mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.” (Daniel 12:2) 

 

“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) 

 

Perubahan dari tubuh yang akan mati menjadi tubuh yang mulia merupakan 
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perubahan dari mahluk hidup menjadi mahluk yang hidup selamanya. Demikianlah 

ajaran Alkitab, yang selaras dengan pengetahuan kita tentang hidup dan maut. 

Kenyataan tersebut memungkinkan penebusan dari dosa dan kematian melalui Tuhan 

Yesus Kristus. Tuhan Allah telah menciptakan manusia pertama pada awalnya, dan 

menghukumnya ketika ia berdosa. Kita semua mewarisi hukuman dan kodrat fananya. 

Yesus adalah Sang Juru Selamat, penawar racun mulia dari segala penyakit umat 

manusia. Jalan menuju keselamatan dimulai pada kehidupan sekarang, jika kita 

memusatkan hati dan pemikiran kita kepada Allah melalui Kristus dengan cara yang 

benar. Keselamatan ini akan diwujudkan pada saat Kristus kembali ke bumi, ketika ia 

membangkitkan orang-orang yang tidur dalam kematian, dan mengaruniakan 

kehidupan kekal bagi orang-orang beriman – yaitu kehidupan kekal dalam tubuh 

mulia di Kerajaan Kristus di bumi.  

 



21 

4. AWAL DARI JANJI-JANJI ALLAH 

 

“Janji, janji.” Kata-kata tersebut memiliki makna hampa dan terdengar remeh di 

telinga modern. Kekecewaan pahit dan keserakahan manusia telah menyebabkan hal 

tersebut. Manusia menginginkan masa depan sekarang. Dia menuntut kepuasan. Lebih 

parah lagi, manusia telah meremehkan arti dari semua janji yang ia buat, dan 

menganggap hal itu seperti wajar saja, atau pantas jika situasi baru seakan-akan 

mendukung keputusannya, atau bahkan jika ia “merasa demikian”. 

 

Pada dasarnya sebuah janji menyangkut masa depan. Dalam beberapa kasus, 

pemenuhannya tergantung dari pelaksanaan syarat-syarat oleh pemberi atau penerima 

janji. Janji-janji manusia memiliki resiko untuk dihalangi oleh hal-hal yang tak 

terduga di masa depan. Banyak orang yang, terdesak oleh keadaan di luar kuasa 

mereka, tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah diucapkan.  

 

Entah atas kemauan sendiri atau tidak, kita semua membuat janji-janji, sebagian kecil 

dan lainnya besar. Akad nikah tentu saja merupakan salah satu yang terbesar. Adalah 

merupakan pencerminan yang menyedihkan terhadap masyarakat kita bahwa akad 

tersebut seringkali dianggap ringan dan diputuskan. Hal itu merupakan kutukan di 

masyarakat modern yang materialistik – jalan kehidupan mereka dipenuhi oleh 

perceraian dan patah hati, serta anak-anak yang terombang-ambing karena mereka 

tidak dapat menjalani masa kecil bersama kedua orang-tua yang telah membawa 

mereka ke dunia ini. Semua itu seharusnya tidak terjadi. Jalan kehidupan Kristen yang 

benar menciptakan banyak situasi yang mendukung kelanggengan pernikahan, serta 

rumah di mana kebaikan dan kesalehan berjaya. Itu adalah apa yang diharapkan oleh 

Allah.  

 

Lalu bagaimana dengan janji-janji Allah? Apakah Ia selalu memegang janji yang 

dibuat-Nya? Janji-janji apakah itu, dan bagaimana janji-janji itu menyangkut diri kita? 

Apakah janji-janji itu bergantung kepada manusia maupun Allah, atau Allah sendiri, 

bagi perwujudannya?  

 

Allah mulai membuat janji-janji kepada manusia ketika dosa pertama dibuat. Dilema 

manusia dipadani dengan kemauan Allah untuk membantu. Janji-janji Allah berasal 

dari naluri kebaikan Allah, bukan dari sebuah kewajiban atau hutang kepada manusia. 

Janji-janji tersebut sangat megah dan pasti. Intisari dari janji-janji tersebut tidak 

tergantung kepada apapun kecuali kepada kesetiaan Allah dalam pemenuhannya.  

 

Allah tidak melihat ke masa depan yang tidak pasti, sebagaimana seorang manusia 

harus melihat; tetapi Dia melihat akhir segala dari awalnya. Allah menantang manusia 

dengan kenyataan ini. Dia menyatakan kesanggupan-Nya untuk berbicara akan masa 

depan dengan kepastian seolah-olah hal tersebut adalah jaman sekarang, sebagai bukti 

mutlak bahwa Dia adalah Allah. Demikianlah tertuliskan dalam Alkitab:  

 

“Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding 

bersama-sama: Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan 

memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang 

lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! Allah yang adil dan Juruselamat, tidak 

ada yang lain kecuali Aku!” (Yesaya 45:21) 
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“… yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman 

purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan sampai, 

dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan.” (Yesaya 46: 10) 

 

Pernyataan-pernyataan dari Yang Maha Kuasa dapat dibuktikan melalui nubuat-

nubuat-Nya yang tercatat dalam Alkitab, disertai dengan penggenapannya di waktu 

yang ditentukan, secara tepat dan sempurna seperti apa yang dinubuatkan. Terdapat 

contoh-contoh menakjubkan mengenai ini baik di Perjanjian Lama maupun Baru, dan 

kita akan membahas beberapa di antaranya nanti. Dasar dari nubuat Alkitab adalah 

rencana Allah dan pemberitaannya yang tepat kepada orang-orang kudus jauh 

sebelum pemenuhannya: 

 

“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.” (2 Petrus 1:19-21) 

 

Janji-janji merupakan nubuat khusus. Janji-janji itu akan dipenuhi dengan kepastian 

yang sama seperti nubuat-nubuat Allah lainnya yang telah digenapi pada waktunya. 

Selanjutnya, karena Yesus Kristus merupakan dasar dari penyelamatan dan kita semua 

bergantung kepadanya, Allah memberikan lebih banyak janji-janji dan nubuat-nubuat 

tentang Yesus daripada tentang apapun atau siapapun di sepanjang masa. Hal tersebut 

dilakukan untuk meyakinkan kita dan untuk membuang semua keraguan terhadap 

harapan kita akan janji kehidupan kekal. Tidak lama setelah kebangkitannya dari 

kematian, Kristus menunjukkan semua nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama 

mengenai dirinya kepada para rasul, demi kepentingan mereka. Para rasul 

menggunakan penjelasan tersebut sebagai bukti ketika mereka mengabarkan Injil 

kepada kaum Yahudi dan bangsa-bangsa lain:  

 

“Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya 

hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para 

nabi! Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam 

kemuliaan-Nya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang 

Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-

nabi. … Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus 

menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi: 

dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.” (Lukas 24:25-

27,46,47) 

 

Maka Paulus, dalam mewartakan Injil, menyatakan: 

 

“Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah 

kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai 

dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, 

pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci.”(1 Korintus 15:3,4)  
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Kita dapat memiliki kepercayaan penuh atas janji-janji Allah. Allah itu selalu setia, 

dan tak pernah terdapat setitikpun ketidakpastian dalam diri-Nya: 

 

“Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah 

yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang 

kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu 

keturunan.” (Ulangan 7:9) 

 

“Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus 

Kristus, Tuhan kita, adalah setia.” (1 Korintus 1:9) 

 

Inilah dasar dari iman. Terkadang manusia mengharapkan iman, seolah-olah iman 

dapat melonjak dari dalam diri mereka tanpa sebab, atau meloncat dari kegelapan. Hal 

itu sangat jauh dari kebenaran. Iman bersumber dari pengaruh Firman Allah, dan dari 

bukti-bukti mutlak yang terpancar darinya. Iman adalah:  

 

“… penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah 

Ia janjikan.” (Roma 4:21) 

 

Demikianlah iman yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang beriman lainnya di 

jaman dahulu terhadap Allah. Tanpa iman tersebut, tidaklah mungkin untuk menjadi 

pengikut Kristus. Iman seperti itulah yang Yesus sendiri miliki: 

 

“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) 

 

Bagaimanakah Allah dapat meyakinkan kita tentang masa depan, kecuali dengan 

berulang-kali mem-Firmankan nubuat-nubuat tentang masa depan dan selalu 

menggenapinya tanpa kegagalan? Hanya Allah yang dapat melakukan hal tersebut, 

dan Dia menggunakan kenyataan itu untuk menantang orang-orang yang tidak 

percaya, maupun mereka yang berpaling kepada takhyul untuk meramalkan masa 

depan. 

 

“Ajukanlah perkaramu, firman TUHAN, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman 

Raja, Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa 

yang akan terjadi! Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami 

memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, 

supaya kami mengetahui kesudahannya! Beritahukanlah hal-hal yang akan 

datang kemudian, supaya kami mengetahui, bahwa kamu ini sungguh allah; 

bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-

sama tercengang melihatnya!” (Yesaya 41:21-23) 

 

“Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang 

telah kaurepotkan dari sejak kecilmu; mungkin engkau sanggup mendatangkan 

bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah 

karena banyaknya nasihat! Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-

orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang 
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pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu!” (Yesaya 

47:12,13) 

 

Tantangan tersebut tetap ada. Manusia tetap tak berdaya, bahkan di jaman sekarang 

yang penuh teknologi komputer canggih, tidak ada yang dapat meramalkan dengan 

tepat kejadian-kejadian besar di dunia. Manusia berusaha memuaskan diri mereka 

dengan berbagai tebakan. Semua itu adalah sia-sia dalam menentukan masa depan 

manusia.  

 

Allah mengetahui. Allah ber-Firman. Allah melakukan. Allah membuat janji dan dia 

memenuhi-Nya. Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Maha dan mengharapkan iman 

kita. Allah itu benar dan dapat dipercaya. Allah itu baik dan penuh kasih. Allah ingin 

menyelamatkan kita dan akan berbuat demikian jika kita mempercayai-Nya. Masa 

depan kita adalah pasti, jika kita memasrahkan diri kepada lindungan Allah dengan 

mempercayai apa yang telah Ia Firmankan. Kristus merupakan perwujudan nubuat 

terbesar di sepanjang masa, dan dia adalah jaminan Allah kepada kita bahwa kita 

dapat diselamatkan. “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” (Lukas 1:37). Bagi 

yang meragukan, Allah ber-Firman, “Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-

Ku?” (Yeremia 32:27).  

 

Dengan pengakuan kita akan ketidakberdayaan manusia, dan keyakinan akan 

kebaikan dan kesetiaan Allah, marilah kita membaca janji pertama Allah. Janji itu 

diutarakan di taman Eden, sebelum Adam dan Hawa diusir keluar: 

 

“Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan 

engkau akan meremukkan tumitnya.” (Kejadian 3:15) 

 

Janji tersebut memiliki teka-teki. Akan terdapat permusuhan, sebuah pertentangan 

yang akan berlanjut di jaman-jaman yang akan datang. Pada akhirnya kejahatan si ular 

akan diakhiri. Sang Juru Selamat akan meluncurkan serangan mautnya (dengan 

meremukkan kepala si ular), walaupun dia sendiri akan menderita luka (di tumitnya).  

 

Keturunan Wanita 

 

Sementara Hawa, tanpa penjelasan lebih lanjut, tidak dapat memahami sepenuhnya 

arti dari janji tersebut, kita mengetahui bahwa pada akhirnya dia mengerti dan 

mempercayainya. Dia memahami bahwa melalui keturunannya kejahatan akan dicekal 

dan sumbernya dikalahkan. Sangatlah menarik, karena ketika anak pertamanya lahir 

(setelah kematian Abel), Hawa menyatakan, “Aku mendapat seorang anak laki-laki 

dengan pertolongan TUHAN”(Kejadian 4:1). Tampaknya Hawa telah merenungkan 

janji akan kedatangan seorang keturunan, Sang Juru Selamat. Hawa salah dalam 

menebak siapa keturunan tersebut, tetapi harapannya adalah benar.  

 

Beribu-ribu tahun harus berlalu sebelum teka-teki tersebut dijelaskan sepenuhnya. 

Dalam sementara waktu, orang-orang beriman tetap mengharapkan Sang Juru 

Selamat, dan Allah membantu menguatkan iman mereka dengan janji-janji lain yang 

lebih terinci.  
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Sangatlah penting untuk dicatat bahwa janji pertama tersebut tidak memiliki syarat. 

Allah menjanjikan, dan Allah akan memenuhi. Janji tersebut bergantung kepada Allah 

sendiri. Keselamatan adalah berkah pemberian Allah.  

 

Janji pertama Allah ini tentunya dibicarakan oleh orang-orang beriman, dan 

merupakan secercah harapan di tengah-tengah kegelapan. Sangatlah mungkin bahwa 

cucu Adam masih hidup di jaman Nuh, dan putra Nuh masih hidup di jaman 

Abraham. Maka dalam kurun waktu tahun pertama sejak Adam dipisahkan tidak lebih 

dari enam orang yang hidup sehingga janji yang dibuat Allah di taman Eden pasti 

diingat dengan sangat baik.  

 

Kita dapat membayangkan apa yang dibahas oleh orang-orang tersebut mengenai 

penggunaan kata-kata dalam janji itu. Contohnya, mengapa Sang Juru Selamat disebut 

sebagai “keturunan wanita”, bukan “keturunan pria”? Mungkin mereka sering 

merenungkan hal itu, tetapi barulah setelah kedatangan Kristus Sang Juru Selamat, 

yang dilahirkan oleh seoragn perawan tanpa bantuan seorang lelaki – semua itu 

menjadi jelas! Kelahiran melalui seorang perawan adalah salah satu teka-teki dari 

janji tersebut.  

 

Walaupun kita ingin membahas janji pertama ini lebih dalam, kita harus melangkah 

maju. Keturunan-keturunan Adam mewarisi dua kelemahan: mereka cenderung 

berdosa dan ditakdirkan untuk mati. Dosa dan kematian merupakan musuh kembar 

manusia. Melalui satu cara atau lainnya, keduanya terbukti menyebabkan kesedihan 

semua manusia. Ketidaksempurnaan manusia terlihat dalam segala sesuatu yang ia 

lakukan. Kesempurnaan hanyalah merupakan ilusi yang dicapai melalui apa yang 

manusia kerjakan. Sayangnya, bahkan orang yang terbaik pun akan mati dan 

terlupakan.  

 

“Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama 

seperti semua nenek moyang kami; sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas 

bumi dan tidak ada harapan.” (1 Tawarikh 29:15)  

 

Tetapi tanpa kematian maka orang-orang berdosa terburuk di dunia akan membawa 

malapetaka luar biasa di dunia, yang tidak sesuatupun dapat bertahan tehadapnya. 

Terdapat contoh menarik dari kenyataan ini di halaman-halaman pertama Alkitab. 

Seperti yang telah kita perhatikan, jangka waktu kehidupan manusia di hari-hari awal 

jauh lebih lama daripada di jaman sekarang. Ini memungkinkan pertumbuhan jumlah 

umat manusia. Tetapi hal itu juga memungkinkan perkembangan dosa-dosa. Manusia 

menjadi tidak saleh, murtad dan kejam. Perlahan-lahan kesalehan dan kebaikan diusir 

keluar, dan hanya terdapat sekelompok kecil orang-orang saleh. Allah memohon 

kepada manusia, melalui kehidupan saleh dan kesetiaan Nuh, tetapi tanpa hasil (kita 

membaca ini di 2 Petrus 2:5). Manusia keras kepala. Allah memanggil Nuh dan 

keluarga kecilnya ke dalam bahtera, di mana binatang-binatang telah dimasukkan. 

Bahtera tersebut sangatlah besar dan dapat menampung siapapun yang ingin datang. 

Tetapi tidak ada orang lain. Kebaikan Allah tidak diacuhkan dan manusia memilih 

jalan yang gelap, menuju penghakiman dan kematian.  

 

Janji Allah kepada Nuh 
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Terdapat tujuh hari yang sunyi setelah Allah menutup pintu bahtera (Kejadian 7:10). 

Kemudian banjir itu datang dan membinasakan semua. Sapu Allah telah menyapu 

bersih bumi, dan Nuh beserta ternaknya keluar untuk menginjak dunia yang baru. 

Pada saat itulah Allah memberikan janji-nya yang kedua: 

 

“Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan 

hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi 

segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan 

berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan 

hujan, siang dan malam.” (Kejadian 8:21,22) 

 

“Dan Allah berfirman: "Inilah (pelangi) tanda perjanjian yang Kuadakan antara 

Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan 

kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya: Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya 

itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.” (Kejadian 9:12,13) 

 

Melalui janji-janji tersebut, kita diberikan keyakinan bahwa bumi ini akan bertahan 

dan dibina. Pelangi di langit menjadi tanda berkah dan kebaikan Allah. Sekali lagi 

janji ini dibuat tanpa pamrih, dan dijanjikan oleh Allah sendiri. Walaupun janji ini 

tidak secara langsung meluaskan janji pertama-Nya, tetapi janji ini memastikan 

tempat untuk perwujudannya. Bumi ini akan bertahan, dan dikemudian hari Tuhan 

Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berdoa: 

 

“Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.” 

(Matius 6:10) 

 

Dengan mengikuti lebih lanjut tulisan-tulisan Alkitab, kita akan menemukan lebih 

banyak lagi contoh-contoh kesetiaan Allah dalam memenuhi janji-janji-Nya.  
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5. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM 

 

Dari Nuh dan istrinya, melalui putra-putra mereka: Sem, Ham dan Yafet, dunia 

kembali dipenuhi oleh umat manusia setelah air bah. Ketika keturunan Nuh semakin 

meningkat jumlahnya, demikian pula kemurtadan dunia. Saat itu seolah-olah banjir air 

bah tidak pernah terjadi dan perjanjian Allah dengan dunia tidak pernah dibuat. 

Hampir pasti penyembahan berhala merajarela. Jelas sekali bahwa manusia percaya 

akan dirinya sendiri, bukan Allah.  

 

Di dataran tanah Sinear, manusia bergabung untuk membangun sebuah kota dengan 

sebuah menara. Mereka menggunakan batu bata – sama seperti apa yang dilakukan 

manusia beratus-ratus tahun kemudian. Maksud dari pembangunan tersebut adalah 

untuk Diri Sendiri, bukan demi Allah.  

 

“Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang 

puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan 

terserak ke seluruh bumi.” (Kejadian 11:4)  

 

Keadaan tersebut sangat memilukan hati. Manusia bergabung untuk bekerja-sama. 

Sayangnya, mereka bergabung dalam manusia dan dosa-dosa mereka, bukan dalam 

Allah dan kebenaran-Nya. Kota baru tersebut sekali lagi mengancam untuk 

memadamkan sinar cahaya Allah, dan menghancurkan harapan yang hidup dalam 

janji-janji-Nya. Allah bertindak. Apa yang Ia lakukan mungkin tampak sebagai 

penyebab masalah-masalah umat manusia. Sedikit banyak hal ini benar. Allah 

membatasi daya bicara manusia, sehingga tidak memungkinkan hubungan langsung 

antara kelompok manusia. Maka dosa tidak dapat menjalar secepat api hutan. Batasan 

bahasa membantu untuk menghentikan itu, atau setidaknya mencegah terbentuknya 

persatuan dunia dalam dosa yang akan membinasakan orang-orang saleh. Maka,  

 

“Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka 

berhenti mendirikan kota itu.” (Kejadian 11:8)  

 

Melalui cara yang unik ini, Allah mempersiapkan jalan menuju waktu di mana Dia 

akan memberikan janji-janji terbesar yang masih akan Ia buat di masa depan kepada 

orang-orang pilihan-Nya. Selama beratus-ratus tahun, janji-janji tersebut hampir 

dilupakan, tetapi janji-janji itu sangatlah penting dalam memahami maksud dan tujuan 

Allah. Marilah kita membahas latar-belakang dan isi merekanya.  

 

Sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi (SM), di tanah Ur di Babilonia, yaitu Irak jaman 

sekarang, terdapat seorang manusia bernama Abram. Di kemudian hari namanya 

diganti menjadi Abraham, dan untuk memudahkan kita dalam membahasnya, kita 

akan menggunakan nama tersebut. Satu sisi yang paling menakjubkan dari kehidupan 

Abraham adalah imannya kepapa Allah, meskipun dia hidup di kota di mana 

penyembahan bulan merupakan kepercayaan yang sangat kuat.  

 

Pada abad ke-19 Masehi, terdapat orang-orang berpendidikan yang menyangkal 

keberadaan Ur di Babilonia. Mereka tidak pernah menemukan tempat seperti itu, 

maka tempat itu tidak pernah ada! Ini bukanlah cara mendekati tulisan Alkitab yang 

benar. Apa yang tertulis dalam Alkitab adalah benar, dan kita harus selalu siap untuk 

menerimanya. Mungkin dari waktu ke waktu kita memiliki masalah seperti orang-



 

28  

orang di abad ke-19 tersebut, di mana mereka tidak dapat menemukan tempat yang 

berhubungan dengan Ur yang dijelaskan dalam Alkitab. Walaupun demikian, mereka 

seharusnya mempercayai Alkitab. Alkitab dapat dipercayai, dan telah terbukti 

demikian berulang kali. Purbakalawan telah menggali banyak tempat di dataran 

Sinear, dan sekarang sangat yakin akan letak Ur. Ukuran kota, kemajuan cara hidup, 

keahlian, dan cara-cara penyembahan berhala mereka menjadi jelas. Banyak museum 

di berbagai negara menyimpan benda-benda purba dari Ur, dan beberapa dari 

antaranya sangat terkenal di dunia. 

 

Kehidupan Abraham di Ur akan berakhir: dia harus mengucapkan selamat tinggal 

kepada semua, dan tidak akan kembali lagi. Allah telah memilihnya untuk tujuan yang 

megah, yang mana perwujudannya ditemukan dalam Kristus dan Kerajaan Allah. 

Demikianlah janji pertama yang Allah berikan kepada Abraham: 

 

“Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini 

ke negeri yang akan Kutunjukan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar,dan memberkati engkau. serta membuat namamu masyhur; 

dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang 

memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan 

olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.” (Kejadian 12:1-3) 

 

Janji-janji tersebut sepantasnya dibaca berulang kali. Mereka sangat terinci, unik, dan 

indah. Dalam pemenuhannya terletak perwujudan akan janji di Taman Eden yang 

telah kita bahas sebelumnya. Perhatikan pokok-pokok penting dalam janji kepada 

Abraham: 

 

a) Terdapat sebuah tanah dalam janji itu. Alkitab tidak meninggalkan keraguan 

bagi kita bahwa tanah tersebut adalah tanah Israel, yang sebelumnya dikenal 

sebagai tanah Kanaan (baca Kisah Para Rasul 7:3-5 dan Ibrani 11:8,9).  

 

b) Sebuah bangsa akan bangkit dari janji itu. Pada awalnya bangsa itu adalah 

bangsa Israel (contohnya, baca Keluaran 2:24,25), yang kemudian disebut 

sebagai kaum Yahudi. Tetapi, bahkan lebih penting lagi, janji itu mengarah 

kepada bangsa yang lebih besar. Bangsa tersebut terdiri dari sejumlah umat 

dari seluruh penjuru dunia yang mempercayai janji-janji Allah kepada 

Abaraham, dan menyadari bahwa janji-janji tersebut dipastikan dalam Tuhan 

Yesus Kristus (baca 1 Petrus 2:9-19 and Galatia 3:7).  

 

c) Abraham sendiri akan diberkati dan namanya akan menjadi masyhur. 

Demikian besarnya dia, bahkan Allah menyebut diri-Nya sebagai Allah 

Abraham. Namanya disebutkan lebih dari tujuh-puluh kali di Perjanjian Baru, 

sebagian besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini jauh lebih banyak daripada 

tokoh-tokoh Perjanjian Lama lainnya.  

 

d) Setiap bangsa akan diberkati melalui Abraham. Terutama, hal ini mengacu 

kepada berkat-berkat yang datang melalui Tuhan Yesus Kristus, keturunan 

Abraham – dengan apa seluruh manusia, tak peduli bangsa apapun, dapat 

diberkati dengan keselamatan (baca Galatia 3:26-29 dan Wahyu 5:9,10). 

Terdapat maksud lain dari inti janji itu. Ketika Kristus memerintah di dunia, 

seluruh bangsa akan mengalami berkah-berkah dari jaman yang indah itu.  
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Tanah yang Dijanjikan 

 

Patutlah diperhatikan bahwa sebagian besar dari pemenuhan janji tersebut terjadi 

setelah kematian Abraham. Bagaimana kita tahu bahwa dia secara pribadi akan 

mengalami pemenuhan janji tersebut, dan menikmati berkahnya? Kita dapat merasa 

pasti akan ini karena janji-janji tersebut diuraikan kepada Abraham sendiri melalui 

beberapa wahyu. Salah satunya diberikan kepada Abraham ketika ia berada di tanah 

Kanaan: 

 

“Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur 

dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan 

Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.” 

(Kejadian 13:14,15) 

 

Melalui Firman tersebut, tanah Kanaan dijanjikan kepada Abraham. Hal ini tidak 

dapat diragukan, karena kita membaca penegasannya di Perjanjian Baru: 

 

“Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang; 

dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak 

tanahpun tidak, tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya …” 

(Kisah Para Rasul 7:4,5) 

 

“Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang 

akan diterimanya menjadi milik pusakanya … Karena iman ia diam di tanah 

yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di 

kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu 

… Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman 

mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah 

telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita; tanpa kita mereka tidak 

dapat sampai kepada kesempurnaan.” (Ibrani 11:8,9,39,40)  

 

Firman Allah tidak dapat menjelaskan lebih baik bahwa janji tersebut dibuat, dan 

bahwa janji itu menyangkut tanah Israel yang akan diwarisi Abraham. Tetapi dia 

belum menerima ini. Abraham telah mati, tanpa menerima apa yang dijanjikan 

kepadanya. Hanya terdapat satu kesimpulan: warisan tersebut adalah untuk masa 

depan. Lebih lanjut lagi, warisan tersebut kekal. Maka, Abraham harus hidup kembali 

di bumi dalam jaman kekal untuk menerima berkahnya. Dan dia pasti akan 

menerimanya!  

 

Kepastian ini datang tidak lain lagi Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang mengumumkan 

bahwa Abraham pasti akan dibangkitkan dari kematian (Matius 22:31, 32). Ketika 

Kristus kembali ke bumi, Abraham akan menerima dari Kristus kehidupan kekal. Dia 

kemudian akan memasuki warisannya, yang berpusat di Israel tetapi menyebar ke 

seluruh dunia (Roma 4:13). Untuk alasan inilah Kristus menyatakan: 

 

“Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu (orang-orang 

Yahudi yang tidak percaya) akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan 

semua nabi di dalam Kerajaan Allah, …. Dan orang akan datang dari Timur dan 



 

30  

Barat dan dari Utara dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam 

Kerajaan Allah.” (Lukas 13:28,29) 

 

Abraham berusia 75 tahun ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di tanah 

Kanaan, di mana dia berkelana sebagai orang asing. Dia tetap tidak memiliki anak 

bertahun-tahun kemudian, dan memohon kepada Allah mengenai kedatangan 

putranya. Allah menjawab dengan meminta Abraham agar memandang bintang-

bintang: 

 

“‘Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat 

menghitungnya.’ Maka firman-Nya kepadanya: ‘Demikianlah banyaknya nanti 

keturunanmu.’” (Kejadian 15:5) 

 

Penegasan terhadap janji tersebut menggugah tanggapan Abraham: 

 

“Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal 

itu kepadanya sebagai kebenaran.” (Kejadian 15:6)  

 

Iman bukanlah harapan yang kabur atau buta, kepercayaan hampa. Melainkan 

kepercayaan mutlak akan janji-janji Allah dan perwujudannya. Percayalah kepada 

Allah, Dia tidak pernah gagal. Kebenaran adalah hubungan di mana manusia berdiri 

dengan Allah, setelah dia mengetahui dan mengakui ketidakkuasaannya untuk 

menyelamatkan dirinya sendiri, dan kepercayaan bahwa Allah akan memenuhi segala 

janji-janji-Nya. Ini tampak jelas sekali dalam Tuhan Yesus Kristus, yang melalui 

dirinya penyelamatan Allah dijanjikan dan dipastikan.  

 

Masih terdapat banyak hal yang harus dipelajari Abraham. Allah mengulang janji-

Nya: 

 

“Akulah TUHAN, yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk 

memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu.” (Kejadian 15:7)  

 

Abraham bertanya: “Bagaimana saya tahu bahwa saya akan memilikinya?” 

Jawabannya di luar dugaan dan merupakan perintah. Abraham diminta untuk 

mempersiapkan korban sesuai dengan kehendak Allah, walaupun tidak untuk ia 

persembahkan. Abraham menanti dan menjaga persembahan-persembahan yang telah 

ia bentangkan di depan Allah. Ketika matahari mulai terbenam, dia terlena dalam 

tidur lelap, dan merasa dirinya terselubung dalam gelap-gulita. Ketika itulah Allah 

berbicara kepadanya. Ini tercatat dalam Kejadian 15:13-20, di mana Allah 

mengutarakan sejarah dari keturunan-keturunan Abraham di abad-abad mendatang. 

Saat itu matahari telah terbenam. Abraham melihat cahaya, dan kobaran api yang 

melewati potongan-potongan korban. Pada jaman itu adalah lumrah, jika sebuah 

perjanjian dibuat, maka kedua pihak mempersiapkan persembahan dan mengucapkan 

sumpah di titik tengah antara potonga-potongan persembahan (kita juga membaca ini 

di Yeremia 34: 18-19). Tetapi pengalaman Abraham sangat berbeda. Hanya terdapat 

satu pihak dalam perjanjian, yaitu Allah sendiri yang dilambangkan oleh kobaran api.  

 

“Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram.” (Kejadian 

15:18) 
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Janji-janji tersebut sangat pasti, karena pelaksanaannya hanya bergantung kepada 

Allah. Pada saat yang bersamaan Abraham diberitahu bahwa pelaksanaannya masih 

sangat jauh di masa depan, yaitu setelah kematian Abraham. Abraham akan mewarisi 

tanah tersebut hanya setelah kebangkitan dari kematian.  

 

Abraham melanjutkan pengelanaannya di tanah Kanaan. Namun dia tetap tidak 

memiliki anak, 24 tahun setelah kedatangannya ke tanah tersebut. Dia dan istrinya 

Sara telah melampaui harapan untuk memiliki anak. Sara mandul. Pada saat itu, 

Abraham berusia 99 tahun, dan Sara 90 tahun. Adakah sesuatu yang terlalu susah bagi 

Tuhan? Allah berfirman lagi kepada Abraham, dan memperbaharaui janji-janji-Nya 

dengan penuh kejelasan:  

 

“Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa 

sejumlah besar bangsa. … Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan 

engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya 

Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu … akan Kuberikan 

negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan 

Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya ...” (Kejadian 17:4-8)  

 

Pada saat itulah Allah memperkenalkan tradisi penyunatan, yang sejak itu terus ditaati 

oleh kaum Yahudi. Dan Allah berfirman bahwa Sara akan mengandung anak! Ketika 

mendengar berita ini, baik Abraham maupun Sara penuh dengan kekaguman, tetapi 

mereka mempercayai Allah:  

 

“Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia 

diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan, 

bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.” (Roma 

4:20,21) 

 

“Karena iman ia (Abraham) juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan 

anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia (Abraham) menganggap 

Dia, yang memberikan janji itu setia.” (Ibrani 11:11) 

 

Demikianlah Ishak dilahirkan. Abraham kini mendekati pencobaan akhir dan yang 

terbesar. Ishak sangatlah berarti baginya, karena semua janji Allah sepertinya berputar 

di sekitar anak tersebut. Allah berfirman: “yang akan disebut keturunanmu ialah yang 

berasal dari Ishak” (Kejadian 21:12).  

 

Dapatkah kita membayangkan perasaan Abraham ketika Allah memintanya untuk 

membawa putranya ke tempat yang telah ditentukan, dan mempersembahkannya 

sebagai korban? 

 

Semua sisi kebapaan akan menderita. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan janji 

Allah? Kita mengetahui apa yang diperbuat Abraham dan pemikirannya; semua 

tertulis dalam Alkitab. Dia bangkit dan melakukan apa yang diminta Allah – Abraham 

merasa yakin bahwa dia akan kembali dengan putranya yang hidup:  

 

“Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, 

yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, 

walaupun kepadanya telah dikatakan: ‘Keturunan yang berasal dari Ishaklah 
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yang akan disebut keturunanmu.’ Karena ia berpikir, bahwa Allah berkuasa 

membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia 

seakan-akan telah menerimanya kembali.” (Ibrani 11:17-19) 

 

Allah mencobai Abraham sampai ke batasnya. Secara tidak langsung, Allah bertanya 

kepada Abraham: anak siapakah Ishak – milik siapakah dia sebenarnya? Hanya 

terdapat satu jawaban: dia adalah milik Allah. Allah tidak menghendaki kematian 

Ishak (dan dia tidak mati). Namun Allah menginginkan iman Abraham yang dewasa 

dan penuh, yang ditunjukkan melalui kemauannya untuk memberikan Ishak kembali 

kepada Allah. Pada saat itulah Abraham diberikan janji terakhirnya: 

 

“Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri – demikianlah firman TUHAN –: Karena 

engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk 

menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, maka Aku akan memberkati 

engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti 

bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan 

menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi 

akan mendapat berkat …” (Kejadian 22:16-18) 

 

Keturunan yang Dijanjikan 

 

Diantara keturunan Abraham yang banyak dan yang diberkati, akan terdapat satu yang 

khusus, satu orang. Abraham yang mempercayai janji pertama di Taman Eden, akan 

mengenali persamaan antara apa yang dikatakan kepadanya, dan apa yang disebutkan 

dalam janji pertama tersebut. Keturunan dia akan mengalahkan sang musuh. Si Juru 

Selamat akan dilahirkan melalui darah dagingnya, walaupun seperti yang berulangkali 

diajarkan oleh Allah, bahwa semua itu akan merupakan hasil karya Allah.  

 

Kita tidak dibiarkan untuk menerka apa yang terdapat dalam pikiran Abraham dan 

pandangannya mengenai masa depan, karena Yesus mengatakan kepada kita:  

 

“Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita.” (Yohanes 8:56) 

 

Melalui pengalaman pedihnya, ketika ia membawa “satu-satunya putranya” ke tempat 

yang telah ditentukan, yang dikemudian hari menjadi tempat di mana Yerusalem dan 

Bait Allah berdiri selama beratus-ratus tahun, Abraham memahami bahwa 

penyelamatan akan datang karena “Allah yang akan menyediakan anak domba” 

(Kejadian 22:8). Setidaknya dia memiliki gambaran lengkap: warisan akan datang 

melalui penyelamatan yang berdasarkan iman, dan penyelamatan akan datang melalui 

korban penebusan yang akan disediakan oleh Tuhan Allah sendiri. Korban dan 

persembahan-persembahan akan menjadi bagian penting dalam penyembahan Allah – 

yang akan Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Kita akan membahas hal tersebut 

lebih lanjut nanti.  

 

Akan terdapat putra lain yang akan datang ke Yerusalem dan dikorbankan; karena 

Allah tidak akan meluputkan satu-satunya Putra-Nya, tetapi memberikannya kepada 

kita semua.  
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Janji-janji yang dibuat kepada Abraham diperbaharui kepada Ishak (Kejadian 26:2-8) 

dan kepada putranya Yakub (Kejadian 28:3,4,15). Perjanjian dengan Abraham 

merupakan satu janji di mana semua umat yang benar-benar mempercayai dapat turut-

serta melalui kepercayaan dan pembabtisan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terdapat 

janji-janji lainnya sejalan dengan pembacaan Alkitab lebih lanjut, tetapi semua janji-

janji Allah dikemudian hari bertopang kepada janji-janji kepada Abraham ini – yaitu 

bahwa semua bangsa akan diberkati melalui Kristus. 
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6. SIAPAKAH RAJA? 

 

Ini adalah pertanyaan penting. Jawabannya akan membawa kita ke pengertian yang 

lebih dalam tentang satu tema Alkitab, yaitu Kerajaan Allah. Pada awalnya, ketika 

penciptaan masih baru, terdapat kedamaian, keselarasan dan kemuliaan bersama 

Allah. Allah adalah Raja. Kekuasan-Nya terdapat di mana-mana. Pemerintahan-Nya 

mengatur alam semesta, hukum-Nya berlaku di atas seluruh dunia dan ciptaan-Nya, 

serta bumi berada dalam keadaan istirahat.  

 

Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka memberontak terhadap Allah Sang Raja. 

Seperti yang telah kita bahas, akibatnya membawa malapetaka bagi manusia. Namun 

penentangan terhadap hukum dan pemerintahan-Nya juga mempengaruhi Allah. 

Manusia telah meretakkan kedamaian Allah. 

 

Kedamaian Allah adalah dasar dari segala kedamaian; kehancurannya berarti 

permusuhan datang ke dunia melalui dosa. Tidak akan terdapat perdamaian kekal di 

antara manusia tanpa perdamaian yang benar dengan Allah. Kita akan melihat, ini 

adalah dasar dari kemenangan Kristus di mana segala hal akan dibawa untuk tunduk 

kepada Allah.  

 

Tentu saja, di samping dosa Adam, Allah tetap adalah Raja. “Tuhanlah yang 

empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.” 

(Mazmur 24:1); “Sebab TUHAN adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar 

mengatasi segala allah.” (Mazmur 95:3). Bumi, lautan dan langit adalah milik-Nya; 

semua ciptaan berada di tangan-Nya. Tidak terdapat Allah lain. Dosa Adam tidak 

mempengaruhi sisi tersebut dari pemerintahan Allah. Pengertiannya lebih dalam. 

Adam telah mempertanyakan kekuasaan Allah atasnya. Dia telah menentang Allah.  

 

Kebesaran Allah menentukan dan membawa penghukuman terhadap penentangan 

tersebut. Sejak saat itu dosa dan kematian memiliki kuasa atas manusia, seperti yang 

telah dia pilih sendiri. Ini jelas sekali diterangkan dalam Perjanjian Baru: 

 

“… orang Yahudi, maupun orang Yunani, … mereka semua ada di bawah kuasa 

dosa,… kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan 

kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka 

kenal; rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.” (Romans 3:9,15-18) 

 

“…dosa berkuasa dalam alam maut …” (Romans 5:21) 

 

Manusia, setelah menolak kebenaran Allah, menjadi takluk terhadap hukuman keras-

Nya. 

 

Ini menjelaskan mengapa manusia tidak dapat menemukan obat ampuh terhadap 

penyakit utamanya. Dia telah merusak citra Allah dalam dirinya, dan berusaha 

memecahkan masalah-masalahnya melalui sejumlah jalan keluar yang dirumuskan 

dalam kerajaan dosa dan kematian. Mereka selalu ditakdirkan untuk gagal. Bahkan 

tindakan kasih dan sumbangan yang terbesar, atau hasil kerja reformasi tata-cara 

masyarakat, hanyalah meringankan – walau tidak pernah menghilangkan penyebab 

dari kejahatan-kejahatan yang ingin mereka sembuhkan. Contohnya, bermacam-

macam usaha telah diadakan untuk mencegah peperangan antara manusia. Tetapi 
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masalah utamanya bukanlah peperangan, melainkan kedamaian antara manusia. Lebih 

tepatnya, masalahnya adalah manusia sendiri. Manusia adalah pendosa. Jika dosa 

dihancurkan, maka jalan menuju Kerajaan Allah akan terbuka. Buku ini akan 

membahas bagaimana mencapai hal itu.  

 

“Datanglah Kerajaan-Mu” 

 

Petunjuknya sangat jelas di doa Bapa Kami: 

 

“Dikuduskanlah namaMu 

datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi 

seperti di dalam sorga” (Matthew 6: 10)  

 

Pemulihan kerajaan Allah di bumi hanya akan terjadi melalui “pengudusan” nama 

Allah, dan pelaksanaan kehendak-Nya di bumi. Manusia sendiri tidak mungkin akan 

mencapai ini. Tanpa bantuan Allah, manusia akan terus berdiam di dalam belenggu 

ini. Kisah Injil adalah kabar baik mengenai Kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. 

Kristus adalah jawaban Allah akan kebutuhan manusia. Melalui Yesus berkah-berkah 

taman Eden, bahkan lebih banyak lagi, akan dikembalikan ke planet bumi yang telah 

terceraikan dari Allah. Kristus satu-satunya yang telah mengkuduskan nama Allah di 

bumi dan melakukan kehendak-Nya dengan penuh dan sempurna. Maka, di dalamnya 

terdapat jawaban mutlak terhadap persoalan-persoalan manusia.  

 

Sementara bumi sendiri harus menantikan hari penyelamatan pada kedatangan 

kembali Kristus, masing-masing pria dan wanita secara pribadi dapat menemukan 

jalan perdamaian dan menjadi ahli waris kerajaan yang akan datang:  

 

“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera 

dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.” (Romans 5:1)  

 

Syarat-syarat untuk tunduk bagi pemberontak-pemberontak di kerajaan dosa dan 

kematian jelas dituliskan melalui Firman Allah di Alkitab. Allah mendiktekan syarat-

syarat, dan Dia melakukan itu dengan pengertian, kebaikan dan kebenaran. Sia-sialah 

bagi manusia untuk merumuskan jalan penyembuhannya, sekali lagi menyemat daun 

pohon ara, untuk menutupi dosa-dosa yang memalukan mereka.  

 

Terdapat pelajaran sederhana dalam Alkitab: 

 

“Kepada orang yang karib (mendekatkan diri) kepada-Ku Kunyatakan 

kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku 

…” (Leviticus 10:3)  

 

Pembaca pertama mungkin sulit memahami kata-kata seperti “dikuduskan” dan 

“dimuliakan”, bahkan kata “nama” dalam kalimat “dikuduskanlah namaMu”. 

Mungkin sedikit penjelasan akan membantu. Marilah kita mulai dengan “namaMu” 

dan melanjutkannya dari situ.  

 

“NamaMu” adalah nama Allah. Nama Allah adalah untuk pengenalan, sama seperti 

nama-nama manusia. Nama Allah, atau lebih tepatnya nama-nama-Nya, merupakan 
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pewartaan akan diri-Nya dan tujuan-Nya. Dengan kata lain, nama-nama tersebut 

menjelaskan sifat-sifat maupun janji-janji ke-Tuhanan-Nya. 

 

Oleh karena itu, untuk menghormati atau menguduskan (yang berarti memisahkan, 

untuk memuliakan atau menyucikan) adalah untuk mengemukakan kepercayaan 

seseorang akan sifat-sifat dan tujuan Allah, maupun keinginan untuk memiliki 

hubungan dengan hal-hal tersebut. Singkatnya, mereka yang menggunakan nama 

Allah diharapkan untuk berbagi dalam hal-hal yang digambarkan dalam nama 

tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat berikut: 

 

“Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan.” (Exodus 20:7) 

 

“Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Ku.” (Leviticus 19:12) 

 

“Orang yang mengenal namaMu percaya kepadaMu” (Psalm 9:11) 

 

“Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.” (Mazmur 23:3) 

 

“Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya dan Setiap orang yang menyebut nama 

Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan.” (2 Timotius 2:19) 

 

Prinsip yang sama berlaku bagi nama Kristus. Setiap orang yang menggunakan nama 

Kristus harus berusaha menjadi seperti Kristus. 

 

Arti dari beberapa julukan Kristus sangat jelas dan memerlukan sedikit penjelasan. 

Contohnya, ketika Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Penggembala yang Baik, atau 

Cahaya Dunia – kita dapat mengerti artinya. Tetapi terdapat beberapa nama, bukan 

julukan, yang memiliki makna tersendiri. Jika kedua nama “Yesus” dan “Kristus” 

digabungkan, apa artinya?  

 

Sangatlah biasa untuk mengatakan bahwa “Yesus” berarti “Juru Selamat”. Hal itu ada 

benarnya, tetapi tidak mencerminkan seluruh kebenaran. Arti penuhnya adalah: 

“Allah menyelamatkan”, atau lebih tepatnya “Yah menyelamatkan” . Kata “Yah” 

merupakan bentuk singkat kata di Perjanjian Lama yang berarti Allah, yaitu 

“Yahweh”. Nama “Yesus” merupakan bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani di 

Perjanjian Lama berarti sama dengan nama “Yosua”. Oleh karena itu, meskipun benar 

bahwa Yesus itu Juru Selamat, pengertian penuhnya adalah: Allah adalah Juru 

Selamat yang menyediakan Yesus untuk menyelamatkan kita.  

 

Kata “Kristus” di Perjanjian Baru sama dengan “Mesiah” di Perjanjian Lama. Kedua 

kata tersebut berarti “yang diurapi”. Kristus adalah orang yang diurapi Allah. Dia 

adalah nabi yang diurapi Allah, Imam dan Raja. Pada pembabtisannya, “…Yesus dari 

Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa” (Kisah 

Para Rasul 10:38). Pada kebangkitannya, Kristus telah “mengurapi Engkau dengan 

minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu” (Ibrani 1:9). 

Sebagai Nabi dia hidup untuk mengajarkan Injil; sebagai Imam dia adalah Pengantara 

bagi umat yang berdoa dengan hati yang benar; sebagai Raja dia akan diperkenalkan 

di dunia sebagai orang yang diurapi oleh Allah.  
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Terdapat beberapa nama julukan Allah di Alkitab, tetapi kita hanya akan memilih dua 

sebagai bahasan: “Allah yang Maha Kuasa”, dan “Tuhan Allah”. Allah yang Maha 

Kuasa merupakan terjemahan dari dua kata Ibrani: El Shaddai. El merupakan kata 

tunggal bagi Allah, dan berarti kuasa atau yang berkuasa. Shadai adalah kata jamak 

yang berarti mereka yang sangat berkuasa, dan dihubungkan dengan hasil-hasil baik. 

Tetapi penggunaan Allah yang Maha Kuasa di Alkitab menunjukkan kepada kita 

bahwa terdapat lebih dari pengertian ‘kuasa’ atau ‘mereka yang berkuasa’. Kuasa itu 

digunakan untuk memastikan perwujudan dari janji-janji dan penghakiman Allah, dan 

juga dihubungkan dengan penggunaan kuasa Allah dalam kasih untuk membawa 

berkah-berkah dan hasil-hasil baik. Beberapa ayat Alkitab yang berguna untuk 

renungan: Kejadian 17:1,2; 28:3,4; 35:11-13; 2 Korintus 1:3,4; 6:17,18; Wahyu 

15:3,4; 21:22.  

 

Banyak sekali yang telah ditulis mengenai kata TUHAN. Kata itu berasal dari kata 

yang terdiri dari empat huruf Ibrani YHWH, yang jika diucapkan menjadi “Jehovah” 

atau “Yahweh” (yang ini mungkin lebih tepat). Kata tersebut dituliskan dalam bab-bab 

pertama Alkitab, tetapi mendapat perhatian khusus ketika Musa dipilih Allah untuk 

memimpin bangsa Israel yang baru untuk keluar dari penindasan di Mesir. Yahweh 

bukanlah semata nama dewa, seperti yang diusulkan beberapa orang.  

 

Tidak ada misteri terselubung di balik nama tersebut, yang diambil dari kata kerja 

sederhana. Kata itu diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai “AKULAH AKU” 

(Keluaran 3:14). Kedua kata sederhana tersebut … Tetapi Allah itu selalu ada, dan 

beberapa catatan Alkitab menunjukkan bahwa “AKULAH AKU” mungkin juga 

diterjemahkan sebagai “Aku akan”. Terjemahan tersebut selaras dengan penerangan 

Allah sendiri akan nama-Nya, sebagai “nama-Ku untuk selama-lamanya” (Keluaran 

3:15). Maka TUHAN adalah merupakan kata benda, yang berasal dari kata “Aku 

akan”, dan memiliki arti “Dia yang akan menjadi”. 

 

Selanjutnya, kata Yahweh juga menyangkut semua ciri-ciri ketuhanan (baca Keluaran 

34: 6,7). Karena kata itu digunakan setiap kali pesan penting diberikan (baca Kejadian 

3:14,15; 8:21,22; 12:1-3, 7; 13:14,15; 15:18; 22:15-18; 26:2-4; 28:13-15; 1 Tawarikh 

17:714; Mazmur 110; Yesaya 9:6,7; 53:1-12, dsb.), maka Yahweh merupakan nama 

yang mengikat setiap umat-Nya akan janji dan warisan kekal di Kerajaan Allah yang 

akan datang. Sebagai contoh, bacalah:  

 

“Beginlah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut TUHAN: ‘TUHAN 

memperhatikan dan mendengatnya; sebuah kitab peringtan ditulis di hadapan-

Nya bagi orang-orang yang takut akan TUHAN dan bagi orang-orang yang 

menghormati nama-Nya.’ Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, 

firman TUHAN semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani 

mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.” 

(Malaekhi 3:16,17) 

 

Apa itu artinya “TUHAN Allah”? Kata elohim diterjemahkan secara harapiah (arti 

sesungghnya) berarti yang berkuasa. Kata Elohim dipakai untuk kata Allah sendiri, 

untuk malaikat-malaikatnya dan untuk hakim-hakim yang ditunjuk oleh Allah atau 

untuk orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi wewenang Allah. Kata “TUHAN 

Allah” juga bisa diterjemahkan sebagai “dia yang akan menjadi berkuasa.” Hal ini 

berguna bila kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus di Keluaran 3:15 yang mana janji 
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Allah memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya melalui 

kebangkitan orang mati (baca Matius 22:31,32 dan Lukas 13:28,29). 

 

Tahap pertama dari pemenuhan janji yang indah tersebut adalah kebangkitan Tuhan 

Yesus Kristus. Tahap berikutnya adalah kebangkitan orang-orang mati pada 

kedatangannya yang kedua (yang akan kita bahas lebih lanjut nanti). Janji-janji yang 

dibuat Allah dengan nama kuno “Yahweh” dimulai perwujudannya ketika Allah 

diungkapkan secara penuh sebagai Bapa – melalui kelahiran Putra-Nya oleh perawan 

Maria. 

 

Oleh sebab itu jika kita berdoa: “Bapa kami yang ada di Surga, dimuliakanlah nama-

Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam 

Surga”, kita sesungguhnya mendoakan perwujudan dari semua yang tertulis di 

Perjanjian Lama mengenai nama TUHAN, yang dijadikan lebih megah melalui 

hubungan Bapa-Putra antara Allah dan Kristus. 

 

Kepercayaan akan nama-Nya, serta memuliakan nama itu dalam kehidupan sehari-

hari adalah apa yang dicari oleh TUHAN ALLAH di dalam seseorang yang telah Dia 

ciptakan. Terutama mereka yang telah diselamatkan dari Banjir Besar, dan tersebar di 

seluruh muka bumi setelah kekacauan bahasa di Babel. Kecil sekali harapan bahwa 

orang-orang beriman akan bertahan dalam lautan kedurhakaan. Pada akhirnya mereka 

akan tertelan atau menghilang. 

 

Oleh karena itu Allah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan 

kelanjutan Firman-Nya di dunia. Langkah-langkah tersebut sangat unik dan luar biasa. 

Hasil dari penjelasan tentang hal itu menggugah rasul Paulus untuk menyerukan 

kekagumannya, saat ia memahami kebenaran dalam Yesus:  

 

“O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak 

terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!” 

(Roma 11:33).  

 

Terdapat sedikit petunjuk akan kecerdikan Allah dalam mengambil keputusan-

keputusan tertentu yang akan menyelamatkan Firman-Nya di dunia. Dia telah memilih 

Abraham, yang telah kita bahas, dan kemudian menjanjikan bahwa keberadaan 

keturunannya akan selalu menjadi urusan Allah sendiri.  

 

Pada prakteknya, hal ini terwujudkan dengan luar biasa. Keturunan Abraham adalah 

anak-anak Israel, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Yahudi. Kemudian 

Allah mengungkapkan Firman-Nya dalam bentuk tulisan – sesuatu yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya. Bangsa Yahudi menjadi penerima dan penjaga Firman Allah. 

Untuk alasan inilah mereka memikul tanggung-jawab khusus. Allah telah 

menjelaskan dengan sederhana kepada mereka bahwa Dia akan secara langsung turut-

campur dalam urusan-urusan bangsa Israel, untuk membawa berkah-berkah jika 

mereka taat, dan kutukan-kutukan jika mereka melanggar perintah-Nya. Seolah-olah 

Allah telah mendirikan perwakilan diri-Nya di antara umat manusia, kali ini sebagai 

sebuah bangsa yang memegang terang Firman-Nya, dan sumber berkat bagi seluruh 

dunia.  
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Israel telah dipercaya dengan kumpulan Firman Allah. Allah telah menjanjikan bahwa 

mereka tidak akan pernah dihancurkan sebagai sebuah bangsa, dan demikianlah 

Firman-Nya akan tetap: 

 

“Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan 

mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, 

dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang 

menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di atas 

segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. 

Amin!” (Roma 9:4,5) 

 

Terdapat banyak gagasan di dunia tentang campur-tangan Allah dengan bangsa 

Yahudi, dan manusia terus membahasnya hingga di abad ke-21. Tidak terdapat satu 

negara di dunia yang lebih menguggah reaksi dan menjadi sorotan dunia 

dibandingkan bangsa yang sepertinya tidak penting tersebut. Kita nanti akan 

membahas topik menarik ini lebih lanjut. Sementara waktu, kita akan menekankan 

bahwa adalah keputusan Allah untuk menjalankan rencana-Nya secara demikian. 

Kalau diserahkan kepada manusia, maka yang tersisa hanyalah kegelapan.  

 

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jalan tersebut adalah yang terbaik dalam 

pemikiran Allah. Allah bukan mencari untuk menghancurkan harapan, melainkan 

membinanya. Bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk 

menyelamatkan sekumpulan manusia menuju kebahagiaan abadi di dunia yang telah 

dijadikan mulia. 

 

Dari waktu ke waktu manusia telah menyarankan bahwa keistimewaan yang 

sepertinya diberikan kepada keturunan Abraham sangat tidak adil bagi bangsa-bangsa 

lain di dunia. Pemikiran tersebut mengandung satu kesalahan besar, karena 

menganggap bahwa jika Allah telah membiarkan seluruh umat manusia untuk 

menjaga Firman-Nya, maka semua akan benar. Tentunya tidak. Sepanjang sejarah 

dunia, Allah telah melakukannya dua kali, dan hasilnya adalah penggabungan 

kedurhakaan manusia yang sangat merusak Firman Allah dan perintah-perintah-Nya. 

Maka terjadilah Banjir Besar dan Menara Babel, seperti yang telah kita bahas. Oleh 

sebab itu Allah memilih jalan untuk membentuk sebuah bangsa yang menjadi penjaga 

Firman-Nya, sementara mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi bangsa 

tersebut, demi memastikan keselamatan Firman-Nya. 

 

Gugatan lain telah diajukan, yang juga didasarkan pemikiran salah. Jika, seperti yang 

diungkapkan Alkitab, kaum Yahudi merupakan bangsa pilihan Allah – mengapa Dia 

bersikeras dengan pilihan-Nya, bahkan ketika kaum Yahudi telah membuktikan diri 

mereka tidak pantas bagi-Nya? Terdapat kesan bahwa jika Allah telah memilih bangsa 

lain, maka mereka akan bertindak lebih baik dari kaum Yahudi. Tidak terdapat bukti 

apapun tentang kesan itu. Sebaliknya, dari pengetahuan kita tentang kebusukan hati 

manusia, jelas sekali bahwa bangsa apapun akan berjalan sesuka mereka sendiri 

seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi.  

 

Bukanlah kebaikan kaum Yahudi yang menentukan pilihan Allah, melainkan kasih 

pengampunan-Nya. Selanjutnya, bukanlah tujuan Allah untuk menciptakan kelompok 

elit, sebaliknya orang-orang pilihan-Nya seharusnya membawa berkat bagi seluruh 

dunia: “oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat” (Kejadian 18:18). 
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Mereka sesungguhnya merupakan gerbang di mana semua orang dapat datang untuk 

belajar tentang Allah. Adalah kaum Yahudi yang memutarbalikkan ini, dan 

menggunakan keistimewaan janji tersebut untuk merugikan orang-orang lain. 

Meskipun demikian, pada akhirnya melalui Yesus Kristus Allah telah membuka lebar 

gerbang menuju keselamatan bagi siapapun yang ingin memasukinya.  

 

Di bawah arahan dan lindungan Allah, anak-anak Israel dituntun keluar Mesir, di 

bawah pimpinan Musa. Mereka telah berkelana ke Mesir ratusan tahun yang lalu 

ketika terjadi musim kelaparan. Saat itu mereka jumlahnya masih sedikit. 

Demikianlah awal dari sebuah bangsa yang asalnya merupakan orang-orang budak 

dan tertindas. Musa mengungkapkan kepada mereka Firman Allah, dan oleh 

karenanya menyediakan dasar-dasar rohaniah bagi berbagai peraturan dan hukum. 

Pada akhirnya, melalui arahan Allah, Musa menuliskan apa yang kita kenal sekarang 

sebagai lima buku pertama di Alkitab. Di sanalah terdapat catatan akan perintah-

perintah Allah, serta hubungannya dengan manusia dari jaman penciptaan hingga hari 

di mana Musa mengucapkan selamat tinggal kepada bangsanya di perbatasan tanah 

Kanaan.  

 

Sementara itu, di padang gurun, di bawah tuntunan Musa dan perintah langsung serta 

Firman Allah – telah terbentuk tata-cara pemujaan yang akan tetap diterapkan hingga 

jaman Tuhan Yesus Kristus. Beberapa dari tata-cara penting tersebut terus diterapkan 

dalam Injil, dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Struktur bangunan Kemah Suci, berikut 

dengan lapangan berdinding kain, serta peraturan-peraturan dan imam-imamnya, 

menjadi inti kehidupan beragama. Bahkan, itu adalah inti dari segala kehidupan, 

karena hukum-hukum Allah mengatur seluruh sisi kehidupan. Semua itu akan 

membawa kebaikan luar biasa bagi bangsa Israel, seandainya saja mereka berusaha 

menaatinya. Prisip-prinsip dari hukum dan peraturan tersebut, mengenai kehidupan 

bertetangga, tanah warisan, dan kehidupan rohani yang gembira – disertai dengan 

perayaan-perayaan syukur dan puja, seharusnya membuat mereka benar-benar 

beruntung. Berkah-berkah tersebut seharusnya disebarkan ke seluruh umat manusia.  

 

Bahkan ketika nantinya, setelah menetap di tanah Kanaan dan kemah Tuhan 

digantikan dengan bangunan kokoh, prinsip-prinsip yang sama dan tata-cara memuja 

tetap berlaku. Kehidupan sipil dan beragama merupakan dua sisi yang berjalan 

bersamaan. Adalah hukum Allah yang seharusnya menentukan segalanya. Tanah 

tersebut adalah milik-Nya, hukum-hukum adalah milik-Nya, dan penduduknya adalah 

milik-Nya. Kemudian meskipun mereka tidak mau mengakuinya, Dia adalah Raja 

mereka. Maka saat itu, walaupun secara tidak sempurna, mereka adalah kerajaan 

Allah. 

 

Takhta Daud 

 

Pada jaman di mana kerajaan Daud dan Salomo mencapai puncaknya, keberadaan 

hakim-hakim telah digantikan dengan seorang raja, yang kedudukannya jelas diakui 

Allah sebagai seseorang yang memerintah atas kerajaan-Nya:  

 

“… TUHAN … telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta 

pemerintahan TUHAN atas Israel.” (1 Tawarikh 28:5) 
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Tidak hanya kehadiran seorang raja, bahkan terdapat sebuah ibukota pilihan Allah, 

yaitu Yerusalem. Bangsawan bumi memerintah bagi Allah. 

 

Terdapat dua kelemahan utama dalam kerajaan tersebut – masyarakat dan rajanya 

duniawi. Keduanya berbagi dalam kelemahan sama: kefanaan manusia. Karena alasan 

itulah jaman kerajaan tersebut tidak dapat bertahan. Dosa dan kematian berkuasa 

bahkan di kerajaan Allah. Pemberontakan manusia berulangkali terjadi, dan 

penyembahan Allah yang benar diracuni oleh penyembahan berhala.  

 

Di awal sejarahnya, kerajaan tersebut terpecah menjadi dua kerajaan. Satu di utara 

dengan ibukotanya Samaria, yang terdiri dari sepuluh suku dan seringkali dikenal 

sebagai Israel, Efraim atau Samaria. Kerajaan lainnya berada di selatan dan dikenal 

sebagai Yudea, terdiri dari dua suku, tetapi mempertahankan ibukotanya, yaitu 

Yerusalem serta rumah Allah.  

 

Di kedua kerajaan itu, Allah memohon kepada kaum-Nya untuk meninggalkan allah-

allah lain dan kembali kepada-Nya. Nabi-nabi-Nya mewartakan, berkotbah dan 

memperingatkan, tanpa henti-hentinya. Kerajaan di utara tidak pernah memiliki raja 

yang agung, dan penyembahan mereka sepenuhnya berhala, dibarengi dengan imam-

imam palsu yang kejam. Akhirnya, ketika tidak ada perbaikan, sesuai dengan Firman-

Nya Allah memberikan mereka kepada kuasa bangsa Asyur yang membawa mereka 

sebagai tawanan dan mengasingkan mereka ke seluruh penjuru kerajaan. Mereka tidak 

pernah kembali lagi sebagai suatu bangsa.  

 

Sementara waktu, di bagian selatan, Yudea berjalan sedikit lebih baik. Beberapa dari 

raja mereka benar dan terkadang mereka menyembah dengan baik. Tetapi pada 

akhirnya korupsi merajarela. Allah telah memperingatkan dan mengingatkan mereka 

tentang apa yang terjadi kepada kerajaan tetangga mereka di utara, tetapi sia-sia saja. 

Sementara tentara Babel bersiap-siap untuk menyerbu dan menghancurkan, Allah 

mengirim nabi-Nya Yehezkiel untuk mengirimkan pesan tersebut kepada raja terakhir 

Yudea, Zedekia: 

 

“Dan hai engkau, raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba 

untuk penghakiman terakhir, beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauhkanlah 

serbanmu dan buangkanlah mahkotamu! Tiada yang tetap seperti keadaannya 

sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, 

puing, puing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai ia datang yang 

berhak atasnya, dan kepadanya akan Kuberikan itu.” (Yehezkiel 21:25-27) 

 

Di sini, ketika kerajaan hampir punah para rakyat diasingkan, kata-kata kehancuran 

tersebut mengandung secercah harapan. Siapakah yang akan datang untuk memenuhi 

Firman terang tersebut: “Sampai ia datang yang berhak atasnya”? Siapakah dia?  

 

Zedekia, raja terakhir Yudea, menyaksikan penyembelihan putra-putranya, kemudian 

matanya dibutakan. Yerusalem dihancurkan, dinding-dindingnya dirobohkan dan 

rumah Allah dibakar. Para tawanan tiba di Babel dan memegang erat kitab-kitab 

Firman Allah, bahkan kitab-kitab yang telah menubuatkan kepergian mereka ke 

pengasingan sebagai hukuman atas ketidaksetiaan dan pemberontakan mereka. Nabi 

yang menubuatkan itu berkata:  
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“Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! 

Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa.  

Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. …  

Ah, betapa Tuhan menyelubungi puteri Sion dengan awan dalam murka-Nya!  

Keagungan Israel dilemparkan-Nya dari langit ke bumi… 

Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang 

ditimpakan TUHAN kepadaku …” (Ratapan 1:1; 2:1 and 1:12)  
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7. SIAPA YANG AKAN MENJADI RAJA? 

 

Jika kerajaan Israel milik Allah ditakdirkan untuk jatuh sebagai akibat dari dosa-dosa 

manusia, bagaimana mungkin muncul sesuatu yang lebih baik? Apakah jawabannya 

ada dalam kata-kata menarik, “Dia yang berhak atasnya”? Kata-kata tersebut 

diucapkan kepada raja Zedekiah di akhir pemerintahannya. Seandainya kata-kata 

tersebut berdiri sendiri, kita tentunya hanya bisa menebak dan meragukan artinya. 

Tetapi pada kenyataannya, kata-kata “Dia yang berhak atasnya” merupakan gema 

dari janji awal dalam kitab Perjanjian Lama, yakni yang temanya terdengar di 

sepanjang Alkitab.  

 

Marilah kita mengingat kembali bahwa anak Yakub, cucu Abraham, memiliki dua 

belas putra. Nama-nama mereka menjadi nama suku-suku bangsa Israel. Yakub 

meninggal di Mesir, namun sebelumnya dia memanggil keduabelas putranya, dan 

mengucapkan berkat-berkat kepada mereka. Tidak terdapat keraguan bahwa berkat-

berkat tersebut merupakan nubuat yang diilhamkan Allah, dan menggambarkan masa 

depan masing-masing suku. Di antara berkat-berkat tersebut terdapat janji khusus bagi 

suku Yehuda: 

 

“Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang 

pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, 

maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.” (Kejadian 49:10)  

 

“Dia yang berhak atasnya” – mengacu kepada seorang raja di masa depan. Nubuat 

dalam Kejadian mengungkapkan bahwa orang yang dijanjikan akan merupakan 

keturunan suku Yehuda. Kata-kata nubuat Yehezkiel ditujukan kepada seorang raja 

Yehuda. Siapakah yang akan menjadi raja tersebut? Bagaimana dapat ditentukan 

bahwa dia memiliki hak untuk memerintah? Apakah arti dari kata-kata “kepadanya 

akan takluk bangsa-bangsa”? Jawabannya terletak pada firman Allah mengenai 

takhta itu: “kepadanya akan Kuberikan itu” (Yehezkiel 21:27). Sang raja akan 

memerintah karena ia dipilih oleh Allah.  

 

Kita tidak dapat membaca hal-hal di atas, atau merenungkannya dengan sempurna, 

tanpa merasakan bahwa hal-hal itu sangatlah berarti bagi Israel maupun bangsa-

bangsa lain. Hal-hal itu mengingatkan kita akan janji-janji kepada Abraham. Janji-

janji tersebut juga menyangkut keturunan Abraham serta bangsa-bangsa lain. Kita 

sekali lagi mengutip kata-kata dari janji terakhir yang dibuat Allah kepada Abraham: 

 

“… keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah 

semua bangsa di bumi akan mendapat berkat …” (Kejadian 22:17,18) 

 

Apakah keturunan Abraham yang disebutkan di atas sama dengan orang yang 

“berhak atasnya”? Kita dapat menempatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di latar-

belakang janji yang dibuat kepada raja Daud. Berikut adalah latar belakang janji itu: 

Daud mengetahui bahwa dia memerintah atas nama Allah. Dia memiliki rasa 

tanggung-jawab yang besar dalam pelayanannya, dan di atas segalanya dia ingin 

melihat pelaksanaan pemujaan yang benar kepada Allah untuk tumbuh dan 

berkembang di seluruh penjuru kerajaannya. Pada saat itu, Daud telah membangun 

rumah megah bagi dirinya di Yerusalem, dan sepertinya karena merasa bersalah, ia 

mendirikan bangunan tetap yang kokoh bagi Kemah Suci (yakni pusat pemujaan 
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bangsa Israel). Daud dihentikan dalam usahanya, meskipun niat baiknya dipuji, 

melalui seorang nabi Allah. Berikut cuplikan larangan tersebut:  

 

“… Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang 

anakmu sendiri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan 

mendirikan rumah bagi-Ku dan Aku akan mengokohkan takhtanya untuk 

selama-lamanya. … Aku akan menegakkan dia dalam rumah-Ku dan dalam 

kerajaan-Ku untuk selama-lamanya dan takhtanya akan kokoh untuk selama-

lamanya.” (1 Tawarikh 17:11-14)  

 

Ini adalah janji Allah kepada Daud, dan sama pentingnya seperti janji yang dibuat 

kepada Abraham. Bahkan, keduanya membentuk perjanjian penuh, karena janji-janji 

itu merajut rancangan megah Allah, yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru sebagai, 

hal-hal “tentang Kerajaan Allah dan … tentang Yesus”.  

 

Kita memiliki pokok-pokok berikut di dalam janji-janji tersebut mengenai sang raja, 

dia akan: 

 

• menduduki kota-kota musuhnya (Kejadian 22:17) 

• membawa berkat bagi seluruh bangsa (Kejadian 22:18) 

• merupakan orang yang berhak atasnya (Kejadian 49:10) 

• merupakan keturunan Daud (2 Samuel 7:12) 

• memerintah atas Kerajaan Allah (1 Tawarikh 17:14) 

• merupakan orang yang berhak atasnya (Yehezkiel 21:27) 

 

Selanjutnya, kita mengetahui bahwa raja yang berjaya ini tidak datang pada saat raja 

Zedekia dibuang oleh Allah ke pengasingan. Dia masih akan datang. Orang-orang di 

pengasingan Babel memegang harapan akan kedatangan Sang Raja. Orang-orang 

beriman merenungkan janji-janji Allah dan mengharapkan perwujudannya. Di antara 

orang-orang tersebut adalah nabi terkenal Daniel. Terdapat mimpi pemberian Allah 

yang tidak diketahui secara umum, di mana Daniel terlibat sebagai penerjemah mimpi 

tersebut. Mimpi tersebut merupakan penglihatan sejarah besar di masa depan. Berikut 

adalah ringkasan mengenai bagaimana hal itu terjadi. 

 

Sekitar enam abad sebelum kelahiran Kristus, Nebukadnezar adalah raja Babel – 

kejayaan dan kerajaannya tersebar luas. Dia merenungkan apa yang akan terjadi 

terhadap kerajaannya yang luas setelah kematiannya. Pada saat ia tidur, ia diganggu 

oleh mimpi yang sangat nyata dan menakjubkan, sehingga ia percaya bahwa mimpi 

tersebut memiliki makna tertentu baginya. Di pagi hari, dia mengumpulkan orang-

orang berilmu, para ahli sihir, ahli jampi dan para Kasdim – kemudian meminta 

mereka untuk melakukan tugas yang mustahil. Dia mengungkapkan kepada mereka 

bahwa ia bermimpi dashyat, tetapi dia tidak akan memberitahukan mimpi tersebut 

kepada mereka. Mereka harus menceritakan mimpi tersebut, disertai dengan 

pengertiannya. Orang-orang berilmu semuanya panik. Tuntutan raja tidak 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan tafsiran sesuai dengan 

pengertian mereka. Nebukadnezar tidak mengungkapkan apapun kepada mereka, dan 

mengancam hukuman mati jika mereka gagal!  

 

Mimpi beserta pengertiannya berasal dari Allah. Dia telah menciptakan contoh jelas 

akan ketidakberdayaan manusia untuk mengetahui masa lalu yang tidak pernah 
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terungkapkan, maupun ketidakpastian masa depan. Kebijaksanaan dan berbagai ilmu 

mereka tidak berguna.  

 

Di antara orang-orang berilmu itu adalah Daniel. Dia telah dituntun masuk dalam 

kalangan mereka ketika ia dibawa ke pengasingan. Daniel mendekati pemimpin 

pengawal raja, dan meminta perpanjangan waktu sebelum mereka semua menerima 

hukuman tersebut. Sementara waktu, Daniel beserta ketiga teman Yahudinya 

memohon bantuan Allah melalui doa khusyuk, dan kepada Daniel-lah baik mimpi 

maupun pengertiannya diungkapkan. Semua itu kemudian diterangkan oleh Daniel di 

hadapan raja. Tentunya Nebukadnezar sangat takjub ketika baik mimpi maupun 

pengertiannya diungkapkan satu per satu secara jelas. 

 

Mimpi Nebukadnezar  

 

Si raja pada mimpinya telah melihat patung manusia yang gemilang, terbuat dari 

logam, dan sangat menakutkan. Kepalanya terbuat dari emas, lengan dan dadanya dari 

perak, bagian badan bawah dan paha dari tembaga , kakinya dari besi, dan telapak 

kakinya merupakan campuran dari besi dan tanah liat. Kemudian terjadilah hal yang 

dashyat. Sebuah batu dari daerah pegunungan melayang di udara, seolah-olah tidak 

dilemparkan oleh manusia, dan menimpa patung tersebut di telapak kakinya.  

 

Patung itu jatuh ke tanah, dan pecah berkeping-keping. Sang batu kemudian 

meremukkan seluruh kepingan-kepingan menjadi bubuk, yang kemudian ditiup angin. 

Hanya tinggal batu tersebut, yang kemudian membesar dan terus membesar hingga ia 

memenuhi seluruh dunia.  

 

Tidak mengherankan jika Nebukadnezar merasakan bahwa mimpi itu memiliki arti 

tertentu! Selanjutnya Daniel mengungkapkan arti dari Patung dan Batu tersebut, 

seperti yang telah diungkapkan oleh Allah kepadanya. Singkatnya, mimpi tersebut 

merupakan ringkasan dari sejarah dunia – sampai titik di mana Kerajaan Allah akan 

didirikan di bumi. Dan demikianlah akhirnya:  

 

“Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu 

kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak 

akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala 

kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-

lamanya.” (Daniel 2:44) 

 

Ringkasan sejarah heboh itu menyangkut tanah Israel dan bangsa-bangsa di 

sekitarnya, terutama kerajaan-kerajaan yang berkuasa atas daerah Timur Tengah. Tiga 

bagian dari penglihatan tersebut ditafsirkan dalam buku Daniel: kepala emas adalah 

kerajaan Babel (Daniel 2:31), lengan dan dada dari perak adalah kerajaan Media dan 

Persia (Daniel 8:20), bagian bawah tubuh dan paha adalah Kerajaan Yunani di bawah 

kekuasaan Iskander Agung (Daniel 8:21). Kemudian bagian kaki melambangkan 

kerajaan berikutnya, yang bangkit setelah kerajaan Yunani. Ini adalah kerajaan 

Romawi, yang pengaruhnya sangat besar di dunia Barat hingga jaman sekarang. 

Kemungkinan kedua kaki tersebut melambangkan kerajaan bagian Timur dan Barat. 

Lalu bagaimana dengan telapak kaki dari campuran besi dan tanah liat?  
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Ketika kerajaan Romawi runtuh, tidak ada kerajaan baru yang bangkit dan mencakupi 

daerah yang sama. Terdapat banyak kerajaan dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah 

ada yang mendekati Romawi dalam arti pengaruh maupun luasnya wilayah. Bahkan, 

kita dapat menyimpulkan dari mimpi tersebut bahwa Allah tidak merencanakan 

kerajaan seperti itu.  

 

Selanjutnya, harus kita tekankan bahwa meskipun bagian-bagian dari penglihatan 

tersebut adalah beruntun, seperti penjelasannya – bagian-bagian itu juga 

melambangkan “kerajaan manusia” secara keseluruhan. Terdapat kemungkinan 

bahwa orang-orang di jaman itu menyadari ini secara tidak langsung melalui mimpi 

tersebut, terutama ketika sebuah batu menimpa patung itu. Ini akan kita bahas lagi 

nanti.  

 

Nebukadnezar semestinya merasa lega bahwa mimpinya telah dijelaskan oleh Daniel, 

dan dapat melihat ke masa depan melalui pengertian itu. Namun, terdapat satu pokok 

dalam mimpi itu yang memiliki peranan penting, tetapi belum dijelaskan sepenuhnya 

oleh Daniel. Apa atau siapakah yang dilambangkan oleh batu tersebut?  

 

Di dalam mimpi, batu itu merupakan alat yang sangat dashyat untuk mendirikan 

Kerajaan Allah di bumi. Baiklah kita mengatakan bahwa batu itu adalah Kristus. Kita 

mengetahui ini karena Kristus menggunakan sebutan itu untuk dirinya sendiri. Pada 

minggu terakhir kehidupannya, ketika para pemimpin Yahudi mendesak dia dan 

berniat untuk menyingkirkannya, Kristus mengungkapkan perumpamaan yang 

menubuatkan keruntuhan negara Yahudi, karena mereka berulangkali menolak ajaran 

Firman Allah. Para pemimpin, ketika mereka menyadari arti perumpamaan tersebut, 

secara keras menentangnya. Kristus kemudian menanyakan pertanyaan pahit kepada 

mereka: 

 

“Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-

tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, 

suatu perbuatan ajaib di mata kita” (Matius 21:42; Mazmur 118:22,23)  

 

Para pemimpin merupakan tukang-tukang bangunan yang seharusnya membangun 

bangsa Israel, tetapi mereka tidak dapat menerima Kristus dalam rancangan bangunan 

mereka. Kristus mengatakan kepada mereka bahwa bangunan mereka akan runtuh, 

tetapi batu yang telah mereka buang akan menjadi batu penjuru dalam karya Allah! 

Kristus adalah batu itu. 

 

Kristus merupakan batu yang dipersiapkan “tanpa perbuatan tangan manusia” 

(seperti yang kita baca di Daniel 2:34). Sesungguhnya, dia datang dari pegunungan 

umat manusia, tetapi dia “terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia”, karena dia 

tidak memiliki ayah manusiawi; dia adalah putra Allah. Lebih dari itu: dia 

dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Allah yang sama, dan dikaruniai kehidupan 

kekal oleh Sang Bapa. Selanjutnya, tepatnya waktu kapan ia akan kembali ke bumi ini 

(dan hal ini pasti), merupakan keputusan Allah: 

 

“Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, 

seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di 

zaman dahulu.” (Kisah Para Rasul 3:21) 
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Kristus sang Raja 

 

Itulah waktu di mana Allah akan mengembalikan Kerajaan-nya di dunia. Tidak 

terdapat ajaran yang lebih jelas dalam seluruh Alkitab, kecuali yang mengajarkan 

kepada kita tentang Kerajaan Allah di seluruh dunia, yang akan didirikan di bumi, dan 

dengan Kristus sebagai rajanya. Hal itu telah menjadi harapan sekian banyak pria 

maupun wanita di sepanjang jaman. Bacalah kumpulan tulisan-tulisan Alkitab sedikit 

berikut yang sangat menakjubkan, mengenai tema tersebut: 

 

“Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut 

akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang 

sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu 

keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian 

kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku 

dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya?” (2 Samuel 23:3-

5) 

 

“Diapun akan berseru kepada-Ku: 'Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu 

keselamatanku. 'Akupun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi 

yang mahatinggi di antara raja-raja bumi.” (Mazmur 89:27,28) 

 

“Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang 

tertindas dengan hukum! … Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang 

yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan 

pemeras-pemeras! … Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai 

sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan! … Kiranya semua raja sujud 

menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya! … Biarlah 

namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada 

matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan 

menyebut dia berbahagia.” (dari Mazmur 72) 

 

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk 

kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan 

orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 

Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya 

dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 

Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.” (Yesaya 9:5, 6) 

 

“Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu, 

sebab TUHAN semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, 

dan Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya di depan tua-tua umat-Nya.” (Yesaya 

24:23) 

 

“… sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem." 

Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi 

banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi 

mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan 

lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar 

perang.” (Yesaya 2:3,4) 
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“Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta TUHAN, dan segala bangsa 

akan berkumpul ke sana, demi nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi 

akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat.” (Yeremia 3:17) 

 

“Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku 

akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja 

yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam 

zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan 

inilah namanya yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--keadilan kita.” 

(Yeremia 23:5,6) 

 

“Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN 

adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya.” (Zechariah 14:9) 

 

“Jangan takut, hai Maria, … Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan 

melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia 

akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia 

akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan 

Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” (Lukas 1:30-33) 

 

“Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-

malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut 

perbuatannya.” (Matius 16:27) 

 

“Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.” (Matius 25:3 1) 

 

“… Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan 

malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan 

mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan 

tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman 

kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan 

kekuatan-Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-

orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab 

kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.” (2 Tesalonika 1:7-

10) 

 

“… Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli 

mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan 

Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam 

bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.” (Wahyu 

5:9,10) 

 

“Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama 

itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan 

menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai 

raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.” (Wahyu 20:6) 
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“Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-

suara nyaring di dalam sorga, katanya: ‘Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya.’… ‘Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, 

Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah 

memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja dan 

semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-

orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, 

nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, 

kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan 

barangsiapa yang membinasakan bumi.” (Wahyu 11: 15-18) 

 

Tulisan-tulisan firman di atas pantas untuk dibaca berulan-ulang. Mereka menyatukan 

sekian banyak nubuat-nubuat perjanjian Allah, terutama yang diberikan kepada 

Abraham dan Daud. Kristus adalah raja pilihan Allah. Allah akan memberikan 

kepadanya takhta Daud di Yerusalem. Pada kedatangannya yang kedua ke dunia, 

Kristus akan memerintah atas Kerajaan Allah di bumi, bersamaan dengan kebangkitan 

orang-orang mati dan penghakiman. Mereka yang menerima kehidupan kekal di 

tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim akan memerintah bersamanya dalam 

Kerajaan Bapanya di bumi. 

 

Selanjutnya, dalam kitab yang sama kita mempelajari bahwa awal dari Kerajaan 

tersebut akan merupakan jaman yang bergejolak dengan berbagai permasalahan. 

Kuasa Kristus yang mutlak dan benar akan menegur orang-orang jahat, dan 

memberantas penindasan-penindasan di antara umat manusia di bumi. Sang Batu akan 

meremukkan kerajaan-kerajaan manusia, untuk mengakhiri tata-cara dunia yang lama, 

dan membawa keagungan serta berkat-berkat Allah ke dunia yang penuh dosa dan 

penindasan.  
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8. SEPERTI APAKAH KERAJAAN ALLAH YANG AKAN DATANG ITU? 

 

Allah telah mengungkapkan banyak sekali tentang Kerajaan-Nya yang akan datang. 

Gambaran menakjubkan tentang dunia damai sejahtera, disertai dengan arahan-arahan 

Allah – dapat kita baca dari ratusan ayat-ayat Alkitab mengenai topik tersebut. Tetapi 

pertama-tama marilah kita membahas prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendirian 

kerajaan tersebut.  

 

Kristus dalam Kuasa Mulianya akan menjadi pemimpin dunia. Dia sendiri 

menyatakan mengenai hal itu berulang-kali dalam berbagai kesempatan:  

 

“… kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa 

dan datang di atas awan-awan di langit” (Matius 26:64) 

 

“… sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia 

bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan 

duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel” 

(Matius 19:28) 

 

Orang-orang di sekitar Kristus yang turut-serta dalam pemerintahan dunia adalah 

orang-orang kudus, yakni orang-orang beriman dari segala jaman. Mereka akan 

dikumpulkan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan setelah hari 

penghakiman mereka akan menerima pemberian kehidupan kekal. Demikianlah 

penjelasan Alkitab:  

 

“… semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 

Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: … sesudah itu mereka yang menjadi 

milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya … kita tidak akan mati semuanya, tetapi 

kita semuanya akan diubah … orang-orang mati akan dibangkitkan … Karena 

yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat 

mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.” (1 Korintus 15:22, 23, 51-53) 

 

“Karena itu aku (Paulus) sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang 

pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus 

dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini: Jika kita mati dengan Dia, 

kitapun akan hidup dengan Dia; jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah 

dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Diapun akan menyangkal kita.” (2 

Timotius 2:10-12) 

 

“sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima 

pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-

lamanya, bahkan kekal selama-lamanya … Maka pemerintahan, … di bawah 

semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang 

Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala 

kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.” (Daniel 7:18,27) 

 

“… mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan 

Kristus untuk masa seribu tahun.” (Wahyu 20:4) 
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Hukum-hukum di Kerajaan bumi tersebut akan unik. Mereka tidak akan terdiri dari 

peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh manusia bagi manusia, melainkan hukum-

hukum Allah yang bertujuan untuk membawa bangsa-bangsa menjalani kehidupan 

yang sesuai dengan persekutuan Allah. Dengan demikian mereka akan dapat membina 

hubungan yang benar antara sesama manusia. Hubungan seperti itulah yang ditolak 

oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga menyebabkan kesedihan baik kepada 

mereka sendiri maupun kesusahan bagi keturunan-keturunan mereka. Keadaan yang 

sama disediakan bagi Israel ketika mereka meninggalkan Mesir, terutama ketika 

mereka mendiami tanah yang dijanjikan. Mereka pun gagal memegang dan membina 

apa yang sesungguhnya dirancangkan untuk kebaikan mereka selamanya.  

 

Sebaliknya, dalam Kerajaan di jaman baru pemerintahannya akan sangat kuat, tak 

terkalahkan, dan bebas dari korupsi karena Kristus beserta pelayan-pelayan yang 

dikasihinya akan menegakkannya. Bersama mereka akan mengajar bangsa-bangsa 

mengenai jalan Allah, dan merupakan kuasa pemerintahan yang memastikan ketaatan 

bangsa-bangsa di masa depan.  

 

Bacalah Firman Allah:  

 

“Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan 

menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan 

kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, 

dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan 

menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat 

pada pinggang …seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti 

air laut yang menutupi dasarnya.” (Yesaya 11:4,5,9) 

 

“Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan 

ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.” 

(Yesaya 2: 11)  

 

“Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan 

tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai 

sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk 

selama-lamanya.” (Yesaya 32:16,17) 

 

“dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, 

dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran 

dan firman TUHAN dari Yerusalem.” (Yesaya 2:3) 

 

Lalu dari manakah akan datang bangsa-bangsa untuk menjadi rakyat di Kerajaan 

Allah? Jawabannya terletak pada kejadian-kejadian di saat kedatangan kembali 

Kristus. Pada waktu itu dunia akan terdiri atas dua golongan: mereka yang akan 

dibawa pergi ke takhta penghakiman Kristus untuk dihakimi secara pribadi, dan 

mereka yang tidak akan menghadapi Kristus. Dasar dari perbedaan ini akan dibahas 

nanti di bab tentang kebangkitan dan penghakiman. Mereka yang tidak dibawa pergi 

akan terlibat dalam kekacauan yang disebabkan oleh manusia, maupun berbagai 

penderitaan yang akan menyelubungi dunia saat itu. Mereka yang bertahan hidup di 
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jaman penghukuman tersebut akan menjadi rakyat di Kerajaan Allah. Mereka adalah 

penduduk fana di jaman itu.  

 

Penduduk dunia akan menjadi satu kerajaan, di bawah satu Raja dan pangeran-

pangerannya, dan akan memerintah sesuai dengan hukum-hukum Allah yang baik dan 

bermanfaat. Semua itu akan menjadi mulia dan penuh berkat, dan sangat berbeda dari 

penindasan, kegagalan, kelaparan dan perampokan yang telah merupakan kehidupan 

sehari-hari bagi sekian banyak manusia.  

 

Apakah peranan kaum Yahudi dalam Kerajaan itu? Allah akan membuktikan 

kebenaran tindakan-tindakan-Nya di masa lalu terhadap bangsa tersebut, sehingga 

mereka mengakui Kristus yang dulunya ditolak sebagai Kristus Sang Raja.  

 

Kaum Yahudi dan Israel 

 

Saat ini kaum Yahudi masih terus dikumpulkan ke tanah pusaka mereka. Atas kuasa 

tangan Allah mereka telah mendirikan Negara Israel yang kini memiliki jumlah 

populasinya sekitar enam juta (80% dari mereka orang Yahudi). Tetapi mereka pada 

dasarnya bukanlah orang-orang yang takut kepada Allah, dan tetap keras kepala 

dalam penolakan mereka terhadap Kristus sebagai Mesias yang mereka nantikan. 

Tidak mengherankan saat ini Negara Israel meletakkan kepercayaan mereka di atas 

keahlian orang-orang Yahudi, dan bukan hukum-hukum Allah. Negara itu sama sekali 

tidak mencerminkan Kerajaan Allah. Seperti yang akan kita lihat nanti ketika 

membahas keberadaan kaum Yahudi, Negara Israel yang sekarang ini akan 

mengalami penderitaan dan penyerbuan besar di tanah mereka. Mereka akan menjadi 

lumpuh dan tak berdaya. Semua kecerdikan, ketabahan, kekuatan militer dan 

keteguhan bangsa akan jatuh terinjak-injak – seolah-olah semua adalah sia-sia (baca 

contohnya Yehezkiel 38 dan Zakharia 14). 

 

Apa yang akan terjadi kemudian? 

 

Kristus akan mengungkapkan dirinya kepada orang-orang yang terpukul dan tak 

berdaya. Para penyerbu akan dihancurkan (seperti yang dijelaskan di Yehezkiel 38 

dan Zakharia 14:1-4). Orang-orang Yahudi yang kalah akan dibawa untuk 

menghadapi kenyataan, bukan hanya kenyataan penyerbuan, tetapi kesadaran 

menakjubkan bahwa Kristus adalah Juru Selamat mereka (Zakharia 12:7-13). Hanya 

melalui kejadian yang memalukan dan memilukan inilah salah satu nubuat yang 

tampaknya mustahil dapat diwujudkan. Kata-kata yang dituliskan di atas Salib untuk 

dibaca semua orang akan menjadi kenyataan: 

 

“INILAH YESUS RAJA ORANG YAHUDI” (Matius 27:37) 

 

Kaum Yahudi yang tobat akan menangis karena malu. Dari abu Negara Israel yang 

terpukul akan bangkit warisan yang jauh lebih bermakna. Orang-orang Yahudi yang 

tobat (walau mereka masih fana) akan berada di tengah-tengah Kerajaan Allah, dan 

akan hidup di tanah yang dijanjikan kepada Abraham yang akan diberikan Kristus 

kepada mereka. Kaum Yahudi yang terpencar di segala penjuru dunia akan dibawa 

pulang, dan jika mereka juga tobat, akan hidup di Israel di bawah pemerintahan 

kedua-belas rasul – seperti yang telah dijanjikan Yesus kepada mereka (Lukas 

22:28,29).  
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Kesulitan-kesulitan kaum Yahudi akan berakhir, dan sikap anti-Yahudi akan lenyap 

untuk selamanya. Kemudian Yudaisme, yang dianut oleh banyak kaum Yahudi untuk 

keselamatan, akan dibuang – digantikan dengan hukum Kristus dan prinsip-prinsip 

pemerintahannya. 

 

Namun apa yang akan terjadi terhadap bangsa Arab, yang telah menganggap Israel 

sebagai musuh karena mereka mendukung bangsa Palestin yang telah diusir dari tanah 

mereka semenjak berdirinya Negara Israel? Ketika serbuan besar terhadap tanah Israel 

terjadi, bangsa Arab tidak diharapkan untuk mengambil peranan besar, kecuali Libia 

dan Etiopia. Setidaknya satu kekuatan Arab, mungkin Saudi Arabia, akan menjadi 

salah satu dari mereka yang mengecam para penyerbu (rincian semua ini dapat dibaca 

di Yehezkiel 38 dan Daniel 11). Mesir secara pasti tidak akan bergabung dengan para 

penyerbu. Jadi bagaiman bangsa Arab akan turut serta dalam Kerajaan Allah? 

 

Bangsa Arab sepertinya termasuk dalam kelompok yang dengan sukarela setuju untuk 

menjadi rakyat di Kerajaan Allah (Mazmur 72:10, 15). Mesir juga disebutkan sebagai 

bangsa yang memiliki hubungan baik dengan Israel pada saat itu. Bahkan, akan 

terdapat jalan raya yang membentang dari Mesir, melalui Israel, menuju Asyur dan 

seterusnya:  

 

“Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur 

dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah 

bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping 

Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh 

TUHAN semesta alam dengan berfirman: "Diberkatilah Mesir, umat-Ku, dan 

Asyur, buatan tangan-Ku, dan Israel, milik pusaka-Ku.” (Yesaya 19:23, 24, 25)  

 

Keharmonisan bangsa-bangsa dan kedamaian di antara musuh-musuh lama tersebut 

terletak di jantung Kerajaan Allah, dan akan melambangkan apa yang akan terjadi di 

seluruh dunia, karena“bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, 

dan mereka tidak akan lagi belajar perang” (Yesaya 2:4). Seperti yang dinubuatkan 

oleh penulis Mazmur, akan terdapat “damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada 

lagi bulan” (Mazmur 72:7).  

 

Pertikaian antara bangsa-bangsa Arab akan berhenti dan tanah mereka akan diberkati, 

sehingga menjadi subur dan hijau di mana-mana. 

 

Penghapusan persenjataan di dunia dan beban ekonomi dari ongkos tersebut, 

didampingi dengan akibat peperangan itu sendiri akan menyediakan banyak 

kesempatan bagi kemakmuran yang nyata dan juga bagi kemajuan pertanian yang 

akan menjadi ciri-ciri utama di jaman yang baru. Kutukan semak berduri akibat dosa 

Adam akan diangkat, dan seluruh dunia akan menjadi sangat subur. Segala jenis 

kekurangan gizi dan kelaparan akan dihapuskan dari seluruh umat manusia: 

 

“Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak 

pegunungan; biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya 

berkembang bagaikan rumput di bumi.” (Mazmur 72:16) 
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“Sesungguhnya, waktu akan datang,” demikianlah firman TUHAN, "bahwa 

pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih; 

gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran.” 

(Amos 9:13) 

 

“Pada waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur 

baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu …” (Yoel 3:18) 

 

“Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan 

bersorak-sorak dan berbunga; seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan 

bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan 

diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka itu akan melihat 

kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita.” (Yesaya 35:1,2)  

 

Kita tidak diberitahu apakah semua itu akan dihasilkan dari tata-cara hidup baru yang 

damai, tanpa penindasan, dan bebas dari segala kejahatan yang meraja-rela di jaman 

sekarang; ataukah dari berkat-berkat Allah langsung. Tetapi Alkitab sangat memberi 

kesan bahwa manusia yang fana akan hidup jauh lebih panjang di jaman yang mulia 

itu, dibandingkan dengan kehidupan di jaman sekarang yang penuh dengan 

kekejaman, tuntutan dan ketidakpastian: 

 

“Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, 

masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya.” (Zakharia 8:4) 

 

“Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua 

yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus 

tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus 

tahun akan dianggap kena kutuk.” (Yesaya 65:20) 

 

Bagaimanakah masalah-masalah yang disebabkan hambatan bahasa dapat 

ditanggulangi di masa baru itu? Sebagaimana pentingnya di Kerajaan itu bagi semua 

manusia untuk memuja dalam satu bahasa, sehingga batasan-batasan atas perbedaan 

bahasa untuk dihilangkan? Terdapat kesan di Alkitab, yang cukup untuk memberikan 

kita harapan bahwa akan terdapat satu bahasa:  

 

“Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, 

yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama TUHAN, 

beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu.” (Zefanya 3:9)  

 

Alangkah indahnya nanti karena terdapat satu bahasa untuk memuja di masa yang 

akan datang. Segala perbedaan dalam agama, baik yang terdapat dalam dunia Kristen, 

akan dihapuskan oleh kebenaran yang diketahui oleh semua. Penyebaran kebenaran 

Allah oleh Kristus dan pemerintahannya atas seluruh dunia akan membawa persatuan 

dan keharmonisan. Selanjutnya, akan terdapat satu pusat pemujaan Allah di jaman 

pemerintahan Kristus.  

 

Yerusalem – Ibukota Dunia 

 

Akan terdapat satu ibukota: Yerusalem dalam kemuliaannya. Dalam bab-bab 

penutupan dari nubuat-nubuat yang tercatat dalam Yehezkiel, terdapat perincian 
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tentang bait megah yang akan didirikan di Israel, agar semua bangsa dapat 

mendatanginya dari waktu ke waktu selagi berziarah. Mereka akan datang untuk 

memuja Allah di tempat mana Ia mendirikan takhta-Nya; dan untuk menikmati 

kekayaan pemujaan bersama dengan berbagai tata-cara yang mirip dengan cara 

pemujaan lama kaum Yahudi. Dalam nubuat dinyatakan bahwa pada saat nubuat itu 

diwujudkan, maka Yesus Kristus telah mati demi dosa kita, dan dibangkitkan untuk 

hidup selamanya. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemujaan dalam 

bait tersebut:  

 

“Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta TUHAN, dan segala bangsa akan 

berkumpul ke sana, demi nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan 

bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat.” (Yeremia 3:17) 

 

“Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan 

berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; 

segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana.” (Yesaya 2:2) 

 

“Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia 

akan datang untuk sujud menyembah di hadapan-Ku, firman TUHAN.” (Yesaya 

66:23) 

 

“Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan TUHAN di 

pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru.” (Yehezkiel 46:3) 

 

Demikianlah beberapa dari pengalaman keindahan dan ketakjuban di Jaman yang 

Dijanjikan. Semua akan melebur menjadi satu dalam keharmonisasian sempurna, 

seakan-akan Eden dipulihkan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di tanah Israel 

akan terjadi perubahan topografi sebagai akibat gempa dashyat pada saat campur 

tangan Kristus dalam menghadapi serbuan dari Utara (baca Yehezkiel 38:20 dan 

Zakharia 14:4-10). Dari pusat bait yang baru akan mengalir sungai yang abadi dan 

murni. Sebagian dari sungai ini akan mengalir ke Laut Tengah, dan sebagian lagi ke 

Laut Mati – sehingga airnya akan dijadikan segar dan membawa kehidupan. Padang 

gurun akan bersemi. Gambaran keseluruhan itu mencerminkan kedamaian, di mana 

tak akan terdapat ketakutan manusia yang disebabkan oleh manusia lain. Sebaliknya, 

manusia akan dapat memusatkan perhatiannya kepada usaha-usaha berguna, yaitu 

keberadaan yang damai dan beragama. Semua itu dilakukan di bawah pemerintahan 

yang Maha Bijaksana, yang memberikan bimbingan akan prinsip-prinsip hidup yang 

benar.  

 

Beberapa ayat Alkitab menunjukkan bahwa kuasa ajaib penyembuhan oleh Tuhan 

Yesus Kristus dan para pengikutnya di abad pertama akan ada di Kerajaan, mungkin 

melalui pelayanan orang-orang kudus (yaitu orang-orang beriman yang telah diberi 

kehidupan kekal) di seluruh penjuru dunia. Maka kita membaca:  

 

“Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan 

bersorak-sorak dan berbunga; seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan 

bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan 

diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka itu akan melihat 

kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan 

teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati: 
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"Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan 

pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan 

kamu!" Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga 

orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat 

seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air 

memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara; tanah pasir yang 

hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di 

tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.” (Yesaya 35:1-7) 

 

Di Jaman yang akan datang, berkah-berkah hampir tak terbatasi. Hampir? Akankah 

terdapat sesuatu yang merusak kebahagiaan dan kedamaian di bawah Kristus? 

Mungkinkah itu? Bagaimanapun juga, sesungguhnya terdapat satu masalah, satu 

palang akhir untuk dilewati. Sesungguhnya, salah satu alasan pembentukan Masa 

Seribu Tuhan adalah untuk membawa sebuah panen, yaitu panen kedua untuk 

mengadakan pria dan wanita menuju kehidupan kekal. 

 

Selama seribu tahun tersebut pria dan wanita, yang bukan merupakan orang-orang 

kudus, hidup dalam kefanaan. Mereka tetap dapat berdosa dan mati, meskipun semua 

itu mungkin sedikit berubah karena keadaan di jaman itu. Kedisiplinan dan berkah-

berkah di Kerajaan akan sangat mengekang kecenderungan manusia untuk berdosa. 

Pemerintahan Kristus akan menghapus semua pemberontakan-pemberontakan di 

antara bangsa-bangsa. Naluri dasar manusia untuk menerapkan kekejaman sosial, 

politik dan penguasaan atas sesama manusia tidak akan diperbolehkan untuk 

berkembang. 

 

Masa Seribu Tahun 

 

Tetapi kekangan tersebut tidak sama dengan penyerahan diri masing-masing pria dan 

wanita yang tulus dari dalam hati. Dengan kata lain, iman dan kasih yang sejati harus 

mengalir bebas dari dalam hati, bukan atas dasar suatu kekangan ataupun ancaman 

hukuman. Iman tidak tumbuh hanya karena seseorang mengalami berkah-berkah luar 

biasa, atau dari bukti-bukti nyata akan hasil karya Allah di antara manusia. Akarnya 

lebih dalam, walaupun semua itu dapat membantu pertumbuhan iman. Iman datang 

dari kepercayaan teguh akan prinsip-prinsip dan janji-janji Allah. Seperti biasa, “Iman 

timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus” (Roma 10:17). Ini 

akan menjadi sangat nyata di jaman yang akan datang. Akan berlangsung sebuah 

proses pemilihan sepanjang Masa Seribu Tahun, dengan cara demikian orang-orang 

yang sungguh-sungguh mempercayai prinsip-prinsip Kerajaan dan harapan janji hidup 

kekal akan menjalani kehidupan beriman. 

 

Orang-orang lain mungkin akan menolak pemerintahan Kristus dan kekangan-

kekangan kudus yang dia terapkan. Mungkin sulit untuk dipercayai, bahwa akan 

terdapat orang-orang yang tidak menghendaki kehidupan dalam suasana yang akan 

terjadi nanti. Tetapi kita melupakan apa yang terjadi di Eden. Kemudian juga ketika 

Yesus membangkitkan Lazarus dari makam, orang-orang melihat bahwa Lazarus 

benar-benar bangkit dari makam – tetapi ada orang-orang yang tidak memiliki iman 

sejati terhadap Yesus: mereka pergi dan mengadu kepada kaum Farisi karena merasa 

cemburu atau tidak terima (Yohanes 11:45,46). Maka dari itu, tidaklah merupakan 

suatu kejutan jika di akhir seribu tahun, pemerintahan dan kuasa Kristus akan 

ditentang secara terbuka. Hal itu akan menjadi pemberontakan terakhir, puncak akhir 
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dari kekejaman mausia yang salah dan tak dapat dimaafkan. Penindasan terhadap 

pemberontakan ini akan menurunkan tirai Jaman Berkah-Berkah. Sama seperti pada 

kelahiran Kerajaan, akan terdapat pembangkitan dari kematian dan penghakiman. 

Orang-orang beriman dari Jaman itu akan bergabung dengan Kristus dan orang-orang 

kudus dalam kehidupan kekal. Orang-orang tak beriman akan musnah selamanya.  

 

Demikianlah Allah akan mencapai tujuan mulia-Nya. Dosa dan kematian akan 

dihapuskan. Kematian, musuh terakhir, akan menyudahi kerja gelapnya dan akan 

dibuang dari muka bumi. Bumi akan dihuni oleh orang-orang kudus yang 

memancarkan kemuliaan Allah. Maka terpenuhilah doa Bapa Kami: 

 

“… jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga” (Matius 6: 10) 

 

Atau, seperti yang diungkapkan oleh salah satu Mazmur: 

 

“Ya TUHAN, Tuhan kami,  

betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.” (Mazmur 8:1, 10) 

 

Perwujudan mulia ini dijelaskan sebagai penyerahan diri yang terakhir kepada Allah, 

oleh Kristus dan orang-orang kudus:  

 

“Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia menyerahkan Kerajaan kepada 

Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan 

kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah 

meletakkan semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya. Musuh yang terakhir, yang 

dibinasakan ialah maut.” (1 Korintus 15:24-26) 

 

Apa yang akan terjadi setelah seribu tahun? Itu masih rahasia. Tentunya akan terdapat 

keindahan-keindahan dan sekian banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan serta 

pengetahuan-pengetahuan yang telah disimpan oleh Sang Bapa – sehingga dapat ia 

ungkapkan di waktu yang tepat. Semua ini dapat diringkas dalam beberapa kata: 

 

“… supaya Allah menjadi semua di dalam semua” (1 Korintus 15:28) 

 



 

58  

9. BAGAIMANA HAL ITU DAPAT TERJADI? 

 

Namun mengapa Firdaus di dunia perlu dipulihkan? Janji-janjinya cukup jelas; dan 

tidak seorangpun yang membacanya dapat meragukan bahwa tujuan Allah adalah 

untuk memenuhi bumi dengan segala macam berkat yang dapat dibayangkan demi 

kemuliaan nama-Nya. Tetapi mengapa? Atau, lebih tepatnya, bagaimana mungkin? 

 

Apalagi, jika taman Eden yang asli dihancurkan sebagai akibat dosa manusia, 

mengapa Firdaus perlu dipulihkan jika dosa masih merupakan penyebab ke-fanaan 

umat manusia? Apakah hanya karena setelah waktu berlalu Allah lunak hatinya, dan 

setelah itu bersedia untuk melupakan apa yang dulu Ia kutuk? Pandangan seperti itu 

tentunya akan menjerumuskan kebenaran Allah, dan memberi kesan akan 

kecenderungan-Nya untuk berubah pikiran. Melainkan, alasan bagi kemuliaan yang 

akan datang sangatlah dalam, dan jauh lebih bermakna, serta sejalan dengan 

kebencian Allah akan dosa. Seperti dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang penting 

bagi keselamatan kita, Alkitab menyediakan jawaban yang sedemikian sempurna dan 

indah, sehingga kita takjub akan kebijaksanaan dan kasih Tuhan Allah.  

 

Dari halaman-halaman Alkitab, kita mengetahui bahwa akar penyebab dari semua 

masalah di dunia adalah dosa. Ketika Adam membuka pintu hatinya kepada dosa, dia 

membuka pintu bagi dunia terhadap akibat-akibat dosanya. Pelanggarannya yang 

begitu besar menjadi nyata baginya, ketika ia diusir dari taman, sambil membawa 

dalam dirinya penyakit kefanaan, serta kecenderungan untuk berdosa. Warisan 

tersebut telah diturunkan kepada semua anaknya, dan akibat buruknya telah tersebar 

ke seluruh penjuru dunia, seperti duri dan semak-belukar yang tumbuh meraja-rela di 

bumi yang subur.  

 

Pokok-pokok di atas merupakan awal dari bahasan kita: kesempurnaan berkat di bumi 

adalah akhir dari segalanya. Di antara kedua keadaan: Taman Eden sebagai Firdaus, 

dan Firdaus Taman Eden yang dipulihkan – terdapat satu hal yang menyatukan 

Keduanya. Hal itu merupakan jawaban bagi ketidakberdayaan manusia, yakni Yesus 

Kristus, Putra Allah. Terdapat Taman lain, yang dikenal sebagai Getsemani. Di 

sanalah Yesus dalam kepedihannya berdoa pada malam sebelum ia disalibkan:  

 

“Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu tempat yang 

bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di 

sini, sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." … Maka Ia maju sedikit, lalu 

sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah 

cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, 

melainkan seperti yang Engkau kehendaki." … Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya 

dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali 

apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu!" ” (Matius 26:36-42)  

 

Di sinilah terletak titik pertentangan manusia, dan jalan keselamatan Allah baginya: 

“janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki”. 

Pertentangan antara kehendak tersebut timbul dalam benak manusia-manusia lain, 

namun tidak pernah ada seorangpun yang bangkit dari pertentangan-pertentangan 

hidup tanpa dosa. Getsemani sangatlah berbeda. Tidak seperti orang-orang 

sebelumnya, Kristus tidak “kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23). Ketika dia 
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digiring dari Taman menuju penghakimannya yang memalukan, Kristus adalah Putra 

Allah yang tak berdosa.  

 

Getsemani merupakan puncak dari pertentangan seumur hidup dengan dosa. Pada 

setiap tahap, Yesus berjaya. Bahkan ketika ia dikerumuni oleh mereka yang 

merupakan musuhnya, dan dia melemparkan tantangan: “Siapakah di antaramu yang 

membuktikan bahwa Aku berbuat dosa?” (Yohanes 8:46). Tidak ada yang menjawab, 

dan tidak ada yang bisa. Kristus tidak berdosa dan suci. Kebenaran karakter tersebut 

diketahui oleh semua. Istri Pilatus mengetahui itu, dan pada penghakiman Kristus dia 

menuliskan surat yang dibawa ke tangan suaminya, dan mengatakan, “Jangan engkau 

mencampuri perkara orang benar itu” (Matius 27:19). Tak kalah mengagumkan 

adalah pernyataan kepala pasukan Romawi di kaki tiang salib. Dia telah menyaksikan 

kematian Yesus, dan mendengar kata-kata yang diucapkannya dari tiang salib. Secara 

spontan dia berkata, “Sungguh, orang ini adalah orang benar!” (Lukas 23:47).  

 

Anak Allah yang tak berdosa 

 

Kristus, yang telah menjalani hidup tanpa dosa, tetap tidak berdosa hingga 

kematiannya. Dia mati dalam tindakan penyerahan penuh kepada keinginan suci 

Bapanya, yang merupakan tekad kuat untuk menolak mengikuti jejak Adam si 

pemberontak. Seolah-olah semua yang telah dicuri oleh manusia pertama 

dikembalikan kembali melalui kerendahan hati dan kasih. Kristus yang telah secara 

tekun menghancurkan godaan-godaan dosa dari badan alamiah, yang dia rasakan, 

pada akhirnya menyatakan semangat ketegarannya yang sangat kuat, dan dalam 

penyerahan diri berdoa: 

 

“Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” (Lukas 23:46) 

 

Demikianlah akhir dari 33 tahun kehidupan fana Yesus dari Nazaret. Tidak ada 

kehidupan seperti dia yang pernah dijalani manusia, tidak ada kematian seperti 

kematiannya. Dalam Kristus, sifat-sifat Allah telah diungkapkan dalam keterbatasan 

tubuh daging manusia; ciri-ciri ke-Tuhanan telah dijalankan dalam kehidupan 

manusia: 

 

“… Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihNya dan 

setiaNya, yang meneguhkan kasih setiaNya kepada beribu-ribu orang, yang 

mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali 

membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan 

bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan 

keempat.” (Keluaran 34:6,7)  

 

Perjanjian Baru juga menyatakan kebenaran yang indah:  

 

“Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah 

melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 

Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.” (Yohanes 1: 14) 

 

“Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, 

namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah 

melihat Bapa” (Yohanes 14:9) 
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“Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia 

juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh 

terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah 

Kristus.” (2 Korintus 4:6) 

 

Jelaslah bahwa apa yang Allah rencanakan ketika Ia menciptakan manusia pertama 

“menurut gambarNya” (Kejadian 1:27), Telah Dia capai untuk pertama kalinya 

melalui Putra TunggalNya. 

 

“… Kristus, yang adalah gambaran Allah.” (2 Korintus 4:4) 

 

“Anak-Nya, … Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah …” 

(Ibrani 1:2,3)  

 

Kata-kata mulia Kristus merupakan firman Bapa-Nya: tindakan kasihnya berasal dari 

Allah, pencariannya akan domba yang hilang di rumah Israel adalah Sang Bapa yang 

mencari manusia ciptaan-Nya. “Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya 

oleh Kristus …” (2 Korintus 5:19). Semua itu terwujudkan, di samping kenyataan 

bahwa Kristus adalah “sama dengan kita, Ia telah dicobai” (Ibrani 4:15). Ayat yang 

sama itu berakhir dengan catatan kemenangan: “hanya tidak berbuat dosa”. 

 

Tanpa berbuat dosa. Itulah yang Allah minta dari Adam untuk menjadi seperti itu, dan 

dia gagal. Adam membawa dosa ke dalam taman pertama Allah, dan merusak 

gambaran Allah yang seharusnya ia agungkan. Kristus membawa kesucian ke dalam 

dunia manusia yang penuh dosa, dan menunjukkan dengan sempurna seperti apakah 

Allah itu. Sama seperti Adam yang kehilangan taman Firdaus, dan menyebabkan 

semua keturunannya dilahirkan di luar, di mana dosa dan kematian berjaya – maka 

Kristus telah mempersiapkan jalan tanpa dosa untuk memulihkan berkah-berkah 

taman Firdaus dan demi penebusan orang-orang baru bagi Allah. 

 

Terdapat dua misteri yang sulit dimengerti dalam inti karya besar pemulihan tersebut. 

Orang-orang telah berusaha memecahkannya dari awal abad pertama. Kedua teka-teki 

tersebut erat sekali hubungannya. Jika kita mengartikan salah-satunya dengan salah 

berarti kita tidak mungkin mengerti dengan benar yang lainnya. Sebaliknya, 

pengertian yang benar tentang yang satu membawa pengertian yang benar tentang 

yang lainnya. Misteri tersebut adalah: bagaimanakah Yesus Kristus itu menjadi Juru 

Selamat kita? Lalu, apakah Yesus itu Allah atau manusia, atau campuran dari 

keduanya, atau kedua-keduanya pada waktu yang bersamaan?  

 

Kita mulanya membahas penebusan kita melalui Kristus, kemudian hubungan Bapa-

Putra antara Allah dengan Juru Selamat kita. Marilah kita merenungkan dengan 

hormat, berhenti sejenak dalam bacaan kita untuk mengingat bahwa apa yang kita 

renungkan bukanlah semata-mata sebuah gagasan. Semua itu dijalani dalam 

kehidupan oleh Yesus Kristus, bahkan hingga menyerahkan nyawanya demi 

menyenangkan Bapanya. 
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10. TUHAN YANG MENEBUSKU 

 

Penebusan manusia oleh Yesus Kristus telah direnungkan dengan cucuran air mata, 

diperdebatkan dengan penuh kemarahan, dipersamakan dengan persamaan-persamaan 

secara matematis, ditinggalkan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, dan, kadang-

kadang dijadikan suatu masalah yang dicemoohkan. Sebagian orang telah berpendapat 

bahwa Tuhan Yesus telah berhasil meredam kemarahan Allah yang sangat murka dan 

menyebabkanNya memalingkan mukaNya kepada kita padahal sebelumnya Ia telah 

sangat marah dan tidak mau mengampuni kia. Yang lain-lain telah menganggap 

penebusan itu seperti sebuah sistem bobot timbangan, kerek dan tali yang olehnya 

penebusan manusia itu, bisa dikatakan, diatur secara mekanis. Yang lainnya lagi 

menganggapnya sebagai suatu transaksi dagang yang bersifat rohaniah, di mana nilai 

darah Kristus yang tidak ternilai dibayarkan kepada suatu wujud yang dikenal sebagai 

Iblis agar dapat melepaskan para orang berdosa dari cengkeramannya yang jahat. 

Sebagian orang menganggap kematian Kristus sebagai pengganti bagi umat manusia 

yang berdosa: yaitu, Kristus pergi ke kayu salib menggantikan kita, dan dengan cara 

ini membayar dosa-dosa pribadi kita. Dan sebagian orang menganggap kematiannya 

sebagai suatu tragedi, suatu peristiwa kecelakaan dalam situasi yang kejam, dan jika 

dipandang dari sudut peristiwa itu saja sama sekali tidak menyelamatkan. 

 

Apakah itu kebenaran? Bagaimana seseorang dapat menemukan jalan melalui 

kesimpangsiuran spekulasi? Seperti dalam segala hal lainnya, hanya ada satu jalan 

yang pasti, dan hal itu adalah mengijinkan Alkitab mengajar dan membimbing, dan 

menerima dengan rendah hati kedisiplinan pengajaran ini.  

 

Marilah kita mulai dengan menghilangkan pendapat bahwa Yesus memohon sambil 

berlutut kepada semacam Allah yang kemarahanNya telah menyebabkanNya 

memalingkan mukaNya dari kita. Rahasia tiang salib adalah kasih, kasih Allah dan 

kasih PutraNya. Apapun yang lainnya yang harus kita mungkin pertimbangkan, 

marilah kita letakkan dasar ini: kuasa yang mendorong untuk mencapai keselamatan 

adalah kasih: 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

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

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

 

“Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah 

mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 5:8) 

 

“Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku” 

(Galatia 2:20) 

 

Kasih adalah dasar keselamatan. Kasih mengalir pertama-tama dari Allah dan oleh 

karena itu dari PutraNya yang diutusNya ke dunia. Kasih tidak mungkin, dan tidak 

boleh, diturunkan nilainya menjadi hukum atau dipertimbangkan dalam hubungan 

hak-hak dan pendapatan. Kasih berada di atas dan di luar semua pertimbangan. Kasih 

tidak berutang apapun kepada kebaikan atau jasa apapun dalam diri kita. Kasih 

berasal dari Allah yang “pengampun dan pemurah”.  

 

Pengampunan Dosa-Dosa 
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Rahasia tiang salib yang kedua adalah bahwa tiang itu merupakan sumber 

pengampunan dosa-dosa. Hal itu bukan merupakan suatu utang yang diselesaikan 

dengan pelunasan yang tepat waktu. Hal itu bukan suatu persembahan pengganti 

dengan apa seseorang ditentukan harganya agar orang-orang lainnya kemudian bebas. 

Tidak, tiang salib adalah alat pengampunan, dan pengampunan adalah suatu tindakan 

kemurahan dan bukan tentang hak-hak atau pendapatan yang diperoleh dengan 

penyelesaian suatu utang. Oleh karena itu, pengertian kita tentang karya penyelamatan 

Yesus Tuhan kita harus memperhitungkan pencurahan kasih Allah yang sempurna 

dan pengampunanNya.  

 

Berkat-berkat kasih dan pengampunan mengalir kepada kita melalui saluran iman 

dalam ajaran Injil Kristus dan oleh penerimaan Allah atas kita melalui Yesus. 

Pengampunan datang kepada orang percaya ketika ia secara pribadi mencari dan 

memintanya dengan cara yang ditunjukkan Allah. Pengampunan itu pasti: tetapi tidak 

secara otomatis. Ada pengampunan dari Allah, tetapi pengampunan itu tidak 

diberikan kepada manusia tanpa pengetahuan dan kerasama mereka. Hal yang 

demikian itu bisa benar seandainya keselamatan itu merupakan penghapusan utang, 

atau sebuah transaksi pengganti yang secara sempurna telah meniadakan perlunya 

bagi kita untuk mencari pengampunan.  

 

Pendekatan Alkitab jauh lebih sederhana dan jauh lebih memuaskan. Pengampunan 

datang kepada orang yang mempercayai Injil, bertobat dan dibaptis dalam nama 

Kristus. Ayat-ayat suci berikut membuat hal ini menjadi sangat jelas: 

 

“Jawab Petrus kepada mereka: Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 

memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan 

dosamu.” (Kisah Para Rasul 2:38) 

 

“Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.” (Kisah Para 

Rasul 3:19) 

 

“Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu 

dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!” (Kisah 

Para Rasul 22:16) 

 

“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 ... Tetapi sekarang, 

setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, 

kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai 

kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut; tetapi 

karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Roma 

6:3, 4, 22, 23) 

 

“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) 

 



63 

Ayat-ayat suci ini jelas dan konsisten. Keuntungan-keuntungan yang ajaib dari karya 

penyelamatan Yesus mengalir kepada kita dan efektif bagi kita ketika kita datang 

dalam iman, bertobat dan bergabung dengan Yesus dalam kematiannya dengan 

baptisan dalam namanya. Kita akan membahas baptisan secara lebih sempurna nanti; 

pada saat ini kita ingin menetapkan hubungan antara orang berdosa dengan Sang 

Penyelamat dengan cara yang menganggap baptisan sebagai unsur yang sangat 

penting.  

 

Kita sekarang dapat membahas masalah yang begitu penting bagi masing-masing diri 

kita. Apakah itu yang telah menjadikan kematian Yesus cara bagaimana kita dapat 

diampuni dan diselamatkan? Kita ini sangat lemah dan dinodai oleh perhambaan 

kepada dosa seumur hidup; sedangkan ia itu kudus sama sekali kudus dan saleh dan 

benar dan tanpa dosa. Apa jembatan atau hubungan yang mungkin yang ada di antara 

Kristus dan kita sendiri? 

 

Di sinilah keajaiban itu. Injil menjelaskan bahwa Kristus adalah pembangun jembatan 

antara Allah dan manusia. Ia adalah pencari domba-domba yang hilang, dokter bagi 

orang-orang sakit. Kristus adalah cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan, 

kehidupan bagi orang-orang mati: 

 

“Akulah pintu ke domba-domba itu ... barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan 

selamat ... Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya 

bagi domba-dombanya.” (Yohanes 10:7,9,11)  

 

Tidak ada bahasa yang lebih menghibur dan atau meyakinkan. Yesus adalah pintu 

kedalam kehidupan untuk “siapapun.” Ketika kita masuk melalui pintu itu, kita 

memasuki kandang domba-domba. Tidak ada penggembala lain yang dapat 

menjanjikan kehidupan kekal kepada kita: tidak ada penggembala lain yang telah 

menepati janjinya dengan memeterainya dengan darahnya.  

 

Dipandang dari sudut kata-kata penghiburan dan janji ini, kita terpaksa bertanya lagi, 

“Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi?” Bagaimana Kristus begitu efektif? Orang-

orang lain telah mengorbankan jiwa mereka untuk sesama atau untuk suatu cita-cita 

yang mereka anggap lebih berharga dari pada nyawa mereka sendiri. Dalam hal apa 

Yesus berbeda? 

 

Anak Domba Allah 

 

Ada sebuah petunjuk yang sangat menarik dalam kata-kata “domba” dan 

“pengembala.” Barangkali kita mengerti mengapa Yesus pantas di sebut Penggembala 

Yang Baik. Mengapa dengan demikian ia juga pantas disebut Anak Domba Allah? Di 

sinilah terletak inti dari penyelamatan kita. Ia yang merupakan penggembala adalah 

juga anak domba: ia ikut merasakan kehidupan domba-domba itu dan mengetahui 

perlunya seorang penggembala. Jika kita mengubah bahasa kiasan ini dan mencoba 

menyatakan pikiran-pikiran itu dalam kata dengan kata-kata yang jelas, kita tidak 

akan menemukan yang lebih jelas dari pada ini: 

 

“Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga 

menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.” 

(Ibrani 2:14) 
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Meskipun benar-benar Anak Allah, Yesus adalah darah dan daging. Dahulu ada 

orang-orang yang merasa keberatan atas hal ini dan menciptakan gagasan-gagasan 

yang membantu mereka menghindari implikasi-implikasi pernyataan bahwa Yesus 

adalah darah dan daging. Orang-orang ini mengatakan bahwa hal-hal ini hanya 

tampaknya saja tetapi tidak demikian kenyataannya. Hal ini tidak benar, bukan hanya 

teori seperti itu tidak memiliki dasar Alkitab, tetapi juga teori semacam itu 

meruntuhkan seluruh karya, bahkan kemungkinan, penyelamatan.  

 

Jika, seperti yang dikatakan Alkitab, Yesus merupakan darah dan daging seperti kita, 

apakah ia benar-benar tergoda seperti kita? Apakah ia benar-benar mati seperti kita? 

Tentu saja. Inilah titik-titik pertemuan yang benar antara Kristus dan mereka yang 

akan diselamatkannya. Dengan memiliki semua hal yang sama ini, ia benar-benar 

sama seperti kita. Jika ia tidak memiliki hal-hal yang sama seperti kita, maka ia adalah 

sesuatu “yang lain dari pada” kita. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa sungguh 

tepat dalam hal-hal inilah bahwa Yesus adalah “salah seorang di antara kita.”  

 

Ambillah, sebagai contoh, masalah godaan. Alkitab memberikan kepada kita ajaran 

yang jelas mengenai masalah ini dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus sendiri.  

 

“Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-

saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar ... Sebab oleh karena Ia sendiri 

telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang 

dicobai.” (Ibrani 2:17, 18)  

 

“Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut 

merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah 

dicobai, hanya tidak berbuat dosa.” (Ibrani 4:15) 

 

Yesus “berlutut dan berdoa, kata-Nya: Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, 

ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan 

kehendak-Mulah yang terjadi ... Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-

sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke 

tanah.” (Lukas 22:41-44) 

 

Dan yang paling jelas di antara semuanya, Kitab Suci mengatakan:  

 

“Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa” (2 Korintus 5:21) 

 

Oleh karena itu, kita berkesimpulan bahwa bukan saja Yesus disebut seorang pendosa 

pada waktu pengadilannya oleh musuh-musuhnya, atau bahwa ia “terhitung di antara 

pemberontak-pemberontak” ketika ia disalib di antara dua orang pencuri, tetapi lebih-

lebih lagi bahwa ia memiliki kodrat yang sama yang telah menjadikan setiap orang 

lainnya yang memiliki kodrat itu sebagai seorang pendosa. Dengan alasan inilah 

bahwa kodrat yang kita miliki disebut “daging yang dikuasai dosa” atau lebih 

singkatnya, “dosa” (Roma 7:20 dan 8:4). Sumber dari godaan-godaan kita, sendiri, 

dalam stenografi Alkitab yang sederhana, disebut “berdosa” atau “dosa”, meskipun 

kita sama sekali tidak dapat dipersalahkan dengan memiliki kodrat itu. Kristus “dibuat 

dosa” karena kita dengan memiliki kodrat yang sama se perti kita dan, meskipun tidak 

berdosa, dengan diperlakukan sebagai seorang pendosa oleh orang-orang penuh 
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dengan dosa. Ia “tidak mengenal dosa” karena ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi 

bukan karena ia tidak pernah digoda.  

 

Agar dapat membelenggu dosa dan menjadikannya sebagai tawanan, Yesus 

menghadapinya dalam wilayahnya sendiri, kodrat manusia. Dengan demikian 

kemenangannya adalah benar dan unik: benar dalam hal bahwa ia mengalahkan dosa 

meskipun digoda persis seperti kita; dan unik dalam hal bahwa ia adalah satu-satunya 

yang sama sekali tidak berdosa meskipun digoda. Kristus tidak memperlihatkan 

kesalehan dan kesucian dengan cara yang terpisah; ia menyerahkan hidupnya yang 

tidak berdosa itu kepada Allah dalam bejana tanah yang berisi kodrat manusia ini. 

Keadaan yang luar biasa ini adalah keajaiban iman dan kesalehan, suatu penaklukan 

dosa yang benar-benar, dan suatu persembahan yang sempurna kepada Allah: 

 

“Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan 

daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa 

di dalam daging.” (Roma 8:3) 

 

Dengan cara inilah penyelamatan kita tidak mengakibatkan melemahnya kebenaran 

Allah, malahan keduanya mendukung dan memperlihatkannya. Dengan melalui 

Yesus, Allah menyatakan pada saat yang sama dan dalam kodrat yang sama kejelekan 

dosa dan kesempurnaan kebenaran. Dengan tidak berdosa dalam rumah yang fana ini, 

Yesus menghukum dosa dalam apa yang sampai saat itu merupakan miliknya yang 

tidak bisa diganggu-gugat.  

 

Tambahan pula, karena rumah itu dijaga agar tidak berbuat dosa, maka jalan 

dipersiapkan untuknya untuk diubah dari bersifat fana menjadi bersifat kekal, dari 

berkematian menjadi tidak berkematian. Dosa dan kematian adalah bagian-bagian dari 

satu masalah; yang satu adalah akibat dari yang lainnya, dari dosa Adam muncullah 

kematian. Tuhan Yesus memusnahkan kuasa dosa dan membukakan pintu-pintu ke 

dalam kehidupan kekal. Seperti ia memusnahkan dosa dengan kemenangannya atas 

kodrat yang dimilikinya, maka ia memusnahkan kematian dengan memasuki 

ruangannya yang dingin untuk keluar dalam kemenangan.  

 

Yesus secara sempurna merasakan kelemahan kefanaan kita, kerja keras dan air 

matanya, penderitaannya dan kematiannya. Tidak satupun dari pengalaman-

pengalaman ini hanya “tampaknya seperti itu”: kenyataannya demikian. Ia 

menghadapi dan menderita kesakitan, baik mental maupun fisik. Ia melihat bahwa 

jalan yang dipilih untuknya oleh Bapanya menuju dan melalui pintu-pintu gerbang 

kematian yang gelap, dan ia masuk dengan kepercayaan atas kebangkitanya ke dalam 

kehidupan kekal. Inilah beberapa ayat suci yang singkat yang memberitahu kita 

sesuatu tentang hal-hal ini: 

 

“Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu.” 

(Yohanes 4:6) 

 

“Maka menangislah Yesus” (Yohanes 11:35) 

 

“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. Bapa, muliakanlah nama-Mu!” (Yohanes 12:27, 28) 
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“Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, 

mereka tidak mematahkan kaki-Nya, tetapi seorang dari antara prajurit itu 

menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan 

air.” (Yohanes 19:33,34) 

 

“Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang 

memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti 

sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta 

Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat 

itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa” (Ibrani 12:2,3) 

 

“Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan 

permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut” (Ibrani 5:7) 

 

Tentu saja, tidak ada keraguan lagi tentang kenyataan dari tiap-tiap unsur penderitaan 

dan kematian Tuhan ini? Seperti dosa dan kematian nyata bagi kita, maka begitu pula 

bagi dia sebagai musuh-musuh yang harus ditaklukkan dalam pertempuran yang 

sungguh-sungguh.  

 

Atas dasar inilah bahwa kemenangan itu nyata. Ia benar-benar menaklukkan dosa dan 

kematian, dan mendatangkan “kehidupan dan kekekalan yang dikenal melalui Injil” (2 

Timotius 1:10). 

 

Kematian Yesus sama sekali tidak serupa dengan kematian lain yang manapun, bukan 

dalam kenyataannya, tetapi dalam keadaan yang mengelilinginya. Manusia mati 

disebabkan warisan kefanaannya dari Adam dan Hawa. Dikatakan secara sederhana, 

kodrat manusia mati dengan sendirinya. Meskipun demikian, kaum laki-laki dan 

perempuan mempersulit keadaan alami ini dengan menambahkan dosa-dosa pribadi 

kepada kefanaan mereka, dan dengan demikian menjadikannya lebih jelas bahwa 

upah dosa adalah kematian. Bagi Yesus hal itu berbeda. Jelas ia mati karena ia fana 

dan menyerahkan dirinya dengan rela ke dalam pelukan kematian. Tetapi ia sama 

sekali secara pribadi tidak pantas untuk mati. Ia orang yang benar. Barangkali atas 

dasar inilah sejumlah orang secara keliru telah mengira bahwa kematian Kristus 

adalah kemalangan besar dalam suatu kehidupan yang sebenarnya telah direncanakan 

Allah. Hal ini tidak demikian.  

 

Calvary [Tempat Tengkorak] 
 

Kematian Yesus adalah suatu bagian yang tak terpisahkan, batu penjuru, jembatan 

keselamatan. Hal itu merupakan suatu tindakan yang olehnya godaan seluruhnya 

dimusnahkan dan dosa akhirnya dihukum; hal itu merupakan pengorbanan diri yang 

sempurna, penolakan akhir terhadap kehendak diri kodrat manusia. Lihatlah dengan 

teliti ayat-ayat suci berikut dan perhatikan bagaimana kehendak Allah dan penyerahan 

diri Kristus secara sukarela bertemu di Calvary. Kematian di Calvary merupakan 

tindakan kepatuhan yang paling tinggi, pengorbanan Anak Domba Allah, tanpa noda 

dan tanpa cacat, sebagai persembahan yang sempurna kepada Allah: 

 



67 

“Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya 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) 

 

“Bapa mengasihi Aku, oleh karena 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. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku.” 

(Yohanes 10:17,18) 

 

“Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan 

kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang 

dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti 

yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 

telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.” 

(Kisah Para Rasul 2:22,23) 

 

“Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, 

dalam darah-Nya.” (Roma 3:25) 

 

“Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah 

kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai 

dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, 

pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci.” (1 Korintus 15:3,4) 

 

“Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah 

mendamaikan kita dengan diri-Nya.” (2 Korintus 5:18) 

 

“Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di 

kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia ...” (Filipi 2:8,9) 

 

“Lalu Aku (Yesus) berkata: Sungguh, Aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku ... Dan karena 

kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh 

persembahan tubuh Yesus Kristus.” (Ibrani 10:7,10) 

 

“Gulungan kitab” melukiskan Firman Allah dalam Perjanjian Lama. Firman itu 

mengandung banyak janji dan gambaran Kristus yang akan datang. Pengorbanan-

pengorbanan binatang yang dipersembahkan di bawah hukum yang diberikan melalui 

Musa berbicara tentang Yesus dalam cara yang menjadi jelas hanya ketika ia datang 

dan hidup dan mati. Orang-orang Israel yang beriman di zaman itu sebelum datangnya 

Kristus diperintahkan oleh Allah untuk membawa “seekor anak domba tanpa cela” 

sebagai persembahan. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan melihat dalam 

kesempurnaan anak domba itu suatu pertentangan yang jelas dengan dirinya yang 

penuh dengan dosa, dan dalam kematiannya ia akan mengakui hubungan antara dosa 

dan kematian. Tetapi ia hampir tidak tahu bahwa Messias akan membawa dirinya, 

tanpa dosa, untuk menggantikan semua pengorbanan dan persembahan dengan 

pengorbanan yang sempurna dari riwayat manusia yang sempurna: 
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“Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk 

untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.” (Ibrani 10:12) 

 

Pengorbanan-pengorbanan di zaman dahulu, sementara mengajarkan pelajaran-

pelajaran yang perlu dan mengijinkan si pembawa korban secara praktis menyatakan 

pertobatannya dan keinginannya untuk mengadakan persekutuan dengan Allah, tidak 

memiliki satu segi yang sangat penting. Tidak ada hubungan yang sesungguhnya 

antara si pembawa korban dan apa yang dikorbankannya dan, jauh lebih penting lagi, 

pengorbanan itu tidak dapat menghapuskan dosa. Karena alasan inilah pengorbanan-

pengorbanan itu dilakukan berulang ulang, dan dosa diingat tetapi tidak pernah 

terhapus. Dengan cara ini kemalangan dan kebutuhan manusia ditegaskan dan 

dinyatakan secara sangat jelas, dan pengorbanan-pengorbanan itu sendiri mengacu ke 

depan kepada sesuatu yang lebih baik, ke saat ketika Allah akan menyediakan jalan 

satu-satunya yang olehy olehnya dosa-dosa manusia dapat diampuni: 

 

“Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia 

duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.” (Ibrani 10:12) 

 

“Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus 

bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi 

dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat 

kelepasan yang kekal.” (Ibrani 9:12) 

 

Tidak seperti pengorbanan-pengorbanan binatang, Yesus memiliki hubungan yang 

nyata dengan mereka yang akan diselamatkannya. Ia adalah salah seorang di antara 

kita meskipun Allah adalah Bapanya. Seperti yang dinyatakan Perjanjian Lama 

dahulu kala, ia dari antara saudara-saudaranya (Ulangan 18:15) dan dalam pengertian 

itu ia seekor domba dari kawanannya. Namun ia tidak bertindak seperti siapapun di 

antara kita, karena “kita sekalian sesat seperti domba” (Yesaya 53:6), sedangkan 

tentang dia dikatakan: “Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutNya” (1 

Petrus 2:22). Ia benar-benar anak domba yang tidak bernoda, orang yang tidak 

berdosa di antara para pendosa. Dalam dia, dan hanya dalam dia, benar-benar ada 

jembatan antara Allah dan manusia. Dalam ketiadaan dosa dan tujuan penyelamatan, 

ia dan Bapanya adalah satu.  

 

Kematian Yesus adalah sebuah deklarasi kebenaran Allah. Yesus menolak tarikan 

daging yang penuh dosa, bahkan sampai tingkat membawanya ke pohon dengan 

penyaliban, dan mengagungkan kehendak Bapanya di atas segala-galanya. Dengan 

cara ini jalan hidup kepada Allah dibuka untuk selama-lamanya oleh darah AnakNya. 

Hidup manusia telah dipersembahkan kepada Allah dalam kesempurnaan oleh Yesus 

Kristus Orang Yang Benar.  

 

“Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia 

akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan 

kita.” (Roma 5:21) 

 

Berdekatan dengan tempat di mana Yesus telah mati ada sebuah kebun taman yang di 

dalamnya ada sebuah kuburan yang digali di dalam bukit batu yang belum pernah 

digunakan. Sementara kegelapan mendekat dan hari Sabat semakin dekat, dua orang 

laki-laki, Yusuf dan Nikodemus, yang sampai saat itu tidak secara terang-terangan 
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mengaku sebagai murid-murid Yesus, sekarang menyatakan dirinya secara pasti 

menjadi sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Dengan bergegas-gegas mereka 

melaksanakan penguburan yang pantas bagi Tuhan yang mereka kasihi. Mereka sama 

sekali tidak tahu, sementara mereka menggulingkan sebuah batu besar menutupi 

mulut kuburan itu, bahwa mereka telah memainkan sebuah peranan kecil dalam 

menyusun adegan untuk akhir cerita terbesar da sepanjang sejarah.  

 

Kuburan Yang Kosong 

 

Di dalam kuburan itu terbaringlah mayat seorang laki-laki yang sama sekali tidak 

berdosa. Kematian tampaknya telah menaklukkannya secara pasti seperti 

menaklukkan siapapun yang lainnya. Tetapi orang ini yang darahnya telah 

memeteraikan perjanjian yang kekal berada di pusat masalah yang sangat besar: Jika 

kematian diperuntukkan orang-orang berdosa, bagaimana seorang benar dapat berada 

di bawah kuasanya? Allah yang memegang teguh janji dan pengampunan dan yang 

dalam segala caranya tidak ada yang jahat, “yang oleh darah perjanjian yang kekal 

telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu 

Yesus, Tuhan kita” (Ibrani 13:20). Atau, seperti dinyatakan di tempat lain dalam 

Alkitab: 

 

“Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, 

karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.” (Kisah Para Rasul 

2:24)  

 

Yesus “tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa daging-Nya 

tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang 

hal itu kami semua adalah saksi.” (Kisah Para Rasul 2:31,32) 

 

“Yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan 

karena pembenaran kita.” (Roma 4:25) 

 

Penyaliban dan kebangkitan terlibat dalam proses penebusan untuk manusia yang 

penuh dengan dosa. Tidak seperti kita, Yesus sama sekali tidak memerlukan 

penebusan dari dosa; tetapi, seperti kita, ia memerlukan penyelamatan dari kematian, 

dan hal ini dikabulkan seperti apa yang tertulis: 

 

“Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan 

permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan. 

Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah 

diderita-Nya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok 

keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya.” (Ibrani 5:7-9) 

 

Tuhan Yesus Kristus menjadi titik awal yang baru, pemimpin baru umat manusia. 

Manusia pertama membawa dosa dan kematian ke dalam dunia;manusia yang baru 

membawa kebenaran dan kehidupan yang kekal. Kita milik Adam secara kelahiran 

yang alami: kita milik Kristus ketika kita dilahirkan kembali dalam iman yang benar.  

 

Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah seperti batu-batu permata 

yang berharga yang bersinar dengan banyak warna yang indah sementara batu-batu itu 
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berputar dalam cahaya. Karya Allah yang penuh kasih dalam Kristus terletak di 

jantung Injil; hal itu merupakan cara yang olehnya segala sesuatu yang lain terjamin.  

 

Kristus adalah kunci dari penggenapan janji-janji yang terpendam yang dibuat kepada 

Abraham, Ishak dan Yakub, dan lagi kepada raja Daud. Berkat-berkat yang sempurna 

dari janji-janji itu tidak dapat dicurahkan tanpa karya penebusan Yesus. Dengan cara 

bagaimana lagi Abraham dapat memperoleh kehidupan kekal? Bagaimana bisa ada 

seorang raja yang selamanya benar pada takhta Daud kecuali jika Raja itu sendiri 

berkehidupan kekal? Tidak ada yang lain kecuali Kristus yang memenuhi syarat untuk 

hal-hal ini. Ia sendirilah Putra Mahkota Daud, Cabang dan Raja yang Benar, dan 

Pembawa kehidupan kekal. Kristus adalah materai atas perjanjian yang kekal.  

 

Kristus adalah segalanya bagi semua anak-anak Allah, kapanpun mereka hidup dan 

apapun tingkat yang telah dicapai dalam wahyu Allah ketika iman mereka mulai 

menyala. Seperti yang dikatakan dengan indah oleh Alkitab: 

 

“Sebab Kristus adalah ‘ya’ bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita 

mengatakan ‘Amin’ untuk memuliakan Allah.” (2 Korintus 1:20) 
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11. KRISTUS: PUTRA SIAPAKAH DIA? 

 

Alkitab mengungkapkan jauh lebih banyak tentang Tuhan Yesus dari pada yang telah 

kita bahas sebegitu jauh. Suatu hal yang baik bahwa kita mencoba untuk mengenalnya 

lebih banyak, karena “sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan 

pengetahuan” (Kolose 2:3). 

 

Dari semua segi kehidupan Kristus yang telah mendapat perhatian para orang beriman 

selama berabad-abad, kenyataannya sebagai Putra Allah telah sangat mendapat 

perhatian yang sangat dalam. Mungkin aneh tampaknya bagi orang-orang lain, ada 

sejumlah orang yang telah merasa puas hanya ketika mereka telah menganggap Yesus 

benar anak Yusuf, suami Maria. Orang-orang seperti itu tidak menerima catatan 

tentang Kelahiran Perawan, dan pada umumnya percaya bahwa Yesus Putra Allah 

hanya berasal dari wataknya dan tidak juga dari keayahannya yang luar biasa.  

 

Di ujung aneka warna kepercayaan yang lainnya ada pendapat bahwa Yesus 

selamanya merupakan Allah Anak yang mengambil wujud daging dalam rahim Sang 

Perawan. Ajaran ini muncul hanya setelah adanya perbincangan mengenai agama 

selama berabad-abad, dan yang sekarang diwujudkan dalam sistem kepercayaan 

gereja-gereja ortodok. Bagi mereka yang mempercayainya, ajaran itu merupakan 

sesuatu yang sangat bernilai.  

 

Jadi apa yang harus dilakukan orang yang mencari kebenaran dalam keadaan-keadaan 

seperti ini? Bagaimana ia harus berusaha agar sampai kepada kepercayaan yang 

benar? Di atas segala-galanya, ia harus mendekati hal ini dengan kerendahan hati dan 

penghormatan yang paling dalam. Kita berada di atas tanah suci. Kita tidak bersibuk 

dengan hanya dalam spekulasi atau dalam suatu latihan akademis yang hasilnya 

mungkin memberikan dorongan lebih lanjut kepada intelek kita, atau kepuasan yang 

bersifat logis dari pemecahan suatu persamaan spirituil. Mari kita ingat bahwa kita 

yang hanya merupakan makhluk-makhluk dari debu yang hidup sekejap sedang 

berusaha untuk dapat mengerti Allah Yang Mahakuasa dan Dia yang dilukiskan 

sebagai Putra yang dikasihiNya. Marilah kita mendekati pertimbangan-pertimbangan 

kita dengan rasa hormat yang tenang dan kekaguman yang penuh kasih.  

 

Sejak semula kita dapat berdiri pada satu landasan yang pasti. Semua yang kita 

ketahui tentang Tuhan Yesus Kristus berasal dari Alkitab. Tidak sumber lainnya. 

Semua yang telah ditulis manusia dan dipercayai gereja-gereja tidak akan pernah ada 

tanpa sumber wahyu dan pengetahuan yang utama ini, Firman Allah di tangan kita. 

Oleh karena itu kepercayaan apapun yang melampaui apa yang diwahyukan atau 

menentangnya pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang serius dalam pikiran 

kita. Jelas bahwa menentang Firman Allah berarti memperkenalkan suatu kuasa yang 

lain, suatu penguasa mutlak yang lain dalam masalah iman dan perbuatan. Oleh 

karena itu kita berhak untuk menanyakan sumber kuasa semacam itu. Tambahan lagi, 

kita menempatkan dalam bahaya semua kepercayaan dan harapan kita, sekali kita 

meragukan kitab yang paling mendasar tentang Injil keselamatan.  

 

Kelahiran dari Seorang Perawan 

 

Kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Yusuf, meskipun suatu kepercayaan yang 

sangat kuno dalam satu bentuk dan lainnya, tidak bisa di pertahankan tanpa 
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menyangkal cerita-cerita yang sangat jelas tentang pembuahan dan kelahiran Kristus 

seperti diberikan dalam catatan-catatan Injil Matius dan Lukas. Tidak ada alasan-

alasan untuk penyangkalan seperti itu. Tidak bisa dibuktikan bahwa naskah kedua 

cerita Injil itu telah dirusak oleh penambahan bagian-bagian tentang Kelahiran dari 

Seorang Perawan. Naskah itu memiliki dasar yang baik dan bagaimanapun didukung 

oleh ucapan-ucapan yang sangat banyak dan secara tidak langsung di bagian-bagian 

lain dalam Kitab Suci. Oleh karena itu, kesetiaan apapun kepada ajaran yang 

menyatakan bahwa Yusuf adalah benar-benar ayah Yesus pasti berasal dari 

pertimbangan-pertimbangan lain – suatu sikap terhadap mujizat-mujizat misalnya – 

yang dapat disimpulkan sebagai suatu pertanyaan langsung atas otoritas Kitab Suci.  

 

Dengan teguh mempercayai Alkitab sebagai wahyu Allah yang sepenuhnya diilhami 

dan sempurna, seorang pelajar Alkitab yang sejati tidak dapat menerima pandangan 

manapun yang meragukan ajarannya yang jelas.  

 

Ajaran Alkitab tentang Kebapaan Allah dalam hubungannya dengan Yesus terlihat 

dengan jelas dalam seluruh Alkitab: 

 

“Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku.” (2 Samuel 7:14; 1 

Tawarikh 17:13) 

 

“Diapun akan berseru kepada-Ku: Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu 

keselamatanku.” (Mazmur 89:27) 

 

“Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak 

yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.” (Matius 1:20) 

 

“Kata malaikat itu kepadanya: Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh 

kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan 

akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia 

Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi ... 

Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak 

Allah.” (Lukas 1:30-35) 

 

“Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah 

melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 

Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.” (Yohanes 1:14) 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

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

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

 

“Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: 

‘Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?’ dan ‘Aku akan 

menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?’” (Ibrani 1:5) 

 

“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.” (1 Petrus 1:3) 
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“Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari 

seorang perempuan.” (Galatia 4:4) 

 

“Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: 

Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.” (Yesaya 7:14; 

Matius 1:23) 

 

Dengan Ayat-ayat Suci ini tidak diragukan lagi bahwa Allah adalah Bapa Tuhan 

Yesus Kristus secara unik, suatu cara yang sangat berbeda dengan Kebapaan Allah 

yang dikaruniakan kepada para orang percaya. Ungkapan-ungkapan, “AnakNya yang 

tunggal”, “Anak Allah Yang Mahatinggi”, “Anak Tunggal Bapa” dan “Anak Allah”, 

adalah petunjuk-petunjuk yang jelas tentang suasana yang luar biasa yang 

menyelimuti pembuahan dan kelahiran Tuhan Yesus.  

 

Untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Alkitab, kita dengan demikian harus 

percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Anak Allah, tanpa ikut campur seorang 

ayah manusia.  

 

Anak Allah 

 

Sebagian orang menyatakan bahwa Yesus diperanakkan dalam keabadian dan secara 

abadi merupakan Anak Allah. Misalnya, istilah-istilah seperti “diperanakkan dalam 

keabadian”, “dua kodrat yang utuh dan sempurna”, dan “Tritunggal dalam Kesatuan” 

ditemukan dalam tulisan-tulisan manusia tetapi tidak ditemukan dalam Alkitab. 

Ungkapan-ungkapan itu merupakan gambaran-gambaran manusiawi yang dipercaya 

para penulis sebagai kebenaran. Karena alasan ini, kita harus membandingkannya 

dengan ajaran Alkitab. Kemudian apa yang kita temukan? 

 

Pertama-tama, tidak ada petunjuk dalam Perjanjian Lama bahwa Anak Allah sudah 

ada atau dalam cara tertentu aktif pada waktu itu. Tidak ada firman dan dia atau 

firman tentang dia yang memberi kesan bahwa seorang Anak Allah yang sudah ada 

akan muncul di bumi di kemudian hari. Sesungguhnya, seandainya Perjanjian Lama 

berisi ajaran yang jelas semacam itu, orang-orang Yahudi tidak akan mengalami 

kesulitan sedemikian rupa untuk menerimanya ketika ia muncul Mereka jelas sedang 

menunggu Messias, tetapi bukan seorang Messias yang sudah ada di sorga.  

 

Sebaliknya, ajaran Alkitab sangat jelas dalam memberitahu kita bahwa Allah Yang 

Mahakuasa telah berjanji untuk menyediakan Kristus: 

 

“Kristus ... telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru 

menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.” (1 Petrus 1:19-20) 

 

“Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa 

janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita, 

keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam 

mazmur kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau pada hari 

ini.” (Kisah Para Rasul 13:32-33). 

 

Perjanjian Lama penuh dengan janji-janji yang dibuat mengenai Kristus yang akan 
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datang. Ketika janji-janji ini digenapi pertama Kristus diperanakkan dan kemudian 

dilahirkan. Kadang-kadang diabaikan bahwa kedatangan Yesus dilukiskan sebagai 

suatu kelahiran. Kelahiran akan merupakan sebuah kata yang aneh untuk digunakan 

seandainya Anak Allah sudah ada. Bukan berarti bahwa kata-kata “Kristus” dan 

“Yesus” digunakan dalam hubungan dengan kata “kelahiran” Seandainya hal ini 

demikian, mungkin dapat ditekankan bahwa Anak Allah selalu ada sebelumnya, tetapi 

pada saat itu muncul untuk pertama kalinya sebagai Kristus atau Yesus. Tetapi hal itu 

tidak demikian. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Anak Allahlah yang 

dilahirkan Maria.  

 

“Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak 

Allah.” (Lukas 1:35) 

 

“Maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan.” (Galatia 

4:4) 

 

Sementara kita mungkin benanya-tanya mengenai sifat kelahiran ini dan mencari-cari 

dalam pikiran kita untuk dapat menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi, 

kenyataannya sangat jelas: Yesus Kristus, Anak Allah, mula-mula dijanjikan, dan 

menjadi ada wujudnya hanya ketika ia dilahirkan oleh perawan Maria.  

 

Hal ini membawa kita kepada perhatian kita berikutnya. Ada sebagian orang yang 

mengajarkan bahwa Allah Anaklah yang merendahkan dirinya untuk “dilahirkan” 

oleh Maria. Ada sebuah ayat Kitab Suci yang khusus yang sering diandalkan untuk 

membuktikan ajaran ini.  

 

“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 

terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 

menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil 

rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan 

sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 

sampai mati di kayu salib. 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 2:5-11) 

 

Intisari dan bacaan yang sangat indah ini terletak pada kata-kata: 

 

“Yang walaupun dalam rupa Allah ... melainkan telah mengosongkan diri-Nya 

sendiri.” 

 

Bagi sebagian orang hal ini mengajarkan bahwa Allah Anak di sorga merendahkan 

DiriNya untuk dilahirkan oleh perawan Maria. Meskipun demikian, kata-kata itu tidak 

mengatakan apapun tentang kelahiran atau tentang perawan Maria; tetapi hal itu 

mereka rasakan kata-kata itu mendukung sudut pandangan ini.  

 

Kita bertanya: Kapan Yesus “dalam rupa Allah”? Kaum Kristadelfia percaya bahwa 
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Yesus dalam rupa Allah karena kelahirannya dengan cara diperanakkan oleh Allah, 

karena mengucapkan firman-firman Allah dan melakukan karya-karyaNya. Mereka 

percaya bahwa “dalam rupa Allah” adalah cara bagaimana bagian Kitab Suci ini 

melukiskan status Yesus sebagai seorang Anak sementara ia berada di bumi. 

Sebaliknya tidak sedikitpun disebutkan tentang status Yesus sebagai seorang Anak 

dalam ayat-ayat ini. Diperanakkan dan kelahirannya yang menjadikan Yesus Anak 

Allah, dan menjadikannya” Imanuel ... Allah menyertai kita”, seperti dalam kata-kata 

Kitab Suci yang sebenarnya ini :  

 

“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak 

laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel – yang berarti: Allah 

menyertai kita.” (Matius 1:23) 

 

“Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak 

Allah.” (Lukas 1:35) 

 

Ketika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus berhak atas penghormatan dan 

kehormatan sebagai Anak Allah berdasarkan atas kelahirannya, kita dapat mengerti 

apa yang dimaksudkan dengan kata-kata berikut dalam Filipi, “merendahkan dirinya.” 

Kata-kata itu merupakan suatu gambaran yang jelas tentang cara bagaimana Tuhan 

Yesus Kristus menjadikan dirinya hamba semua orang. Seperti versi-versi lainnya 

mengungkapkannya, “ia mengosongkan dirinya.” Hal ini dilakukannya selama 

pelayanannya, meskipun ia memiliki hak istimewa dan status sebagai Anak Allah, 

ketika ia mengikatkan pada pinggangnya kain lenan pelayanan sebagai hamba yang 

hina, karunia Allah yang hidup sebagai hamba yang paling rendah.  

 

Kita percaya bahwa kebenaran penafsiran kata-kata, “dalam rupa Allah ... 

mengosongkan diriNya sendiri”, diperkuat dengan kata-kata yang ada di antara kedua 

ungkapan itu. Inilah bagian itu secara sempurna: 

 

“Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah 

itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan 

diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 

manusia.” 

 

Ia yang “dalam rupa Allah” sebagai Anak Allah mengambil rupa seorang hamba 

dengan tidak menganggap “kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan.” Apa yang mungkin dimaksudkan kata-kata itu?  

 

Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata ini memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang 

dapat direnggut, atau dijambret, dalam usaha untuk benar-benar setara dengan Allah, 

dan bahwa Yesus menolak berbuat demikian. Tetapi, di sorga, kata-kata itu tidak 

mungkin diterapkan kepada Yesus. Menurut sebagian orang, ia sudah setara, sama 

dalam kemuliaan dan sama dalam keabadian dengan Bapa. Tidak ada sesuatu yang 

lain untuk dicari. Meskipun demikian, jika kita percaya bahwa kata-kata itu 

diterapkan kepada Yesus sementara ia berada di sini di bumi, posisinya menjadi 

sangat jelas. Tuhan Yesus Kristus, meskipun dilahirkan sebagai Anak Allah, memiliki 

pilihan untuk memberontak terhadap Allah, atau dengan rendah hati menyerah dalam 

kepatuhan dan pelayanan. Cara pertama akan merupakan cara Adam dan Hawa (si 
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ular telah mengatakan: “Kamu akan seperti Allah”) ketika mereka mencuri dari pohon 

Allah: cara yang kedua adalah cara Kristus ketika ia akhirnya menyerahkan semuanya 

pada Pohon yang lainnya itu.  

 

Allah Bapa 

 

Karena alasan inilah ia telah sangat dimuliakan oleh Al1ah. Kenaikannya bukanlah 

suatu kelanjutan sederhana di sorga atas apa yang telah dibuat secara sementara, tetapi 

hal itu merupakan pemberian Allah. Yang sangat mengherankan dan semuanya adalah 

ajaran dalam bagian bacaan ini bahwa kemuliaan Kristus sekarang di sorga adalah 

untuk “kemuliaan Allah Bapa” dan bukan hanya untuk kemuliaan sang Anak.  

 

Pengertian akan sebuah bagian Alkitab yang sangat dalam tetapi sangat memberi 

penerangan membawa kita kepada pertimbangan lainnya yang sangat serius, yang 

merupakan inti dari hubungan antara Allah dan AnakNya. Hal itu seperti ini. Yesus 

memuja Allah: Allah tidak memuja siapapun. Seseorang mungkin tergoda untuk 

menjawab dengan mengatakan bahwa sangat masuk akal untuk berpendapat bahwa 

Yesus sementara ia ada di bumi, akan memuja Allah yang berada di sorga. Bahkan 

seandainya penjelasan seperti itu kedengarannya dapat diterima, hal itu tidak benar 

sama sekali. Bukan saja selama hidupnya di bumi Tuhan Yesus Kristus memuja 

Allah. Allah masih Allahnya Yesus dan akan selalu demikian. Inilah bukti dalam 

Alkitab untuk hal ini yang mencakup kata-kata Yesus sebelum kematiannya, setelah 

kebangkitannya dan sejak kenaikannya ke sorga: 

 

“Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu 

Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan 

kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.” (Matius 11:25-

26) 

 

“Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, 

tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau 

kehendaki.” (Matius 26:39) 

 

“Sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.” (Yohanes 14:28) 

 

“Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, 

bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku 

dan Allahmu.” (Yohanes 20:17) 

 

“Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, 

dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-

Ku, nama kota Allah-Ku.” (Wahyu 3:12) 

 

“Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas 

takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan 

Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” (Wahyu 3:21) 

 

“Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan 

Kristus.” (Kisah Para Rasul 2:36) 
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“Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap 

laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari 

Kristus ialah Allah.” (1 Korintus 11:3) 

 

“Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.” (1 Korintus 

3:23) 

 

“Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya – dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi 

imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya.” (Wahyu 1:5-6) 

 

Ini dan banyak kesaksian-kesaksian lainnya dalam Firman Allah memberi kita 

pengertian yang jelas tentang hubungan yang dulu dan sekarang ada antara Tuhan 

Allah dan AnakNya yang dimuliakan. Adalah Ajaran Alkitab yang konsisten, seperti 

yang dikemukakan lebih awal dalam buku ini, bahwa hanya Allah yang Mahakuasa 

yang ada dari kekekalan ke kekekalan. Ia adalah Pencipta langit dan bumi, dan yang 

menyebabkan Kristus ada dengan diperanakkannya melalui Roh Kudus Yesus 

dibangkitkan dari antara orang mati oleh Allah Bapa, dimuliakan oleh Bapa dan 

berbagi singgasana kerajaan Bapa. 

 

Pada akhir pemerintahannya yang seribu tahun di bumi, Tuhan Yesus akan 

menyerahkan kepada Bapanya Kerajaan yang telah disempurnakan sebagai suatu 

tindakan rasa terimakasih dan penghormatan. 

 

“Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri 

sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia, yang telah menaklukkan 

segala sesuatu di bawah-Nya.” (1 Korintus 15:28) 

 

Tetapi, mungkin orang bertanya, jika Tuhan Yesus Kristus bukan Allah Anak yang 

kekal, maka bukankah ia “cuma manusia” dan oleh karenanya dicabut haknya atas 

kehormatan dan kemuliaan? Pertanyaan inilah yang sekarang akan kita mulai selidiki. 

Kita akan mengetahui bahwa awaban atasnya memuliakan dan memberikan 

kehormatan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam suatu cara dan sampai batas tertentu 

yang tidak dimungkinkan oleh ajaran yang dikemukakan orang-orang lain. 
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12. FIRMAN ITU MENJADI MANUSIA 

 

“Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan 

Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ... 

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat 

kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak 

Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.” (Yohanes 1:1-2,14) 

 

Kata-kata dari Injil Yohanes ini adalah pendamping atas cerita-cerita kelahiran dalam 

Matius dan Lukas. Yohanes tidak menceriterakan kepada kita tentang kelahiran anak 

perawan dengan istilah-istilah seperti yang digunakan Matius dan Lukas menurut 

ilham; sebaliknya, ia memberikan, di bawah pengaruh ilham yang serupa, suatu 

wawasan yang baru ke dalam kebenaran yang sangat bagus yang sama mengenai 

kedatangan Anak Allah. 

 

Matius dan Lukas memberitahu kita bahwa Yesus adalah Anak Allah karena Roh 

Kudus, kuasa Yang Mahatinggi, memperanakkannya. Yohanes memberitahu kita 

bahwa Yesus adalah Anak Allah karena Firman itu dijadikan, atau menjadi, manusia 

Pada masing-masing kasus terlihat ajaran yang jelas bahwa Allah Sendiri terlihat. 

Yesus tidak diperanakkan atau dilahirkan sebagai “cuma manusia.” Inilah tiga 

gambaran tentang dia: 

 

“Imanuel – yang berarti: Allah menyertai kita.” (Matius 1:23) 

 

“Anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus.” (Lukas 1:35) 

 

“Firman itu telah menjadi manusia.” (Yohanes 1:14) 

 

Tidak ada anak lain yang pernah benar-benar menjadi “Imanuel”; tidak ada yang lain, 

“Firman itu menjadi manusia”; dan tak seorangpun “anak yang akan kaulahirkan itu 

akan disebut kudus.” Yesus bukan manusia belaka; Kitab Suci tidak mengajarkan 

demikian. Apa yang benar-benar diungkapkan adalah bahwa ia benar-benar dan 

secara unik Anak Allah. 

 

Mungkinkah kita pergi lebih jauh dalam pengertian kita? Dan apakah akan 

menguntungkan berbuat demikian? Tidak ada faedahnya mencari apa yang tidak 

diungkapkan Allah, atau menjalin kata-kata agar kelihatan seolah-olah kita lebih tahu 

daripada apa yang telah diberitahukanNya kepada kita. 

 

Cara bagaimana Yohanes memberitahu kita kebenaran yang agung itu pada dasarnya 

merupakan sebuah pintu kepada pengertian yang lebih besar. “Firman yang telah 

menjadi manusia.” Dalam istilah manusia sebuah kata adalah sebuah ungkapan ide 

atau pikiran atau kumpulan pikiran. Hal itu merupakan rumusan tentang apa yang 

telah dipahami oleh pikiran ketika diberitahukan kepada orang-orang lain, kata-kata 

kita menyampaikan pikiran-pikiran kita dan, sewaktu-waktu, maksud-maksud kita. 

Manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Pikiran-pikirannya tidak selalu saling 

berhubungan atau konsisten satu sama lainnya dan, betapapun besar keinginannnya, ia 

tidak selalu dapat memenuhi maksud-maksudnya. 

 

Firman Allah 
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Firman Allah berbeda. Firman Allah adalah pikiran Allah, yang seluruhnya konsisten 

dalam dirinya sendiri baik isi maupun kwalitas. Firman Allah memiliki kwalitas Allah 

Sendiri. Firman itu adalah Allah dan tidak akan ada tanpa Dia. Ketika Allah 

mengungkapkan pikiranNya, kehendakNya, tidak ada seorangpun yang dapat 

melawanNya. Katakan, misalnya, kata-kata Kitab Suci ini: 

 

“Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman 

Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita 

lihat.” (Ibrani 11:3) 

 

“Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala 

tentaranya.” (Mazmur 33:6) 

 

Jagat raya di sekeliling terwujud oleh Firman Allah dan hal ini adalah sebuah 

ungkapan pikiranNya. Oleh karena itu manusia, dalam penyelidikan-penyelidikannya 

yang seringkali tidak mempercayai Allah untuk memperdalam pengertiannya tentang 

hal-hal di sekelilingnya, menemukan konsistensi dan keterpaduan yang mendasar ia 

tulis sebagia, “hukum-hukun” ilmu pengetahuan dan alam dan sebagainya. Yang 

disebut hukum-hukum itu adalah tingkah-laku Allah yang konsisten dalam 

ciptaanNya.Kita mencoba membacanya seperti buku karena tanpa kita ketahui, hal itu 

merupakan buku Firman Allah. Tidak mengherankan, manusia menemukan bahwa 

semakin ia tahu semakin banyak pula yang harus ia ketahui. Ia benar-benar di pinggir 

pikiran Allah yang tidak dapat diukur. 

 

Manusia berjuang untuk menemukan penjelasan-penjelasan tentang asal-muasal 

benda-benda, dan akan selalu gagal pada akhirnya karena ia bekerja pada tingkat yang 

salah. Sedikit faedahnya memeriksa “benda-benda” dengan harapan dapat 

menjelaskan asal muasalnya. “Benda-benda” tidak keluar dari “benda-benda” (seperti 

yang selalu dinyatakan manusia). Permulaannya adalah dalam Allah. Firman itu 

bersamaNya dan ketika diungkapkan, Firman itu menjadi apa yang dipikirkanNya. 

 

“Berfirmanlah Allah: ‘Jadilah terang.’ Lalu terang itu jadi.” (Kejadian 1:3) 

 

Seluruh cahaya yang kita lihat sekeliling kita akan habis. Hanya ada satu Cahaya 

Kekal (dalam setiap pengertian kata itu) dan itu adalah Allah. Firman yang diucapkan 

Allah pada mulanya, yang diberi kuasa oleh RohNya, dalam dirinya memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan cahaya dan menopang “hukum-hukum” yang 

mengatur cahaya. Dan begitulah dengan seluruh penciptaan. Penciptaan adalah 

Firman Allah yang dijadikan nyata atau terlihat. 

 

Bahkan sebelum penciptaan mulai, penciptaan itu sudah ada dalam rencana dan 

tersembunyi dalam pikiran Allah. Allah telah melihat semuanya bahkan sebelum 

penciptaan itu dibuat. Ia tahu, Ia berkehendak dan jadilah. Dalam semua ini ada 

sebuah prinsip yang menarik yang berkembang melampaui penciptaan itu sendiri. 

Firman yang diucapkan Allah kepada manusia melalui malaikat-malaikatnya, atau 

dalam mimpi-mimpi yang diungkapkan atau melalui nabi-nabiNya yang kudus, 

memiliki konsistensi dan kekuatan yang sama seperti yang membentuk penciptaan. 

Firman itu menyatakan maksud dan rencana, dan, karena dihasilkan oleh RohNya, 

akan mencapai apa yang telah Allah putuskan. 
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Dalam Firman Allah yang diungkapkan ini, sesungguhnyalah sumber yang paling 

dalam dari padanya dan dasar dari segalanya, adalah rencana Allah dalam Kristus. 

Kristus adalah rencana yang di atas segalanya dalam pikiran Allah. Ia adalah yang 

dijanjikan dalam rencana Allah, yang memberikan pola kepada segala sesuatu. Pola 

itu merupakan hal pertama dalam pikiran Allah dan lebih penting dari semua yang 

lainnya. Ketika, misalnya, Allah berfirman, “Jadilah terang”, langkah pertama 

diambil ke arah apa yang pertama-tama ada dalam pikiran Allah, kedatangan 

KristusTerang Dunia. Itu semua merupakan satu rencana. Kristus bukanlah tumpuan 

terakhir usaha, paling akhir yang dilakukan Allah agar kehendakNya terlaksana; 

Kristus adalah Jalan Satu-Satunya dalam pikiran Allah sejak semula. 

 

Tuhan Yesus berkali-kali membuat ajaran yang sama ini jelas. Pada suatu ketika ia 

didakwa oleh musuh-musuhnya karena dianggap menghina Musa. Tetapi Yesus 

berkata, “Musa ... menulis tentang aku” (Yohanes 5:46). Kristus datang untuk 

menghormati Musa, untuk menggenapi apa yang dinubuatkan Musa, dan untuk 

mengungkapkan dan menyempurnakan arti yang sebenarnya dari apa yang telah Musa 

katakan dan perintahkan atas nama Allah: 

 

“Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum 

Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan 

untuk menggenapinya.” (Matius 5:17) 

 

Hukum melalui Musa adalah merupakan pertanda kedatangan Kristus. Kristus sendiri 

merupakan hakekat yang ada dalam pikiran Allah bahkan sebelum Musa mendaki 

gunung Sinai untuk menerima Hukum. 

 

Orang-orang Yahudi menjadi tersinggung oleh Kristus karena mereka merasa, dan 

dengan benar pula, bahwa Kristus, seandainya pernyataan-peryataannya benar, 

menganggap lebih besar dari Abraham. Tetapi bagaimana mungkin pemuda yang 

dilahirkan kira-kira 2000 tahun setelah Abraham lebih mulia daripada bapa bangsa 

Yahudi? Yesus lebih-lebih lagi membingungkan mereka ketika ia berkata: 

 

“Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.” (Yohanes 8:58) 

 

Yesus tidak mengatakan bahwa secara pribadi ia ada sebelum zaman Abraham. Kita 

telah melihat dari Kitab Suci bahwa masalahnya tidak demikian. Jadi, apa yang Tuhan 

maksudkan? Ia menyatakan kebenaran yang dalam, namun sederhana: ia mendahului 

segalanya dalam rencana Allah. 2000 tahun sebelum Abraham dilahirkan, Kristus 

sudah dijanjikan sebagai “keturunan perempuan” (Kejadian 3:15). Janji ini tetap hidup 

dalam Perjanjian Lama, muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan memiliki 

penekanan-penekanan yang berbeda menurut waktu dan keadaan-keadaan 

pengungkapan. Dalam pasal yang sama di mana Kristus berkata, “Sebelum Abraham 

jadi, Aku ada”, kita juga membaca: 

 

“Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita.” (Yohanes 8:56) 

 

Dengan kata lain, karena Kristus rencana Allah telah mendahului segala sesuatu yang 

lain, maka Abraham mampu dengan iman melihat hari kedatangannya yang 
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sebenarnya sebagai Keturunan Perempuan. Firman menjangkau ke belakang dan ke 

depan. Itu adalah Firman yang sama dan benangnya tidak bisa putus. Benang itu 

adalah Allah Sendiri dalam Firman rencanaNya. 

 

Kristus dalam seluruh Kitab Suci 

 

Kebenaran janji seluruh Kitab Suci menjadi jelas bersinar kepada para rasul ketika 

Kristus menjelaskan Kitab Suci kepada mereka setelah kebangkitannya dari antara 

orang mati. 

 

“Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam 

seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi ... Ia 

berkata kepada mereka: ‘Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu 

ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi 

semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-

nabi dan kitab Mazmur.’ Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka 

mengerti Kitab Suci. Kata-Nya kepada mereka: ‘Ada tertulis demikian: Mesias 

harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan 

lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa.” (Lukas 24:27,44-47) 

 

Kristus adalah intisari Perjanjian Lama. Dialah yang memberinya pandangan ke depan 

dan dengan penggenapannya merupakan meterai atas kebenarannya. Ketika Petrus di 

bawah pengaruh Roh Kudus menulis tentang para penulis Perjanjian Lama ia 

mengatakan bahwa para nabi itu bertanya-tanya apa itu yang: 

 

“Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan 

oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya 

memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan 

tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.” (1 Petrus 1:11) 

 

Petrus juga tahu seperti yang lainnya bahwa para nabi itu berbicara dan menulis di 

bawah pengaruh Roh Allah, dan ia menulis dengan tujuan demikian dalam suratnya 

yang kedua ketika ia menyatakan: 

 

“Dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.” (2 Petrus 1:21) 

 

Ketika ia menulis bahwa Roh Kristus ada dalam diri mereka, yang ia maksudkan 

adalah bahwa Roh Allah yang membimbing mereka menulis sedang mengungkapkan 

pesan mengenai Kristus melalui mereka. Kristus adalah pesan dari Roh yang 

memenuhi para nabi itu. Dengan demikian para nabi itu memberitahukan pengharapan 

yang mulia mengenai Kristus dan Roh yang ada dalam diri mereka datang. 

 

Firman Allah bukanlah hal yang statis sebuah kata pada sebuah halaman atau sebuah 

kata yang mati di mulut seorang nabi. Ketika Firman itu telah diucapkan ia, 

seumpamanya adalah seorang utusan Allah yang telah pergi untuk menggenapi 

rencanaNya. Firman itu tidak akan kembali ke sumbernya kebenaran ini melalui nabi 

Yesaya. 
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“Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan.” 

(Yesaya 46:10) 

 

“Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, 

melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau 

makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali 

kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, 

dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.” (Yesaya 55:10-11) 

 

Nubuatan-nubuatan dan janji-janji yang telah diberitahukan Allah pada waktu-waktu 

yang berbeda sedang bekerja dengan cara-cara tertentu dalam waktu penantian yang 

seolah-olah membisu bagi penggenapannya. Karena alasan inilah, ketika Messias 

akhirnya muncul, segala sesuatu siap untuknya. Bangsa Yahudi telah kembali dari 

pengasingan di babel dalam keadaan siap untuk kelahiran Kristus di Palestina. Kurun 

waktu Daniel mengenai kedatangan Kristus telah sampai pada akhirnya (Daniel 9:25). 

Perawan Yahudi dari Keluarga Daud tumbuh menjadi dewasa di Nazaret, siap secara 

mental dan fisik untuk karya besar yang telah ditakdirkan Allah baginya. Orang-orang 

Yahudi dan non-Yahudi punya pekerjaan untuk dilarkukan. Bethlehem sedang 

menunggu anak yang dinantikannya. Tidak ada apapun yang diserahkan kepada nasib. 

Firman Allah yang diberikatiNya telah melakukan karyanya melalui tangan-tangan 

malaikat dan manusia. 

 

Malaikat Gabriel (yang telah memberikan kepada Daniel nubuatan tentang Messias) 

diutus untuk berbicara kepada Maria ketika segala sesuatu telah siap. Elisabet telah 

enam bulan mengandung Yohanes Pembaptis, perintis jalan yang diangkat bagi 

Kristus. Maria mendengar pesan dari Gabriel dengan kegembiraan dan kepatuhan. Ia 

tahu suara-suara para nabi dan ia percaya kepada mereka. Nyanyiannya hampir 

seluruhnya terdiri dari baris-baris Kitab Suci. Perjanjian Lama yang di jalin menjadi 

sebuah permadani iman yang indah. Imannya. 

 

Ia akan melahirkan Messias, anak Daud. Ia belum menikah, dan dengan ucapan-

ucapan yang lemah lembut tetapi tepat Gabriel memberitahunya cara bagaimana ia 

akan mengandung. Hal itu seolah-olah Tuhan Allah menunggu persetujuannya 

sebelum menaunginya dengan RohNya. Kesediaannya diungkapkan dengan kata-kata 

yang secara sempurna sesuai dengan apa yang akan terjadi. 

 

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu.” (Lukas 1:38) 

 

Demikianlah Firman itu menjadi manusia. Seluruh rencana Allah yang penuh kuasa 

dengan kelembutan yang aktif akhirnya bertumpu pada wanita yang dipilih sebagai 

tempat pertemuan, tempat di mana semua bagian yang banyak dan janji-janji yang 

bermacam-macam itu menyatu; tempat di mana semua warna Perjanjian Lama yang 

berancka-ragam bercampur dalam putihnya Cahaya Dunia yang sempurna: 

 

“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 Anak-Nya.” 

(Ibrani 1:1-2) 
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Dapatkah hal ini dinyatakan dengan lebih sederhana? “Firman telah menjadi manusia” 

dikemukakan kepada kita sebagai “Allah ... telah berbicara kepada kita AnakNya. 

Dalam segala sesuatu mengenai Yesus, Firman Allah sedang bicara. 

 

Dilahirkan di Bethlehem 

 

Maria mengandung Kristus dalam jangka waktu kehamilan yang normal. Ia 

menunggu di Nazaret. Tetapi Kristus akan dilahirkan di Bethlehem. Pada waktu yang 

sudah ditentukan, seolah-olah karena inisiatifnya sendiri, Kaisar Agustus 

mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat dalam kekaisarannya kembali ke kampung 

halaman mereka untuk didaftar. Maka pada waktu sensus Maria dan Yusuf 

mengadakan perjalan ke arah selatan dari Galilea dan tiba di Bethlehem, kota Daud 

nenek moyang mereka. Semua ini karena kehendak Allah. Tidak ada yang secara 

kebetulan. Firman nubuatanNya yang dinyatakan sedang bekerja dan tidak ada 

sesuatupun yang dapat menahan penggenapannya pada saat yang tepat. 

 

Bahkan kenyataan bahwa banyak tamu yang memenuhi penginapan-penginapan di 

bethlehem menyebabkan tidak mungkin bagi Yusuf untuk menemukan penginapan 

yang cukup untuk istri dan anaknya yang akan lahir semuanya itu adalah kehendak 

Allah. Demikianlah keadaannya dan demikianlah yang akan terjadi sampai dunia 

secara bergerombol mendesaknya keluar dan membawanya kepada kematian yang 

sunyi dan memalukan – tetapi tetap menurut Firman Allah. 

 

Mata Maria masih terlindung dari kesedihan yang akan datang, tetapi ia mengetahui 

kegembiran pada saat itu: 

 

“Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum 

Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah 

Israel.” (Mikha 5:1) 

 

Anak yang dengan demikian dilahirkan menurut Firman Allah, yang benar-benar 

merupakan wujud dari padanya dalam seluruh tujuannya, adalah suatu wujud yang 

utuh. Ia bukanlah sebagian Firman dan sebagian manusia. Ia adalah Firman yang 

menjadi manusia. Ia punya satu kodrat, bukan dua. Tidak ada satu Allah dan satu 

manusia yang terpisah dan berbeda dalam wujud yang satu itu. Anak Allah adalah 

Anak manusia, dan Anak manusia adalah Anak Allah. 

 

Mungkin ada pertanyaan, “Jadi bagaimana Kristus berbeda dengan anak lainnya?” 

Jawabannya positif dan sederhana: Allah adalah Bapanya. Tanda-tanda bahwa Allah 

adalah Bapanya dapat dilihat pada diri Yesus. Yesus tahu bahwa Allah adalah 

Bapanya, dan karena ini ia memiliki pertalian dengan Allah yang tidak pernah dikenal 

orang lain, meskipun ia mengemban pertalian ini dalam kerapuhan manusiawi. 

Pikirannya sangat waspada dan aktif. Pada usia 12 tahun, ketika Maria dan Yusuf 

membawanya ke Yerusalem, para ahli hukum Taurat sangat keheranan sementara 

Yesus duduk di tengah-tengah mereka, menanyakan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dengan tingkat pengertian yang luar biasa. 

 

Akan teringat bahwa Yusuf dan Maria memulai perjalanan pulang ke Nazaret dari 

Yerusalem dan percaya bahwa Yesus berada di antara kelompok para peziarah. 
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Mereka keliru. Yesus masih berada di kota dan baru setelah tiga hari mereka 

menemukannya di sana. Mereka dipenuhi kecemasan dan memarahi Yesus ketika 

mereka menemukannya. Jawabannya sama sekali tidak terduga: 

 

“Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di 

dalam rumah Bapa-Ku?” (Lukas 1:49) 

 

Bagaimana aku bisa tersesat di rumah! Rumah Bapanya, seperti ia menyebut Bait 

Allah yang di halamannya ia ditemukan, sudah tidak asing lagi bagi semua pemuja 

yang datang ke Yerusalem; tetapi tidak seorangpun dari mereka akan menyebutnya 

dengan cara itu. Yesus secara sempurna sadar akan Bapanya, bahkan pada usia 12 

tahun. 

 

Dari Masa Anak-Anak ke Masa Dewasa 

 

Mungkin bagi kita mengira bahwa dalam diri Tuhan Yesus sejak hari kelahirannya 

terdapat watak yang lengkap dan sempurna. Kita mungkin salah. Dengarlah Firman 

Allah: 

 

“Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, 

dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.” (Lukas 2:52) 

 

Yesus tumbuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hikmat dan kasih Allah. 

Watak Kristus sedang berkembang. Pada setiap tahapnya tanpa dosa, meskipun 

mengalami pertumbuhan. Satu segi dari pertumbuhan ini disebutkan secara khusus di 

tempat lain dalam Kitab Suci: 

 

“Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang 

telah diderita-Nya.” (Ibrani 5:8) 

 

“Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat 

sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.” (Filipi 2:8) 

 

Ketaatan Tuhan Yesus Kristus tumbuh dan diuji di bawah tekanan ganjaran 

(hukuman) dan daya tarik godaan. Masing-masing dari ketegangan-ketegangan yang 

berbeda ini mengembangkan pikiran Anak Allah dan menyiapkannya untuk ujian 

akhir di Getsemani dan Tempat Tengkorak. Bapanya, sebagai seorang bapa yang 

serjati, memelihara AnakNya pada setiap langkah dalam perjalanan itu. Kristus 

bersandar pada Bapanya dan Bapa memberkatinya dari hari ke hari. Malam-malam 

yang panjang di atas gunung dalam doa dan meditasi adalah saat-saat yang dihabiskan 

bersama Allah. Pengetahuannya yang sempurna tentang Firman Allah yang tertulis 

memberinya wawasan dan pelajaran melampaui apapun yang dapat diberikan Yusuf 

dan Maria. 

 

Manusia belum pernah menanggap hubungannya sendiri dengan Allah sebagai faktor 

utama keberadaannya. Ia telah selalu menghabiskan lebih banyak waktu dalam 

hubungan-hubungannya yang duniawi dan keturunannya yang fana daripada yang 

pernah ia persembahkan kepada Allah. Dalam Kristus pusat yang sejati ditemukan. 

Dalam dirinya tujuan manusia yang sejati dan supremasi Allah disempurnakan. 
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Kristus harus memutuskan apakah ia akan menyandarkan diri kepada leluhurnya yang 

fana yang membawanya kembali kebelakang melalui nama-nama Daud dan Abraham 

yang terkenal, tetapi dengan tidak terelakan juga kembali kepada Adam yang berdosa, 

atau berusaha mempercayai Bapa sorgawinya dan menjadi AnakNya dalam 

kebenaran. Masalah itu telah diisyaratkan dalam sebuah ayat Perjanjian Lama yang 

terkenal: 

 

“Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku.” (1 Tawarikh 17:13) 

 

Bagian pertama dari ayat itu – “Aku akan menjadi Bapanya” – adalah seluruhnya 

inisiatif Allah dan Tuhan Yesus tidak ikut ambil bagian. Bagian kedua – “dan ia akan 

menjadi AnakKu” – adalah jawaban Kristus dalam ketaatan yang bersifat sukarela, 

tidak pernah goyang dan penuh kasih kepada kebendak Allah. Kepercayaannya 

kepada Allah telah lama dinubuatkan: 

 

“Diapun akan berseru kepada-Ku: ‘Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu 

keselamatanku.’” (Mazmur 89:27) 

 

Dengan demikian keserupaan Allah dibuat jelas dalam Anak sampai, sesaat sebelum 

kematiannya, Tuhan dapat berkata kepada murid-muridnya: 

 

“Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa.” (Yohanes 14:9) 

 

Dalam hal inilah dan dalam tujuannya yang sama dengan Bapa perkataan itu benar: 

“Aku dan Bapa adalah satu.” (Yohanes 10:30) 

 

Ketika para rasul mendapat ilham untuk menulis surat-surat mereka kepada orang-

orang percaya, yang dilestarikan untuk kita dalam Perjanjian Baru, mereka menulis 

bagaimana Allah memandang AnakNya yang terkasih: 

 

“Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.” (Kolose 1:15) 

 

“Anak-Nya ... Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.” 

(Ibrani 1:2,3) 

 

Ayat-ayat ini berbicara dengan jelas tentang ayat-ayat Alkitab yang paling pertama di 

mana Allah telah berfirman, “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan 

rupa Kita” (Kejadian 1:26). Dalam Kristuslah gambar dan rupa itu disempurnakan. 

Karya terbesar Allah telah dilaksanakan dan hal itu merupakan permulaan suatu 

proses yang sangat bagus. Semua yang menjadi milik Kristus akan berbagi hasil karya 

penyelamatan ini: 

 

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia ... menjadi serupa 

dengan gambaran Anak-Nya.” (Roma 8:28,29) 

 

“Ialah (Kristus) kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama 

bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala 

sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia.” (Kolose 

1:18-19) 
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Sebuah gambar bukan sesuatu yang asli, bagaimanapun gambar itu menyerupai 

aslinya. Jadi Kristus adalah gambaran Allah. Allah adalah yang pertama dan satu-

satunya yang tidak berasal dari apapun. Kristus adalah milikNya yang dilahirkan oleh 

RohNya, dan dengan keserupaanNya yang sempurna. Tidak ada yang lebih jelas dan 

lebih konsisten dari ajaran ini. 

 

Anak Tunggal Allah 

 

Kadang-kadang orang bersikeras bahwa karena Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah, maka Yesus adalah Firman dan Yesus adalah 

Allah. Hal ini tidak demikian. Kata-kata pembukaan Injil Yohanes mengajarkan 

kepada, kita bahwa ketika Firman itu menjadi manusia, dan bukan sebelumnya, Anak 

Tunggal Allahpun menjadi ada. Firman yang menjadi manusialah yang diperanakan. 

Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Ia bukan. Firman atau manusia saja. 

Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Proses ini mulai dalam memperanakkan, 

dan pembuahan, dan menyebabkan kelahiran Anak Allah. Pada waktu itulah ia secara 

pribadi ada untuk pertama kalinya. 

 

Hanya dengan pengertian inilah kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati. Alkitab 

mengajarkan bahwa Yesus benar-benar mati untuk dosa-dosa kita. Alkitab tidak 

mengajarkan bahwa ia secara pribadi terus ada pada saat kematian. Pandangan seperti 

itu, meskipun demikiam, harus dimiliki oleh mereka yang percaya bahwa ia benar-

benar ada sebelum ia dilahirkan. Karena, dengan kepercayaan demikian, Kristus akan 

abadi, ia tidak mungkin benar-benar mati. Kristus sendiri menyatakan kebenaran itu: 

 

“Dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-

lamanya.” (Wahyu 1:18) 

 

“Aku” yang hidup adalah “Aku” yang mati. Kaum Kristadelfia benar-benar percaya 

bahwa Yesus mati, seperti yang dikatakannya sendiri. Dengan demikian, baik dalam 

kelahiran dan dalam kematian, ada kebenaran mendasar yang sederhana mengenai 

kodrat Anak Allah. 

 

Kami berjanji, pada akhir pasal yang terdahulu, untuk menunjukkan bagaimana ajaran 

tentang Anak Allah seperti yang dipercaya oleh Kaum Kristadelfia sangat 

memuliakan Tuhan Yesus Kristus tanpa mengurangi kemuliaannya sebagai Anak 

Allah. Betapa agung karyanya! Dari permulaan yang sederhana ketika ia memiliki 

kodrat yang sama dengan kita, ia mengatasi godaan-godaan dosa, memasuki dan 

menaklukkan maut, dan telah naik dalam kehidupan kekal dan kemuliaan yang 

berlimpah-limpah ke sebelah kanan Allah di sorga. Inilah ajaran Alkitab. Kita 

menghormati dan memuji Anak Allah, dan percaya bahwa ia benar-benar dilahirkan, 

benar-benar dicobai, benar-benar mati, benar-benar bangkit dan benar-benar diangkat 

ke sebelah kanan Allah. Kehormatan dan kewibaan dan kekuasaan telah diberikan 

kepadanya oleh Bapa: 

 

“Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.” (Matius 28:18) 

 

“(Allah) ... membangkitkan Dia (Yesus) dari antara orang mati dan 

mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya ... dan segala sesuatu telah diletakkan-
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Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai 

Kepala dari segala yang ada.” (Efesus 1:20,22) 

 

“Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya 

nama di atas segala nama.” (Filipi 2:9) 

 

Kekuasaan dan kemulian dan kewibawaan Kristus telah diberikan kepadanya oleh 

Bapa. Itu semua diperoleh dan tidak satupun akan manjadi miliknya jika tidak 

diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. 

 

Kadang-kadang terlupakan bahwa Tuhan Yesus secara terus menerus mengatakan 

kepada muridnya bahwa kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya adalah dari 

Bapanya: 

 

“Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, 

karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas.” (Yohanes 3:34) 

 

“Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa 

yang mengutus Aku.” (Yohanes 14:24) 

 

“Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? 

Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri.” 

(Yohanes 14:10) 

 

“Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah 

mengutus Aku.” (Yohanes 7:16) 

 

“Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku.” (Yohanes 10:32) 

 

“Yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh 

Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik.” 

(Kisah Para Rasul 10:38) 

 

“Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan 

kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang 

dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu.” (Kisah 

Para Rasul 2:22) 

 

Kata-kata pengampunan yang menakjubkan yang ia ucapkan, perbuatan-perbuatan 

penyembuhan dan rasa belas kasihan yang ia lakukan dan kuasa yang ia gunakan 

dalam menenangkan angin ribut di danau Galilea atau memberi makan beribu-ribu 

orang semuanya dari Allah. Diurapi Allah dengan kuasa pada waktu dibaptis, ia 

dikenal luas dalam nama Bapanya. Tidak mungkin membaca Alkitab tanpa diberitahu 

di mana-mana bahwa apa Kristus itu dahulu dan apa ia sekarang berasal dari Allah 

Sendiri. 

 

Bahkan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta diberikan kepada Kristus 

oleh Bapa (Kisah Para Rasul 2:33). Maka begitulah akan terjadi ketika ia memberikan 

kehidupan kekal kepada murid-murid yang setia, ia akan berbuat demikian karena 
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Allah Bapa telah memberinya kuasa itu (Yohanes 5:26). Segala sesuatu adalah milik 

Allah Bapa. 

 

Jika secara salah menyatakan bahwa apapun yang berasal dari Allah merupakan 

miliknya yang kodrat, itu sama saja dengan tidak menghormati Bapa. Pengertian yang 

salah tentang Bapa. 

 

Meskipun demikian komentar diperlukan tentang ayat-ayat dalam Kitab Suci yang 

kelihatannya menyatakan bahwa Anak Allah sudah ada secara pribadi sebelum 

dilahirkan oleh Maria. Inilah beberapa pilihan di antaranya: 

 

“Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan 

kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.” (Yohanes 17:5) 

 

“Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.” (Yohanes 8:58) 

 

“Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam 

Dia.” (Kolose 1:17) 

 

Bacaan-bacaan Alkitab yang sudah dikutip dalam pasal ini telah menunjukkan bahwa 

segala sesuatu tentang Yesus sudah direncanakan dalam pikiran Allah jauh sebelum 

kelahirannya oleh Maria. Pengetahuan dan rencana ini sudah ada sebelumnya: hal itu 

pertama-tama harus ada dalam pikiran Allah agar dapat dinubuatkan dalam Kitab 

Perjanjian Lama dan agar Allah dapat mewujudkannya. Kami percaya bahwa inilah 

penjelasan dasar dari sebagian besar ayat-ayat yang membericarakan Kristus seolah-

olah ia secara pribadi sudah ada di sana sebelum kelahirannya. Lebih mudah untuk 

mengerti kebenaran ini dengan meneliti serentetan ayat-ayat yang serupa yang kami 

rasa jauhlebih mudah untuk dimengerti: 

 

“Sebab Engkau (Allah) telah mengasihi Aku (Yesus) sebelum dunia dijadikan.” 

(Yohanes 17:24) 

 

“Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam 

kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.” (Wahyu 13:8) 

 

“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus ... 

telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.” (Efesus 1:3,4) 

 

“Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah 

disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” (Matius 25:34) 

 

“Kristus ... ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru 

menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.” (1 Petrus 1:19,20) 

 

“Sejak dunia dijadikan” 

 

Bacaan-bacaan ini memberikan suatu wawasan tentang pikiran Allah dan keajaiban-

keajaiban pengetahuanNya tentang hal-hal yang belum terjadi. Sejak dunia dijadikan 

Allah mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang akan percaya kedapadanya. Ia 

mengetahui nama-nama yang akan ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan Anak 
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Domba pada hari penghakiman. Ia telah menyiapkan kerajaan yang akan mereka 

warisi; dan telah dengan sempurna memerintahkan semua yang akan dilakukan 

Kristus. Semua ini benar-benar ada di sana dalam pikiran Allah, meskipun tidak 

satupun di antaranya benar-benar ada pada waktu itu. Seolah-olah lembaran musiknya 

sudah ada di sana dari nada pertama sampai yang terakhir, tetapi lembaran itu belum 

dimainkan sama sekali. Dengan kata-kata Alkitab: 

 

“Allah ... yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.” 

(Roma 4:17) 

 

“Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman 

purbakala apa yang belum terlaksana.” (Yesaya 46:10) 
 

Allah Sendiri menyatakannya dengan kata-kata yang paling jelas: 

 

“Sebelum Aku membentuk engkau (Yeremia) dalam rahim ibumu, Aku telah 

mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah 

menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-

bangsa.” (Yeremia 1:5) 

 

Kita seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mengerti kata-kata, “Kemuliaan 

yang Kumiliki di hadiratMu sebelum dunia ada.” Kristus tidak hidup pada waktu itu, 

tetapi dalam pikiran Allah segala sesuatu telah tercapai dan Kristus telah mati, telah 

bangkit dan telah naik ke sorga dalam kemuliaan. 

 

Maka kata-kata yang akan diucapkan Kristus diketahui Allah sebelum Kristus 

dilahirkan. Kata-kata itu juga merupakan bagian dari Firman Allah. Semua yang 

mendengar ajaran Yesus terkesan baik oleh gaya maupun isi ajaran itu. Kita membaca 

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) 

 

“Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang 

indah yang diucapkan-Nya.” (Lukas 4:22) 

 

Keindahan yang luar biasa dari apa yang dikatakannya diimbangi oleh kasih yang tak 

kunjung padam, kekudusan dan kesalehan yang ia tunjukkan. Ia menggenapi dengan 

cara yang tak terlupakan sebuah gambaran dalam Kitab Perjanjian Lama: 

 

“Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik.” (Kidung 

Agung 5:16) 

 

Tidak menherankan bahwa Petrus, pada suatu saat ketika yang lain-lain meninggalkan 

Kristus, terpaksa berseru: 

 

“Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan 

hidup yang kekal.” (Yohanes 6:68) 
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Ajarannya adalah sedemikian rupa sehingga menantang hati manusia dan 

menawarkan kepada mereka sesuatu yang mereka rindukan tetapi yang tidak pernah 

mereka percayai mereka mampu mencapainya. Ia berbicara tentang pengampunan, 

suatu permulaan yang baru, kehidupan kekal dan warisan dalam Kerajaan Allah di 

bumi. Para pendengar dan para orang percaya yang rendah hati bertentangan dengan 

para pemimpin Yahudi yang, meskipun mereka diikut sertakan dalam panggilannya 

yang penuh belas kasihan, tidak mempedulikannya, tetapi malahan mencoba 

mempermalukannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, kadang-kadang secara 

menipu, dan setelah itu pergi dengan keheran-heranan atas jawaban-jawabannya. 

 

Tetapi ucapan Yesus dalam pemberitaannya disertai dengan ucapan yang sama 

kuasanya dalam karya-karya penyembuhannya. Ia menyembuhkan dengan ucapannya: 

 

“Datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepada-Nya ... 

katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh ... lalu Yesus berkata 

... ‘Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.’ Maka pada 

saat itu juga sembuhlah hambanya.” (Matius 8:5-13) 

 

Demikianlah bahwa ia yang Firman menjadi manusia memancarkan firman itu dalam 

semua yang ia ucapkan dan lakukan. Ia benar-benar pikiran Allah yang diberitahukan 

kepada manusia. Meskipun demikian, yang sangat menakjubkan ialah ia mewujudkan 

semua yang ia katakan dalam kehidupannya sendiri. Jika ia berbicara tentang orang-

orang yang penuh pengampunan, ia penuh pengampunan : atau orang-orang yang suci 

hatinya, ia suci hatinya: atau orang-orang pembawa damai, begitulah dia. Ia benar-

benar Firman yang menjadi manusia dalam pengertian ganda: pertama dengan 

kelahirannya dan kemudian dengan kehidupannya. Dan semua ini untuk tujuan 

menyelamatkan orang-orang berdosa: 

 

“Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman 

yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus ... sebab Allah menyertai 

Dia.” (Kisah Para Rasul 10:36,38) 

 

Kita bisa berseru dengan orang-orang laki-laki dan perempuan pada jamannya sendiri: 

 

“Alangkah hebatnya perkataan ini!” (Lukas 4:36) 
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13. IMAM UNTUK SELAMA-LAMANYA 

 

Kebanyakan kelompok agama memiliki imam-imam atau orang-orang yang 

memegang jabatan di atas anggota-anggota biasa kelompok mereka. Kadang-kadang 

kekuasaan yang diberikan kepada imam dianggap sangat besar, bahkan sampai dapat 

memberikan pengampunan atas dosa-dosa. 

 

Bagaimana kedudukannya dalam komunitas-komunitas Perjanjian Baru? Bagaimana 

seharusnya kedudukan itu pada jaman sekarang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang 

penting. Bagi sejumlah komunitas keimaman itu merupakan jangkar mereka kepada 

Kristus. Banyak orang merasa aman dan sangat terbantu oleh kenyataan bahwa 

seorang imam bisa dihubungi waktu diperlukan dan hadir untuk memimpin kebaktian 

jemaah. Sebaliknya ada yang menganggap keimaman sebagai hal yang menindas dan 

dibenci. Apakah kebenaran mengenai masalah yang penting ini? Pentingkah kita 

mendapatkan pelayanan-pelayanan seorang imam agar dapat memuji Allah secara 

sepatutnya? 

 

Allah menetapkan keimaman di jaman Musa untuk kepentingan bangsa Israel. Tugas 

mereka adalah untuk memelihara Firman Allah yang tertulis dan disampaikan kepada 

mereka oleh para nabi, untuk memberikan pengajaran kepada rakyat, maupun untuk 

melayani dalam pemujaan di Kemah Suci di bawah bimbingan Musa (yang bertindak 

sesuai perintah Allah). Keimaman ini dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Imam Kepala, 

yang dikenal sebagai Imam Besar, disebutkan dalam Kitab Perjanjian Baru dalam 

bahasa berikut: 

 

“Sebab setiap imam besar, yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi 

manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan 

persembahan dan korban karena dosa … Dan tidak seorangpun yang mengambil 

kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti 

yang telah terjadi dengan Harun.” (Ibrani 5:1,4) 

 

Pusat pemujaan Israel adalah Kemah Suci, dan pusat Kemah Suci adalah tutup 

pendamaian dari mas padat yang terletak di atas tabut kayu berlapis mas. Ini dikenal 

sebagai Tabut Hukum. Isi utamanya adalah loh-loh batu yang bertuliskan Kesepuluh 

Perintah Allah. Setahun sekali saja, tutup pendamaian diperciki darah, pada hari yang 

dikenal sebagai Hari Penebusan. Tidak ada anggota Keimaman kecuali Imam Besar 

yang bertugas dalam Kemah Pertemuan pada hari istimewa itu. 

 

Kemah Suci 

 

Kita telah belajar dari Kitab Suci bahwa perintah-perintah pokok Kitab Perjanjian 

Lama memberi pertanda kedatangan Kristus, apakah dalam kata-kata yang digunakan, 

tindakan-tindakan yang dilakukan atau orang-orang yang terlibat. Hal ini terutama 

benar mengenai Kemah Suci, upacara-upacara dan keimamannya. Singkatnya, 

kedudukannya adalah: 

 

“Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang 

akan datang ...” (Ibrani 10:1) 
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Pada kenyataannya, Allah telah merencanakan pemujaan di bawah Hukum Musa 

dengan tujuan Kristus; sehingga ketika ia datang manusia dapat mengenali dalam 

dirinya kenyataan dari hal-hal yang di jaman dahulu hanya ada dalam bayangan. 

 

Kemah Suci pertama seperti yang didirikan Musa menunjuk ke depan, kepada Kemah 

Suci yang sejati yang sebenarnya, yakni rumah tangga Allah di mana Tuhan Yesus 

Kristus merupakan intinya. Ia adalah Tabut yang sejati: Firman Allah ada di dalam 

dirinya. Ia adalah tutup perdamaian yang sejati: 

 

“Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran 

datang oleh Yesus Kristus.” (Yohanes 1:17) 

 

“Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, 

dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena 

Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-

Nya.” (Roma 3:24-25) 

 

Kristus adalah inti dari semua persembahan dan pengorbanan. Ia adalah jalan melalui 

apa tujuan-tujuan Allah yang dicerminkan melalui persembahan dan pengorbanan. 

Semua itu akan digenapi sekali dan untuk selamanya. Yesus dalam dirinya sendiri 

merupakan Hari Penebusan: 

 

“Tetapi Ia, ... mempersembahkan .... satu korban saja Ia telah menyempurnakan 

untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan … Jadi, saudara-saudara, oleh 

darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat 

kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita 

melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri.” (Ibrani 10:12,14,19-20) 

 

Jadi bagaimana dengan jabatan Imam Besar? Bagaimana Kristus menggenapi apa 

yang dimaksudkan jabatan itu? Apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab memberitahu 

kita sesuatu yang merupakan penghiburan besar dan memberi kita sumber berkat yang 

luar biasa. Pertama-tama kita diberitahu bahwa Yesus ada di sorga dan menjadi imam 

untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Imam Besar bagi Israel 

melalui keterbatasan-keterbatasan tindakan maupun fisiknya (karena ia juga 

memerlukan pertolongan berkenaan dengan dosa-dosa), Kristus menggenapi dengan 

cara yang lebih besar dan jauh lebih efektif. Sifatnya bukan upacara keagamaan tetapi 

kenyataan. Kristus adalah jalan masuk orang percaya kepada Allah dan sumber 

pertolongan orang percaya. Inilah yang dikatakan Kitab Suci mengenai masalah ini: 

 

“Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang 

demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga.” 

(Ibrani 8:1) 

 

“Sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang saleh, 

tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih 

tinggi dari pada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, 

yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan 

sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukan-Nya satu 

kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai 

korban.” (Ibrani 7:26-27) 
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“Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-

saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan 

yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh 

karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong 

mereka yang dicobai.” (Ibrani 2:17-18) 

 

“Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat 

turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia 

telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 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 4:15-16) 

 

“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 7:25) 

 

“Sebab Kristus ... masuk ... ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat 

Allah guna kepentingan kita.” (Ibrani 9:24) 

 

“Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah 

dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.” (1 Timotius 2:5) 

 

“Kristus Yesus, ... yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, 

yang malah menjadi Pembela bagi kita” (Roma 8:34) 

 

Ini merupakan kumpulan ayat-ayat Kitab Suci yang mengesankan dan menghibur 

untuk orang percaya. Kristus, yang mengorbankan dirinya demi dosa-dosa umatnya, 

terus bekerja bagi kepentingan mereka. Kristus adalah Penengah, perantara, imam 

yang penuh belas kasihan dan penuh pengertian, yang dapat menolong dan 

menyelamatkan. Doa adalah hubungan dengan Allah melalui seorang perantara, yaitu 

Kristus. 

 

Tidak lagi diperlukan keimaman lama yang dibentuk di bawah Hukum Musa. 

Sekarang ada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, karya Kristus yang “hidup 

senantiasa”. Keimaman Kristus tetap tidak berubah dan berlangsung terus menerus. 

 

Apakah kita perlu Imam-Imam? 

 

Sekarang kita dapat membahas kembali pertanyaan-pertanyaan terdahulu tentang 

perlunya suatu keimaman di jaman sekarang. Apakah kita memerlukan pelayan-

pelayan yang diangkat Allah bagi para jemaat? Apa yang kita bahas adalah apa yang 

dikatakan Alkitab mengenai imam-imam lain di samping Kristus sendiri. 

 

Alkitab tidak mengenal keberadaan sebuah orde imam khusus (seperti dalam 

pengertian kita sehari-hari), sama sekali tidak. Selain dari beberapa acuan Kitab 

Perjanjian Baru yang menyebutkan keimaman Musa yang lama, terdapat jauh lebih 

banyak ayat-ayat Kitab Suci mengenai seorang imam yang mengacu kepada Kristus – 

dan hanya kepadanya. Selain itu ada lima acuan kepada semua orang percaya sejati 
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sebagai sebuah keimaman yang kudus atau rajani. Keimaman ini akan memiliki tugas 

khusus ketika Kristus kembali dan Kerajaan Allah terbentuk: 

 

“Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan 

suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah … Tetapi 

kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat 

kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang 

besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada 

terang-Nya yang ajaib.” (1 Petrus 2:5,9) 

 

“Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi 

imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai 

selama-lamanya. Amin.” (Wahyu 1:5-6) 

 

“Karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli 

mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan 

Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam 

bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.” (Wahyu 

5:9-10) 

 

“Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan 

pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi 

mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.” 

(Wahyu 20:6) 

 

Setiap orang percaya yang sejati dipanggil untuk memasuki keimaman yang rajani ini. 

Tetapi ia harus tetap setia agar dapat mewarisi berkat itu dalam kesempurnaannya. 

Bangsa Israel ditawari panggilan yang sama, seperti dapat dibaca dalam Keluaran 

19:6 (dari mana Rasul Petrus mengutip dalam kutipan yang pertama dan kedua di 

atas). Tetapi Israel gagal memberi tanggapan yang pantas dan Allah sekarang telah 

memberitahu bahwa rencanaNya akan digenapi ketika Kristus kembali. Pada saat itu 

semua yang setia, apakah hidup ataupun mati, akan diberi kehidupan kekal dan 

menjadi imam-imam rajani di kerajaan Allah di bumi. 

 

Tetapi tidak ada ayat-ayat suci apapun yang memberitahu kita bahwa suatu keimaman 

harus diadakan pada saat ini antara para pemuja dan Allah. 

 

Kata “uskup” terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru tetapi itu hanya berarti “penilik 

jemaat”, yang berjumlah beberapa orang dalam masing-masing jemaah (lihat Filipi 

1:1 and Kisa Para Rasul 20:28). Sama sekali kita tidak pernah membaca tentang 

seseorang yang memiliki hak memerintah atas sebuah perkumpulan jemaah. Jelas 

bahwa sistem hirarki itu merupakan suatu perkembangan setelah jaman Alkitab dan 

tanpa dukungan Kitab Suci. 

 

Ada alasan lain mengapa keimaman manusiawi yang khusus, dalam pengertian 

modern, sama sekali tidak cocok. Kitab Suci cukup rinci dalam memberitahu kita 

bahwa orde baru dalam Kristus adalah keimaman yang tidak berubah yang didasarkan 
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kepada kenyataan bahwa Kristus hidup selama-lamanya. Seandainya harus ada imam-

imam lain yang sama ordenya, merekapun akan harus tetap hidup agar dapat 

menggambil tempat mereka dalam pelayanan yang tidak berubah itu. Tidak 

seorangpun di jaman sekarang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Orang-

orang kudus akan diberi kehidupan kekal dan diikutsertakan dalam keimaman itu di 

kerajaan Allah. Karya besar mereka akan mengajar dunia dalam cara-cara Allah dan 

mengawasi sebagian dari pekerjaan di Bait Allah agung yang akan dibangun di 

Yerusalem. 

 

Setelah melihat bahwa tidak ada dasarnya dalam Kitab Suci untuk para imam di 

jaman sekarang (dan jelas tidak ada yang dapat ditemukan dalam Kitab Perjanjian 

Baru), kita juga sewajibnya mencatat bahwa pengampunan dosa-dosa tidak ditengahi 

melalui manusia di manapun dalam Kitab Perjanjian Baru, dengan pengecualian 

tentang kuasa yang diberikan olah Kristus kepada para rasul saja (Yohanes 20:23). 

Tidak ada apapun dalam Kitab Suci yang mengijinkan pemberian kuasa kepada para 

penerus macam apapun. 

 

Satu-Satunya Perantara 

 

Alkitab menjelaskan bahwa orang percaya sejati dapat berhubungan langsung dengan 

Allah hanya melalui Kristus. Tidak perlu meminta pelayanan orang lain manapun, 

baik yang hidup ataupun yang mati, demi memperoleh perhatian yang lebih simpatik 

– atau agar mempercepat perhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang 

yang memiliki rasa simpati yang lebih besar daripada Kristus sendiri, dan ia selalu 

siap sebagai perantara untuk pelayan-pelayannya yang terkasih. 

 

Tuhan Yesus Kristus tidak menetapkan penerus-penerus bagi keduabelas rasulnya. 

Karya dan jabatan mereka khusus bagi mereka. Semua itu didasarkan atas kenyataan 

bahwa mereka telah bersama Kristus selama pelayanannya di dunia, dan telah melihat 

Kristus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Mereka diberi kuasa dan hak 

oleh Kristus sendiri. Mereka bukanlah suatu badan keimaman dan mereka tidak 

menobatkan orang-orang percaya sebagai imam-imam dengan tugas-tugas keimaman 

dalam jemaat-jemaat orang percaya setempat. 

 

Tuhan telah mempersiapkan bagi waktu jika para rasul sudah tidak ada lagi sejak 

jaman para rasul masih aktif. Mereka sibuk dalam pelayanan Firman Allah. Di bawah 

ilham Roh Kudus, ajaran mereka telah dilestarikan dalam Kitab Perjanjian Baru. Para 

rasul memberikan perintah semacam ini: 

 

“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.” (2 Timotius 2:2) 

 

Adalah suatu tragedi bahwa setelah berabad-abad Firman Allah menjadi kurang 

dikenal di antara para orang percaya dan kewibawaannya secara bertahap terkisis. 

Sebagai akibatnya, sang murid lebih berpaling kepada seseorang yang punya wibawa 

dan pelayanannya dari pada kepada Firman Allah itu sendiri. Ucapan orang ini dan 

wibawa gerejanya mengambil alih wibawa Firman Allah dengan akibat-akibat yang 

membawa malapetaka. 
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Seperti kesimpulan terdahulu, para rasul tidak membentuk keimaman ketika mereka 

membina orang-orang percaya di abad pertama. Kebaktian-kebaktian diadakan dan 

Firman Allah disampaikan seluruhnya oleh orang-orang awam yang mampu 

melaksanakannya. Mereka tidak menunjuk sebuah badan yang mengawasi jemaat di 

seluruh dunia. Persatuan mereka berasal dari penerimaan atas iman yang sama, dan 

penerapannya dalam kehidupan bersama maupun kehidupan pribadi para anggota. 

 

Tidak ada pula hari-hari atau pesta-pesta khusus yang harus dirayakan yang 

ditetapkan atau diajarkan oleh Kristus dan para rasul, kecuali pemecahan roti pada 

hari pertama dalam seminggu. 
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14. ROH KUDUS 

 

Apa atau siapa Roh Kudus itu? Peranan apa yang dimainkan Roh Kudus dalam karya 

Allah? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya patut ditemukan jika 

memungkinkan. Hal itu mungkin, dan sekali lagi Alkitab adalah pembimbing kita 

yang cukup. 

 

Beberapa ungkapan dapat ditemukan dalam Alkitab yang melukiskan Roh Kudus. 

Mereka mencakup: 

 

“Roh Allah” (Kejadian 1:2; Matius 3:16) 

“Roh TUHAN” (Yesaya 11:2; Kisah Para Rasul 2:29) 

“Roh-Mu yang baik” (Nehemia 9:20) 

“Roh Tuhan ALLAH” (Yesaya 61:1) 

“Roh Kudus-Nya” (Yesaya 63:10) 

“Roh Bapamu” (Matius 10:20) 

“Roh” (Yohanes 1:32) 

“Roh Kudus Allah” (Efesus 4:30) 

“Kuasa Tuhan” (Lukas 5:17) 

 

Kata-kata Allah Roh Kudus tidak ditemukan dalam Alkitab. Meskipun demikian, jelas 

ada hubungan yang kuat antara Allah dengan Roh Kudus. Memang, Roh itu dikatakan 

milik “Allah”, milik “Tuhan”, milik “Tuhan Allah”, dan milik “Bapamu” dalam daftar 

ungkapan yang diberikan di atas. Jika kita menjadikan hal ini titik awal perjalanan 

dalam mengarungi Kitab Suci, kita akan menemukan bahwa kemajuan tidak sulit. 

 

Lihatlah gambaran-gambaran berikut mengenai penciptaan: 

 

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” (Kejadian 1:1) 

 

“Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.” (Kejadian 1:2) 

 

“Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu 

menjadi makhluk yang hidup.” (Kejadian 2:7) 

 

“Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Mahakuasa membuat aku 

hidup.” (Ayub 33:4) 

 

“Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia 

dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-

Nya.” (Yeremia 10:12) 

 

Ini hanyalah beberapa di antara sekian banyak dalam Alkitab tentang karya Allah 

dalam penciptaan. Hanya Dialah – melalui kebijaksanaanNya – yang menyusun 

rencana takjub itu. Semua itu dilaksanakan oleh kemahakuasaanNya, yaitu RohNya. 

“Allah itu Roh” (Yohanes 4:24), dan apapun yang Ia lakukan adalah oleh RohNya. 

 

Bagaimana keberadaan penciptaan itu dipertahankan? Apakah itu merupakan jam 

dinding yang besar yang diputar oleh Yang Maha Kuasa dan dibiarkan secara 
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perlahan habis putarannya? Ataukah Tuhan Allah masih terlibat dan memperhatikan 

apa yang diciptakanNya? Alkitab dalam semua bagiannya memberitahu kita bahwa 

penciptaan ditopang oleh Allah dan Ia hadir di mana-mana secara menyeluruh di 

dalam semua yang telah diciptakanNya. Tanpa Dia tidak ada sesuatupun yang ada 

atau terus ada: 

 

“Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya … Dialah yang memberikan 

hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang … sebab di dalam Dia 

kita hidup, kita bergerak, kita ada.” (Kisah Para Rasul 17:24-28) 

 

“Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, dan mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, 

maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia 

kepada debu.” (Ayub 34:14-15) 

 

“Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, 

masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku 

memenuhi langit dan bumi? demikianlah firman TUHAN.” (Yeremia 23:24) 

 

“Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah 

kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam; Dia yang 

memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi – TUHAN 

itulah nama-Nya.” (Amos 5:8) 

 

Allah memenuhi ciptaanNya. Semua kegiatan dalam ciptaanNya disebabkan oleh 

RohNya yang bijaksana dan selalu memelihara, serta kekuatan illahi yang menyusun 

rencana kasihNya. Roh itu bukanlah suatu oknum yang “terpisah” atau “lain”. Roh itu 

adalah kuasa Allah sendiri yang bersinar dan selalu terpancar dari Dia, sehingga 

keberadaanNya yang “muncul di mana-mana” dapat tercapai. Roh itu bersifat pribadi 

dalam pengertian bahwa Roh adalah milik Allah Sendiri: bukan dalam pengertian 

bahwa Roh adalah suatu oknum lain dalam Ketuhanan. 

 

Kita telah belajar dari Kitab Suci bahwa Allah memiliki suatu rencana pengampunan 

bagi manusia dan bagi bumi di mana mereka tinggal. Tidak akan mengherankan bagi 

kita untuk mengetahui bahwa pengungkapan kehendak itu telah dilakukan oleh Allah 

Sendiri melalui RohNya. 

 

“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.” (2 Petrus 1:20-21) 

 

Ajarannya sederhana. Allah telah mengungkapkan kehendakNya secara sempurna 

melalui Roh Kudus kepada orang-orang terpilih yang disebut para nabi. Dengan cara 

inilah isi Kitab Suci menjadi nyata. Mereka yang menulis diilhami oleh Roh Allah 

dan apa yang mereka tulis diilhami oleh Allah. Oleh karena itu, meskipun semua nabi 

telah lama meninggal, kita memiliki Firman Allah yang sama sekali dapat dipercaya 

dan sepenuhnya diilhami di tangan kita. Allah masih berbicara kepada kita di 

dalamnya seperti Ia bicara melalui mulut para nabi: 
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“... Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau 

kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang 

diilhamkan Allah … Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah 

diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.” (2 Timotius 3:15-17) 

 

Firman Allah yang disediakan dengan cara ini membawa kepada kita pikiran Allah 

dan semua sifat-sifat mulia yang berhubungan dengan namaNya yang suci. Melawan 

ajaran dan perintah Firman Allah adalah melawan Allah sendiri. Sesungguhnya, 

melawan Roh Allah dalam setiap pengertian kata itu memiliki arti yang lebih luas – 

yang kita nyatakan secara tidak langsung ketika kita bicara. Misalnya tentang 

kesepakatan dengan “Roh Allah”. Demikianlah bagaimana Alkitab melukiskan 

perlawanan orang-orang Israel terhadap Firman Allah melalui para nabi: 

 

“Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap 

mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan 

perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya.” (Nehemia 

9:30) 

 

“Bukankah Ia berfirman: ‘Sungguh, merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak 

akan berlaku curang,’ maka Ia menjadi Juruselamat mereka dalam segala 

kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang 

menyelamatkan mereka; Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas 

kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu 

kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya; maka Ia 

berubah menjadi musuh mereka.” (Yesaya 63:8-10) 

 

“Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, 

kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga 

kamu.” (Kisah Para Rasul 7:51) 

 

Jelas bukan hanya kuasa Allah yang jelas terlihat ditentang oleh para pemberontak itu. 

Mereka melawan kasih yang menyelamatkan dan kebenaran Allah, baik dalam para 

nabiNya maupun kemudian dalam Kristus. Mereka menolak merendahkan diri mereka 

untuk melayani Allah. Inilah roh jahat manusia yang menentang Roh Kudus Allah. 

 

Mujizat-Mujizat dan Keajaiban-Keajaiban 

 

Ada saat-saat, tentu saja, ketika sifat yang penuh kuasa dari Roh Allah itu dinyatakan. 

Dari waktu ke waktu Allah ikut campur secara terbuka dan melakukan keajaiban-

keajaiban di antara manusia. Segi Roh ini tampil baik dalam kebaikan maupun dalam 

kekerasan: 

 

“Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang 

ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap 

Yang Mahatinggi di tepi Laut Teberau. Namun diselamatkan-Nya mereka oleh 

karena nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaan-Nya. Dihardik-Nya Laut 

Teberau, sehingga kering.” (Mazmur 106:7-9) 
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“Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang 

banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan 

memakan hasil tanah mereka.” (Mazmur 105:34-35) 

 

“Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu 

datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur … 

berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: ‘Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 

angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!’ Dan seketika itu juga 

bangunlah ia, di depan mereka.” (Lukas 5:17-18,24-25) 

 

Mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus dalam menenangkan angin topan di danau 

Galilea, dalam menyebabkan penangkapan ikan-ikan ajaib, dalam pemberian 

makanan bagi beribu-ribu orang pada satu saat, dan dalam berbagai macam 

penyembuhan, sangat mengingatkan kita kepada berbagai karya Allah dalam Kitab 

Perjanjian Lama. Seolah-olah kegiatan Roh Allah dipusatkan seperti tidak pernah 

sebelumnya di bumi, yaitu dalam diri Tuhan Yesus. 

 

Hal ini sama benarnya dengan kata-kata yang diucapkan Yesus Kristus. Kata-kata dan 

mujizat-mujizatnya digabungkan dengan sangat bagus. Seolah-olah Tuhan Allah telah 

membawa ke dekat manusia dalam AnakNya segala sesuatu yang harus dikatakanNya 

dalam bentuk yang sangat kuat dan penuh belas kasihan. Roh Allah telah 

melaksanakan kehendak Allah di zaman dahulu kala: terkadang dengan tanda-tanda 

dan keajaiban-keajaiban, menakutkan dan penuh pengampunan; terkadang dengan 

kata-kata atau penampakan atau impian. Tetapi sekarang, dalam Kristus, Tuhan Allah 

memberikan suatu wujud yang menakjubkan dan tak terlupakan: yaitu seorang Anak 

yang dipenuhi dengan seluruh cahaya Firman Allah. Dalam dirinya tercermin semua 

yang Ia katakan, dan dia dianugrahi dengan kuasa maupun wibawa sedemikian rupa, 

sehingga ia dapat menyampaikan Firman dalam tindakan-tindakan penyelamatan yang 

kebaikannya hampir tidak dapat dipercaya. Pikiran dan kehendak Allah diberitahukan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menyelamatkan orang-orang miskin, 

memberi pengharapan kepada mereka yang dibebani dosa, mereka yang tertindas oleh 

tradisi-tradisi dan pembatasan-pembatasan buatan manusia – semua itu yang 

menjadikan hidup amat berat untuk orang-orang biasa di jaman Yesus. 

 

Kata-kata Kristus meringankan beban orang-orang yang berduka-cita dan putus asa. 

Perbuatan-perbuatannya menyebabnya bibir mereka memujinya dengan spontan. 

Kematiannya yang penuh kesetiaan memberikan pelepasan dari dosa-dosa mereka. 

Allah telah berfirman melalui semua segi kehidupan Kristus. 

 

Ketika berada di Bukit Tengkorak dan di dalam kuburan di taman tampaknya 

semuanya telah sia-sia, Tuhan Allah bertindak lagi dengan RohNya: 

 

“Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-

Nya.” (1 Korintus 6:14) 

 

Dengan demikian kuasa Allah, yang dijalankan dalam kasih dan kebenaran 

mengunjungi kubur yang sepi itu dan megeluarkan si Anak Tunggal untuk menerima 

kehidupan yang mulia dan tidak berkesudahan: 

 



101 

“Allah … yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah 

memuliakan-Nya.” (1 Petrus 1:21) 

 

“Tentang Anak-Nya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, 

dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang 

mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.” 

(Roma 1:3-4) 

 

“Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan 

kuasa-Nya, yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia 

dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga … 

dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus.” (Efesus 1:19-20, 

22) 

 

“[Kristus] yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah 

segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya.” (1 Petrus 3:22) 

 

Dimuliakannya Kristus merupakan sumber kegembiraan dan pujian yang luar biasa 

bagi para orang percaya. Kristus adalah Juru Selamat dan Kristus adalah Tuhan. 

Selanjutnya, Allah yang telah membangkitkan AnakNya dari antara orang mati 

dengan kuasa RohNya melanjutkan kehendak dan rencanaNya dalam diri Kristus 

setelah kebangkitannya: 

 

“Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai 

pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah-Nya oleh Roh 

Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya.” (Kisah Para Rasul 1:1-2) 

 

“Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah 

saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh 

Kudus yang dijanjikan itu.” (Kisah Para Rasul 2:32-33) 

 

Kristus yang dimuliakan diberi kuasa dan otorisasi oleh Roh Allah. 

 

Kehidupan yang dijalani Yesus sekarang adalah suatu kehidupan Roh; ia telah 

“dibangkitkan menurut Roh” (1 Petrus 3:18) sehingga sekarang, dalam arti 

sepenuhnya, ia hidup oleh Roh. Kefanaannya telah ditutupi dengan kebakaan. Ia telah 

ditelan oleh hidup. Apa lagi, Tuhan Yesus sekarang adalah “roh yang menghidupkan” 

(1 Korintus 15:45). 

 

“Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan 

menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang 

dikehendaki-Nya.” (Yohanes 5:21) 

 

Tuhan Yesus Kristus sekarang adalah sumber kehidupan kekal bagi semua yang 

benar-benar percaya kepadanya. Ia adalah “yang sulung di antara banyak saudara” 

(Roma 8:29). Ia yang akan membawa “banyak orang kepada kemuliaan”, dan 

menjadi “pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadaNya” 

(Ibrani 2:10 dan 5:9). Kita tidak mungkin menilai terlalu tinggi pentingnya kedudukan 

dan jabatan Tuhan Yesus Kristus yang sekarang sebagai Anak Allah. Allah telah 

menganugerahkan kepadanya kehidupan kekal dan memberikan kepadanya kuasa 
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untuk memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang lain. Inilah ajaran Kitab 

Perjanjian Baru yang mulia. Dalam Kristus tidak hanya ada janji keselamatan ke 

dalam kehidupan kekal. Ia adalah Pelopor yang sebenarnya: yang telah mencapai 

tempat tujuan dan telah meraih kehidupan kekal. Ini adalah jaminan yang tak 

tergoyahkan bagi semua yang datang kepada Allah melalui dia. Kristus adalah benar-

benar Juruselamat yang diberikan Allah kepada kita. Ini adalah puncak karya Tuhan 

Allah melalui Roh KudusNya: dinubuatkan di jaman dahulu kala oleh para nabi yang 

kudus dan disempurnakan dalam kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitkan dan 

kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 

 

Oleh karena itu, sekarang Injil diberitakan “dalam namanya”, dan kemajuan ajaran 

keselamatan di bumi sekarang ada dalam pemeliharaannya. Para rasul diutus untuk 

memberitakan berita sukacita ini. Dan mereka secara langsung diberi kuasa oleh Roh 

Allah dalam Kristus, sehingga kata-kata yang harus mereka ucapkan dan keajaiban-

keajaiban yang mereka pertunjukkan akan merupakan bagian-bagian yang penting 

dari satu-satunya ajaran Allah yang diberitahukan dalam Yesus: 

 

“Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus 

yang dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini 

… Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak 

mujizat dan tanda.” (Kisah Para Rasul 2:33,43) 

 

“Maka ketahuilah oleh kamu sekalian … bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang 

Nazaret … namun ia telah menjadi batu penjuru. 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 4:10-12) 

 

Dengan melawan misi Kristus yang dilaksanakan para rasul, kita sama dengan 

melawan Kristus: siapapun yang melawan berarti melawan Roh Kudus seperti yang 

dilakukan rekan-rekan mereka dalam Kitab Perjanjian Lama (Yesaya 63:10 dan Kisah 

Para Rasul 7:51). Para penguasa Yahudi yang menentang perkembangan Injil 

“melawan Tuhan dan Yang DiurapiNya” (Kisah Para Rasul 4:26). Saulus dari Tarsus, 

yang kemudian menjadi rasul Paulus yang tercinta, dengan kejam menganiaya para 

orang percaya pertama. Ia berubah ketika Yesus menantangnya dalam perjalanan ke 

Damaskus dan bertanya kepadanya: “Mengapakah engkau menganiaya Aku?” (Kisah 

Par Rasul 9:4). 

 

Sebaliknya, mereka yang percaya menjadi tunduk kepada ajaran Roh – dan oleh 

karena itu kepada Tuhan Yesus dan Ayahnya. Firman Roh mengikat hati mereka dan 

mendatangkan pertobatan serta harapan akan kehidupan kekal. Terutama dalam Kitab 

Perjanjian Baru, ajaran berita sukacita tentang “Kerajaan Allah dan tentang nama 

Yesus Kristus” (Kisah Para Rasul 8:12) sangat berhubungan dengan Firman dan Roh: 

 

“Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu … Yang ditaburkan di 

tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena 

itu ia berbuah.” (Matius 13:18-23) 
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“ … ‘Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.’ 

Itulah firman iman, yang kami beritakan … Jadi, iman timbul dari pendengaran, 

dan pendengaran oleh firman Kristus.” (Roma 10:8,17) 

 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia 

tidak dapat melihat Kerajaan Allah … Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 

seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam 

Kerajaan Allah.” (Yohanes 3:3,5) 

 

“Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari 

benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal … Inilah 

firman yang disampaikan Injil kepada kamu.” (1 Petrus 1:23-25) 

 

“Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-

perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.” (Yohanes 6:63) 

 

“Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran … 

dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang 

berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman 

dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri 

sendiri.” (Yakobus 1:18-22) 

 

“Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus 

menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang 

menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan 

mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di 

dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.” (Efesus 4:22-24) 

 

“Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan 

daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan 

Roh berlawanan dengan keinginan daging … Jangan sesat! Allah tidak 

membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga 

yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan 

menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia 

akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu.” (Galatia 5:16-17, 6:7-8) 

 

“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan.” (Galatia 5:22) 

 

Ajaran Roh 

 

Dari ayat-ayat suci ini jelas bahwa jalan keselamatan dalam Kristus adalah jalan Roh. 

Itu adalah jalan Allah. Keselamatan berasal dari Allah. Seluruh tujuan dan rencana 

keselamatan dan pelaksanaannya adalah milik Allah. Manusia sama sekali tidak 

berdaya dan mandul. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Allah telah menyediakan 

Kristus sebagai pernyataan belas kasih dan pengampunan. Kehendak Allah 

dilaksanakan oleh RohNya. Semua itu tidak mungkin diketahui kecuali melalui 

Firman Allah yang merupakan ajaran Roh: 

 

“Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!” (Matius 13:43) 
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“Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 

jemaat-jemaat.” (Wahyu 2:7) 

 

Pesan dari keselamatan adalah kuasa Allah (Roma 1:16) yang dapat menghubungkan 

manusia dengan pikiran dan Roh Allah. Sebuah kekuatan yang sama sekali baru 

memasuki hidup manusia ketika ia mendengar atau dengan rela menerima Firman 

Allah. Kerendahan hati dalam menerima Firman membawa iman. Firman itu 

menerangi pikiran dan pengertian, dan memulai suatu proses perubahan menuju 

pertobatan dan perubahan. Kita akan membicarakan langkah-langkah tersebut secara 

lebih rinci dalam buku ini nanti. 

 

Firman Allah yang tertulis dalam hati manusia, yakni dengan mempercayai ajaran 

yang tertulis dalam Alkitab dikatakan sebagai: 

 

“Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada 

loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.” (2 

Korintus 3:3) 

 

Ini peristiwa yang menakjubkan. Hal ini benar-benar karya Roh Allah yang 

ditimbulkan oleh penerimaan yang penuh iman atas berita sukacita Injil. Pada 

permulaan sejarah manusia, pikiran Hawa telah tercemar oleh kata-kata si ular. Itu 

adalah kata-kata yang mengakibatkan dosa dan kematian. Jalan Allah adalah untuk 

mulai mengajar manusia sekali lagi. Pikiran harus dibebaskan dari pikiran yang hanya 

bersifat manusiawi dan bersifat kedagingan. Cara berfikir Allah harus 

menggantikannya. 

 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 

pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 

Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” (Roma 

12:2) 

 

Firman Allah dirancang untuk proses ini. Itu merupakan benih yang akan 

menghasilkan buah rohani. Orang yang menerima ke dalam hatinya akan terbawa oleh 

air pasang kasih Allah yang menyelamatkan dalam karya Tuhan Yesus Kristus. 

 

Sebagian dari karya Allah yang bergerak dengan mulia ini adalah untuk meyakinkan 

kita tentang pemeliharaan Allah dan Kristus bagi mereka yang percaya dan berusaha 

mentaati. Inilah apa yang dimaksud dengan Injil: Injil dirancang untuk membawa kita 

kepada Allah melalui Kristus: 

 

“Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang 

oleh Dia datang kepada Allah.” (Ibrani 7:25) 

 

“Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.” (Yakobus 4:8) 

 

Kita mendapat jaminan akan pemeliharaan Allah dan perlindungan Kristus dalam 

kehidupan mengembara kita sementara menunggu hari Kerajaan Allah. 
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Salah satu cara bagaimana Allah memelihara anak-anakNya adalah dengan 

menggunakan para malaikat. Hal ini dibahas dengan lebih lengkap dalam Bab 18, 

tetapi ayat-ayat berikut merupakan gambaran tentang masalah yang sedang kita 

sampaikan pada saat ini: 

 

“Bukankah mereka [malaikat 1:13] semua adalah roh-roh yang melayani, yang 

diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?” (Ibrani 

1:14) 

 

“Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu 

meluputkan mereka.” (Mazmur 34:8) 

 

Hak Istimewa Doa 

 

Barangkali berkat terbesar yang diberikan Injil dalam kehidupan ini adalah hubungan 

dengan Allah melalui Tuhan Yesus dengan jalan berdoa. Inilah tali penolong. Allah 

mendengar doa. Melalui perantaraan Kristus di sorga permohonan-permohonan dan 

pujian-pujian kita dibawa kepada Allah dan dijawab menurut apa yang terbaik buat 

kita dalam kehendak Allah. 

 

“Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, 

yang malah menjadi Pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita 

dari kasih Kristus?” (Roma 8:34-35) 

 

“Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 

Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.” (1 Yohanes 2:1-2) 

 

“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 7:25) 

 

Hak istimewa doa yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata itu diberikan kepada 

kita karena kebaikan Allah oleh RohNya. Bisikan kita yang paling lembut, atau 

permohonan-permohonan kita yang tidak terucapkan, sampai kepadaNya melalui 

Yesus, bila kita benar-benar menjadi milikNya; dan Ia mencondongkan telingaNya 

yang penuh pengampunan kepada teriakan kita. Itu merupakan jalan masuk dan 

pertolongan yang tidak pernah gagal dalam peperangan rohaniah kita. 

 

Apakah kita benar-benar mendapatkan pertolongan dengan doa? Tentu saja! Allah 

memberi jawaban atas kebutuhan kita. Doa bukanlah sebuah pengganti bagi kekuatan 

yang diperoleh dari Firman Allah. Doa bekerja dengan Firman iman itu. Memang, 

ketika kita mengetahui kehendak dan jalan Allah dari FirmanNya, kita menemukan 

pentingnya berdoa agar kita tidak masuk ke dalam godaan. Dalam situasi hidup yang 

menanjak, doa melawan tarikan ke bawah kodrat kita yang penuh dengan dosa. Kita 

memerlukan setiap sumber pertolongan dan kadang-kadang kita memerlukannya 

dengan mendesak. Gudang Firman Allah dalam pikiran, pikiran Kristus yang 

bersemayam dalam diri kita dengan melimpah, akan selalu memberikan nasihat dan 

kekuatan, karena hal itu dirancang justru untuk tujuan itu. Tidak ada sesuatupun yang 

dapat menggambarkan hal ini dengan lebih jelas daripada caranya Kristus menghalau 

godaan-godaan di padang gurun. 



 

106  

 

Catatan-catatan tentang godaan terhadap Kristus dapat ditemukan dalam Matius 4 dan 

Lukas 4, di mana dia menerima serangan tiga kali atas keberadaannya sebagai Sang 

Anak. Semua itu dibentuk dalam tiga pertanyaan yang masing-masing menarik bagi 

kemauan sendiri dan akan menyangkal kehendak Allah – seandainya pertanyaan-

pertanyaan itu berhasil. Tuhan Yesus menemukan jawaban-jawabannya, dan kekuatan 

untuk membuatnya, dalam pengertian tentang dan kepercayaannya kepada Firman 

Bapanya yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama. Masing-masing godaan itu 

ditangkis dengan kata-kata: “Ada tertulis”, diikuti oleh kata-kata Kitab Suci yang 

sesuai. “Pedang Roh yaitu firman Allah” (Efesus 6:17) menembus godaan itu pada 

jantungnya dan memastikan kemenangan Kristus.  

 

Walaupun demikian, kita harus memiliki pertahanan yang berupa doa. Doa adalah 

tempat perlindungan dan penghiburan Tuhan. Itu merupakan sumber berkat yang 

besar baginya. Jika kita dengan penuh iman meminta pertolongan Allah dalam 

pertempuran kita melawan dosa, pertolongan itu akan selalu datang: 

 

“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) 

 

“Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: ‘Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak 

akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?’” (Ibrani 13:6) 

 

Orang percaya yang masuk ke dalam keluarga Allah dengan iman dan baptisan 

menjadi seorang anak untuk dipelihara dalam segala hal: untuk dihukum sewaktu-

waktu, untuk dituntun di jalan yang benar oleh karena namaNya, dan untuk diberkati 

dengan kekuatan dari Allah dalam kehidupan yang harus dijalani sementara ia 

menyerahkan dirinya kepada kuk Tuhan Yesus Kristus. Dari pagi sampai malam, dari 

hari ke hari, sepanjang hidupnya ia mendengarkan firman Bapa: 

 

“Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 

meninggalkan engkau.” (Ibrani 13:5) 
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Tambahan 1: Karunia-Karunia Roh Kudus dan Bimbingan Roh Kudus 

 

Sesaat sebelum ia naik ke sorga Tuhan Yesus Kristus membuat janji kepada para 

rasulnya: 

 

“Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku.” (Kisah Para Rasul 1:8) 

 

Janji ini digenapi di Yerusalem pada hari Pentekosta. Roh Kudus dicurahkan dari 

surga dan sejak saat itu para rasul berdiri secara terang-terangan di kota itu. Sebuah 

kelompok orang-orang Yahudi yang sangat besar dari Palestina, wilayah-wilayah Laut 

Tengah dan Timur Tengah berbondong-bondong untuk mendengar, “rasul-rasul itu 

berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri” (Kisah Para Rasul 2:6). Demikianlah 

karya Allah yang sangat ajaib dinyatakan seperti tidak pernah sebelumnya. Setiap 

orang merasa takjub. 

 

Petrus menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya, para rasul, memberitakan perintah 

suci yang diberikan kepada mereka oleh kuasa Roh Kudus. Juga bahwa kemampuan 

mereka untuk melakukan hal itu dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti para 

pendengar mereka juga diberikan oleh Roh yang sama: 

 

“Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus 

yang dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di 

sini.” (Kisah Para Rasul 2:33) 

 

Petrus mengulangi penjelasan yang sama ketika ia kemudian menulis sepucuk surat 

kepada para orang percaya mengenai: 

 

“... segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan 

perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan 

berita Injil kepada kamu.” (1 Petrus 1:12) 

 

Oleh karena itu kita diyakinkan bahwa ajaran para rasul (yang disebut “doktrin para 

rasul”, Kisah Para Rasul 2:42) adalah persis dan hanya itulah yang ingin dinyatakan 

oleh Bapa dan Anak. Apalagi, ajaran mereka terbukti kebenarannya dengan berbicara 

dalam beraneka macam bahasa, dan dengan banyak tanda serta keajaiban, seperti 

mujizat-mujizat penyembuhan dan pembangkitan orang mati dalam nama Kristus 

(lihat Kisah Para Rasul 2:43, 3:4-7). 

 

Kata-kata yang diucapkan dan tanda-tanda yang mengikutinya memberikan dasar 

yang teguh untuk iman. Beribu-ribu orang menjadi percaya dan, karena para 

pengunjung ke Yerusalem membawa ajaran itu pergi bersama mereka, Injil menyebar 

keluar ke negeri-negeri yang jauh. 

 

Kelompok-kelompok orang percaya di tempat-tempat yang jauh terpisah memerlukan 

bantuan terus menerus untuk mempertahankan iman yang telah mereka terima, dan 

untuk “bertumbah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan 

Juruselamat kita, Yesus Kristus” (2 Petrus 3:18). Secara fisik tidak mungkin bagi para 

rasul untuk menghabiskan kurun waktu yang lama di tiap-tiap tempat, meskipun 

mereka jelas mengadakan perjalanan tidak henti-hentinya dalam pekerjaan mereka 



 

108  

bagi Kristus. Sampai saat itu belum ada Kitab Perjanjian Baru dari mana seluruh 

ajaran para rasul bisa dibaca dan dihubungkan dengan Kitab Perjanjian Lama (yang 

sudah beredar secara sangat luas). Cerita-cerita para penulis Injil yang ditulis 

berdasarkan ilham dan surat-surat khusus kepada jemaat-jemaat tertentu atau 

seseorang pribadi muncul di abad pertama. Sebagian besar ditulis sebelum tahun 70 

sesudah Masehi, dan semua ini – atau salinan-salinannya – akan secara cepat dikenal 

dalam wilayah yang luas. Lagi pula, tulisan-tulisan ini juga sebagian dari Kitab Suci 

yang diberikan oleh Roh Kudus. 

 

Kuasa-Kuasa Khusus 

 

Tetapi bagaimana kekosongan waktu antara ajaran para rasul yang diucapkan dan 

penulisan tulisan yang diberikan secara ilahi harus dijembatani? Roh Kudus adalah 

alat yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di samping para rasul, orang-orang 

tertentu lainnya diberi kuasa-kuasa khusus yang dirancang untuk mendukung para 

orang percaya dalam berbagai jemaat. Orang-orang ini adalah para nabi, para 

pengabar Injil, para gembala dan para guru (Efesus 4:11), dan karunia-karunia yang 

tersebar itu adalah karunia-karunia yang dilukiskan sebagai berikut: 

 

“Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 

hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata 

dengan pengetahuan … kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk 

menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan 

mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan 

kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-

macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata 

dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk 

menafsirkan bahasa roh itu.” (1 Korintus 12:8-10) 

 

Dengan cara ini anggota masing-masing jemaat dilengkapi dengan karunia-karunia 

untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai pengarah, pembenar, 

pembina, penasehat dan kesaksian umum dalam kelompok itu. Tidak seorangpun 

memiliki semua karunia itu dan anggota-anggota yang diberi karunia tersebut saling 

tergantung kepada satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan. 

 

Tidak ada dari karunia-karunia itu yang mengijinkan seorang anggota untuk 

memberikan karunia-karunia kepada para anggota lain. Hanya para rasul yang dapat 

berbuat begitu (lihat Kisah Para Rasul 8:14-18). 

 

Kita tidak tahu secara pasti kapan pemberian dan pelaksanaan karunia-karunia itu 

berhenti berlaku. Bahwa karunia-karunia itu akan berhenti dinyatakan dalam kata-kata 

Roh oleh Paulus: “nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan 

akan lenyap” (1 Korintus 13:8). Lagi pula, berhentinya karunia-karunia tersebut 

dirangkaikan dengan kelangsungan tiga kebajikan utama: “Demikianlah tinggal 

ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih” (1 Korintus 13:13). Iman dan 

pengharapan akan digantikan oleh kenyataan dan penggenapan pada kedatangan 

kembali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu karunia-karunia tersebut akan berhenti 

sebelum kembalinya Yesus, karena penghentiannya akan membiarkan iman dan 

pengharapan dalam keadaan yang masih belum tergenapi. 
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Menjelang akhir abad pertama Kitab Perjanjian Baru telah selesai dan dapat diperoleh 

semua orang untuk dibaca. Sementara itu penyebaran dan penyusunan masing-masing 

keduapuluh-tujuh buku itu secara bertahap terjadi. Dengan cara ini semua jemaat akan 

mendapatkan tulisan lengkap tentang kehidupan Kristus beserta pelayanannya dan 

surat-surat para rasul. Penting untuk diketahui bahwa Allah tidak lagi mengilhami 

tulisan-tulisan apapun setelah akhir abad pertama. Oleh karena itu, menjelang saat ini, 

karunia-karunia itu mungkin telah mulai memudar. Dari sumber-sumber yang tidak 

ada hubungannya dengan Alkitab kita tahu bahwa pada abad kedua muncul orang-

orang yang hanya pura-pura memiliki karunia-karunia itu. Ini merupakan bukti bahwa 

karunia-karunia yang sejati tidak lagi tersebar luas. 

 

Dari waktu ke waktu selama abad-abad berikutnya telah ada kelompok-kelompok 

yang menyatakan bahwa sekali lagi karunia-karunia itu dapat diperoleh manusia. 

Berkata-kata dalam bahasa roh, yang dikenal sebagai glossolalia, adalah karunia yang 

melampaui semua karunia lainnya dalam pernyataan-pernyataan macam ini. Jarang 

hal itu dinyatakan sebagai suatu kemampuan berbahasa asing dengan cara para rasul 

(lihat Kisah Para Rasul 2:4,6,11). Sebaliknya dikatakan bahwa mereka yang terlibat 

diberi ucapan yang sangat gembira yang mereka sendiri tidak mengerti, tetapi harus 

bergantung kepada orang-orang lain untuk penafsirannya. 

 

Pada umumnya perwujudan karunia ini ditampilkan pada pertemuan-pertemuan para 

anggota yang setia dalam kelompok-kelompok yang bersangkutan. Hal itu tidak 

digunakan sebagai alat utama untuk memberitakan Injil menurut pendapat mereka. 

Tentu saja hal itu bertentangan dengan perintah langsung dan praktek yang ditetapkan 

dalam Kitab Suci (1 Korintus 14:22-25). Sesungguhnnya, tidak ada bukti apapun 

bahwa kejadian-kejadian modern itu dalam cara apapun ada hubungannya dengan 

karunia bahasa roh seperti yang dilukiskan dalam Kitab Perjanjian Baru. Kami 

berpendapat bahwa kejadian-kejadian itu muncul dari “kegairahan agama”, suatu 

keadaan pikiran yang penuh emosi, dan bukan dari kegiatan apapun dari Allah melalui 

Roh KudusNya. 

 

Pertimbangan-pertimbangan yang serupa muncul tentang “karunia penyembuhan” 

yang disangka benar. Penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan para rasul tidak 

pernah dilaksanakan pada “pertemuan-pertemuan penyembuhan”. Tidak ada 

kebaktian agama, tidak ada kegairahan emosional yang disebabkan nyanyian pujian 

dan khotbah, tetapi malahan penyembuhan langsung dan meyakinkan di tempat 

terbuka, pada saat itu juga, untuk dilihat semua orang; atau secara pribadi oleh 

seorang rasul (lihat Kisah Para Rasul 3:1-10 dan 9:36-41). Mujizat-mujizat ini 

mengikuti pola penyembuhan-penyembuhan Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, 

Tuhan menyembuhkan dengan sentuhan atau dengan kata-kata yang diucapkan dan 

hasil-hasilnya nyata. 

 

Baik prosedur-prosedur maupun hasil-hasil penyembuhan modern sangat jauh 

bedanya dengan prosedur-prosedur dan hasil-hasil di jaman Perjanjian Baru. Banyak 

kegagalan dan seringkali tidak adanya kelangungan dari penyembuhan yang dicapai. 

Hal itu tidak demikian dengan para rasul. Di jaman para rasul, seorang lelaki yang 

tidak pernah berjalan sebelumnya disembuhkan seketika itu juga dan dapat berlari 

karena kegirangan (Kisah Para Rasul 3:1-10). Seorang wanita yang sudah meninggal 

dihidupkan kembali dengan doa yang diucapkan secara diam-diam oleh seorang rasul 

dan kata-kata yang diucapkannya kepada mayat itu (Kisah Para Rasul 9:36-41). Hal 
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itu tidak terjadi sekarang. “Penyembuhan-penyembuhan” yang katanya terjadi di 

jaman sekarang jauh lebih berkemungkinan sebagai akibat kekuatan pikiran si 

penyembuh terhadap pikiran dan kehendak orang yang datang untuk disembuhkan. 

Apapun yang mungkin dijadikan sebagai penjelasan, penyelidikan yang jauh lebih 

mendasar harus dilaksanakan tentang pernyataan-pernyataan mereka yang mengaku 

digerakkan oleh Roh. 

 

Pengujian Ajaran Alkitab 

 

Alkitab memberi kita sebuah ujian yang sangat meyakinkan dengan apa kita dapat 

menentukan kebenaran pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan bahwa 

mereka berbicara atau bekerja di bawah pengaruh langsung Roh Kudus. Ujian itu 

tidak mempertanyakan keyakinan atau kejujuran mereka yang bersangkutan, maupun 

mempertanyakan pengalaman-pengalaman subjektif yang katanya sering mereka 

alami. Ujian itu langsung menuju akar permasalahan. Apa isi doktrin ajaran mereka? 

Apakah sesuai dengan ajaran Alkitab? Dengan kata lain, di jaman kita, apakah Injil 

yang diberitakan oleh orang-orang yang mengaku memiliki Roh Kudus itu sesuai 

dengan ajaran-ajaran Kristus dan para rasulnya? Berdasarkan alasan inilah kita 

diperintahkan “ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah: sebab banyak 

nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia” (1 Yohanes 4:1). 

 

Di samping patokan tersebut, mereka yang menyatakan memiliki kuasa-kuasa 

istimewa semacam itu ternyata menyeleweng secara menyedihkan dari ajaran Alkitab. 

Apa yang mereka katakan tentang kehidupan setelah kematian, iblis, Ketuhanan dan 

Tuhan Yesus Kristus, baptisan serta banyak masalah-masalah lainnya tidak terdengar 

benar. Sulit dipercaya bahwa suatu kelompok yang benar-benar dikaruniai Roh bisa 

secara mendasar keliru dengan cara begini. Ketika kami meneliti dengar cermat apa 

yang sedang terjadi, kami menemukan bahwa mereka lebih menekankan bimbingan 

melalui Roh daripada bimbingan dalam ajaran benar yang dikemukakan oleh Firman 

Allah. 

 

Bimbingan Roh Kudus 

 

Pertimbangan-pertimbangan di atas membawa kita untuk menyelidiki segi lain dari 

mereka yang menyatakan memiliki Roh Kudus, yakni bimbingan khusus oleh Roh 

Kudus. Membuat keputusan katanya ditentukan oleh Roh. Jawaban-jawaban katanya 

diberikan oleh Roh dengan satu cara atau lainnya. Tidak hanya dinyatakan bahwa 

segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan dalam doa (suatu praktek yang tidak akan 

kita perdebatkan), tetapi lebih tepatnya bahwa mereka menerima jawaban-jawaban 

yang jelas. Segala macam hal yang merupakan kebetulan dan dianggap “bukti-bukti” 

dikemukakan untuk mendukung cara pembuatan keputusan ini. 

 

Kami percaya bahwa pendekatan ini timbul dari pengertian yang salah dan tidak jelas 

tentang ajaran Alkitab. Akar permasalahannya terletak pada sikap terhadap wibawa 

Kitab Suci. Alkitab adalah sebuah buku yang berisikan bimbingan. Kebanyakan dari 

pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan sehari-hari sudah terjawab secara 

sempurna pada halaman-halaman Alkitab yang dimaksudkan untuk menjadi “pelita 

bagi kakiku dan terang bagi jalanku” (Mazmur 119:105). Kitab Amsal menyatakan: 

“Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu 

jalan kehidupan” (6:23). Pembacaan Alkitab yang disertai dengan doa dan teratur 
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memastikan bahwa bagi setiap langkah kaki kita disediakan jalan di mana kita 

seharusnya berjalan. Alkitab adalah buku bimbingan Roh Kudus. 

 

Mereka yang mengaku menerima bimbingan Roh kadang-kadang mengatakan bahwa 

bimbingan semacam itu dicari hanya mengenai hal-hal di mana Kitab Suci tidak 

mengatakan apa-apa. Pengalaman penulis mengenai beberapa orang yang membuat 

pernyataan seperti itu adalah bahwa mereka mencari bimbingan di wilayah-wilayah di 

mana Alkitab cukup jelas dalam ajarannya, dan menyatakan bahwa mereka dibimbing 

bahkan ketika apa yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran langsung Firman 

Allah. Dengan kata lain, “Roh” dipaksa mengesampingkan Firman Allah, dan 

pertentangan kewibawaan ini terletak di dasar kesalahan dalam pendekatan kepada 

pembuatan keputusan rohaniah. 

 

Murid-murid diyakinkan bahwa “segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi 

mereka yang mengasihi Dia” (Roma 8:28). Kehidupan para orang percaya yang sejati 

ada di dalam tangan Allah, dan kita harus mencariNya terus menerus dalam doa untuk 

memperoleh berkat-berkatNya dalam perjalanan menembus kehidupan. Ia tidak 

berjanji untuk mengungkapkan kepada kita secara terbuka apa yang seharusnya kita 

lakukan. Asalkan kita mengikuti perintah Firman Allah, dan dengan doa mencari 

berkat dan pertolongan Tuhan dalam menggenapi perintah-perintahNya, kita tahu 

bahwa pengawasanNya akan memastikan bahwa jalan kehidupan akan membawa kita 

untuk mengikuti langkah-langkah sang Guru. Ini akan membawa kita secara selamat, 

jika kita bertahan dalam iman, menuju kehidupan kekal pada waktu kembalinya 

Kristus. 

 

Pilihan merupakan salah satu tantangan pokok kehidupan seorang murid. Ia harus 

terus menerus memutuskan antara pilihan-pilihan yang muncul dalam kehidupan 

sehari-hari. Keputusan-keputusannya seharusnya didasarkan atas firman dalam 

Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan untuk menghindari pengambilan pilihan-pilihan 

rohaniah, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan atau dengan meminta 

jawaban-jawaban dari Allah. Pengungkapan jawaban dengan cara ini tidak dijanjikan 

dalam Alkitab. Kita diharapkan untuk menggunakan akal kita dalam menangani 

masalah-masalah kehidupan melalui sudut ajaran Alkitab, dan menyerahkan diri 

dalam doa kepada Allah. 

 

Alkitab penuh dengan ajaran jelas yang mendesak orang-orang percaya untuk 

membuat pilihan benar berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Kitab 

Suci. Misalnya: 

 

“Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah 

kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.” (Ulangan 

30:19) 

 

“Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.” (Yosua 24:15) 

 

“TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang 

sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia 

mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan 

TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada 

perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya … Siapakah orang yang takut 
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akan TUHAN? Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.” 

(Mazmur 25:8-10,12) 

 

“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.” (2 Timotius 3:16-17) 

 

Alkitab – Pengajar Ilahi 

 

Firman Allah adalah pengajar pikiran yang ilahi dan memberi kita bimbingan yang 

cukup tentang berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Di dalamnya dinyatakan 

ajaran yang jelas tentang pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam hampir setiap segi 

kehidupan umat Kristen. Berbahaya jika kita mengabaikannya. Lagi pula, Firman 

Allah adalah makanan untuk pikiran yang memperkuat kita dalam membuat pilihan 

yang sama seperti Kristus. Jika kita menerima dengan rendah hati ajaran Firman dan 

bertekad mengikutinya, dengan sepantasnya kita dapat mencari berkat Allah dalam 

doa. Ia telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. 

Ketika pilihan kita sulit untuk dipecahkan, bahkan dengan Alkitab di tangan dan 

didukung oleh hati, cara kita adalah untuk menyerahkan jalan kepada Tuhan dalam 

doa. Tanpa mengharapkan pengungkapan langsung dari Dia, dalam iman kita 

melanjutkan melakukan apa yang kita percayai sebagai hal yang bijaksana di 

hadiratNya. 

 

Pedoman-pedoman yang sederhana ini cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan. 

Paulus memberikan pengajaran yang terperinci kepada para murid pada jamannya 

sendiri, banyak di antaranya memiliki karunia-karunia Roh, dan mengakhirinya 

dengan mengatakan: 

 

“Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih 

karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada 

kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya.” 

(Kisah Para Rasul 20:32) 
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15. DUNIA YANG PENUH PETAKA 

 

Masalah petaka telah membingungkan banyak pemikir-pemikir dunia. Segala jenis 

kemalangan, kesengsaraan, malapetaka, penyakit dan penderitaan dialami umat 

manusia. Tidaklah mengherankan jika manusia berusaha mencari penjelasan bagi 

mereka, dan mencari jalan untuk meringankan atau menghapusnya. Penting bagi kita 

untuk membahas bagian dari pengalaman hidup manusia di atas.  

 

Kemalangan dapat dibagi menjadi dua kelompok: yang pertama mencakup semua 

kejadian alami seperti badai, gempa, letusan gunung, kecelakaan, penyakit dan 

kematian. Yang kedua mencakup petaka yang disebabkan oleh manusia, seperti 

kekerasan, peperangan, terorisme, kecanduan obat, keserakahan, dan sejumlah hal-hal 

lain yang telah kita alami, baca atau takuti.  

 

Sepanjang jaman beberapa orang telah menghubungkan beberapa atau semua dari 

kejadian-kejadian di atas kepada kekuatan-kekuatan gaib, roh-roh halus dan dewa 

dewi di luar lingkungan manusia. Kemudian mereka telah mengambil apa yang 

mereka kira sebagai tindakan pantas untuk menghindari atau mengurangi kejadian-

kejadian itu. Contohnya, dari jaman purba upacara-upacara dan pengorbanan-

pengorbanan telah dianggap sebagai cara untuk menenangkan dewa dewi.  

 

Di sisi lain, telah dianggap mungkin untuk meminta bala bantuan kekuatan roh-roh 

halus dalam melawan musuh. Bukti dari kepercayaan-kepercayaan tersebut dapat 

ditemukan di hampir setiap masyarakat dalam bentuk kebiasaan takhyul. Guna-guna, 

jimat, mantra dan hal-hal serupa telah dianggap dapat menghindari bahaya-bahaya 

mendatang. Banyak mengambil langkah tersebut sambil berkata, “Siapa tahu” atau 

“Lebih baik kita mengambil langkah aman”. 

 

Kemudian, banyak orang jaman sekarang yang percaya bahwa iblis atau setan serta 

roh-roh jahat merupakan penyebab dari masalah-masalah terburuk kita. Untuk 

sementara waktu kita tidak membahas doktrin iblis dan setan, karena mereka akan kita 

bahas di bab berikut. Namun kita ingin meneliti apakah Allah itu memiliki kuasa atas 

kemalangan-kemalangan yang kita alami. 

 

Tragedi dan Musibah 

 

Kita semua memiliki suatu kekhawatiran akan musibah yang tak terduga. 

Kekhawatiran ini diperkuat oleh ketidakpastian yang muncul karena kita tidak dapat 

melihat ke masa depan, atau secara pasti menentukan apa yang akan terjadi di hari-

hari mendatang. Tulisan berikut diambil dari sudut pandang kebanyakan orang, 

maupun dari pengetahuan bahwa beberapa pembaca telah mengalami penderitaan 

berat dari satu atau banyak kemalangan-kemalangan yang menimpa umat manusia.  

 

Kita sebaiknya ingat, bahwa pengalaman-pengalaman manusia tidak selalu buruk. 

Untuk setiap kejadian tragis atau malang, kita dapat memikirkan satu kejadian yang 

sangat bertolak belakang. Contohnya, ada hasil panen buruk, tetapi juga ada yang 

bagus; lalu ada kematian bayi tetapi ada juga orang yang panjang sekali umurnya. 

 

Apakah Allah memiliki kuasa atas kejadian-kejadian yang menyebabkan kemalangan 

bagi umat manusia? Ataukah kita harus berpaling kepada yang lain, seperti kekuatan-
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kekuatan jahat, untuk mendapatkan penjelasan? Marilah kita meneliti kemalangan-

kemalangan yang datang dari bencana alam: badai, banjir, letusan gunung dan gempa 

bumi. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal-hal tersebut? Jawaban yang 

ditemukan di sepanjang Alkitab adalah: bahwa semua itu di tangan Tuhan. Jika tidak 

demikian, bagaimana Allah dapat membuat pernyataan-pernyataan sebagai berikut? 

 

“Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, 

dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.” (Kejadian 8:22) 

 

“… Bapamu yang di sorga, … 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) 

 

“berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut 

dan segala isinya … menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan 

musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan 

kegembiraan.” (Kisah Para Rasul 14:15-17) 

 

“Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah … memberi 

minum segala binatang di padang, … bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu … 

Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu … bumi penuh dengan 

ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya … ” (Mazmur 104:10-

13,19,24,25). 

 

Oleh sebab itu kita harus menyimpulkan, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya 

di buku ini, bahwa alam merupakan karya Allah. Lalu bahwa kebaikan Allah pada 

kasus-kasus tersebut diberikan, tidak peduli akan tingkah manusia. Maka kita tidak 

dapat menganggap bahwa kejadian-kejadian buruk adalah akibat dari tindakan-

tindakan jahat oleh orang-orang yang menderitanya, atau bahwa kejadian-kejadian 

baik adalah hasil dari kebaikan orang-orang yang menikmatinya. Kenyataannya 

belum tentu demikian.  

 

Mungkin dikatakan bahwa Alkitab hanya mencatat kebaikan-kebaikan dari Allah, dan 

tidak menunjukkan bahwa Allah terlibat dalam menyebabkan malapetaka yang 

disebabkan oleh bencana alam. Kita dapat dengan penuh keyakinan menyatakan 

bahwa tidak terdapat bukti sama sekali dalam Alkitab bahwa malapetaka bencana 

alam disebabkan oleh kekuatan gaib jahat apapun. Malapetaka pertama setelah dosa 

Adam dan Hawa disebabkan oleh Allah, yaitu kematian dan kutukan atas tanah. 

Keadaan yang menyulitkan kegiatan bertani disebabkan oleh Allah:  

 

“… terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan 

mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang 

akan dihasilkannya bagimu …” (Kejadian 3:17,18)  

 

Ketika musibah-musibah datang ke Mesir pada zaman Musa, kita membaca: 

 

“… TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan 

semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. 

Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir …(Maka Firaun berkata): Aku 

telah berbuat dosa …Maka TUHAN membuat angin bertiup dari jurusan 
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sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang 

itu.” (Keluaran 10:13-19) 

 

Ketika Yunus mencoba untuk lari mejauhi Allah dan menghindari tugas yang telah 

Allah berikan kepadanya, kita membaca: 

 

“Tetapi TUHAN menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, 

sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur.” (Yunus 1:4) 

 

Telah kita buktikan, bahwa dari waktu ke waktu Allah membawa bencana alam 

sebagai hukuman terhadap dosa-dosa tertentu. Tetapi bagaimana dengan malapetaka 

yang sepertinya memukul rata – seperti akibat dari angin topan atau gempa bumi? 

Kita akan membahasnya pada saat kita meneliti penderitaan. Untuk sementara waktu, 

kita dapat dengan yakin bahwa Alkitab tidak pernah mencantumkan bahwa kuasa-

kuasa gaib yang jahat menyebabkan malapetaka seperti itu. 

 

Penderitaan dan Penyakit 

 

Hanya terdapat satu buku di seluruh Alkitab yang ditujukan bagi renungan akan 

tragedi dan musibah. Buku Ayub menjelaskan apa yang terjadi kepada seseorang 

bernama demikian, yang Allah sebutkan sebagai “orang itu saleh dan jujur; ia takut 

akan Allah” (Ayub 1:1). Tidak lama sesudah dia mengalami serentetan malapetaka 

yang menelan semua milik pribadinya di bumi, mengambil nyawa semua anak-

anaknya dan membiarkan Ayub menderita penyakit menyengsarakan. Semua 

malapetaka dalam hidupnya itu tidak pernah dianggap baik oleh Ayub maupun Tuhan 

Allah sebagai hasil kutukan seorang musuh atau kuasa jahat. Ayub berkata: 

 

“Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku 

akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, 

terpujilah nama TUHAN.” (1:21) 

 

“Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima 

yang buruk?” (2:10) 

 

Ayub mempunyai tiga teman yang menemuinya dalam kemalangannya. Apa yang 

mereka lihat sangat membingungkan. Ketika keterkejutan awal mereka berlalu, 

mereka memulai serangan atas watak Ayub, yaitu dengan menghubungkan 

penderitaan dia dengan kecurangan-kecurangan jauh dalam lubuk hati Ayub, atau 

kesalahan-kesalahan dalam tingkah lakunya. Semua itu tidak benar. Tetapi mereka 

tidak melihat jalan lain untuk memahami apa yang terjadi kepada teman mereka. 

Selama jangka pembicaraan, Ayub mempertanyakan kebijaksanaan Allah dalam 

membuatnya menderita. 

 

Dalam ayat-ayat penutup buku itu, Tuhan Allah berbicara kepada Ayub. Tak 

disangka, firman Tuhan tidak memberikan rincian mengenai pokok-pokok yang telah 

dibahas secara luas oleh Ayub dan teman-temannya. Sebaliknya, Tuhan membeberkan 

keajaiban-keajaiban penciptaan, dibarengi dengan bukti-bukti takjub kebijaksanaan 

Allah. Ayub mengakui bahwa dia tidak sepantasnya mempertanyakan kebijaksanaan 

Allah, dan bertobat. Tuhan menerima Ayub, dan meminta dia untuk berdoa bagi 

teman-temannya, yang ditegur Allah karena “kamu tidak berkata benar tentang Aku 
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seperti hamba-Ku Ayub” (42:7). 

 

Manusia telah bergumul dengan permasalahan penderitaan, dan seringkali menuduh 

Allah sebagai salah. Pengalaman-pengalaman Ayub seharusnya membuat kita berpikir 

beda. Sangatlah tidak pantas bagi manusia untuk menuduh Allah dalam kasus-kasus 

penderitaan yang tidak dapat kita pahami, karena kita melupakan bahwa manusia 

sendiri menyebabkan sekian banyak penderitaan dalam mengejar tujuan atau prinsip-

prinsipnya. Buku Ayub memiliki pesan bagi semua. 

 

Banyak pertanyaan yang diajukan mengenai ketidakpastian waktu musibah menimpa 

kita. Musibah dapat menimpa tua atau muda, orang baik atau jahat, dan terkadang 

melewati orang-orang yang kita anggap pantas untuk menerimanya – hanya untuk 

menimpa orang-orang yang terlihat tak berdosa atau baik. Apakah penyakit itu di luar 

kuasa Allah, atau sebagian saja. Apakah penyakit disebabkan oleh sebuah kuasa atau 

pengaruh jahat? 

 

Tidak ada apapun di Alkitab yang menganjurkan bahwa jika penyakit timbul, maka 

itu berhubungan dengan dosa tertentu oleh pengidapnya. Alkitab tidak mengundang 

kita untuk menghubungkan setiap penyakit kita kepada suatu dosa atau dosa-dosa 

yang telah kita lakukan.  

 

Pada satu ketika, Yesus ditanyai khusus mengenai seorang pria yang dilahirkan buta, 

apakah kebutaan itu disebabkan oleh dosa. Yesus menjawab: 

 

“Bukan dia dan bukan juga orang tuanya (yang berdosa) …” (Yohanes 9:3)  

 

Pada waktu lain, sebuah malapetaka terjadi di Yerusalem, di mana sebuah menara 

runtuh dan membunuh delapanbelas orang. Terdapat beberapa orang yang mengira 

bahwa kedelapanbelas orang tersebut telah bersalah atas dosa, dan kematian 

merupakan hukuman langsung mereka. Tetapi Yesus mengatakan: 

 

“Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, 

lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di 

Yerusalem? Tidak! kata-Ku kepadamu. ” (Lukas 13:4,5)  

 

Yesus menerima bahwa akan terdapat beberapa malapetaka di dunia yang penuh dosa, 

tanpa menghubungkan langsung kecelakaan-kecelakaan kepada dosa-dosa tertentu 

oleh para korban yang terlibat. 

 

Tetapi ada juga contoh-contoh jelas tentang pengadilan agung melalui musibah-

musibah. Seperti Banjir di jaman Nuh, dan penghancuran Sodom dan Gomorah – 

keduanya sangat dikenal. Terkadang Allah menulahi penyakit kepada seorang 

pendosa tertentu:  

 

“Sesudah semuanya ini TUHAN menulahinya dengan penyakit usus yang tidak 

dapat sembuh.” (dituliskan di 2 Tawarikh 21:18 mengenai raja Yudea) 

 

“Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi 

hormat kepada Allah; ia mati dimakan cacing-cacing.”(Kisah Para Rasul 12:23) 
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Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya atas segala jenis penyakit ketika ia 

melakukan bermacam-macam penyembuhan. Semua itu menyangkut kasus-kasus 

yang disebabkan oleh roh-roh jahat, yang mana kodratnya akan kita bahas di bab 17. 

Hubungan antara setan dan penyakit akan kita bahas di bab 16.  

 

Di samping keunggulannya atas penyakit dan kematian, Tuhan Yesus memiliki kuasa 

atas cuaca ketika ia menenangkan badai di Galilea. Jelas sekali Alkitab mengajarkan 

kita untuk melihat kepada Yesus, Putra Allah, sebagai jawaban ketuhanan bagi 

permasalahan-permasalahan dunia. Kejahatan timbul dalam ruang lingkup kuasa 

Allah. Mereka tidaklah timbul secara serabutan ataupun disebabkan oleh kuasa-kuasa 

jahat di luar lingkungan manusia. Dosa adalah akar semua penyebab masalah-masalah 

kita. Dosa adalah kemalangan, dan akhirnya mendatangkan kemudian kemalangan-

kemalangan lain: ketakutan, penyakit, kemiskinan, musibah alam, dan kematian – 

semua merupakan hukuman atas dosa. Semua kemalangan tersebut – dosa maupun 

akibatnya – akan dihilangkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat ia kembali ke bumi. 

 

Namun kita harus menimbang kembali perasaan ketidakadilan yang timbul di 

pemikiran banyak orang ketika malapetaka atau sebuah penyakit mengambil nyawa 

seorang pemuda, seorang tak berdosa, atau seorang yang “baik”. Bahkan kita 

mungkin merasa marah pada saat-saat seperti itu. 

 

Akibat-akibat Dosa 

 

Pada tulisan-tulisan berikut, kita mencoba jalan pemikiran yang dapat membantu. 

Tentu saja, tidak ada yang dapat menjawab semua pertanyaan yang timbul, terutama 

tentang kasus-kasus tertentu. Tetapi kita menyediakan dasar untuk menyelesaikan 

beberapa masalah itu. Kesimpulan-kesimpulan berikut diambil sepenuhnya dari 

pembacaan Alkitab saja. 

 

Ketika Allah menciptakan manusia dan menyatakan perintah jelas-Nya, Dia memberi 

mereka kebebasan untuk memilih. Adam dan Hawa juga diberitahu apa yang akan 

terjadi jika mereka membangkang perintah Allah. Walaupun demikian, mereka 

dibolehkan untuk memilih bagi mereka sendiri apa yang akan mereka lakukan. 

Mereka mengerti melalui peraturan tersebut bahwa pilihan yang salah dan diambil 

secara bebas, akan membawa akibat yang sangat berat bagi pendosa dan keturunan 

mereka di masa depan. Akibat-akibat tersebut termasuk: 

 

• Ketakutan akan kematian; 

• Kematian itu sendiri; dan 

• Dukacita, didampingi dengan kerja keras karena tanah yang terkutuk, 

sepanjang hidup. 

 

Semua kemalangan tersebut datang dari Allah. Mereka adalah tanggapan Allah 

terhadap dosa yang merupakan kejahatan terbesar. Beberapa orang merasa sulit untuk 

menerima bahwa Allah menciptakan kemalangan. Dia berbuat demikian, dan ayat-

ayat berikut menggambarkan kenyataan itu: 

 

“Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan 

menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; 

Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini..” (Yesaya 45:6,7) 
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“Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, dan TUHAN tidak melakukannya?” 

(Amos 3:6) 

 

Kemalangan datang ke dunia karena dosa. Walau kita dapat merenungkan seberapa 

jauh akibat kemalangan, kita setidaknya dapat mengerti mengapa kemalangan itu 

terjadi. Berikut kita akan membahas perasaan marah karena ketidakadilan, pada saat 

kemalangan jatuh kepada orang-orang baik atau anak-anak.  

 

Kebebasan Manusia 

 

Kita telah menyarankan bahwa sebagian besar dari penderitaan manusia tumbuh dari 

kebebasannya dalam memilih. Jika seorang pendosa memiliki pilihan bebas, dia dari 

waktu ke waktu akan menyebabkan kemalangan bagi dirinya maupun orang lain. 

Jalan lain adalah bagi Allah untuk turun tangan setiap kali akan terjadi kemalangan –

di mana peran manusia hanyalah sebagai boneka.  

 

Kekerasan manusia terhadap sesamanya adalah contoh kemalangan yang datang dari 

kebebasan pilihan manusia. Pada saat kekerasan itu berkembang menjadi perang, 

kemalangan menyebar luas dan banyak korban jatuh, seperti ketika kota-kota dibom. 

Sikap kita seringkali tidak tetap. Mungkin kita mengangkat bahu jika orang-orang tak 

bersalah mati di jaman perang, dan berkata: “demikianlah perang”. Tetapi pada saat 

yang bersamaan kita merasa marah jika seorang ibu muda meninggal karena kanker.  

 

Kebebasan manusia membolehkan dia untuk menciptakan berbagai penemuan, 

beberapa dari mereka akan membawa penderitaan secara sembarangan ataupun 

kematian. Contohnya adalah penemuan bis. Banyak orang mati setiap tahun karena 

kecelakaan bis. Kita menerima ini sebagai akibat dari “kemajuan”, dan banyak dari 

kita menunggangi bis dengan pengetahuan bahwa kecelakaan dapat terjadi setiap saat.  

 

Marilah kita teliti lebih lanjut kasus penyakit dan penderitaan. Di sanalah kebanyakan 

muncul masalah kita untuk mengerti atau menerima. Kita telah menyarankan bahwa 

sebagian besar dari kemalangan dunia, bahkan penderitaan, disebabkan oleh manusia 

sendiri. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian sisanya yang terlihat seperti 

“terjadi” tanpa sebab.  

 

Mengapa kita harus merasakan ketidakadilan atau kemurkaan jika penyakit 

menyerang secara tak terduga? Apa kemungkinan lainnya? Apakah kita 

mengharapkan bahwa tidak akan ada penyakit sama sekali? Jika demikian, kita tidak 

menerima ajaran sederhana Alkitab bahwa manusia itu fana. Selanjutnya, kita 

menciptakan kemalangan lain, yakni bahwa pendosa-pendosa menyolok dan semua 

orang yang sangat keji juga harus lolos dari penyakit. Atau, apakah kita meminta 

hukuman langsung atas dosa-dosa pribadi, sehinga penyakit itu langsung dihubungkan 

dengan dosa-dosa? Ini berarti bahwa pria dan wanita akan dipukul dengan hukuman 

seketika – tanpa waktu untuk bertobat – dan menyebabkan seribu satu kemalangan 

seketika bagi orang-orang lain. Ataukah kita meminta perpanjangan waktu bagi 

hukuman, yang masih berhubungan dengan dosa-dosa pribadi kita? Akan terlihat 

bahwa kehidupan dalam kondisi-kondisi tersebut akan lebih tidak nyaman daripada 

keadaan yang sekarang. Satu-satunya jalan praktis sepertinya adalah untuk 

membiarkan manusia memiliki kebebasan dalam kehidupan fananya, dan membiarkan 



119 

penyakit untuk bekerja dalam kebebasan serupa.  

 

Sama saja jika kita menimbang kematian. Kita mungkin merasa berat jika ada orang 

muda atau orang yang memiliki sifat-sifat baik meninggal, sementara kita 

menganggap beberapa orang lain yang sepertinya tidak memiliki alasan dapat hidup 

terus, atau hidup terlalu lama. Allah telah menjelaskan dengan sederhana bahwa kita 

semua akan mati. Kapan dan bagaimana itu terjadi adalah yang sering kita 

perkarakan. Apakah kita ingin setiap orang hidup dalam jangka waktu tertentu? 

Dampak psikologis dari sistem seperti itu sangat jelek. Justru ketidakpastian mengenai 

kematianlah yang membawa optimisme dan pengharapan, maupun kemungkinan 

terjadinya tragedi. Adalah merupakan karunia kasih, di mana pada saat kelahiran kita 

tidak diberikan tanda tanggal kapan kita harus mati. Bahkan penyebab dan cara 

kematian dibiarkan terbuka, dan tentu saja kebanyakan dari kita menginginkannya 

demikian, jika kita tokh pada akhirnya harus meninggal. Maka kasus-kasus yang 

menggugat rasa keadilan kita tidak ada artinya dibandingkan dengan keuntungan-

keuntungan dari sistem yang didirikan Tuhan.  

 

Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mempertanyakan mengapa 

penyakit dan kematian datang kepada manusia, tetapi dia menyediakan bantuan yang 

membuat semua itu dapat ditanggung. Dia menawarkan kehidupan kekal dan 

kebahagiaan bagi mereka yang, disamping keadaan sekarang, mencari Allah 

melaluinya. 

 

Kelunakan dari keadaan yang diciptakan Allah menyediakan ruang bagi pertobatan 

dan pengharapan. Manusia tidak hidup di bawah ancaman penghukuman langsung, 

dan dia tidak dikekang dari kebebasan untuk memilih.  

 

Ringkasan dari penyimakan-penyimakan ini adalah bahwa Allah memegang kuasa 

dan tidak ada kekuatan lain yang menjadi sumber berkah ataupun kutukan. Kasih 

Allah dan kebaikan-Nya menyediakan kondisi dan makanan bagi kehidupan, dan Dia 

pada dasarnya melakukan semua itu tanpa peduli akan tindakan manusia. Dari waktu 

ke waktu Allah telah turun tangan, dan Dia mengatakan akan berbuat demikian lagi.  

 

Sumber dari permasalahan manusia adalah kodratnya yang fana dan penuh dosa. 

Banyak dari penderitaan terburuk manusia diakibatkan oleh tindakannya sendiri. 

Banyak kemalangan timbul karena kebebasan manusia memilih dalam kehidupan 

sehari-hari. Allah tidak menghukum dosa manusia satu per satu sepanjang hidup. 

Kefanaan manusia menuntut bahwa ia akan mati pada suatu hari, dan Allah dalam 

kasih-Nya telah mengatur sedemikian rupa sehingga masa depan setiap manusia 

masih tidak diketahui. Manusia dapat hidup dalam pengharapan.  

 

Secara keseluruhan, kita menyimpulkan bahwa cara kerja kefanaan adalah paling 

bijaksana dan penuh kasih dibandingkan pilihan-pilihan lainnya, karena Allah telah 

menakdirkan bahwa manusia dapat memiliki kebebasan memilih.  

 

Akhirnya, terdapat satu makna penderitaan yang mana, walaupun melibatkan 

kemalangan-kemalangan yang telah kita bahas, hasilnya dapat berbeda sekali. Dalam 

proses pembentukan watak yang diinginkan oleh Allah bagi anak-anaknya, terdapat 

unsur disiplin dan hukuman. Pencobaan dalam berbagai bentuk muncul bagi mereka-

mereka yang berada di bawah kasih Allah, sehingga iman, pengharapan dan kesabaran 
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dapat membuktikan dirinya sendiri.  

 

“Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 

melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan 

kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.” (1 Korintus 

10:13) 

 

Apa yang Ia inginkan adalah, sebagai tanggapan dari ganjaran itu, watak kita dapat 

menjadi dewasa dan kita membuahkan sifat-sifat yang baik dan ke-Tuhanan.  

 

“Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti 

anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? … Memang 

tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 

dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan 

damai kepada mereka yang dilatih olehnya.” (Ibrani 12:7-11) 

 

Kejahatan tidak akan berlanjut selamanya. Allah telah berjanji untuk menghapusnya 

dengan tuntas, ketika Ia menanami bumi dengan kemuliaan-Nya. Gambaran akhir 

yang diberikan Allah mengenai bumi menghilangkan semua pertanyaan kita dan 

meluluhkan kekhawatiran kita:  

 

“Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan 

ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, 

sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.” (Wahyu 21:4) 
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16. YESUS DAN IBLIS 

 

Pentingnya pembahasan pokok ini akan menjadi jelas bagi semua yang membaca 

Perjanjian Baru. Bahkan pembacaan yang cepat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus 

Kristus sangat terlibat dengan masalah-masalah Iblis dan Setan. Apapun atau siapaun 

iblis itu, keberadaan dan pengaruhnya telah dibereskan oleh Kristus – Sang Juara. 

Pada saat cerita Alkitab telah digenapi, Iblis telah dimusnahkan.  

 

Ketika kita maju dengan pertimbangan ajaran Alkitab, kita perlu untuk mencatat 

dengan hati-hati, baik apa yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan oleh iblis dan 

setan. 

 

Jika kita membaca Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kita akan menyadari bahwa 

terdapat 2 kata berbeda yang digunakan untuk “iblis” dan “setan”. Kedua kata tersebut 

digunakan dengan “kata sandang”. Marilah kita tuliskan kata-kata tersebut, dan 

berbagai terjemahannya dalam Alkitab Indonesia: 

 

(1) diabolos Kata ini diterjemahkan sebagai “iblis”, tetapi tidak pernah 

sebagai “iblis-iblis”. Terjemahan lainnya adalah “pemfitnah”. 

 

(2) setanas  Ini merupakan kata Yunani dari kata Yahudi yang selalu 

diterjemahkan di Perjanjian baru sebagai “setan”. 

 

(3) daemon  Kata ini disebutkan hanya lima kali dan diterjemahkan sekali 

sebagai “iblis”, sisanya sebagai “iblis-iblis”. 

 

(4) daimonizomai  Kata ini disebutkan lebih sering, dan diterjemahkan sebagai 

“kerasukan iblis”. 

 

(5) daimonion  Kata ini digunakan sering sekali, dan diterjemahkan sebagai 

“setan” atau “roh-roh jahat”, kecuali sekali diterjemahkan 

sebagai “dewa-dewa asing”. 

 

Kita akan membahas pokok-pokok nomor (3), (4) dan (5) di bab berikut, jika kita 

meneliti topik roh-roh jahat. 

 

Akanlah jelas bahwa kata diabolos tidak berlaku khusus bagi seseorang atau sesuatu. 

Itu merupakan kata benda yang menjelaskan berbagai jenis manusia:  

 

“Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, 

hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal.” (1 

Timotius 3:11) 

 

“Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup 

sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah.” (Titus 2:3)  

 

“Pada hari-hari terakhir …manusia akan … menjadi pemfitnah … tidak tahu 

berterima kasih, tidak mempedulikan agama …” (2 Timotius 3:1-3)  

 

Ayat-ayat tersebut memberitahukan kita arti dari kata diabolos. Contohnya, ayat 
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pertama dapat dituliskan sebagai berikut: “Demikian pula isteri-isteri hendaklah 

orang terhormat, jangan menjadi iblis, hendaklah dapat menahan diri dan dapat 

dipercayai dalam segala hal.” Bahkan ada satu contoh demikian di Alkitab 

Indonesia: “Bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? 

Namun seorang di antaramu adalah Iblis (diabolos)” (Yohanes 6:70). Di sini kita 

mendapat pertanda dari Tuhan Yesus Kristus akan arti dari kata tersebut. Yudas 

Iskariot telah mengambil tempatnya di antara orang-orang yang memfitnah Tuhan 

Yesus Kristus. 

 

Ketika kita merenungkan penggunaan khusus kata “diabolos” dalam Perjanjian Baru, 

sangatlah penting untuk mengingat arti kata itu seperti yang dijelaskan di atas.  

 

Kita catat sebelumnya bahwa kata Ibrani “setan” telah dijadikan kata dalam bahasa 

Yunani dan Indonesia. Ketika kata tersebut pertama kali muncul di Alkitab, tidak 

terdapat unsur panggilan atau nama. Bahkan Alkitab menerjemahkannya sebagai 

“lawan”. Berikut adalah contoh:  

 

“… dan berdirilah Malaikat TUHAN di jalan sebagai lawannya … Berfirmanlah 

Malaikat TUHAN kepadanya … Aku keluar sebagai lawanmu.” (Bilangan 

22:22,32) 

 

Berikut adalah kejadian-kejadian lainnya: 1 Samuel 29:4; 2 Samuel 19:22; 1 Raja-

Raja 5:4; 11:14,23,25.  

 

Namun paling sering kata tersebut tidak diterjemahkan, dan dituliskan sebagai setan. 

Terkadang kata Ibrani setan didahului dengan kata sandang, demikian pula dalam 

Perjanjian Baru Yunani. Berikut adalah beberapa contoh kata setan, baik di tulisan 

Ibrani maupun Yunani yang muncul dalam Alkitab sebagai setan:  

 

Perjanjian Lama 
Dengan kata sandang: Ayub 1:6,7 (dua kali),8,9,12 (dua kali); 2:1,2 (dua kali),3,4,6 

(dua kali), 7; Zakharia 3:1,2. 

Tanpa kata sandang: 1 Tawarikh 21:1; Mazmur 109:6. 

 

Perjanjian Baru 
Dengan kata sandang: Matius 12:26; Lukas 10:18; 11:18; 13:16; 22:31; Yohanes 

13:27; Kisah Para Rasul 5:3; 26:18; Roma 16:20; 1 Korintus 5:5; 7:5; 2 Korintus 

2:11; 11:14; 1 Tesalonika 2:18; 2 Tesalonika 2:9; 1 Timotius 1:20; 5:15; Wahyu 

2:9,13,24; 3:9; 12:9; 20:2,7. 

Tanpa kata sandang: Matius 4:10; 16:23; Markus 3:23; 8:33; Lukas 4:8; 22:3; 2 

Korintus 12:7. 

 

Marilah kita melanjutkan penelitian kita. Dengan membaca Perjanjian Lama kita akan 

menemukan bahwa:  

 

• Allah tidak pernah memperingatkan siapapun terhadap iblis; 

• Allah tidak pernah memperingatkan siapapun terhadap setan. 

 

Sangatlah sulit untuk dipercaya bahwa kedua pernyataan itu benar, jika, seperti yang 

dikatakan oleh kebanyakan orang, bahwa iblis atau setan merupakan penyebab utama 
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masalah-masalah dunia. Selajutnya, jika apa yang dipercayai kebanyakan orang itu 

benar, bahwa ular di taman Eden itu adalah setan yang menyamar – mengapa Allah 

tidak memperingatkan Adam dan Hawa, dan di kemudian hari, memperingatkan 

orang-orang lain terhadap peranan setan di permasalahan manusia? 

 

Terdapat banyak lagi. Perjanjian Lama tidak pernah menghubungkan godaan berbuat 

kejahatan dengan apapun, kecuali manusia dan tindakan-tindakannya. Bahkan pada 

jaman Banjir, ketika penghakiman Allah jatuh ke dunia, tidak pernah disebutkan 

tentang setan atau iblis:  

 

“Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa 

segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.” 

(Kejadian 6:5) 

 

“… sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya …” 

(Kejadian 8:21) 

 

Tidak ada satupun tokoh Perjanjian Lama yang memohon kepada Allah dan mengakui 

bahwa ia telah digodai oleh mahluk gaib. Perjanjian Lama sama sekali bisu mengenai 

pokok ini. Manusia dianggap bertanggung-jawab atas dosa-dosanya, serta atas 

permasalahan-permasalahan umat manusia. Sumber godaan dia terletak dalam 

dirinya, dan dalam dunia manusia di sekitarnya. Manusia sangat mudah untuk 

tergoda.  

 

Pencobaan Yesus di Padang Gurun 

 

Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Pertama-tama, terdapat perubahan besar dalam 

penekanan. Kata iblis dan setan diberikan peranan besar yang tidak ditemukan dalam 

Perjanjian Lama. Ketika Kristus muncul, kata-kata tersebut digunakan dengan tujuan 

sengaja dalam Firman Allah yang diilhami. Seolah-olah kedua kata tersebut memiliki 

peranan penting dalam hubungannya dengan Yesus. Berikut adalah beberapa ayat: 

 

“Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis.” (Matius 

4:1) 

 

“Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia 

berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani 

Dia.” (Markus 1:13) 

 

“Karena anak-anak itu (yaitu orang-orang yang Yesus datang untuk selamatkan) 

adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan 

mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya 

Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan 

jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam 

perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. (Ibrani 2:14,15) 

 

Dari ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa:  

 

• Dalam godaan Kristus, kata iblis dan setan memiliki arti yang sama, yaitu 

“pemfitnah” atau “lawan” – yang tentu saja menggambarkan kodrat dari 
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godaan. 

• Yesus turut serta dalam pertempuran/ pergumulan dengan iblis dan setan. 

Pertempuran ini berhubungan dengan godaan. Tidak terdapat pertunjukan 

nyata tenaga kekuasaan, hanya penerapannya oleh iblis selama penggodaan.  

• Untuk “menghancurkan iblis”, Yesus berbagi dalam kodrat kita: yaitu darah 

dan daging. Tidaklah mungkin untuk tidak menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara darah dan daging, dengan godaan dan iblis. Selanjutnya, 

penghancuran iblis dicapai melalui kematian, yang harus menunjukkan bahwa 

kematian dan iblis sangat berhubungan.  

 

Langkah kita yang berikutnya adalah untuk membahas ajaran Perjanjian Baru 

mengenai godaan. Apakah sumber utama godaan manusia? Berikut terdapat beberapa 

ajaran jelas Alkitab:  

 

“Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di 

dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai 

manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, 

tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. …jika aku menghendaki berbuat apa 

yang baik, yang jahat itu ada padaku. … Jadi dengan akal budiku aku melayani 

hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.” (Roma 

7:17-25) 

 

“Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh … Perbuatan daging 

telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 

sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, 

percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya 

…” (Galatia 5:17-21) 

 

“Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan 

mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 

Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan 

kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.” (1 Yohanes 2:16,17) 

 

“barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat 

dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia 

membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.” (1 Yohanes 3:8) 

 

“Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari 

Allah!" Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak 

mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, 

karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia 

melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.” 

(Yakubus 1:13-15) 

 

Jika benar bahwa satu penyebab utama dosa adalah seorang iblis, mengapa ayat dalam 

Yakubus, yang dikutip di atas, tidak menyebutkan kenyataan tersebut? Hal yang sama 

terjadi dalam penjelasan rinci mengenai asal muasal dosa dan kematian, dan karya 

penyelamatan Kristus dalam kedelapan bab pertama kitab Roma: tidak disebutkan 

apapun mengenai iblis dan setan di bab-bab tersebut. Ibrani 2:14 menuntut hubungan 

Kristus dengan iblis. Mengapa Paulus tidak menyebutkan iblis dalam tulisannya di 
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kitab Roma? 

 

Ayat-ayat yang dikutip di atas, dan banyak lagi, dengan sederhana mengajarkan kita 

kenyataan-kenyataan mengenai sumber nafsu dan dosa. Itu adalah daging. Daging 

memiliki sifat-sifat alami yang bertitik-pusat kepada daging dan diri-sendiri, sehingga 

menentang Allah. Semua kejahatan dunia yang digambarkan di Galatia 5 di atas 

adalah “perbuatan daging”, dan mereka dijelaskan di 1 Yohanes 3:8 sebagai, 

“perbuatan-perbuatan Iblis”. Ini berarti bahwa terdapat hubungan erat antara 

“daging” dan “iblis”. Jika sumber iblis adalah daging, yang merupakan kesimpulan 

terbaik dari ayat-ayat tersebut, maka cara untuk menanggulanginya adalah dengan 

menghadapinya dalam ruang kerjanya, yaitu darah dan daging. Ini tepat dengan apa 

yang dijelaskan sebagai tindakan Tuhan Yesus Kristus ketika ia, “anak-anak dari 

darah dan daging” …“memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut” 

(Ibrani 2:14). 

 

Penaklukan Dosa 

 

Kita percaya bahwa pencobaan Tuhan Yesus Kristus di padang gurun pada dasarnya 

adalah pertempuran dia melawan “keinginan daging dan keinginan mata serta 

keangkuhan hidup”, dan bukan terhadap mahluk gaib. Tetapi jika demikian adalah 

kasusnya, mengapa dalam tulisan-tulisan mengenai pencobaan itu kita dihadirkan 

dengan dua kepribadian: Tuhan Yesus sendiri dan iblis atau setan? Hanya dengan cara 

ini kita dapat menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat itu sangat berbeda dengan 

apapun yang pernah terjadi sebelumnya. “Iblis” adalah cara terbaik untuk 

menekankan kebenaran mengenai pertentangan dalam diri Kristus. Setiap umat 

manusia telah mengalaminya, dan menyerah kepada dosa, bahkan orang yang terbaik. 

Mereka terlibat dalam pertempuran dengan dosa, yang mana mereka terluka berulang 

kali. Dosa telah meninggalkan tapaknya di atas mereka.  

 

Kristus tidaklah seperti orang-orang lain. Meskipun dia sepenuhnya memiliki kodrat 

kita, dan tergoda sama seperti kita, Kristus keluar sebagai juara. Dia tidak pernah 

berdosa. Dosa yang sesungguhnya tidak pernah menapakkan kaki dalam dirinya. 

Yesus adalah satu-satunya orang tak berdosa di dunia yang penuh dengan pendosa; 

kehidupan dia adalah satu-satunya di sepanjang sejarah yang bebas dari dosa pribadi. 

 

Untuk menggambarkan godaan dia dengan kata-kata yang digunakan bagi orang-

orang lain akan meletakkan dia di antara orang-orang berdosa, dan ini tidak pantas. 

Dia hidup bersama mereka, tetapi dia bukanlah salah satu dari mereka. Di samping 

mengalami godaan, dosa tidak pernah mengambil bagian di hati maupun pikirannya. 

Dia membiarkan mereka di luar. Lebih dari itu: dia membiarkan dunia di sekeliling 

dia yang penuh dengan dosa di luar benteng pertahanan kebenarannya. Kemudian 

juga: dia memecahkan sejarah umat manusia. Sejarah baru dimulai melaluinya. 

 

Maka tidaklah mengherankan, untuk menemukan bahwa pencobaan dia digambarkan 

sebagai pertempuran dengan iblis atau setan. Demikianlah kenyataannya. Dia telah 

terlibat dalam pertempuran dengan naluri dasar dari kodrat alamiahnya. Dunia 

dikuasai oleh dosa, dan Kristus telah datang untuk membawa penyelamatan, 

mematahkan kuasa dosa dan kematian, dan memusnahkan “Iblis, yang berkuasa atas 

maut”. 
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Tetapi bagaimakah “iblis” memiliki kuasa atas kematian? Alkitab mengatakan kita 

bahwa Allah membawa kematian terhadap Adam dan Hawa. Melalui cara apakah 

“iblis” memiliki kuasa itu? Tulisan-tulisan Alkitab sangatlah jelas:  

 

“... Iblis, yang berkuasa atas maut.” (Ibrani 2:14) 

 

“Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan 

bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam 

kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran …” (Yohanes 8:44) 

 

“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 

…” (Roma 5:12) 

 

“… dosa berkuasa dalam alam maut …” (Roma 5:21) 

 

“Sebab upah dosa ialah maut …” (Roma 6:23) 

 

“Sengat maut ialah dosa …” (1 Korintus 15:56) 

 

Kita sekarang mendapat hubungan yang tak dapat diingkari antara nafsu, daging, iblis, 

dosa dan kematian. Tidaklah mungkin melarikan diri dari kesimpulan itu melalui 

pembacaan Alkitab. Iblis bertanggung-jawab atas kematian. Dosa bertanggung-jawab 

atas kematian. Daging bertanggung-jawab atas kematian. 

 

“Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang 

ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam 

dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya …” (Galatia 6:7,8) 

 

Kita harus menyimpulkan dari Alkitab bahwa daging kita memiliki kodrat untuk 

berdosa. Keinginan-keinginan dasar kita, atau nafsu (seperti yang dijelaskan di 1 

Yohanes 2:16 sebagai “keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan 

hidup”) akan, jika kita biarkan bebas, menghasilkan dosa yang berakhir di kematian. 

Ini menjelaskan mengapa kodrat manusia digambarkang sebagai “dosa di dalam 

daging” (Roma 8:3). Juga mengapa bagian Alkitab yang sama mengatakan, “jika 

kamu hidup menurut daging, kamu akan mati” (ayat 13). Kemudian bagaimana kita 

menjelaskan kata “iblis”, maupun komentar yang telah kita baca bahwa “Ia adalah 

pembunuh manusia sejak semula” (Yohanes 8:44)? 

 

Hanya terdapat satu jawaban yang sejalan dengan semua bukti-bukti yang telah kita 

temui: iblis dan dosa sangatlah berhubungan, sehingga kita harus menyimpulkan 

bahwa, dalam kasus-kasus Alkitab yang telah kita kutip, menjelaskan hal yang sama. 

Kemampuan manusia untuk berdosa adalah iblis, dan “dosa telah masuk ke dalam 

dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut” (Roma 5:12). 

 

Ketika Adam dan Hawa berdosa, dengan menyerahkan diri kepada nafsu-nafsu yang 

dibangunkan oleh kata-kata ular, mereka membawa kematian ke dunia. Paulus 

menjelaskannya dengan cara demikian: “… dosa … menipu aku … membunuh aku.” 

(Roma 7:11). Kematian tidak diperkenalkan oleh kekuatan jahat dari luar, melainkan 

merupakan akibat langsung dari dosa. Perintah Allah mengandung butir hukuman 
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yang akan dilaksanakan oleh Allah. Tidak ada orang lain yang terlibat. Melalui cara 

yang sama, Allah-lah yang akan memusnahkan dosa dari muka bumi di akhir jaman 

milenia. Dengan kata lain: ketika dosa datang, kematian datang; ketika dosa pergi, 

kematian pergi.  

 

Dari pembacaan ayat-ayat yang telah kita pelajari, maka kita menyimpulkan bahwa 

sifat dasar berdosa manusia, dan kecenderungan alaminya untuk mementingkan diri 

sendiri, adalah arti sebenarnya kata “iblis”. Kurang lebih pengertian itu juga berlaku 

bagi kata “setan”. Kecenderungan berdosa adalah musuh langsung Allah. Tetapi kita 

akan membahas kedua kata itu lebih jauh lagi, karena mereka tidak dapat 

dipertukarkan. Kita akan mempelajari bahwa meskipun “iblis” dapat diterangkan, 

secara keseluruhan, sebagai kecenderungan berdosa manusia, tetapi kata itu juga 

memiliki pengertian lebih luas. Kata “setan” juga memiliki beberapa arti khusus.  

 

Berikut adalah daftar lebih lengkap ayat-ayat yang akan membantu kita untuk 

mencapai pengertian lebih luas:  

 

“Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan: 

‘Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, 

kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, 

rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau Iblis berontak 

melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, 

melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki 

rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak 

diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah 

itu.’” (Markus 3:23-27) 

 

“Tetapi Petrus berkata: Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga 

engkau mendustai Roh Kudus?” (Kisah Para Rasul 5:3)  

 

“Kata Petrus (kepada istri Ananias): Mengapa kamu berdua bersepakat untuk 

mencobai Roh Tuhan?” (Kisah Para Rasul 5:9) 

 

“Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuk roh 

sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi 

dengan tegak … (Yesus berkata) … ‘Hai ibu, penyakitmu telah sembuh’. Lalu Ia 

meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah 

perempuan itu, dan memuliakan Allah … (lalu Yesus berkata) … Bukankah 

perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan 

dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?” (Lukas 13:11-16) 

 

“Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan 

kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu (yaitu orang Kristen yang telah menyeleweng 

berbuat zinah) harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, 

sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.” (1 

Korintus 5:4,5) 

 

“Dan supaya aku (Paulus) jangan meninggikan diri … maka aku diberi suatu duri 

di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis … supaya aku jangan meninggikan 

diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
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Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: Cukuplah kasih 

karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi 

sempurna.” (2 Korintus 12:7-9) 

 

“Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu 

kandaslah iman mereka, … yang telah kuserahkan kepada Iblis, supaya jera 

mereka menghujat.” (1 Timotius 1:19,20) 

 

“… jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. 

Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis.” (1 Timotius 5:14,15) 

 

“Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya 

berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, 

tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan 

seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama 

dengan malaikat-malaikatnya … Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah 

dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan Anak laki-

laki itu.” (Wahyu 12:7-13) 

 

“… seorang malaikat … menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. 

Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya … supaya ia jangan lagi menyesatkan 

bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu 

ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.” (Wahyu 20:1-3) 

 

Ayat-ayat di atas merupakan contoh-contoh yang cukup beraneka yang dapat 

ditemukan di Perjanjian Baru. Seperti yang dapat kita baca, apa yang mereka 

nyatakan tidaklah sama. Gambaran apakah yang dapat kita buat dari unsur-unsur 

tersebut? 

 

Jika kita menganggap bahwa setan adalah mahluk gaib yang tujuannya adalah untuk 

menipu orang-orang dan mendalangi situasi di belakang layar, maka kita akan 

mendapati sejumlah pertanyaan. Beberapa pertanyaan akan mencerminkan kebenaran 

Allah. Dari manakah setan datang? Apakah hak-hak dia di dunia? Apakah ia benar-

benar memiliki kuasa atas umat yang percaya? Jika ia seperti apa yang umumnya 

dipercayai mengenai setan yang memberontak di surga, mengapa Allah membiarkan 

dia untuk menyerbu dunia? Apa kemungkinan hubungan antara setan seperti itu 

dengan umat manusia? 

 

Jika kita mulai mempertanyakan hal-hal itu, terkadang kita diberitahu bahwa Allah 

tidak memberikan sebagian besar jawabannya, dan kita janganlah mencari apa yang 

tidak dinyatakan. Kami tidak dapat menerima hal itu. Kemudian, pertanyaan-

pertanyaan itu muncul hanya karena keberadaan seorang setan gaib dianggap benar. 

Berdasarkan kepercayaan atas apa yang telah kita pelajari sejauh ini, terdapat 

jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.  

 

Tetapi lebih penting lagi, semua pertanyaan tersebut harus dijawab karena mereka 

terletak di inti Injil: apa hubungan sesungguhnya antara mahluk gaib setan dengan 

karya penyelamatan Kristus? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Yesus harus 

menjalani kodrat manusia sehingga ia dapat mematahkan kuasa iblis, jika iblis 
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tidaklah memiliki kodrat yang sama? Pertanyaan ini sangat kritis. Jawaban-jawaban 

yang diberikan di buku ini membuat semuanya menjadi sederhana. Kecenderungan 

berdosa manusia adalah arti utama kata “iblis”, dan Kristus mematahkan kuasanya 

dengan menjalani kehidupan yang tak berdosa dalam kodrat alami manusia. Inilah 

kemenangan mulia dari kebenaran iman, dan kepatuhan mematahkan kuasa dosa, 

yang merupakan kuasa kematian.  

 

Pandangan-pandangan lain mengenai pokok ini jarang sekali dapat menjelaskan 

permasalahan dasar tersebut. Bahkan mereka meninggalkan kita dengan masalah-

masalah yang lebih banyak dari awalnya. Jika pemberontakan dapat terjadi di surga 

karena malaikat-malaikat dapat berdosa, mengapa orang-orang kudus dijanjikan 

bahwa mereka akan dibuat seperti para malaikat, dan tidak akan mati lagi? Alkitab 

tidak pernah mengajarkan itu (tetapi, baca Tambahan 2). Para malaikat selalu 

melakukan kehendak Allah (“semua adalah roh-roh yang melayani” – Ibrani 1:14), 

dan mereka tidak dapat mati. Setan dalam Alkitab tidak mungkin memiliki kodrat 

demikian, karena pada akhirnya dia akan dihabiskan secara keseluruhan, ketika 

kematian dimusnahkan di akhir milenia. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang 

menjelaskannya:  

 

“tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang 

lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak 

dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-

malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah 

dibangkitkan.” (Lukas 20:35,36) 

 

“Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa 

yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah 

TUHAN, hai segala tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan 

kehendak-Nya.” (Mazmur 103:20,21) 

 

“Dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api … Lalu 

maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.” (Wahyu 

20:10,14) 

 

Kita percaya bahwa setan adalah kumpulan dari segala sesuatu di dunia yang 

berhubungan dengan kematian, termasuk masalah-masalah yang diwarisi oleh 

manusia. Juga termasuk kecenderungan berdosa manusia, serta segala akibat-akibat 

dosa dan kejahatan manusia. Di antara manusia, dosa berkuasa sebagai raja, dan ciri-

ciri kerajaannya adalah penyakit dan kematian.  

 

Melalui penjelasan ini, mudahlah untuk melihat bagaimana setan mengikat wanita 

dengan penyakit selama delapan-belas tahun (Lukas 13:11). Dia merupakan korban 

kronis dari akibat-akibat dosa Adam, dan Kristus dapat menyembuhkannya. Segala 

unsur dari kerajaan manusia yang fana dan berdosa akan dimusnahkan sepenuhnya 

karena Kristus telah mematahkan sumbernya: dosa dan kematian. Untuk sementara 

waktu, kita terus menderita. Paulus jelas sekali menderita dari suatu kelemahan 

daging, yang dia sebutkan sebagai “utusan Iblis (Yunani: satan)” (2 Korintus 12:7). 

Tuhan Yesus memutuskan bahwa duri itu tidak akan disembuhkan, meskipun Paulus 

berdoa dengan tekun. Kita tidak dapat mempercayai bahwa Kristus akan membiarkan 

Paulus di tangan seorang makhluk jahat, berkuasa dan penipu, seperti apa yang 
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digambarkan mengenai setan. Tentu saja, satu hal yang Tuhan inginkan adalah bagi 

umatnya untuk dijauhkan dari pengaruh tersebut.  

 

Di samping itu, Paulus dikatakan telah menyerahkan beberapa orang kepada Iblis 

(Yunani: satan) (1 Timotius 1:20). Kita tidak dapat membayangkan bahwa ia akan 

membawa mereka ke tangan-tangan musuh utamanya, terutama jika, di satu kasus, dia 

mengharapkan untuk mencapai kebaikan dalam proses itu. Jika kita mengartikan 

“menyerahkan kepada setan” sebagai pengasingan dari jemaat atau mungkin hukuman 

badaniah dari Allah, gambarannya menjadi jelas. Paulus mengasingkan atau 

menghukum mereka untuk mengajarkan mereka sebuah pelajaran, dengan harapan 

bahwa mereka akan kembali untuk bertobat.  

 

Begitu kita menyadari bahwa setan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan 

tujuan mutlak Allah, apakah dalam bentuk dosa-dosa manusia, kejahatan umum, atau 

dampak-dampak dosa pada dunia di jaman sekarang, kita memiliki kunci yang dapat 

membuka ayat-ayat tentang iblis dan setan. Beberapa dari ayat-ayat itu menimbulkan 

kesulitan – demikianlah kenyataannya apakah kita percaya mengenai mahluk iblis 

atau tidak. Kita harus berusaha mencari tahu pengertiannya dengan menggunakan 

prinsip-prinsip kuat yang telah kita pelajari. Ini akan kita lakukan di bab Tambahan 

berikut. 

 

Akhirnya, kita akan menyelidiki dua lagi ayat-ayat Alkitab yang dikutip untuk 

mendukung pandangan umum mengenai mahluk iblis dan setan. Ini untuk 

menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut akan dapat lebih dimengerti melalui 

pengertian yang telah kita capai sejauh ini.  

 

Tulisan yang pertama menyatakan demikian: 

 

“Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 

Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu 

mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di 

antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di 

antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti 

kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah 

orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.” (Efesus 2:1-

3) 

 

Kebiasaan berdosa manusia telah membuahkan roh kejahatan yang sedemikian 

kuatnya, dan berkuasa di semua tata-cara dunia. Inilah yang disebut sebagai“jalan 

dunia ini.” Penduduk di Efesus mempercayai berbagai macam agama berhala, tetapi 

Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa penguasa yang sesungguhnya di dunia ini, 

baik dalam masalah-masalah politik maupun keagamaan, adalah nafsu kejahatan dan 

pikiran manusia – yang mana kita baca: “segala kecenderungan hatinya selalu 

membuahkan kejahatan semata-mata” (Kejadian 6:5). 

 

Dunia yang penuh Kejahatan  

 

Kejahatan, yang merupakan roh dunia, sangatlah berkuasa: melebihi kuasa perorangan 

dan terkadang melebihi kuasa sekelompok orang. Apa yang telah terciptakan sebagai 

akibat dari pemikiran jahat mereka menjadi monster yang menghancurkan mereka. 
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Seperti yang dituliskan Yohanes, “seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat” (1 

Yohanes 5:19). Tidak hanya kejahatan itu berada di mana-mana, tetapi hal itu juga 

sangat keras kepala untuk berbuat dosa. Kemudian, karena dosa menipu orang (Roma 

7:11), maka dunia pun tertipu. Bahkan terkadang penemuan besarnya dampak 

keburukan dari tindakan-tindakan tersebut terlambat, sehingga tidak dapat menarik 

diri dari kerumitan akibat itu.  

 

Bab yang kita pelajari (Efesus 2), di samping bahasa dalam ayat-ayat 2 dan 3 yang 

sangat deskriptif, maka kita akan mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah 

menyeleweng:  

 

“roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka” 

“hawa nafsu daging” 

“kehendak daging dan pikiran” 

“orang-orang yang harus dimurkai”  

 

Kecenderungan alami manusia telah mengambil alih mereka, sehingga mereka benar-

benar dikuasai oleh dosa dan akibat-akibatnya. Tidak perlu menganggap bahwa 

terdapat sebuah mahluk gaib yang turut serta dalam proses ini. Dalam surat yang 

sama, orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia disebutkan sebagai “pemimpin-

pemimpin dunia” dan “roh-roh jahat di udara”. Mereka bekerja menentang orang-

orang beriman, bukan dalam pertempuran darah dan daging, melainkan dalam 

pertempuran yang lebih berat, yaitu pertempuran dalam pikiran.  

 

Roh dosa telah menguasai pemimpin-pemimpin dan raja-raja dunia ini. Dosa itu 

berkuasa (Roma 5:21). Pengaruhnya dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. Kristus 

menolak untuk dikuasai oleh dosa, dan ongkosnya adalah hidupnya. Kuasa jahat di 

sekitarnya, dalam bentuk penguasa-penguasa Yahudi disertai dengan pemimpin-

pemimpin politik bukan Yahudi bersama-sama menuduh Yesus. Kristus telah 

menubuatkan semua itu ketika ia mengatakan:  

 

“… penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku.” 

(Yohanes 14:30) 

 

Kristus itu tidak berdosa, walaupun mengalami godaan. Godaan-godaan dari dalam 

dirinya, dan kekuatan-kekuatan jahat di sekitarnya tidak menemukan celah di baju 

pelindungnya. Tidak ada keretakan dalam kebenaran sempurnanya. Mereka tidak 

menemukan kesalahan dalam dirinya. Tidak pernah sebelumnya dosa datang dan 

pergi dengan tangan kosong. Selebihnya: 

 

“… sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar.” (Yohanes 

12:31) 

 

Kematianya merupakan kemenangan mutlak:  

 

“Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan 

menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka.” 

(Kolose 2:15) 

 

Sesungguhnya, dia telah memasuki rumah setan, dan mengikat apa yang tadinya 
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merupakan pengikat, mengalahkan apa yang tadinya merupakan juara, serta merusak 

apa yang tadinya merupakan perusak. Dosa telah berakhir baginya, dan kemenangan 

akan menyebar ke seluruh dunia melalui pengampunan bagi orang-orang lain. 

Kematian telah dikalahkan olehnya, dan kehidupan baka akan datang bagi mereka 

yang datang kepadanya.  

 

Maka dengan demikian Injil datang kepada semua orang yang hidup di dunia yang 

dipenuhi orang-orang yang tidak patuh. Paulus menerima perintah mulia untuk 

mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi:  

 

“Dan Aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, 

supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis 

kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh 

pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk 

orang-orang yang dikuduskan (dalam Kristus).” (Kisah Para Rasul 26:17,18) 

 

Di bawah berkat Allah, pewartaan Paulus sangat berkembang. Kita dapat 

membandingkan apa yang ia capai dengan apa yang disuruhkan kepadanya untuk 

dilakukan: 

 

“membuka mata mereka” = “mata hatimu terang” (Efesus 1:18) 

 

“berbalik dari kegelapan kepada terang” = “Memang dahulu kamu adalah 

kegelapan, tetapi sekarang kamu 

adalah terang di dalam Tuhan.” 

(Efesus 5:8)  

 

“kuasa Iblis kepada Allah”  = “kamu berbalik dari berhala-berhala 

kepada Allah untuk melayani Allah 

yang hidup dan yang benar.” (1 

Tesalonika 1:9) 

 

“memperoleh pengampunan dosa” = “karena Dialah maka diberitakan 

kepada kamu pengampunan dosa.” 

(Kisah Para Rasul 13:38) 

 

Inilah yang dimaksud Paul ketika ia menyatakan bahwa “Injil adalah kekuatan Allah 

yang menyelamatkan” (Roma 1: 16). Firman Allah adalah “hidup dan kuat dan lebih 

tajam dari pada pedang bermata dua manapun” (Ibrani 4:12). Umat yang percaya 

dikuduskan dan dimandikan“dengan air dan firman” (Efesus 5:26). Mereka didesak 

untuk berpaling dari keangkuhan dan melihat kepada “Allah yang hidup” (Kisah Para 

Rasul 14:15).  

 

Baik kecenderungan kodrat manusia untuk berdosa, maupun kerapuhan daging yang 

disebabkan oleh dosa Adam dalam cara apapun tidak dapat membuktikan dirinya 

lebih kuat daripada iman kepada Yesus Kristus oleh siapa, kata Paulus: “dunia telah 

disalibkan bagiku dan aku bagi dunia” (Galatia 6:14). 
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Tambahan 2: “Malaikat Yang Jatuh” dan Setan 

 

Terdapat beberapa ayat-ayat sulit di Alkitab, yang disebabkan oleh penggunaan 

bahasa aneh. Ini terkadang digunakan untuk mendukung pendapat bahwa malaikat-

malaikat dapat berdosa dan memberontak terhadap Allah, dan bahwa setan adalah 

contoh utama dari pemberontakan itu. Kita menganjurkan untuk meneliti beberapa 

ayat-ayat tersebut, dan menyediakan penjelasan bagi mereka.  

 

Berikut adalah ayat-ayat yang menyebutkan “Bintang Timur (Lusifer), putera Fajar”: 

 

“Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau 

sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa! 

Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku 

hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak 

duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi 

ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi! Sebaliknya, ke 

dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang 

kubur.” (Yesaya 14:12-15) 

 

Ayat-ayat tersebut pernah digunakan secara luas oleh masyarakat yang mempercayai 

bahwa setan itu adalah malaikat yang jatuh. Akhir-akhir ini tidak lagi.  

 

Pembacaan Yesaya 14:4-23 secara hati-hati dan tanpa praduga akan menyiratkan 

keraguan terhadap pandangan bahwa ayat-ayat tersebut menggambarkan jatuhnya 

seorang malaikat. Sebaliknya, akan tersirat pengertian bahwa ayat-ayat tersebut 

menggambarkan penghakiman Allah terhadap ‘keangkuhan Babilon dan rajanya yang 

sombong dan penuh ambisi’. Bahasanya sangat hidup dan menggambarkan serentetan 

adegan kehancuran sebuah kerajaan megah. Hal itu seolah-olah seperti penebangan 

sebuah pohon yang lebih besar daripada pohon aras di Libanon (ayat 8); seolah-olah 

cacing-cacing di bumi keluar untuk menyelimuti orang-orang mati (ayat 11); seolah-

olah sebuah bintang yang dijatuhkan dari langit (ayat 12); seolah-olah orang-orang 

mati di kuburan terbangun kaget karena mereka akan dikunjungi oleh seseorang yang 

sedemikian kuatnya (ayat-ayat 16-17); namun kemudian, raja tersebut mati secara 

memalukan tanpa penguburan agung (ayat-ayat 18-21). 

 

Semua itu menggambarkan akhir hidup seorang manusia, bukan malaikat, seperti 

yang dituliskan jelas di ayat 16: 

 

“Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar?” 

 

Tempat kejatuhan itu bukannya di langit atau surga, melainkan di kerajaan dunia, 

yang mana ibukotanya “Kusapu bersih dan Kupunahkan” (ayat-ayat 22-23). 

 

Jelas sekali tidak ada apapun dalam bab tersebut yang mendukung ajaran tentang iblis 

atau setan: keduanya tidak disebutkan, dan tidak ada yang menunjukkan 

pemberontakan malaikat. Bahkan, kata malaikat tidak disebutkan sama sekali di 

tulisan itu. Kita tidak dapat menyangkal kesimpulan bahwa penggunaan ayat-ayat 

tersebut untuk mengajarkan tentang iblis dan setan adalah dengan menambahkan 

gagasan-gagasan luar, bukan dari pembacaan ayat-ayat itu sendiri.  
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Walaupun demikian, di Perjanjian Baru terdapat dua bagian yang menyebutkan 

malaikat berdosa. Tetapi mereka sangatlah berbeda, dan kita perlu membahasnya. 

Mereka adalah:  

 

“Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa 

tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian 

menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai 

hari penghakiman …” (2 Petrus 2:4) 

 

“Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas 

kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan 

belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari 

besar.” (Yudas 6) 

 

Penjelasan ayat-ayat tersebut merupakan tantangan bagi pembaca Alkitab, terutama 

karena informasi yang disediakan sangat terbatas.  

 

Kata “malaikat” dalam Alkitab Inggris, baik di Perjanjian Lama maupun Baru adalah 

terjemahan dari kata Ibrani atau Yunani yang berarti “utusan”, dan dapat digunakan 

untuk menunjukkan manusia maupun utusan yang bersifat ketuhanan. Pengertian dan 

latar belakang keadaan dapat membantu dalam menentukan apa yang dimaksudkan. 

Pada dasarnya, penerjemah Alkitab Inggris telah mengambil keputusan yang benar. 

Mereka telah menggunakan kata “malaikat” 289 kali, dan “utusan” 105 kali. Ketika 

kata “malaikat” digunakan, biasanya menunjukkan malaikat Allah, sedangkan 

“utusan” menunjukkan seorang utusan manusiawi. Di beberapa tempat, tidak terdapat 

petunjuk jelas dalam ayat maupun latar belakang mana yang harus digunakan. Para 

penerjemah telah melakukan yang terbaik dan pembaca dapat menentukan sendiri 

mana yang benar.  

 

Ayat-ayat dari 2 Petrus dan Yudas termasuk dalam kelompok ini. Meskipun 

penerjemah telah menggunakan kata “malaikat-malaikat”, tetapi terdapat alasan untuk 

meragukannya. Tidak disebutkan kata surga, dan tidak ada ungkapan “malaikat 

Allah”. Kemudian, kita tidak dapat menentukan dengan pasti kejadian apa yang 

dijelaskan ataupun kapan terjadinya.  

 

Karena alasan-alasan tersebut, tidaklah bijaksana untuk bergantung sepenuhnya 

kepada ayat-ayat tersebut untuk mengajarkan tentang keberadaan iblis dan setan yang 

takhyul. Kita percaya bahwa kemungkinan besar bukanlah malaikat-malaikat Allah 

yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut, melainkan serentetan kejadian yang 

melibatkan beberapa tokoh yang dosa-dosanya dituliskan dalam Perjanjian Lama. 

Tetapi kita tidak ingin untuk memaksakan pandangan ini. 

 

Terdapat beberapa pokok pasti yang dapat kita capai melalui penelitian sederhana 

terhadap ayat-ayat tersebut. Pertama-tama, tidak pernah disebutkan bahwa iblis atau 

setan adalah pemimpin dari pemberontakan; bahkan, tidak pernah disebutkan adanya 

sebuah pemberontakan. Maka tidak terdapat pembenaran yang mengatakan bahwa 

kejadian-kejadian tersebut terjadi di surga. Kemudian, para “malaikat” yang terlibat 

tidak berperan dalam peristiwa-peristiwa di dunia atau manapun sejak kejadian itu; 

mereka terikat belenggu abadi di kegelapan menantikan hari penghakiman (ini 

merupakan salah satu alasan mengapa kita tidak percaya bahwa yang terlibat dalam 
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kejadian-kejadian itu adalah manusia, bukan malaikat). Dengan kata lain, tidak 

terdapat dukungan apapun dalam ayat-ayat tersebut yang mengajarkan tentang 

keberadaan iblis takhyul, dan kita tidak perlu takut bahwa apa yang disebutkan 

sebagai malaikat-malaikat dapat menyakiti kita, karena Allah telah menyingkirkan 

mereka sama sekali.  

 

Terakhir, kita harus membahas beberapa ayat-ayat di buku terakhir Alkitab: 

 

“Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya 

berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, 

tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan 

seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama 

dengan malaikat-malaikatnya … Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai 

kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! 

karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia 

tahu, bahwa waktunya sudah singkat.” (Wahyu 12:7-12) 

 

Kita sekarang sepertinya telah memiliki penjelasan rinci mengenai pemberontakan di 

langit, di mana setan diusir keluar dan jatuh ke dunia. Bahasa yang digunakan 

sangatlah dahsyat dan berwarna. Tidaklah mungkin sebuah penjelasan sederhana 

dapat memuaskan permintaan bab itu secara penuh.  

 

Kitab Wahyu adalah pesan terakhir Allah kepada manusia, yang mana Ia berikan 

melalui Putra-Nya, Tuhan Yesus Kristus (Wahyu 1:1). Jelas sekali buku itu 

merupakan buku simbolis, dan ini jelas dari pembacaan cepat. Lambang-lambang dan 

kejadian-kejadian yang dijelaskan merupakan uraian nubuat-nubuat tentang 

bagaimana sejarah manusia, di bawah kuasa Allah, akan berakhir dengan kembalinya 

Tuhan Yesus Kristus dan pendirian kerajaan Allah di dunia (Wahyu 1:1; 4:1; 

16:14,15; 11:15-18; 21:4). Penjelasan yang mantap dan jelas tidak hanya 

menggunakan beberapa ayat-ayat pilihan di sana sini; hal itu akan merusak pengertian 

buku itu secara keseluruhan.  

 

Berikut adalah beberapa unsur yang jelas dari bab tersebut:  

 

1. Kejadian-kejadian yang disebutkan sangatlah simbolis, dan tidak mungkin 

memahami bab tersebut, kecuali lambang-lambang tersebut memiliki arti 

tertentu. 

 

2. “Sorga” digunakan secara simbolis sebagai tanda status, dan bukan tempat 

tinggal Allah. Seorang wanita yang mengenakan matahari, dengan dua belas 

bintang di kepalanya, dan bulan di bawah kakinya ditemukan di langit. Dia 

diancam oleh seekor naga merah besar, yang memiliki tujuh kepala 

mengenakan mahkota dan sepuluh tanduk, dan sebuah ekor yang meraup 

sepertiga dari bintang-bintang di langit, lalu menjatuhkannya ke dunia. Semua 

itu adalah bahasa simbolis yang menggunakan lambang-lambang. Kita percaya 

bahwa mereka menjelaskan kejadian-kejadian nyata dalam sejarah dunia, yang 

menyangkut bangsa-bangsa beserta pemimpin-pemimpinnya. Kita tidak akan 

membahasnya secara rinci. Cukup disebutkan bahwa “Sorga” di ayat ini 

bukanlah tempat tinggal Allah, melainkan medan tempat pertikaian antara 
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kekuatan yang bertentangan.   

 

3. Maka “bumi” digunakan untuk mewakilkan lebih daripada planet di mana 

manusia hidup. “Bumi” digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang 

hidupnya diatur oleh para pemimpin, yaitu “Sorga”. Penggunaan ini dapat 

ditemukan di sepanjang Alkitab. Contohnya, Kristus disebut sebagai “bintang 

terbit dari Yakub” (Bilangan 24:17) dan “surya kebenaran” (Malaekhi 4:2). 

“Bumi” digunakan untuk menunjukkan orang-orangnya, seperti yang kita baca 

Mazmur 33:8: “Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biarlah semua 

penduduk dunia gentar terhadap Dia!” 

 

4. Peperangan di sorga yang disebutkan di Wahyu 12 tidak dapat diartikan 

sebagai kejadian-kejadian sebelum penciptaan, seperti yang dipercayai 

beberapa orang. Di kata pengantar (Wahyu 1:1) kita dapat mengharapkan 

bahwa apa yang dijelaskan di kitab Wahyu adalah hal-hal yang akan terjadi di 

masa depan. Bagaimana mungkin terdapat peperangan di sorga, di tempat 

tinggal Allah, setelah pelayanan Tuhan Yesus Kristus? Dia mengajarkan kita 

untuk berdoa “Datanglah kerajaan-Mu” dengan kata-kata “Jadilah 

kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam”. Sangat tidak masuk akal bahwa 

Kristus akan menggunakan kata-kata tersebut jika sorga merupakan tempat di 

mana pemberontakan dan peperangan dapat terjadi, karena jika demikian 

maka doa Bapa Kami akan kehilangan artinya bagi kita. 

 

Kita tidak ragu-ragu menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian dan lambang-lambang 

dalam bab di kitab Wahyu ini adalah bagian dari pengungkapan tujuan Allah di dunia, 

yang mewartakan kedatangan kerajaan-Nya. Mereka adalah bukti bahwa Allah 

bekerja di antara bangsa-bangsa, seperti yang selalu dipercayai oleh umat Allah (baca 

Daniel 2:20,21; 4:17). 

 

Jika hal itu benar, mengapa kata-kata “iblis dan setan” digunakan untuk menjelaskan 

apa yang terjadi? Haruslah kita perhatikan bahwa ayat-ayat Alkitab tersebut 

memperkenalkan kepada kita pertama-tama sang naga merah. Seperti yang telah kita 

pelajari, naga itu melambangkan pemimpin-pemimpin dunia tertentu. Dialah yang 

disebutkan sebagai “si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan”. Jadi bukannya iblis 

yang disebut “naga besar”, melainkan sebaliknya. Hal ini mirip dengan kejadian 

pada saat pencobaan Tuhan Yesus Kristus. Perkembangan rencana Allah dalam kitab 

Wahyu ditentang oleh berbagai kuasa, di mana dosa-dosa manusia diwakilkan oleh 

badan-badan seperti kerajaan-kerajaan atau kekuatan agama-agama sesat. Sang naga 

adalah salah satu kekuatan itu, dan melawan tidak hanya kuasa dunia, melainkan juga 

kuasa Injil asli di dunia. Sangatlah pantas untuk menggambarkan naga besar itu 

sebagai iblis dan setan, karena dia adalah kuasa khafir yang berusaha untuk 

menghapuskan karya Kristus di dunia.  
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17. ROH-ROH JAHAT 

 

Kita hidup di jaman di mana kejahatan sedemikian berkuasanya, sehingga beberapa 

orang menganggapnya memilik sumber gaib. Kita telah mempertimbangkan 

pertanyaan mengenai iblis dan setan, dan tiba pada kesimpulan bahwa kepercayaan 

akan keberadaan mahluk gaib iblis tidaklah memuaskan: bahkan tidak sesuai dengan 

ajaran Alkitab. Tetapi adakah terdapat kemungkinan bahwa terdapat roh-roh jahat 

yang bertanggung-jawab atas beberapa kejahatan di dunia? 

 

Pertanyaan tersebut sangatlah penting, dan sekali lagi harus dijawab dari Alkitab. 

Beberapa orang merasa tersiksa karena memikirkan kemungkinan roh-roh jahat 

tersebut merasuki mereka. Orang lain mengabaikan hal ini sama sekali, dan secara 

pasrah menjalani kehidupan mereka. Ada juga sekelompok orang yang sungguh-

sungguh bingung akan pemakaian kata roh-roh jahat di Alkitab, dan tidak tahu apa 

yang harus dipercayai. 

 

Marilah kita selami masalah ini secara sistematis, dengan menggunakan Alkitab 

sepenuhnya dalam mengambil kesimpulan kita. Mungkin harus kami ungkapkan saat 

ini bahwa sangatlah aneh jika roh-roh jahat digunakan untuk menghukum seseorang 

atas dosa-dosa yang dia lakukan. Pandangan seperti itu menyarankan bahwa terdapat 

kerja-sama antara Tuhan Allah dan roh-roh jahat. Kemudian, jika demikian itu benar, 

maka Alkitab tentunya akan menjelaskan bahwa kita akan mengharapkan hukuman 

seperti itu. Tetapi Alkitab sama sekali bisu mengenai hal itu.  

 

Di bab 16, kita menyinggung dua kata Yunani: daimon dan daimonion sebagai kata 

terjemahan “iblis”. Kemudian kata “daimonizomai” sebagai kata terjemahan seperti 

“kerasukan setan”. Dalam Alkitab, kata itu diterjemahkan juga sebagai setan. Berikut 

terdapat contoh-contoh ayat yang diterjemahkan sebagai kerasukan:  

 

“Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya 

semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan 

sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus 

menyembuhkan mereka.” (Matius 4:24) 

 

“Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, 

kepada allah yang tidak mereka kenal, allah baru yang belum lama timbul, yang 

kepadanya nenek moyangmu tidak gentar.” (Ulangan 32:17) 

 

“Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka … Mereka mengorbankan 

anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh 

jahat, … kepada berhala-berhala Kanaan.” (Mazmur 106:36-38) 

 

“Apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan 

kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah.” (1 Korintus 10:20) 

 

“… kita tahu: "tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada 

Allah yang esa.” (1 Korintus 8:4) 

 

Berhala-berhala 
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Kedua ayat pertama di atas menggambarkan penderitaan terhadap suatu jenis penyakit 

yang akan kita bahas lagi nanti. Sisanya mengacu kepada berhala-berhala. Kata Ibrani 

untuk berhala berarti “sesuatu yang hampa”. Paulus mengutarakan hal yang sama 

ketika ia menuliskan, “tidak ada berhala di dunia” (1 Korintus 8:4). 

 

Jemaat Kristadelfia tidak mempercayai keberadaan roh-roh yang dipuja oleh orang-

orang berhala. Mereka melaksanakan persembahan berhala, walaupun tidak terdapat 

roh ataupun keberadaan dalam benda berhala itu sendiri. Allah telah berulang-kali 

membandingkan keberadaanNya dengan kekosongan berhala-berhala lainnya:  

 

“Dia yang dari dahulu … Aku, TUHAN, yang terdahulu, dan bagi mereka yang 

terkemudian Aku tetap Dia juga … Beritahukanlah hal-hal yang akan datang 

kemudian, supaya kami mengetahui, bahwa kamu ini sungguh allah; bertindak 

sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama 

tercengang melihatnya! Sesungguhnya, kamu ini adalah seperti tidak ada dan 

perbuatan-perbuatanmu adalah hampa; orang yang memilih kamu adalah 

kejijikan.” (Yesaya 41:4,23,24)  

 

Di samping pengertian kata-kata tersebut, beberapa orang bersikeras mengakui bahwa 

walaupun mereka setuju benda berhala itu hampa, apa yang terletak di belakangnya, 

yakni sebuah roh – adalah sangat hidup. Hal tersebut merupakan pendapat kosong 

belaka dan membuat semua alasan yang telah dikemukakan Allah terhadap berhala-

berhala serta orang-orang yang menyembah mereka menjadi tidak berarti sama sekali. 

Akanlah merupakan penipuan terbesar jika Allah mengejek kayu atau batu dari mana 

berhala itu terbuat, dan pada saat yang sama tidak mengungkapkan kepada kaum 

Israel bahwa sesungguhnya terdapat roh yang berkuasa dibelakangnya. Hal seperti itu 

tentu tidak mungkin. Doktrin tentang roh-roh adalah sebuah penipuan dan sia-sia, 

walau pemujaan berhala yang dibangun oleh manusia sangatlah kuat. Pemujaan 

tersebut seringkali sangat sadis, selalu melecehkan dan menyebabkan pelaksanaan 

tindakan-tindakan keji:  

 

“Janganlah kauserahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan 

kepada Molokh, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu; … 

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan 

perempuan, … Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab 

dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan dari depanmu telah 

menjadi najis …” (Imamat 18:21-25) 

 

Kebutuhan manusia untuk menyembah telah dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh 

sistem-sistem penyembahan berhala. Alkitab tidak menyalahkan kekejaman tersebut 

kepada apapun, kecuali kepada kecenderungan berbuat jahat yang terdapat dalam diri 

kita. Kesalahan itu sepenuhnya diletakkan di kaki orang-orang yang merencanakan 

atau melakukannya. 

 

Di setiap jaman, terdapat mereka-mereka yang telah merancang atau turut-serta dalam 

praktek berhala, dan menjalani kebejatan tindakan-tindakan tersebut. Dari hal-hal 

semacam itulah Allah Israel ingin menyelamatkan kaum Yahudi, maupun 

menyelamatkan kita saat ini melalui karya Tuhan Yesus Kristus. 

 

Tetapi bagaimana dengan “roh-roh jahat” di jaman Yesus? Penjelasan yang diberikan 
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mengenai penyembuhan-penyembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus sangatlah rinci dan 

jelas. Keunggulan Kristus atas segala jenis penyakit dan kecacatan merupakan apa 

pesan utama Injil. Maka, orang buta, orang lumpuh, orang tuli, orang gila, bercacat, 

orang kusta dan sebagainya. Bahkan orang mati, mereka dihidupkan kembali dan 

disembuhkan. Pria, wanita, anak-anak, kaya, miskin, orang Yahudi dan bangsa-bangsa 

lain – merupakan bagian dari mereka yang turut menikmati berkat mulia tersebut.  

 

Dan berkat mukjijat-mukjijat Yesus terus berkelanjutan. Orang-orang lapar diberi 

makan, badai di lautan ditenangkan, dan di atas semua itu, orang-orang yang berdosa 

dan tidak memiliki harapan menemukan kasih dan dipulihkan. Kuasa Kristus atas 

segala hal adalah tak terkalahkan.  

 

Kekuatan penyembuhannya dihubungkan dengan misi kerohaniannya, yaitu 

pembawaan Injil dan penebusan dosa bagi umat manusia: 

 

“Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: Kepadamu 

Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu! 

Dan seketika itu juga bangunlah ia …” (Lukas 5:24,25)  

 

Tujuan Tuhan adalah penyelamatan para pendengarnya. Kuasa besar, mukjijat-

mukjijat dan tindakan-tindakan kasihnya juga merupakan perwujudan dari kuasanya 

untuk memulihkan kehidupan yang retak, membuka benak pemikiran, dan 

memberikan kehidupan bagi orang-orang yang mati dalam perbuatan-perbuatan dosa.  

 

Orang-orang Kerasukan dan Sakit 

 

Salah satu kuasanya adalah kuasa mutlak dia atas roh-roh jahat. Marilah kita anggap, 

demi tujuan pembahasan ini, bahwa roh-roh jahat sesungguhnya adalah mahluk-

mahluk jahat dari dunia yang telah merasuki tubuh dan pikiran manusia. Hal ini 

menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus menyalahkan orang-orang 

penderita tersebut, bahwa mereka sesungguhnya pantas untuk menderita apa yang 

mereka alami? Apakah ia menyatakan kepada mereka, ketika ia telah menyembuhkan 

mereka, bahwa penderitaan mereka adalah karena dosa-dosa mereka? Apakah ia 

mengatakan bagaimana mereka telah kerasukan, dan selebihnya, bagaimana untuk 

menghindari hal yang sama di masa depan? Apakah ia pada dasarnya mewanti-wanti 

orang, yaitu mereka yang tidak pernah menderita serangan roh-roh jahat, apa yang 

harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan untuk dirasuki? Jawaban dari semua 

itu adalah, Tidak. Yesus melaksanakan penyembuhan, tetapi tidak memberikan 

perintah-perintah lanjut mengenai roh-roh jahat.  

 

Bukankah hal itu menakjubkan, jika terdapat roh-roh jahat yang berusaha mencelakai 

umat manusia? Tulisan-tulisan Injil bisu mengenai masalah ini. Yesus tidak 

mengatakan orang-orang yang mungkin dirasuki, ataupun orang-orang di sekitar 

mereka, apa yang harus dilakukan jika mereka dirasuki oleh roh-roh jahat seperti itu.  

 

Tidak terdapat bukti apapun dari Injil bahwa seorangpun dari penderita yang 

disembuhkan oleh Yesus terlibat dengan sekte-sekte roh-roh jahat, atau telah terlibat 

dalam dosa murtad. Apa yang disebabkan oleh roh-roh jahat tersebut sepertinya hanya 

menyebabkan kebutaan yang menyedihkan, kebisuan, epilepsi (kejang) atau kegilaan. 
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Di beberapa kasus, roh-roh jahat dihubungkan dengan penderitaan-penderitaan 

tersebut. Ketika roh-roh jahat diusir, orang tersebut menjadi normal.  

 

Jika kita harus mempercayai mahluk roh yang jahat, tetap tidak dapat ditemukan 

ajaran Yesus tentang mereka, dan ajaran tentang bagaimana kita dapat menjadi korban 

pengaruh mereka. Kebisuan ini sangat membingungkan, dan patut untuk 

membangkitkan keraguan akan keberadaan roh-roh jahat seperti yang dipercayai oleh 

orang-orang jaman sekarang. Tentu saja tidak terdapat apapun di ajaran Yesus yang 

mengatakan bahwa kita harus peduli. Sekali lagi, tidak ada sama sekali kesan bahwa 

mereka yang menderita memiliki hubungan dengan penyebaran ajaran-ajaran jahat.  

 

Semakin kita membaca tulisan-tulisan Injil dan merenungkannya, semakin kita ditarik 

kepada kesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi korban roh-roh jahat adalah 

orang-orang yang memiliki panca indera atau tubuh normal, baik untuk sementara 

waktu atau selamanya. Maka orang-orang buta, bisu dan tuli tidak dapat 

berkomunikasi dengan sesamanya. Orang-orang epilepsi (kejang) dan orang-orang 

gila tidak dapat berhubungan dengan teman-teman atau keluarga mereka, entah untuk 

waktu singkat atau sepanjang waktu. Seolah-olah terdapat dua hal yang terjadi pada 

waktu bersamaan: kita tidak melihat roh-roh jahat bekerja di orang buta kecuali 

melalui kebutaannya. Roh-roh jahat dan kebutaan dianggap sama. Di satu kasus, 

orang yang bisu dikatakan memiliki “setan yang membisukan” (Lukas 11:14). 

 

Dengan kata lain, selain bahasa yang digunakan (yang akan kita bahas nanti), 

sepertinya tidak terdapat unsur-unsur lain dalam penyembuhan itu jika kita hanya 

menganggap mereka sebagai kasus-kasus medis (yang memerlukan pengobatan?). 

Melalui anggapan ini, ajaran-ajaran Yesus tidak ada yang hilang.  

Tetapi, terdapat beberapa pokok yang sulit untuk dijelaskan, seperti: 

 

1. Yesus menegur roh-roh jahat; 

2. Roh-roh jahat menjawab; 

3. Roh-roh jahat diusir dan pergi. 

 

Mengapa bahasa seperti itu digunakan jika roh-roh jahat tidak ada? Beberapa orang 

menjelaskan bahasa itu dengan mengatakan bahwa Yesus menggunakan tata-cara 

berbincang yang berlaku di jamannya, karena demikianlah bagaimana orang-orang 

berpikir dan dapat mengerti. Meskipun penjelasan itu memiliki makna, tetapi kurang 

lengkap. Seakan-akan Tuhan Yesus Kristus mendukung kepercayaan umum yang 

salah. Penjelasan yang lebih dapat dimengerti adalah bahwa Yesus menggunakan 

demi kepentingan penderita suatu bahasa yang dapat dimengerti olehnya. Si penderita 

telah dibilangi oleh orang-orang di sekitarnya bahwa penderitaannya disebabkan oleh 

roh-roh jahat. Yesus harus menangani kenyataan itu dalam melaksanakan 

penyembuhan. 

 

Harus kita perhatikan bahwa Yesus tidak pernah mendukung pemikiran di jamannya 

tentang roh-roh jahat, seperti roh-roh jahat dari orang-orang mati atau roh-roh jahat 

yang berada di bawah perintah Beelzebul. Tidak pula Yesus menghubungkan mereka 

dengan dunia binatang, yang merupakan kepercayaan orang-orang berhala. Bahasa 

Kristus sederhana dan jelas. Dia berhasil dalam penyembuhan melalui kata-katanya. 

Dia tidak menggunakan segala macam perlengkapan para pengusir roh jahat. Adalah 

orang-orang yang tidak mempercayai Kristus yang dari waktu ke waktu disebutkan 
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sebagai para pengusir setan. Kristus memperlakukan mereka yang dianggap telah 

dijangkiti roh-roh jahat sebagai orang-orang sakit, dan dia menyembuhkan mereka. 

Bahasa dia adalah bahasa penyembuhan.  

 

Mengapa roh-roh jahat berbicara? Mengapa Yesus menegur mereka? Dalam tulisan-

tulisan, pada kenyataannya, merupakan campuran antara apa yang dikatakan sebagai 

‘orang berbicara’ atau ‘roh-roh jahat berbicara’, tetapi tidak pernah keduanya 

berbicara pada saat yang bersamaan. Dalam tulisan-tulisan di mana terdapat 

perbincangan adalah kasus-kasus di mana si penderita orang gila. Kenyataan ini 

sangat penting untuk dicatat. Dalam penyembuhannya, Yesus perlu berbicara kepada 

orang yang cacat mental itu. Dia hanya dapat berbuat demikian dalam keterbatasan 

orang itu sendiri. Sangatlah menarik untuk diperhatikan, bahwa apakah roh-roh jahat 

atau orang itu yang menjawab, sesuai dengan catatan Alkitab, perbincangan itu 

bersifat consisten. Tidak terdapat bukti nyata bahwa terdapat dua kepribadian dalam 

perbincangan dengan Yesus.  

 

Tulisan-tulisan itu dapat dimengerti dengan baik dengan menganggap bahwa 

perbincangan tersebut adalah antara seseorang dengan Tuhan, dalam bahasa yang 

dapat ia mengerti, dan Kristus turut serta dalam penggunaan bahasa itu demi 

membebaskan si penderita dari masalahnya. Dengan berbicara seolah-olah terdapat 

roh-roh jahat yang nyata pada dasarnya tidak berbeda dengan menegur demam, 

seperti yang ia lakukan pada penyembuhan di Lukas 4:39. Sangatlah sulit untuk 

melihat apakah ada bahasa lain yang dapat digunakan Tuhan ketika ia berbicara 

dengan orang terperdaya.  

 

Dalam penyembuhan jenis lain, yang mana roh jahat disebutkan, Yesus 

mencampurkan tanah liat dengan ludahnya, dan mengurapi mata orang buta (Yohanes 

9:9). Tindakannya sangat mirip dengan apa yang disebut sebagai penyembuh di jaman 

sekarang. Tetapi Yesus tidak mengajarkan apa yang dipercayai jaman sekarang 

sebagai kuasa mukjijat dari bahan yang digunakan. Dia hanya menggunakan bahan-

bahan itu sebagai cara untuk menjelaskan kepada orang yang akan disembuhkan, 

yaitu cara yang dapat dimengerti oleh si penderita.  

 

Lalu bagaimana dengan kata-kata seperti ini? 

 

“Ia … mengusir banyak setan; Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu 

berbicara, sebab mereka mengenal Dia …” (Markus 1:34)  

 

Telah kita sarankan bahwa segala yang dikatakan oleh orang-orang yang kerasukan 

diungkapkan dalam percakapan biasa. Suara dan kata-kata tersebut adalah milik orang 

yang kerasukan. Ketika mereka berbicara, penggunaan kata mereka menunjukkan 

bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan mereka 

mengenalinya. Dari mana mereka memiliki pengetahuan itu? 

 

Tentu saja, ada kemungkinan bahwa semua itu merupakan keajaiban, di mana 

kedekatan Kristus dengan si penderita mengakibatkan tanggapan dari orang yang 

kerasukan – sebuah tangapan, yang jauh di luar kesanggupannya sehari-hari. Jika itu 

benar, sangatlah sulit untuk mengerti mengapa Kristus ingin membungkam mereka. 

Juga, seandainya terdapat roh-roh jahat, dan mereka menyebabkan orang untuk 

mengakui Kristus, sekali lagi adalah sulit untuk mengerti mengapa Yesus ingin 
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membungkam suara mereka dan bukannya memberikan dorongan.  

 

Jalan pemikiran yang lebih berguna datang dari pengertian bahwa Yesus terkenal 

secara luas (Markus 1:28). Bahkan, gara-gara itulah orang-orang yang kerasukan dan 

sakit dibawa ke Yesus. Maka tidaklah mengherankan mengapa seorang penderita 

memiliki pengetahuan tentang Yesus. Sebagai bukti, kita memiliki contoh-contoh lain 

akan orang-orang yang putus asa, tetapi percaya. Orang-orang yang mengakui Kristus 

secara lebih jauh daripada kemauan kebanyakan orang-orang untuk berbuat demikian: 

 

“Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan 

setan dan sangat menderita.” (Matius 15:22) 

 

“Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, 

lalu mereka berseru: "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!.” (Matius 20:30) 

 

Sebelum menyimpulkan bab ini, harus disebutkan bahwa beberapa tulisan Alkitab 

dituliskan setelah hari-hari pelayanan Kristus, yang mana beberapa orang percaya 

telah mengajarkan doktrin roh-roh jahat gaib. Berikut terdapat dua ayat tersebut:  

 

“Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada 

orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-

setan.” (1 Timotius 4: 1) 

 

“Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada 

orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 

karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 

pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-

penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara …” (Efesus 

6:11,12) 

 

Kristus Palsu dan Nabi-nabi Palsu 

 

Terdapat dua kemungkinan untuk menjelaskan ayat-ayat dalam Timotius: entah 

dengan mempercayai bahwa doktrin itu berasal dari roh-roh jahat, atau bahwa 

doktrin-doktrin tersebut memiliki dampak untuk merusak pemikiran orang-orang yang 

menerimanya – tidak peduli dari mana asal gangguan tersebut. Kristadelfia tidak 

percaya bahwa terdapat roh-roh jahat yang dapat menyuntikkan doktrin-doktrin ke 

dalam pemikiran atau benak manusia. Persamaan ini dijelaskan oleh rasul Paulus 

melalui perbandingan antara penderitaan orang-orang yang disembuhkan oleh Kristus, 

dengan distorsi dan kekuatan doktrin-doktrin palsu – terutama yang dirumuskan oleh 

orang-orang jahat. Kita telah tiba pada kesimpulan bahwa firman, “tetapi Roh dengan 

tegas mengatakan”, pada pembukaan dari ayat yang kita bahas. Kapankah Roh itu 

berbicara dengan tegas? Di manakah dalam tulisan-tulisan Alkitab terdahulu terdapat 

pernyataan tegas mengenai masuknya doktrin palsu yang kuat? Terdapat dua kasus:  

 

“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. Camkanlah, Aku sudah 

mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.” (Matius 24:24,25) 
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“Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk 

ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari 

antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu 

mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya 

mengikut mereka.” (Kisah Para Rasul 20:29,30) 

 

Keduanya merupakan contoh baik yang menunjukkan bagaimana Roh telah berbicara 

tegas. Orang-orang yang percaya telah diperingati. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi 

palsu akan muncul, mereka akan berusaha untuk menarik jemaat dan melakukan 

tanda-tanda yang akan diterima oleh orang-orang yang kurang yakin dalam imannya. 

Inilah kuasa untuk membujuk dan menipu yang membuat doktrin-doktrin seperti 

ajaran-ajaran membuai mengenai allah palsu di Perjanjian Lama: 

 

“Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang 

dengan beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya.” (Ulangan 

11:16) 

 

Di Perjanjian baru, terdapat contoh yang hampir sama mengenai peringatan dan 

tanggapan orang-orang yang mendengarnya. Pada saat penulisan, kemungkinan 

kepada jemaat di Efesus, rasul Yohanes mengatakan: 

 

“Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi 

ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi 

palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia … Itulah tandanya … roh 

yang menyesatkan.” (1 Yohanes 4:1,6) 

 

Kepada jemaat yang sama, Tuhan Yesus mengirimkan pesan yang tertulis dalam buku 

Wahyu: 

 

“Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku 

tahu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa 

engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang 

sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.” 

(Wahyu 2:2) 

 

“Roh yang menyesatkan” merupakan pesan yang dibawakan oleh nabi-nabi palsu, dan 

berhubungan dengan “roh-roh penyesat” dan “ajaran setan-setan”, yang dituliskan 

Paulus kepada Timotius. Baik Kristus maupun Paulus tidak memberikan kesan bahwa 

oknum sesungguhnya adalah roh jahat di belakang nabi palsu. Di setiap kasus, si nabi 

palsu-lah yang harus dihakimi dan ajaran mereka-lah yang harus ditolak. Alkitab 

mengajarkan cara menangani masalah-masalah seperti itu. Sebaliknya, tidak terdapat 

ajaran tentang cara menangani roh-roh gaib yang jahat dalam Alkitab. 

 

Tetapi, beberapa orang akan mengatakan: bukankah bahasa di Efesus 6 yang dikutip 

di atas cukup untuk menunjukkan bahwa para jemaat sesungguhnya berperang 

melawan dunia gaib? Tidak! Paulus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan 

kepada jemaat Efesus – yang saat itu dikelilingi oleh kepercayaan-kepercayaan akan 

berhala dengan berbagai kuasa jahatnya – macam peperangan yang sedang kita 

hadapi. Kita adalah tentara Kristus. Tetapi kita tidak melakukan perang badaniah; kita 

menghadapi pertentangan rohaniah, yakni pertempuran dalam pikiran. Di satu sisi 
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terdapat Firman Allah, dan di sisi lain terdapat sistem agama yang tidak mengajarkan 

Injil asli. Sistem-sistem tersebut memiliki susunan pemerintahan yang digambarkan 

oleh Paulus sebagai: “pemerintah-pemerintah, … penguasa-penguasa, … penghulu-

penghulu dunia yang gelap ini, … roh-roh jahat di udara”. Terdapat tulisan-tulisan 

Alkitab lain yang mengatakan hal sama: 

 

“Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan 

Tuhan dan Yang Diurapi-Nya.” (Kisah Para Rasul 4:26) 

 

“… kami memberitakan hikmat …yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, … 

tetapi … hikmat Allah … Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, 

sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan 

yang mulia.” (1 Korintus 2:6-8) 

 

Oleh karena itu, kita dapat dengan aman mengamalkan kata-kata Paulus terhadap 

orang-orang Efesus. Peperangan para umat adalah terhadap segala sesuatu yang dapat 

menghancurkan iman mereka. Mereka mungkin harus menderita di bawah 

pemerintahan yang kejam (seperti yang dialami Paulus ketika ia berada di Efesus), 

atau berdiri dan dihakimi pada saat iman-iman palsu bangkit dan memasuki 

persekutuan mereka (seperti yang dilakukan Paulus di Efesus ketika ia membela Injil 

terhadap penguasa-penguasa Yahudi yang menentangnya dan berpegang teguh kepada 

tradisi-tradisi manusia). Serangan bertubi-tubi dari semua yang jahat akan jatuh jika 

menghadapi baju baja Allah seorang pejuang beriman, dan senjata Firman Allah dan 

doa. Tidak ada satupun di ayat-ayat Efesus yang memerlukan kepercayaan bahwa 

peperangan seorang umat adalah terhadap roh-roh gaib yang jahat. Sebagai seorang 

Kristen, kita mencari untuk memelihara iman yang sejati dan karakter seperti Allah, 

menentang dunia yang penuh dengan kuasa dan pengaruh. Seperti yang dikatakan 

Yesus Kristus:  

 

“Kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.” (Yohanes 16:33) 

 

Dan rasul Yohanes kemudian menambahkan catatan indah ini:  

 

“Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.” (1 Yohanes 5:4) 
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18. MALAIKAT-MALAIKAT 

 

Malaikat-malaikat seringkali disebutkan baik di Perjanjian Lama maupun Baru. Jelas 

kita dimaksudkan untuk memiliki pengertian mengenai mereka dan peranannya dalam 

perkara-perkara manusia. Bagi beberapa orang, topik ini hampir merupakan buku 

tertutup. Sedangkan sebagian orang lainnya menghubungkan malaikat-malaikat 

dengan kerubian-kerubian, yaitu mahluk baka yang kekanak-kanakan. Bagi kita 

semua, kemungkinan terdapat gambaran tidak lengkap dalam pengertian kita 

mengenai jenis mahluk dan tugas-tugas malaikat, pada dasarnya karena terdapat 

keterbatasan jumlah informasi yang dapat kita ambil.  

 

Alkitab menyediakan banyak sekali latar belakang pengetahuan, walaupun ini tidak 

berarti semua pertanyaan kita akan terjawab. Apa yang dapat kita ketahui adalah apa 

yang Allah ingin kita ketahui, karena Dia telah mengemukakannya kepada kita. 

Sangatlah tidak bijaksana bagi kita untuk menambahkan semua itu dengan pemikiran 

kita sendiri, atau untuk mengabaikan apa yang telah dituliskan. Berikut adalah 

beberapa ayat Alkitab di mana malaikat-malaikat disebutkan: 

 

1. “Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya (Hagar) dekat suatu mata air di 

padang gurun … Katanya: … "Aku akan membuat sangat banyak 

keturunanmu …” (Kejadian 16:7-10: pertama kalinya kata malaikat dituliskan 

di Alkitab) 

 

2. “Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, … depan tentara Israel” (Keluaran 

14:19) 

 

3. “Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk 

melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah 

Kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, 

janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan 

diampuninya, sebab nama-Ku ada di dalam dia.” (Keluaran 23:20,21) 

 

4. “… seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja, yang dapat membeda-

bedakan apa yang baik dan jahat …” (2 Samuel 14:17) 

 

5. “Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, 

lalu meluputkan mereka.” (Mazmur 34:8) 

 

6. “Ia (Allah) melepaskan kepada mereka murka-Nya yang menyala-nyala, 

kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang 

membawa malapetaka.” (Mazmur 78:49) 

 

7. “Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut singa-singa 

itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku … ” (Daniel 6:23) 

 

8. “… malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, 

anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu …” 

(Matius 1:20) 

 

9. “Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan 
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mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang 

melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya.” (Matius 13:41) 

 

10. “Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke 

dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.” 

(Matius 25:41) 

 

11. “tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia 

yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan 

tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti 

malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah 

dibangkitkan.” (Lukas 20:35,36) 

 

12. “Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: 

“Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.” Dan tentang malaikat-

malaikat Ia berkata: “Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai 

dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api." (Ibrani 1:6,7) 

 

13. “Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga 

sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya.” (1 

Petrus 3:21,22). 

 

Dari ayat-ayat tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang membantu 

dan menenangkan pikiran kita, dan memahami kesulitan-kesulitan dalam karya para 

malaikat.  

 

Pembawa Pesan-pesan Allah’s  

 

Pada kelima contoh pertama, jelas sekali bahwa malaikat-malaikat melaksanakan 

pekerjaan baik bagi Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Seperti yang telah 

kita pahami sebelumnya, baik di Perjanjian Lama maupun Baru kata “malaikat” 

berarti “pembawa pesan”, dan diterjemahkan demikian pada sejumlah peristiwa 

mengenai manusia yang membawa pesan.  

 

Contoh kelima mengatakan bahwa mereka yang takut terhadap Allah akan berada di 

bawah naungan perlindungan malaikat-malaikat. Berikut adalah pesan Perjanjian Baru 

yang menenangkan mengenai malaikat-malaikat: 

 

“Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk 

melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?” (Ibrani 1:14)  

 

Para malaikat secara langsung bersangkutan, atas nama Allah dan Tuhan Yesus 

Kristus, dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelamatan anak-anak 

Allah. Sejauh mana peranan mereka dalam kerja dan perlindungan tidak dijelaskan 

dalam Alkitab, walaupun peran itu ada. Beberapa petunjuk mengenai keikutsertaan 

mereka diberikan berikut:  

 

“Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu 

orang berdosa yang bertobat.” (Lukas 15:10)  
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Sama saja, kita mengetahui bahwa para malaikat akan terus ada hingga akhir jaman, 

ketika Tuhan Yesus kembali, dan akan turut serta dalam kejadian-kejadian agung 

yang akan menyertai kebangkitan orang-orang mati, pengumpulan mereka kepada 

Tuhan Yesus, dan pemberkatan yang akan menyusul orang-orang beriman. Pada 

beberapa kasus para malaikat akan memiliki peranan tertentu, seperti contohnya:  

 

“Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan 

malaikat-malaikat-Nya …” (2 Tesalonika 1:7) 

 

“Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup 

sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang 

pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung 

langit yang lain.” (Matius 24:31) 

 

Peranan malaikat-malaikat sebagai pembawa pesan, wakil dan pengawas atas dunia, 

akan diserahkan pada waktunya nanti kepada orang-orang kudus di Kerajaan Allah di 

bumi. Orang-orang kudus akan diberikan “pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran 

dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit” (Daniel 7:27). Untuk alasan inilah 

kita membaca: 

 

“Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan 

datang, yang kita bicarakan ini.” (Ibrani 2:5) 

 

Pekerjaan para malaikat di dunia pada dasarnya akan menjadi lengkap ketika Kerajaan 

Allah berada di tangan Kristus dan orang-orang kudusnya. Apa tugas-tugas lain yang 

berada dalam pemikiran Tuhan Allah bagi pembawa-pembawa pesan mulia ini, yang 

telah bekerja tanpa henti mengurus perkara-perkara dunia sejak penciptaan, kita tidak 

tahu.  

 

Mengenai dan pengetahuan mereka yang sekerang, kita memiliki wawsan yang 

diungkapkan di beberapa tempat. Pengetahuan mereka tidak seluas ke-Maha Tahu-an 

seperti Allah. Para malaikat hanya mengetahui apa yang telah diungkapkan Allah 

kepada mereka, tetapi di luar itu mereka mungkin hanya dapat merenungkan, dan 

belum tentu mencapai pengertian mendalam. Kita mengetahui, sebagai contoh, bahwa 

mereka merenungkan nubuat-nubuat mengenai kedatangan pertama Tuhan Yesus 

Kristus – walaupun mereka tidak menemukan jawaban semua misterinya! Petrus 

menuliskan: 

 

“Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, … mereka 

meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh 

Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi 

kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang 

segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu … yaitu hal-hal yang ingin diketahui 

oleh malaikat-malaikat.” (1 Petrus 1:10-12) 

 

Jika, seperti yang telah kita pelajari, semua malaikat Allah adalah pelayan-pelayan 

mutlak dan setia, apakah pengertian kita yang benar tentang malaikat penghancur di 

Mazmur 78:49? Apakah mereka merupakan malaikat-malaikat yang bekerja bagi 

Allah, atau melawanNya? Apakah mereka mahluk-mahluk yang memilki kodrat 

jahat? 
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Sebuah bacaan di Mazmur menjelaskan bahwa malaikat-malaikat penghancur 

dititahkan untuk bekerja oleh Allah. Dia yang mengirimkan mereka untuk 

menghukum orang-orang yang tidak taat. Mereka disebut sebagai malaikat 

penghancur karena pekerjaan yang mereka lakukan, bukan karena mereka bersifat 

jahat. Terdapat beberapa contoh ini di Alkitab (salah satunya di l Tawarikh 21:15.). 

Sama seperti Allah sendiri menimpakan musibah bagi manusia yang berdosa, 

demikian pula para malaikat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan bagi Allah.  

 

Contoh-contoh 7-9 pada daftar di atas menunjukkan kepada kita malaikat-malaikat 

Allah dalam berbagai peran: pelindung, pembawa pesan, atau penghancur. Semua itu 

dilakukan atas nama Allah, yang mereka layani.  

 

“Iblis dan malaikat-malaikatnya” 

 

Di contoh 10 kita mendapati kata-kata menarik: “Iblis dan malaikat-malaikatnya.” 

Seperti yang akan kita lihat, kata-kata tersebut berasal dari perumpamaan Tuhan 

mengenai hari penghakiman. Mereka yang diterima oleh Sang Hakim akan diundang 

menuju kehidupan baka, tetapi mereka yang bersalah akan diperintahkan untuk pergi 

ke api kekal yang telah dipersiapkan bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya. 

 

Mereka yang ditolak telah menolak sendiri pelayanan dalam Tuhan Yesus Kristus 

ketika mereka gagal dalam menjalani kehidupan seorang murid sejati, dan memilih 

untuk mengikuti jalan dosa. Apa yang dikalahkan Kristus melalui kematian, itulah 

yang dipilih mereka untuk diikuti. Mereka berpaling kepada kaum musuh melalui 

dosa-dosa mereka yang berkelanjutan. Bukannya menjadi pembawa pesan (malaikat) 

yang bersikap seperti Kristus, sebagaimana digambarkan oleh pelayan beriman dalam 

perumpamaan. Melainkan mereka memilih untuk menjadi pembawa pesan dosa dan 

cara-cara kehidupan dunia yang disebut oleh Kristus sebagai “Iblis dan malaikat-

malaikatnya”. 

 

Mereka ini ditakdirkan bagi api kekal, yang menggambarkan pemusnahan sempurna 

orang-orang tak beriman. Kata-kata yang sama diutarakan dalam Yudas (ayat 7), 

mengenai penghakiman Allah atas Sodom dan Gomora: mereka telah “menanggung 

siksaan api kekal”.  

 

Dengan cara yang sama, api digunakan untuk mengutarakan kesempurnaan karya 

Allah: dalam menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan dosa (yang digambarkan 

sebagai iblis), kematian dan neraka (yaitu kata yang digunakan Alkitab untuk 

makam), dan dalam penggenapan rencanaNya di dunia: 

 

“… Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api … Lalu 

maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.” (Wahyu 20:10, 

14) 

 

Kembali ke topik tentang malaikat, sangatlah membantu untuk mengetahui bahwa 

terdapat kata Ibrani lain, sama seperti “pembawa pesan” yang merupakan malaikat-

malaikat. Kata itu adalah “elohim”, yang kata dasarnya berarti “kuasa” dan “kuat”. 

Maka Elohim pantas untuk melukiskan ciri-ciri Allah sendiri, dan seringkali dibuat 

unik dengan menggabungkan kata-kata lain yang selanjutnya menentukan bahwa 
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kekuasaan dan kekuatan tersebut berasal dari Allah yang Maha Kuasa. 

 

Kuasa yang dijalankan oleh para malaikat berasal dari kuasa Allah sendiri, yang 

penggunaannya diperbolehkan atas namaNya. Melalui hubungan ini, para malaikat 

dapat menyandang sebutan “elohim”, dan contohnya terdapat di Keluaran 3:2-4 – di 

mana kita secara jelas diberitahu bahwa seorang malaikat tampil seperti nyala api di 

semak duri. Walaupun demikian, ketika malaikat itu berbicara, dia disebut sebagai 

“Allah”, karena kata Ibrani yang digunakan adalah “elohim”. Malaikat-malaikat 

bukanlah Allah sendiri, meskipun baka. Mereka adalah mahluk-mahluk pelayan yang 

digunakan Allah untuk menyalurkan kuasaNya. Dia adalah kuasa dan tujuan dari para 

malaikat. Mereka digunakan pada saat penciptaan (Ayub 38:7); pada penghancuran 

Sodom dan Gomora (Kejadian 19:1,10,16); untuk menuntun anak-anak Israel melalui 

pengembaraan belantara (Keluaran 23:20-23); dalam pemberian hukum Allah kepada 

Musa di gunung Sinai (Kisah Para Rasul 7:53); dan pada sejumlah lagi kejadian lain 

yang tertera di halaman-halaman Alkitab.  

 

Maka dari itu adalah penting untuk memahami bahwa mereka yang dibuat baka oleh 

Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan mereka dari kematian pada kedatangannya 

kembali, akan disebut sebagai “anak-anak Allah” dan dibuat “seperti malaikat-

malaikat” (Lukas 20:35,36) – dan tidak akan pernah mati.  
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19. KEBANGKITAN DAN PENGADILAN 

 

Alkitab menjelaskan dengan sederhana bahwa satu-satunya jalan menuju kehidupan 

kekal bagi para pengikut beriman yang meninggal sebelum kedatangan kembali Yesus 

Kristus adalah melalui kebangkitan dari kematian. Setiap umat beriman yang telah 

hidup sejak jaman Habel, putra beriman Adam, hingga pengikut terakhir yang 

meninggal sebelum kedatangan kembali Yesus ke bumi, bersama-sama tertidur dalam 

kematian. Mereka terbaring dalam debu, menantikan suara Yesus. Pengharapan akan 

kebangkitan dari kematian telah merupakan penghibur bagi anak-anak Allah sejak 

jaman dahulu kala. Itu adalah Sang Harapan. Itu adalah satu-satunya harapan. 

 

Demikianlah apa yang diwartakan oleh para rasul: 

 

“Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka 

tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-

orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang 

banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara 

orang mati.” (Kisah Para Rasul 4:1,2) 

 

“Sebab orang-orang Saduki mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan” (Kisah 

Para Rasul 23:8) 

 

“Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya.” 

(Kisah Para Rasul 17:18) 

 

Kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan orang-orang percaya pada hari akhir 

merupakan unsur penting dari Injil di abad pertama. Mereka merupakan kunci dari 

pengertian kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Tidak seorangpun 

yang mendengar pewartaan para rasul dapat luput dari pengertian pesan mereka: 

bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Terdapat saksi-saksi dari kenyataan 

mulia tersebut, dan pengertian tersebut dijadikan batu penjuru kepercayaan mereka:  

 

“Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah 

saksi.” (Kisah Para Rasul 2:32) 

 

“Demikianlah Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati …” (Kisah Para Rasul 3:15) 

 

“Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah 

dibangkitkan Allah dari antara orang mati …” (Kisah Para Rasul 4:10) 

 

“Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan 

pada kayu salib dan kamu bunuh.” (Kisah Para Rasul 5:30) 

 

“Yesus itu telah dibangkitkan Allah” (Kisah Para Rasul 10:40; 13:30) 

 

“Ia (Allah) memberikan kepada semua orang suatu bukti … dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang mati.” (Kisah Para Rasul 17:31). 

 

Pesan para rasul sangat jelas: Tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada Injil. Kristus telah 
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dibangkitkan dari kematian: pertobatan dan pengampunan dosa telah diumumkan. 

Kebangkitan Yesus merupakan suara sangkakala kemenangannya di Golgota 

 

“Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut 

dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.” (2 Timotius 1:10)  

 

Seluruh struktur keimanan Kristen akan runtuh jika landasan kebangkitan Kristus 

dihilangkan. Tanpa makam yang kosong, tidak terdapat pesan untuk diwartakan, dan 

tidak ada pengharapan untuk dinantikan: 

 

“Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan 

kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang 

mati dalam Kristus … maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari 

segala manusia.” (1 Korintus 15:17-19)  

 

Pewartaan akan salib tanpa pemberitaan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari 

kematian adalah mustahil di Perjanjian Baru. Keduanya merupakan bagian-bagian 

dari satu karya penyelamatan. Dia yang telah diangkat di salib penyiksaan, dan 

terbaring diam di makam, adalah dia yang makamnya menjadi kosong selamanya. 

Itulah Kristus yang telah bangkit, dan naik ke sorga.  

 

Pembaca akan memahami dari bab-bab awal di buku ini bahwa ajaran Alkitab 

mengenai kapan Yesus meninggal di salib menunjukkan bahwa waktu itu dia benar-

benar meninggal. Jika itu bukan merupakan pesan benar, maka Kristus belum 

menaklukkan kematian. Kita percaya bahwa dia menaklukkan kematian karena ia 

“taat sampai mati”. Ajaran yang bertentangan dengan Injil menyatakan bahwa Yesus 

sesungguhnya masih hidup, dan hanya tubuhnya yang tertidur. Ajaran seperti itu 

meruntuhkan kedua segi penyelamatan, terutama:  

 

“yaitu Yesus, yang telah diserahkan (kepada kematian) karena pelanggaran 

(dosa-dosa) kita dan dibangkitkan karena (atau demi) pembenaran kita.” (Roma 

4:25)  

 

Yesus yang mati adalah Yesus yang telah dibangkitkan dan diangkat ke sorga: 

 

“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya 

yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari 

antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.” (1 Petrus 1:3)  

 

“… betapa hebat kuasa-Nya (Sang Bapa) bagi kita yang percaya, sesuai dengan 

kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang mati …” (Efesus 1:19,20)  

 

Umat di abad pertama percaya bahwa makam tersebut kosong, dan bahwa tubuh 

Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan dari makam itu. Tidak terdapat penjelasan 

mengenai bagaimana tubuh itu dipindahkan dapat menggoyahkan kepercayaan 

mereka. Makam itu kosong. Kristus telah bangkit. Mereka mengetahui itu. Mereka 

mengenal orang-orang yang telah mengunjungi makam itu, dan menemukannya 

kosong pada pagi hari di mana kebangkitan itu terjadi. Mereka telah berbicara kepada 

orang-orang yang mendengar perkataan para malaikat di depan makam:  
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“Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-

Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.” (Matius 28:6)  

 

Lebih dari itu, banyak dari umat di abad pertama telah bertemu dengan orang-orang 

yang telah melihat, berbicara dan berjamu bersama Yesus setelah kebangkitannya. 

Mereka sangat yakin. Selanjutnya, bahkan musuh-musuh Yesus tidak pernah 

menyangkal bahwa makam tersebut kosong, dan mereka maupun orang-orang lain 

tidak pernah menunjukkan bukti sebuah mayat untuk menentang berita tentang 

kebangkitan yang mereka benci. Lebih penting lagi, para rasul yang telah gemetar 

dalam kebingungan dan dalam ketakutan mengunci diri ketika Tuhan mereka 

ditangkap, berdiri di tempat umum di Yerusalem dan menyatakan dengan tegas dan 

jelas bahwa Yesus itu hidup untuk selamanya. Kristus telah bangkit!  

 

Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi dasar pewartaan kepastian dari 

kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus. Beginilah bagaimana Kitab Suci 

mengemukakannya:  

 

“Mereka (Petrus dan Yohanes) mengajar orang banyak dan memberitakan, 

bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.” (Kisah Para Rasul 

4:2) 

 

“…aku mengharap akan kebangkitan orang mati.” (Kisah Para Rasul 23:6) 

 

“…bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar 

maupun orang-orang yang tidak benar.” (Kisah Para Rasul 24:15) 

 

“Mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang 

mati?” (Kisah Para Rasul 26:8) 

 

“… bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama 

yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan 

terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.” (Kisah Para Rasul 

26:23) 

 

Kristus telah Bangkit 

 

Meskipun kebangkitan Yesus sudah pasti, bid’ah perlahan-lahan mempengaruhi umat 

di Korintus yang awalnya mendengar Injil dari rasul Paulus. Mereka mempercayai 

kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi beberapa dari mereka mulai menyebarkan 

keraguan mengenai kebangkitan umat yang percaya. Jawaban Paulus untuk 

menentang ajaran tersebut adalah:  

 

“Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak 

dibangkitkan.” (1 Korintus 15:13)  

 

Alangkah anehnya! Kaum bid’ah berkata: kita percaya akan kebangkitan Yesus, tetapi 

kita tidak mempercayai kebangkitan orang-orang kudus. Jawaban Paulus mengejutkan 

mereka: ‘Jika kamu tidak percaya akan kebangkitan orang-orang kudus, kamu tidak 

dapat mempercayai kebangkitan Kristus.’ Untuk menyangkal satu, kata Paulus, 
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adalah menyangkal yang lainnya.  

 

Tetapi mengapa pendapat seperti itu berlaku? Apakah pokok penting yang ada dalam 

benak Paulus? Apalagi, sepertinya tidak masuk akal untuk mengajukan pendapat, 

bahwa karena seseorang tidak mempercayai kebangkitan orang-orang mati di masa 

depan, maka ia menyangkal kebangkitan Kristus dua ribu tahun yang lalu. 

 

Jawabannya sederhana dan menarik. Kebangkitan di masa depan dan kebangkitan 

Yesus merupakan bagian dari satu kebangkitan. Jadi seperti ada buah yang matang 

dahulu dan telah dipetik, sementara masa panen yang utama masih akan datang. 

Demikian persis apa yang dipercayai para rasul:  

 

“bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama 

yang akan bangkit dari antara orang mati …” (Kisah Para Rasul 26:23) 

 

“Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga 

kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti 

semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang 

akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap 

orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka 

yang menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya.” (1 Korintus 15:21-23)  

 

Dengan kata lain, berdasarkan pesan Injil, adalah mustahil untuk mempercayai 

kebangkitan Kristus tanpa mempercayai kebangkitan orang-orang kudus. Untuk 

menyangkal satu adalah menyangkal keduanya. Dan itu akan menghancurkan harapan 

akan penyelamatan: 

 

“Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak 

dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan 

kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-

orang yang mati dalam Kristus.” (1 Korintus 15:16-18)  

 

Pengakuan tulus akan kepercayaan terhadap kebangkitan Yesus juga menyatakan 

kepercayaan seseorang bahwa orang-orang kudus yang mati akan menerima 

kehidupan kekal melalui kebangkitan dari kematian pada kedatangan Kristus yang 

kedua. Semua bagian pesan Injil merupakan bagian dari keseluruhan. Untuk 

menghancurkan satu bagian akan memutarbalikkan kebenaran penyelamatan. Tidak 

akan mengherankan pembaca bahwa orang-orang beriman di Perjanjian Lama berbagi 

dalam pengharapan kebangkitan dari kematian yang sama: 

 

“Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu 

bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu.” (Mazmur 17:15)  

 

“Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri …mereka 

meluncur ke dalam dunia orang mati … perawakan mereka hancur … Tetapi 

Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab 

Ia akan menarik aku.” (Mazmur 49:14-16)  

 

“… orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan 

bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah 
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dan bersorak-sorai! Sebab embun TUHAN ialah embun terang, dan bumi akan 

melahirkan arwah kembali.” (Yesaya 26:19)  

 

“Akan Kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati, akan Kutebuskah 

mereka dari pada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut, di manakah 

tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati?” (Hosea 13:14)  

 

“… akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah 

terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu 

bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis 

dalam Kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam 

debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian 

untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.” (Daniel 12:1-2)  

 

Tidur dalam Kematian 

 

Bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut selaras. Orang-orang mati akan 

dibangunkan dan bangkit dari makam di mana mereka saat ini tertidur dalam debu. Ini 

akan menjadi pagi yang penuh sukacita bagi orang-orang saleh,, karena akibat dari 

pembangunan mereka adalah kehidupan kekal; kematian tidak memiliki kuasa atas 

mereka lagi. Ini adalah kebenaran sederhana, satu-satunya kebenaran. Mereka percaya 

bahwa orang mati benar-benar mati, dan kehidupan kekal akan datang melalui 

kebangkitan. Bandingkan kedua ayat berikut yang menggambarkan apa yang 

dipegang oleh umat di jaman dahulu sebagai iman dan pengharapan:  

 

“Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak 

dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke 

tanah; pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang 

yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN, 

Allahnya.” (Mazmur 146:3-5)  

 

“Orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit 

pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah …” 

(Yesaya 26:19)  

 

Kebangkitan adalah suatu kebalikan dari proses kematian. Kata yang digunakan oleh 

penulis Perjanjian Baru berarti “berdiri kembali”. Allah yang pada mulanya 

menciptakan manusia dari debu, dapat menciptakan kembali orang-orang yang 

tertidur dalam debu. 

 

Tubuh manusia mengandung segala unsur ketidaksempurnaan. Tubuh itu dilahirkan 

dengan kematian yang sudah ada dan bekerja di dalamnya; kematian itu bekerja di 

bawah pengaruh kedosaannya. Penurunan akhirnya ke dalam makam adalah akhir 

yang pantas baginya.  

 

“Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti 

bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur.” (1 Petrus 1:24)  

 

Bagi yang diselamatkan, beban daging akan dibuang.  
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Pengharapan akan Kehidupan Kekal 

 

Ajaran Alkitab sangat jelas. Penyelamatan yang sesungguhnya adalah penyelamatan 

tubuh. Karena tubuh sangatlah penting dalam kehidupan sekarang, demikian pula 

dalam kehidupan kekal. Tetapi, kerangka manusia yang saat ini penuh dengan beban 

dan kerapuhan, akan diubah menjadi sesuatu yang mulia dan indah. Kebangkitan dari 

kematian adalah awal dari perubahan luar biasa yang tetap, yang akan dinikmati oleh 

umat beriman, dan hanya mereka yang setia. Berikut terdapat beberapa pernyataan 

Perjanjian Baru:  

 

“Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan 

kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. … kita 

sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.” 

(Roma 8:21-23)  

 

“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)  

 

“Kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi … 

Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya 

tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa 

menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup.” (2 Korintus 

5:2-4)  

 

“Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan 

yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang 

dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 

mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang 

tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan.” (1 Korintus 15:53,54)  

 

Kemenangan atas kematian tidak diterima dengan cara menghindari kematian, 

melainkan melalui kebangkitan dari kematian, dan melalui kebahagiaan luar biasa 

para orang beriman ketika kehidupan kekal dianugerahkan kepada mereka oleh Yesus 

Kristus. Kepercayaan akan inilah yang ditawarkan oleh Paulus sebagai penghibur bagi 

orang-orang Tesalonika yang berkabung dan telah ditinggalkan oleh orang-orang 

tercinta yang mati dalam Kristus. Dia tidak menawarkan harapan lain. Hanya terdapat 

satu harapan, yaitu:  

 

“Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui 

tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-

orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya, 

bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka 

yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama 

dengan Dia … Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu 

malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun 

dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; … 

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu 

hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.” (1 
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Tesalonika 4:13-18)  

 

“Apabila Ia (Yesus) datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-

orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya.” (2 

Tesalonika 1:10)  

 

“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 4:8)  

 

“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.” (1 Yohanes 3:2)  

 

“Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi 

malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu (yaitu sesudah kedatangannya) Ia akan 

membalas setiap orang menurut perbuatannya.” (Matius 16:27)  

 

“Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan 

sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan 

diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan 

diri-Nya sekali lagi (datang kembali) tanpa menanggung dosa untuk 

menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.” (Ibrani 

9:27-28)  

 

Bobot dan keselarasan pengertian ayat-ayat tersebut benar-benar menakjubkan. Hari 

kedatangan-nya yang kedua merupakan waktu untuk penganugerahan, kemuliaan dan 

penyelamatan. Karena alasan-alasan kuat inilah ajaran-ajaran mengenai Kedatangan 

Kedua-nya memiliki tempat penting di Perjanjian Baru. Tanpa Kedatangan Kedua, 

semuanya sia-sia belaka.  

 

Penghakiman 

 

Pembaca yang teliti akan melihat bahwa sebagian dari ayat-ayat yang dikutip 

menyebutkan “penghakiman”, “hakim yang adil” dan “membalas setiap orang 

menurut perbuatannya”. Kapankah Hari Penghakiman? Apa yang akan diputuskan, 

atau dijelaskan pada Penghakiman itu? Siapa yang akan dihakimi? Apa yang akan 

terjadi kepada orang-orang yang ditolak pada Penghakiman itu? 

 

Ajaran Alkitab sangat jelas. Hari Penghakiman adalah pada waktu kedatangan 

kembali Kristus ke bumi: 

 

“Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup 

dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi 

penyataan-Nya (pada kedatangannya) dan demi Kerajaan-Nya.” (2 Timotius 4: 1)  

 

“Bahwa Dialah (Yesus) yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang 

hidup dan orang-orang mati.” (Kisah Para Rasul 10:42)  



157 

 

“Hakim yang adil, pada hari … kedatangan-Nya.” (2 Timotius 4:8)  

 

“Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil yang 

kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati 

manusia, oleh Kristus Yesus.” (Roma 2:16)  

 

“Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah (di takhta 

pengadilan Kristus) … Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi 

pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.” (Roma 14:10,12)  

 

“Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap 

orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya 

dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.” (2 Korintus 5:10)  

 

“Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan 

datang. Ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia 

akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang 

akan menerima pujian dari Allah” (1 Korintus 4:5)  

 

“Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 

membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.” (Wahyu 22:12)  

 

“Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia 

akan membalas setiap orang menurut perbuatannya … pada hari, bilamana 

Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu 

yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.” (Roma 2:5-6, 16)  

 

Allah telah menyerahkan karya penghakiman tersebut di tangan Putra-Nya. Hari 

Penghakiman akan terjadi ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi. Orang-orang yang 

akan dihakimi akan terdiri dari dua golongan: mereka yang disetujui, dan mereka 

yang tidak. Dengan kata lain, tujuan dari penghakiman adalah untuk menjelaskan 

penaksiran adil Allah. Keputusan Hakim adalah kritis dan mutlak. Pokok 

persoalannya adalah kehidupan kekal atau penolakan. Tidak ada yang lebih penting. 

Beberapa pengamatan ayat Alkitab mengenai hal ini sesungguhnya menjadi 

pertimbangan bagi kita semua:  

 

“Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang 

berdosa dalam perkumpulan orang benar; sebab TUHAN mengenal jalan orang 

benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.” (Mazmur 1:5,6)  

 

“Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, 

akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk 

mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.” (Daniel 12:2)  

 

“Sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan 

mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan 

bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan 

bangkit untuk dihukum.” (Yohanes 5:28,29)  
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“Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang 

baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari 

perbendaharaannya yang jahat … Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang 

harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut 

ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan 

dihukum.” (Matius 12:35-37)  

 

Jelas sekali hasil dari penghakiman yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus akan 

ditentukan oleh orang-orang yang terlibat. Tidak terdapat keraguan bahwa Tuhan 

Yesus itu pengampun dan penuh belas kasihan, dan, seperti Sang Bapa, tidak 

menginginkan seorangpun untuk binasa. Walaupun demikian, beberapa akan binasa. 

Mereka akan selamanya disingkirkan dari hadapan Kristus, yang telah bertekad untuk 

menyelamatkan mereka. Orang-orang seperti itu telah menggagalkan 

pengampunannya melalui kesengajaan dalam tindakan kehidupan mereka. Contohnya 

adalah orang-orang yang telah memperlakukan sesamanya dengan bengis dan tanpa 

pengampunan, mereka akan memetik apa yang telah mereka taburkan:  

 

“Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan 

dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 

kepadamu.” (Matius 7:2)  

 

Orang-orang yang telah bertindak serakah dalam mengejar kekayaan dan melupakan 

harta berharga hal-hal yang kekal, akan menemukan, walaupun terlambat, kebodohan 

tindakan mereka: 

 

“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah 

beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan 

berbagai-bagai duka.” (1 Timotius 6:10)  

 

“Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang 

ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam 

dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa 

menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu.” (Galatia 

6:7,8)  

 

Sama saja, mereka yang menyimpang dari kebenaran asli ajaran Kristus tidak akan 

memasuki Kerajaan Allah: 

 

“Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya 

menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di 

antara mereka … yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan 

bahwa kebangkitan kita telah berlangsung (di masa lalu) …” (2 Timotius 2:16-18)  

 

Di hadapan takhta penghakiman Kristus, orang-orang seperti itu akan dilemparkan ke 

dunia. Di sanalah tempat mereka yang sesungguhnya, karena mereka telah memilih 

jalan dunia daripada jalan Allah. Meskipun mereka punya segala kesempatan dan 

pengetahuan akan jalan penyelamatan, secara menyedihkan mereka akan gagal 

sebagai akibat kemauan mereka sendiri. Bukannya memilih Kristus, mereka memilih 

diri sendiri; kemudian bukannya pertama-tama mencari Kerajaan Allah dan 

kebenaran-Nya, mereka mengejar berbagai macam kepentingan-kepentingan dunia. 
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Apa yang akan terjadi kepada mereka yang telah menolak Kristus? Pada awalnya 

mereka akan merasakan penyesalan luar biasa:  

 

“Akan terdapat ratap dan kertak gigi.” (Matius 8:12).  

 

Penyesalan inilah yang menjelaskan kesadaran mereka bahwa jalan yang telah mereka 

pilih membawa mereka menuju kehancuran, meskipun mereka berdiri di hadapan 

Tuhan kehidupan. Penyesalan pahit mereka sia-sia, waktu untuk pertobatan telah 

berlalu. Itu akan merupakan saat penentuan. 

 

Akankah terdapat penghabisan terhadap keadaan yang menyedihkan itu? Tentu! 

Keadaan itu tidak dapat berkelanjutan selamanya, karena orang-orang yang ditolak 

tidak akan hidup kekal. Seperti semua orang yang dibangkitkan dari kematian, mereka 

adalah fana. Dan kebalikan dari orang-orang kudus yang akan dikenakan pakaian 

kebakaan, mereka akhirnya akan menerima kebinasaan. Apakah kebinasaan itu akan 

dijatuhkan kepada mereka? Ataukah mereka harus menantikan kematian secara 

normal? Alkitab tidak mengatakan. Walaupun demikian, terdapat beberapa petunjuk:  

 

“Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi 

yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang 

berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.” (Matius 

10:28)  

 

“Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu 

mahkota kehidupan. … Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa 

oleh kematian yang kedua.” (Wahyu 2:10,11)  

 

Takdir dari orang-orang yang ditolak adalah untuk “menderita kematian yang kedua”, 

yaitu mengalami kebinasaan jiwa dan raga. Dalam kata-kata itu terdapat isyarat 

bahwa kebinasaan akan dijatuhkan kepada mereka, bukan kematian yang normal. Itu 

akan merupakan kematian kedua, dan tidak terdapat kesempatan untuk dibangkitkan 

kembali. Kebinasaan jiwa dan raga merupakan kebinasaan sempurna, yaitu badan 

akan dihancurkan dan nafas kehidupan kita ditarik kembali untuk selamanya.  

 

Neraka 

 

Sebagian orang telah mempertanyakan pengertian kata “neraka” dalam Matius 10:28, 

maupun apakah kata tersebut menunjukkan keberadaan dalam penyiksaan abadi bagi 

orang-orang yang ditolak. Penghukuman abadi atau penyiksaan di api neraka 

merupakan kepercayaan yang awalnya berasal dari ajaran doktrin jiwa baka (jiwa 

yang tidak dapat mati). Dengan ajaran tersebut, perlu untuk menentukan nasib orang-

orang baik ataupun jahat pada saat kematian. Secara tradisi, orang-orang baik 

ditempatkan di sorga, sedangkan orang-orang jahat di api-neraka. Kepercayaan seperti 

itu melecehkan Alkitab, karena menempatkan hari penghakiman pada saat kematian 

seseorang, yang sama sekali tidak didukung oleh Alkitab. Hari Penghakiman adalah 

hari Kristus, yaitu hari Kedatangan-nya yang Kedua.  

 

Walaupun demikian, kebetulan kata “neraka” di Matius 10:28 memang dihubungkan 

dengan api, meskipun bukan api-neraka kepercayaan takhyul. Melainkan neraka yang 

dimaksudkan Yesus adalah nasib orang-orang yang ditolak di hadapan takhta 
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penghakiman, dan sama sekali tidak berhubungan dengan ajaran doktrin palsu api-

neraka bagi jiwa yang meninggal. Kata tersebut adalah “Gehenna” (dalam bahasa asli 

Alkitab), yang mana pengertiannya telah kita bahas sebelumnya. Bagi setiap kaum 

Yahudi yang hidup saat itu, Gehenna memiliki arti khusus. Mereka telah 

menggunakan kata tersebut, ataupun kata dasarnya dalam bahasa Ibrani, selama 

berabad-abad. Kata itu berarti “lembah Ben-Hinom” (baca Yosua 15:8), dan 

merupakan tempat yang terkenal kejelekannya di bagian barat daya Yerusalem. 

Penyembahan berhala kejam telah dilakukan di sana, dan anak-anak kecil telah 

dibakar kepada tuhan Molokh (baca 2 Tawarikh 28:3 dan Yeremia 32:35). Upacara-

upacara keji dan memuakkan tersebut dihapuskan oleh raja-raja Yudea yang baik, dan 

mereka menajiskan tempat itu (2 Raja-Raja 23:10). Tampaknya Gehenna telah 

menjadi tempat pembuangan sampah, bahkan mayat para penjahat dikatakan dibuang 

di situ. Maka betapa pantasnya Kristus menggunakan kata tersebut untuk 

menggambarkan pemusnahan orang-orang jahat. Mereka akan dihanguskan, seolah-

olah mereka tidak pernah hidup: 

 

“… mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.” (Mazmur 1:4)  

 

“Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti 

jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman TUHAN semesta 

alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka.” (Maleakhi 4:1)  

 

“… debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.” 

(Matius 3:12)  

 

Perbedaan antara orang-orang kudus dan fasik pada hari penghakiman tersebut akan 

merupakan perbedaan antara sukacita abadi dengan kematian abadi. 

 

Terakhir, orang-orang seperti apakah yang akan berdiri di depan Kristus untuk 

penghakiman? Apakah semua orang yang pernah hidup akan berada di sana? Jika 

tidak, apa yang menentukan pemilihan untuk berada di sana? Tentu saja, seperti 

penghakiman yang lain, terdapat hubungan antara orang yang akan diadili dengan 

hukum yang mana mereka akan diadili. Dalam perkara ini, hukumnya adalah hukum 

Allah, dan hakim yang ditunjuk oleh Allah adalah Tuhan Yesus Kristus:  

 

“Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman 

itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama 

seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga 

tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia.” (Yohanes 5:22,23)  

 

Awal dari hubungan dengan Kristus, dan oleh karena itu dengan Sang Bapa, adalah 

melalui pesan Injil dan sejauh mana kemauan kita untuk menerimanya: 

 

“Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia 

yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum …” 

(Yohanes 5:24)  

 

“Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang 

percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang 

mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi 
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hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 

menyelamatkannya. Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-

Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan 

menjadi hakimnya pada akhir zaman.” (Yohanes 12:46-48)  

 

Firman Kristus adalah firman penyelamatan, maupun firman penghakiman. Orang 

yang mendengar dan menerimanya dengan kerendahan hati iman dan kepatuhan akan 

diselamatkan; orang yang dengan kesadaran penuh menolak Tuhan dan firmannya 

akan dihakimi oleh Tuhan yang sama, sesuai dengan firman yang sama:  

 

“Pada hari waktu mana … hukuman Allah yang adil akan dinyatakan… bilamana 

Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu 

yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.” (Roma 2:5,16)  

 

“Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum 

Taurat.” (Roma 2:12)  

 

“Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum 

yang memerdekakan orang.” (Yakobus 2:12)  

 

Tetapi siapakah yang akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan firman Allah 

melalui Kristus? Kita tahu bahwa para pelayan beriman dan tidak beriman akan hadir, 

karena demikianlah apa yang diajarkan Perjanjian Baru. Maka persekutuan Roma 

diberitahu:  

 

“Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. … Demikianlah 

setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya 

sendiri kepada Allah.” (Roma 14:10-12)  

 

Maka Paulus telah menjelaskan, bahwa semua orang yang telah menjawab panggilan 

kepercayaan dan pembaptisan akan hadir di depan Kristus untuk memberi 

pertanggungjawaban tentang pelayannan mereka. Ini akan mereka lakukan, apakah 

pelayanan mereka baik atau buruk.  

 

Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang telah secara sadar menolak menjadi 

hamba Kristus dan tidak pernah menerimanya? Pengadilan macam apakah yang akan 

mereka hadapi? Alkitab mengatakan bahwa mereka akan dihakimi oleh Kristus, dan 

Kristus akan menghakimi mereka saat ia kembali ke dunia ini. Berdasarkan prinsip-

prinsip apakah pengadilan tersebut akan dilaksanakan? Pertama-tama, mereka yang 

dihakimi akan menyadari sepenuhnya apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada hal 

yang sepele tentang keterlibatan mereka di hari penghakiman. Orang-orang tersebut 

telah dengan sengaja mengambil keputusan mengenai Kristus dan firmannya. 

Demikian adalah beberapa ayat dari Yohanes 12: 

 

“Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang …” 

“Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku …” 

“Firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir 

zaman.” 

 

Orang yang telah menolak adalah orang yang paham bahwa Kristus adalah terang, dan 
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telah memutuskan untuk menolaknya: dia sadar akan tuntutan Firman Allah, dan tidak 

mau menerimanya. Allah mengetahui siapa-siapa yang bertanggungjawab kepada 

Kristus berdasarkan syarat itu. Tentunya orang tersebut juga menyadarinya sendiri.  

 

Terdapat contoh-contoh jelas tentang jenis orang seperti itu di antara pemimpin-

pemimpin pada jaman Kristus, dan mereka diberitahu bahwa mereka akan hadir di 

takhta penghakiman: 

 

“Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di 

dalam Kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke luar.” (Lukas 13:28)  

 

Terdapat contoh-contoh lain di Perjanjian Baru. Petrus, ketika menulis kepada para 

umat yang tertindas pada jamannya, karena mereka mempercayai Kristus, 

mengatakan:  

 

“Orang-orang yang tidak mengenal Allah … mereka heran, bahwa kamu tidak 

turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan 

ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus 

memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi 

orang yang hidup dan yang mati.” (1 Petrus 4:3-5)  

 

Tanggung-Jawab terhadap Allah 

 

“Orang-orang yang tidak mengenal Allah” yang disebutkan dalam ayat di atas 

dengan penuh kesadaran menghukum gaya hidup para umat yang hidup dan 

menyebarkan kabar Injil di antara mereka. Dari pembacaan di bagian awal surat, kita 

menyimpulkan bahwa umat yang dihukum harus membela diri mereka di hadapan 

penuduh, sehingga para penuduh seharusnya belajar lebih lanjut mengenai iman 

mereka (1 Petrus 3:13-16). 

 

Kita memiliki contoh khusus tentang seseorang yang memiliki pengetahuan lumayan 

luas tentang Injil, tetapi tidak berkeinginan untuk mematuhinya. Dia adalah Felix, 

seorang gubernur Romawi, yang mana kita baca: 

 

• Bahwa dia mendengar Paulus membela dirinya dan menerangkan tentang 

kebangkitan dari kematian, baik orang-orang yang adil maupun tidak adil 

(Kisah Para Rasul 24:10,15); 

• Bahwa dia memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai “Jalan Tuhan” 

tersebut (ayat 22); 

• Bahwa secara perorangan dia telah mendengarkan Paulus menjelaskan 

mengenai “iman dalam Kristus” (ayat 24); 

• Bahwa dia tidak hanya sekali saja menerima penjelasan Paulus secara 

perorangan. Paulus telah membahas dengannya mengenai masalah kebenaran 

dan penghakiman yang akan datang (ayat 25). 

 

Tidak dapat disangkal bahwa Feliks memiliki pengetahuan luas mengenai jalan 

Kristus dari beberapa sumber, bahkan Paulus sendiri. Ketika Paulus menyebutkan 

tentang “penghakiman yang akan datang” (ayat 23), Feliks gemetar. Dia menyadari 

tanggung-jawabnya di hadapan Allah, dan menjadi takut.  
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Di jaman kita, orang-orang tidak menemui Kristus ataupun Paulus. Mereka juga tidak 

menyaksikan nubuat-nubuat yang dilaksanakan di jaman itu. Walaupun demikian, 

masih mungkin untuk mengenali bahwa Kristus adalah cahaya dunia, dan mengenal 

firmannya; masih mungkin untuk mempelajari tentang kebenaran dan penghakiman 

yang akan datang. Tentunya masih mungkin untuk menjawab panggilan dan 

diselamatkan; sebagaimana mungkin juga untuk menolak dan mempertanggung-

jawabkan keputusan itu di depan Kristus. Pada akhirnya, hakim dunia akan bersikap 

adil. 

 

Dari Alkitab, jelas sekali bahwa “banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di 

dalam debu tanah” (Daniel 12:2) akan dibangkitkan. Maka jelas juga bahwa akan 

terdapat orang-orang yang tidurnya tidak akan diganggu. Terlihat dari beberapa ayat 

di berbagai buku Alkitab, bahwa mereka yang terus tertidur adalah orang-orang yang 

tidak pernah mengenal Firman Allah, sehingga mereka tidak dapat dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan kehidupan mereka pada waktu kedatangan Yesus.  

 

Bagi setiap pembaca kata-kata ini, datanglah pengharapan akan kehidupan kekal 

melalui hubungan yang lebih besar dengan cahaya dunia dan Firman Allah. Kita 

setulusnya menganjurkan anda kepada Allah, dan Firman pengampunan-Nya, yang 

mampu untuk menyediakan jalan di mana anda dapat menerima warisan di antara 

mereka yang dikuduskan melalui iman dalam Yesus Kristus. Undangan mulia ini 

datang dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka sebaiknya kita mendengarkan, 

terutama karena kita diberitahu bahwa, “Allah memberitakan kepada manusia, bahwa 

di mana-mana semua mereka harus bertobat” (Kisah Para Rasul 17:30). 
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20. PERTOBATAN DAN PERUBAHAN JALAN HIDUP 

 

Bagi beberapa orang, ini adalah kata-kata yang sudah ketinggalan zaman. Namun 

mereka adalah kata-kata yang terdapat dalam Alkitab. Apakah pengertian kata-kata 

tersebut? 

 

Pertobatan merupakan bagian penting dari pesan Injil, dan adalah mustahil untuk 

menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus tanpanya. Yesus mengatakan: 

 

“Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara 

demikian.” (Lukas 13:3)  

 

“Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya 

mereka bertobat.” (Lukas 5:32)  

 

Pesan yang sama diulang-ulang oleh para rasul: 

 

“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 

dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.” (Kisah Para Rasul 2:38)  

 

“Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang 

memimpin kepada hidup.” (Kisah Para Rasul 11:18)  

 

“Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.” (Kisah Para 

Rasul 3:19)  

 

“Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka 

harus bertobat.” (Kisah Para Rasul 17:30)  

 

“Bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka 

bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.” (Kisah 

Para Rasul 20:21)  

 

“Memberitakan … kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan 

berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan 

pertobatan itu.” (Kisah Para Rasul 26:20)  

 

Oleh sebab itu, tidak dapat diragukan bahwa pertobatan diperintahkan oleh Allah; 

tanpanya tidak akan terdapat pengampunan dosa-dosa ataupun pengharapan akan 

kehidupan kekal. Dengan kata lain, sangat mustahil untuk menjadi seorang Kristen, 

atau memiliki pengharapan Kristen tanpa pertobatan. Kalau begitu, apa itu pertobatan, 

dan bagaimana kita dapat mencapainya? 

 

Kodrat Manusia yang Pendosa 

 

Marilah kita memulai dengan pertanyaan dasar: Mengapa kita perlu bertobat? 

Jawabannya sederhana: Manusia memiliki kodrat pendosa, sedangkan Allah itu Maha 

Benar. Manusia harus mengakui kenyataan buruk ini dengan mempercayai 

sepenuhnya Injil Kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus, serta berusaha sepenuh hati 

untuk meninggalkan jalan hidupnya yang lama.  
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Kitab Suci mengajarkan kebenaran dasar: 

 

“Betapa liciknya hati (manusia), lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya 

sudah membatu.” (Yeremia 17:9)  

 

“Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, 

pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa 

nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul 

dari dalam dan menajiskan orang.” (Markus 7:21-23)  

 

“Karena itu ingatlah, … sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, … 

bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak 

mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan 

dan tanpa Allah di dalam dunia.” (Efesus 2:11,12)  

 

“Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia 

dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat 

meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan 

mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan 

limpahnya. 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 55:6-9)  

 

“Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan 

hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan 

pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup 

persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan 

karena kedegilan hati mereka.” (Efesus 4:17,18)  

 

“Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah 

yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.” 

(Kisah Para Rasul 14:15)  

 

“Sebab itu kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini 

disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya” 

(Kisah Para Rasul 28:28)  

 

“Ia (Paulus) memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus 

Kristus.” (Kisah Para Rasul 28:31)  

 

“Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah; 

dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan 

mereka tentang Yesus … Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang 

tetap tidak percaya.” (Kisah Para Rasul 28:23,24)  

 

“Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari 

mereka menyelidiki Kitab Suci …” (Kisah Para Rasul 17:11)  
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“Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat …Lalu 

mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya … Seketika itu juga ia dan 

keluarganya memberi diri dibaptis … Dan ia sangat bergembira, bahwa ia … 

telah menjadi percaya kepada Allah.” (Kisah Para Rasul 16:31-34)  

 

“Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam 

Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung 

dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang 

menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu 

dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang 

telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan 

yang sesungguhnya.” (Efesus 4:21-24)  

 

Intisari dari pertobatan, perubahan jalan hidup dan permulaan dari jalan hidup sebagai 

pengikut Kristus dapat ditemukan di ayat-ayat di atas. Kami anjurkan agar ayat-ayat 

itu dibaca beberapa kali. 

 

Pertobatan berarti “memiliki pemikiran yang lain”. Pertobatan terjadi dalam pikiran, 

meskipun prosesnya melibatkan perasaan (emosi). Namun penting untuk diamati 

bahwa proses itu tidak terjadi sebaliknya. Pertobatan itu bukanlah pengalaman emosi 

yang menyebabkan pergumulan pikiran, demi memegang teguh keputusan itu. Setiap 

orang yang berkemauan dapat bertobat. Hal itu merupakan suatu perkembangan yang 

dapat dipupuk atau digagalkan oleh orang tersebut. Pertanggung-jawaban seseorang 

tidak dihilangkan atau ditinggalkan oleh pertobatan menurut Alkitab; melainkan, 

pertanggung-jawaban itu merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses 

pertobatan. 

 

Jadi, bagaimana kita bertobat? Bagaimana kita dapat memiliki “pikiran yang lain”? 

Jawabannya adalah dengan mengijinkan Firman Allah memasuki pikiran yang telah 

kita miliki dengan bebas dan dengan sambutan yang baik. Firman Allah disesuaikan 

secara ilahi untuk menghasilkan suatu perubahan pikiran pada seseorang yang 

mendengar, mengerti dan memelihara ajaran itu. Ketiga langkah itu sangat penting. 

“Mendengarkan” Firman Allah lebih dari hanya membacanya. Mendengarkan Alkitab 

adalah mendengarkan dengan rendah hati dengan tujuan untuk mendapat pelajaran. 

Dalam Perjanjian Lama hal itu sering dilukiskan sebagai “sendengkan telinga”, 

seolah-olah seseorang sedang mendengarkan orang lain yang memiliki sebuah pesan 

untuknya secara pribadi. Siapapun yang membaca Alkitab dengan cara ini akan 

menemukan bahwa seluruh buku itu dirancang bagi pembaca secara pribadi, pembaca 

yang ingin tahu.  

 

“Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang 

tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan 

makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran.” (Yesaya 55:1)  

 

Tetapi bagaimana seseorang membeli tanpa uang? Membeli adalah pertukaran sebuah 

benda dengan benda lain. Itu bukan mengambil tanpa memberi. Dalam membaca 

Firman Allah, seseorang harus memberikan dirinya sendiri. Ia harus membuka pintu 

pikirannya dan membiarkan Firman Allah yang menyegarkan itu masuk. Ia harus 

menyediakan ruangan dalam pikirannya untuk memberi tempat kepada ajaran itu. 

Inilah rahasia di balik pertobatan dan perubahan. Pikiran-pikiran yang bersifat ilahi 



167 

ditanamkan oleh Firman Allah dan si pembaca yang rendah hati akan segera mulai 

berpikir dengan pikiran-pikiran Allah. Ia akan mulai memiliki “jalan pikiran yang 

lain”.  

 

“Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, 

memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah TUHAN itu 

tepat, menyukakan hati; perintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya …  

Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang 

padanya mendapat upah yang besar.” (Mazmur 19:7-11) 

 

“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119:105)  

 

Perumpamaan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Perumpamaan Penabur, mengajarkan 

kita prinsip cara kerja Firman Allah, serta memperingati kita akan akibat-akibat yang 

akan terjadi bila kita melalaikannya:  

 

“Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, 

lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga 

tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar 

firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, 

ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.” (Matius 13:22-

23)  

 

Pikiran yang Mau Menerima 

 

Firman Allah akan tumbuh dalam diri orang yang memiliki pikiran mau menerima/ 

terbuka (“tanah yang baik”, “hati yang baik”; Lukas 8:15). Jalan pikir itu akan 

mengeluarkan buah melalui kehidupan sehari-hari dan membawa pengharapan akan 

kehidupan kekal. Sebaliknya, pikiran yang menerawang menuju kekuatiran akan 

kekayaan dan kenikmatan hidup dunia ini, akan menghempit pertumbuhan benih dan 

membuatnya tak berbuah. Firman Allah memerlukan kemauan kerja kita untuk 

menghasilkan buah. Tanpa kemauan dan tekad tersebut, tidak akan terdapat kemajuan. 

Allah mengikutsertakan berkah-berkah mulia dalam Firman-Nya, tetapi semua itu 

akan dihapuskan oleh penolakan dari kemauan kita:  

 

“Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan 

melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah 

menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup; supaya 

jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan 

mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka.” 

(Matius 13:14,15)  

 

Jika orang menolak untuk mendengar, melihat dan mengerti, entah dengan alasan 

apapun, maka pertobatan dan perubahan jalan hidup tidak akan terjadi, dan proses 

penyembuhan Allah untuk pengampunan dan pemulihan tidak akan tercapai. Allah 

mengetuk pintu, tetapi Dia tidak mendobraknya; Dia mengundang, tetapi tidak 

menyeret; Dia menawarkan, tetapi tidak memaksa orang untuk menerimanya. Seperti 

yang telah kita temukan berulang-kali di buku ini, Allah itu aktif dan berkemauan 

untuk menyelamatkan, tetapi manusia diberikan kebebasan untuk memilih. 
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Tidak terdapat bahaya pencucian otak (atau indoktrinasi). Firman Allah tidak 

menghapuskan daya pikir orang yang menerimanya; melainkan Firman itu 

mengarahkan, mengajarkan, dan mengubahnya, tetapi selalu dengan kesadaran dan 

kemauan penuh orang tersebut. Pada akhirnya, orang itu dapat berkata:  

 

“Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah.” (Roma 7:26)  

 

Jalan pikir yang baru dibentuk oleh iman. “Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus” (Roma 10:17). Apa yang dimulai dengan kemauan 

untuk mendengar dan diajar, tumbuh menjadi pengertian dan kepercayaan kepada 

Firman dan ajarannya. Kita menjadi yakin tentang ajaran Alkitab. Kita menemukan 

indahnya kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya, dan kita mulai menyadari 

perlunya pengampunan bagi kita. Kita menjadi yakin bahwa tedapat pengampunan 

dari Allah, dan janji tentang kehidupan kekal melalui pertobatan, pembaptisan dan 

perubahan.  

 

Firman Allah adalah pengungkapan pikiran Allah yang disampaikan dengan cara yang 

terbaik untuk mengajar manusia yang sudah memiliki begitu banyak gagasan, 

pengalaman, pengharapan dan ketakutan yang aktif dalam dirinya. Kita membutuhkan 

waktu untuk mengatur kekacauan tersebut, dan pencerahan untuk menjalin hubungan 

yang pantas dengan Allah dengan iman melalui Tuhan Yesus Kristus.  

 

Pertobatan adalah perubahan pikiran untuk yang lebih baik, sesungguhnya, untuk 

yang terbaik: bukan dengan cara kekerasan atau tekanan, tetapi dengan kuasa lemah 

lembut dari benih Firman Allah yang mulai berakar dan tumbuh. Keselamatan tidak 

mungkin tanpa pertobatan, dan pertobatan tidak mungkin tanpa Firman Allah. Sekali 

kita menyadari betapa menyakitkan hati bagi Allah kehidupan yang penuh dosa dan 

jahat itu, kita dirundung duka yang mendalam mengenai masa lampau. Hal ini 

dilukiskan sebagai: 

 

“Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang 

membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan.” (2 Korintus 7:10)  

 

Dahulu kita sesat, dan Allah mengirimkan Putra Tunggalnya untuk menemukan kita. 

Pertobatan merupakan pengakuan terhadap kesia-siaan masa lalu, dan keinginan 

untuk meninggalkannya. Pertobatan membangun pengharapan akan masa depan. 

Pertobatan ingin membentuk kehidupan yang siap untuk menyongsong kedatangan 

Kerajaan Allah.  

 

Jadi, apakah peranan perubahan jalan hidup?  

 

Berikut terdapat dua ayat Alkitab yang telah kita kutip sebelumnya:  

 

“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 

dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.” (Kisah Para Rasul 2:38)  

 

“Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.” (Kisah Para 

Rasul 3:19)  

 

Terdapat tiga bagian dari proses penerimaan oleh Allah: pertobatan, pembabtisan dan 
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perubahan jalan hidup. Kita telah membahas pembabtisan secara dalam di bab 

sebelumnya. Namun saat ini kami ingin menekankan bahwa pembabtisan itu sama 

pentingnya seperti pertobatan dan perubahan jalan hidup. Itu adalah satu-satunya jalan 

di mana seorang beriman dapat dicuci bersih dan dilahirkan kembali di kehidupan 

baru dalam Yesus Kristus. Pembabtisan Alkitab, tak dapat diragukan, adalah 

perendaman penuh dalam air sebagai seorang dewasa yang telah bertobat dan percaya 

hal-hal mengenai Kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus.  

 

Melalui perubahan hidup, orang dilahirkan kembali, untuk dipulihkan. Tentunya 

perubahan hidup ini berhubungan erat dengan pertobatan, dan merupakan gaya hidup 

baru yang berarahkan kepada Allah. Orang itu dikembalikan kepada pemeliharaan 

Allah dalam hidup yang berusaha menyenangkan Allah, melalui iman dan tindakan 

kebenaran. Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan apa yang terlibat melalui kata-kata 

penghibur berikut:  

 

“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)  

 

Perubahan adalah pergantian arah untuk menerima kuk sebagai seorang murid. 

Sampai saat perubahan kita, kita telah bekerja di bawah beban kehidupan tanpa Allah 

dan tanpa jawaban-jawaban yang pasti dan benar atas masalah-masalah kehidupan 

yang sejati. Buah-buah yang berumur pendek dari suatu kehidupan tanpa Kristus 

mungkin rasanya manis pada saat itu, tetapi mereka meninggalkan rasa yang pahit 

ketika perjalanan hidup telah berakhir atau tragedi-tragedi dan cobaan-cobaan hidup 

menimpa kita. Yesus memberitahu bahwa kita tidak perlu bekerja membanting tulang 

atau memikul beban dosa dan kekhawatiran yang begitu besar. Ia memberitahu kita 

tidak ada gunanya mengejar kebahagiaan hanya dengan usaha manusiawi. Pada 

akhirnya, kita menemukan bahwa kehidupan semacam itu adalah “kesia-siaan dan 

usaha menjaring angin” (Pengkhotbah 1:14).  

 

Ada kekosongan dalam hampir segala macam usaha pencapaian manusia; hal itu 

merupakan pengejaran terhadap sebuah khayalan. Pada tingkat terbaik hal itu tidak 

benar-benar memecahkan dilema manusia, dan pada tingkat yang terjelek hal itu 

menghancurkan diri sendiri dan sia-sia belaka. Kuk Kristus membuat perbedaan yang 

hampir tidak dapat dipercaya dalam segala hal.  

 

Setiap pembaca yang mengenal dirinya dan dunia di mana ia tinggal, kami 

mengatakan: Anda tidak akan menemukan ajaran yang sebenar Injil dan sahabat yang 

sesejati Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan siapapun yang telah datang kepadanya 

dengan rendah hati dan mempercayai ajaran Injil.  

 

Dalam Perumpamaan tentang Anak yang Hilang (Lukas 15) kita menemukan intisari 

pertobatan dan perubahan. Si anak mendapatkan “pikiran yang lain” atau, seperti yang 

dikatakan perumpamaan itu, “ia menyadari keadaannya”. Ia mengambil langkah 

pertobatan pertama menuju rumahnya, sambil melatih dengan cermat apa yang akan 

ia katakan kepada ayahnya ketika ia tiba di rumah ayahnya. Ia akan mengatakan 

kepada ayahnya bahwa ia telah berdosa terhadap Allah dan ayahnya melalui cara 
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hidupnya sejak ia meninggalkan ayahnya. Ketika ia tiba ke tempat di mana rumahnya 

sudah terlihat, sedih dan siap melakukan tugas-tugas yang paling kasar jika ayahnya 

mau menerimanya, ia menerima sambutan yang tidak disangka dan mengharukan. 

Meskipun ia masih jauh, ternyata ayahnya sedang melihat ke arahnya dan, ketika 

mengenali anaknya, lari menemuinya. Barangkali si anak telah membayangkan betapa 

keras dan marah ayahnya akan memperlakukannya – ia pantas mendapatkan apapun 

yang dikatakan ayahnya – tetapi ia terkesima dalam sukacita ketika ia menemukan 

dirinya dalam pelukan ayahnya dan bergegas dibawa pulang dalam kegembiraan yang 

meluap-luap. Bukannya tugas-tugas kasar yang ia peroleh, tetapi perayaan kepulangan 

yang meriah, dan ia dipulihkan menjadi anak lagi tanpa ragu-ragu dan tanpa ditanyai 

pertanyaan-pertanyaan yang lain. Si anak sudah kembali, dan ayahnya merasa 

gembira.  

 

Perumpamaan indah ini adalah bagi kita. Hanya terdapat sedikit kegembiraan jika kita 

jauh dari kampung halaman. Sebaliknya, terdapat kegembiraan berkelanjutan di 

kampung halaman: kegembiraan atas pengampunan, penerimaan, pengharapan dan 

keberadaan bersama Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita.  

 

Kebenaran yang sama diungkapkan berulangkali di Alkitab:  

 

“TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita,  

maka kita bersukacita.” (Mazmur 126:3)  

 

“Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu 

akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih 

setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.” (Yesaya 55:3)  

 

“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi 

…Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; 

aku berkata: ‘Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,’ 

dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. … Sebab itu hendaklah setiap 

orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui … ” (Mazmur 

32:1,5,6)  

 

“Aku (Yesus) berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada 

malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.” (Lukas 

15:10) 

 

Tidak akan terdapat kedamaian dan keselarasan hidup yang sejati, juga tidak mungkin 

ada penggunaan sepenuhnya dari sumber daya manusiawi kita, hingga kita masuk ke 

dalam pelayanan kepada Allah. Ia telah menciptakan kita, dan ada kepuasan yang 

mendalam serta tak berkehabisan dalam menggunakan diri kita sendiri seperti yang 

dimaksudkan Allah. Daya pikir manusia, yang diperbaharui oleh ajaran ilahi dari 

Firman Allah sehingga dibawa ke pertobatan, akan menemukan ukuran-ukuran yang 

belum pernah dimimpikan sebelumnya untuk dirinya sendiri ketika sibuk dalam 

pemujaan dan kesalehan. Pertobatan dan perubahan jalan hidup mendatangkan suatu 

kepuasan yang tetap tidak tercapai dan tidak dikenal sampai kita memasukinya.  

 

Pertobatan dan perubahan bukanlah tonggak-tonggak batu jarak yang kita lewati 

dalam perjalanan hidup dan tidak pernah dilihat lagi. Ini merupakan pengertian salah 
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dari arti yang sebenarnya. Memang benar kehidupan itu seperti suatu perjalanan (kita 

akan membahas perjalanan itu nanti ketika kita memikirkan Berjalan bersama Allah), 

tetapi ada dasar-dasar pokok untuk seluruh perjalanan dan bukan hanya untuk 

permulaannya. Jelas, pertobatan memiliki permulaan. Pertobatan mencapai suatu 

kematangan yang istimewa ketika kita melihat kebutuhan akan pengampunan dan 

penyatuan dengan Kristus dan Tuhan Allah. Tetapi, buah-buah pertobatan muncul 

pada semua musim kehidupan, dan memelihara kita dalam keterikatan yang rendah 

hati kepada Allah. Lagi pula, ketika dosa muncul dalam diri kita sebagai murid – dan 

tidak ada seorang muridpun yang tidak berbuat dosa – kebutuhan akan pertobatan 

muncul lagi sementara kita membuat pengakuan kepada Allah dan mencari wajahNya. 

Karena alasan inilah “Ampunilah kami akan kesalahan kami” muncul dalam Doa 

Bapa Kami.  

 

Begitu pula, perubahan jalan hidup bukanlah suatu keputusan yang dibuat hanya 

sekali dan kemudian tidak lagi. Hal itu adalah tindakan untuk berpaling dan berpaling 

lagi kepada Allah selama hidup kita. Kita memikul salib kita pada permulaannya, dan 

kita harus memikulnya setiap hari. Secara rajin kita harus menentukan tempat kita 

lagi, seperti para pelaut di laut, dan membetulkan jalan kita menuju Allah: 

 

“Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju 

peringatan-peringatan-Mu.” (Mazmur 119:59)  

 

Benang-benang pertobatan dan perubahan jalan hidup itu berkelanjutan dalam pola 

kehidupan yang menakjubkan.  
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21. SEHARUSNYAKAH SAYA DIBAPTIS? 

 

Ini adalah pertanyaan yang penting sekali untuk setiap orang yang mulai mengerti 

Injil. Janji-janji kuasa Allah tentang Kerajaan Allah yang akan datang di bumi akan 

memberi dampak yang kuat padanya. Dalam mata pikirannya, ia akan datang ke Israel 

dan melihat Kristus berjalan di atas bukit-bukitnya, mengajar di kota-kota dan desa-

desanya, menyembuhkan di mana-mana, dan akan mengikutinya dalam perjalanannya 

yang terakhir ke Yerusalem. Ia akan berdiri di ruangan-ruangan pengadilan dan 

melihat Tuhan didakwa di hadapan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, 

dicemoohkan para prajurit, dicambuki dan diejek, disalib di antara dua orang pencuri, 

dikubur dalam sebuah kuburan yang dipinjam dan dibangkitkan ke kemuliaan. Ia akan 

melihat kuburan yang selalu kosong.  

 

Tidak ada orang yang dapat merenungkan hal-hal ini tanpa merasa terharu dan 

tertantang. Apapun yang ia putuskan akan ia lakukan tentang apa yang sekarang ia 

ketahui, kehidupan tidak akan pernah sama lagi. Ia telah mendengar dan mendapat 

pengetahuan, dan merasakan panggilan Kristus: “Datanglah kepadaku”. Ia telah 

sampai ke saat pertanggung – jawaban-kepada dirinya dan kepada Allah. Ia telah 

diberi pengetahuan yang paling berharga di bumi, pengetahuan tentang bagaimana 

mencapai kehidupan kekal yang harus dibayar dengan kematian Anak Allah. Berbalik 

dan menolak hidup dan matinya Kristus adalah menempatkan diri dengan orang-orang 

yang menolaknya di masa yang sudah begitu lama berlalu. Jika kita sekarang menilai 

Kristus tidak layak mendapatkan komitmen kita, kita tidak bisa melepaskan diri kita 

dari akibat-akibat mengenalnya selama ini.  

 

Inilah dilemanya. Segala sesuatu yang kita ketahui tentang rencana Allah yang sangat 

baik bersinar dengan kasihNya dalam Kristus. Membiarkan kasih ini tanpa 

dikembalikan sulit dipercaya hal itu bisa terjadi, namun kepentingan diri sendiri kita, 

keinginan kita untuk menyenangkan diri kita sendiri yang menipu, menyeret dengan 

keras dan berusaha menjauhkan kita dari Allah. Daya-daya tarik dunia seperti sebuah 

lampu yang memanggil kita kepadanya seperti kupu-kupu malam ke lilin yang 

mematikan. Apa yang menghalangi kita dari baptisan? Tidak ada, hanya kita sendiri.  

 

Jika kita benar-benar mengetahui hal-hal mengenai Kerajaan Allah dan nama Yesus 

Kristus, tidak ada sesuatu yang menghalangi antara kita dan baptisan, kecuali kita 

sendiri. Kita dapat menolak, tidak bertobat dan masih di dalam dosa-dosa kita, atau 

kita dapat mengambil jalan yang sempit, jalan kehidupan kepada Allah dan kehidupan 

kekal: 

 

“Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 

salibnya dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, 

ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena 

Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia 

tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti 

nyawanya?” (Matius 16:24-26) 

 

Apa yang dimaksudkan Yesus ketika ia berbicara tentang menyelamatkan nyawa dan 

kehilangan nyawa, dan kehilangan dan menyelamatkan nya? Apa yang harus kita 

lakukan dengan hidup kita adalah pertanyaan yang paling penting yang harus kita 

tentukan. Menyelamatkan hidup kita adalah memeliharanya untuk diri kita sendiri, 
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hidup untuk diri kita sendiri dengan tidak memperhatikan Allah. Yesus mengatakan 

hal ini akan berakhir dalam kerugian;hidup sedang cepat berlalu dan pada akhirnya 

akan lenyap, meskipun kita membayangkan kita sedang menyelamatkannya. 

Kehilangan hidup kita dengan rela, dalam pengertian yang ada dalam pikiran Yesus, 

adalah menyerahkannya kepada pelayanan kepada Kristus, menukarkan apa yang kita 

kira sebagai kebebasan untuk menjadi muridnya. Mengapa saya harus mati dari 

kehidupan saya yang lama agar hidup sebagai seorang pelayan Kristus? Jawabannya 

jelas: hal itu merupakan jalan ke kehidupan kekal bersama Kristus ketika ia kembali 

ke bumi.  

 

Bukankah merupakan kebodohan bertentangan dengan Firman Allah? Allah tidak 

mungkin salah. Kata-kata Kristus pasti benar. Orang yang mengikuti jalan yang 

mementingkan dirinya sendiri pasti akan kehilangan segala sesuatu pada akhirnya. 

Orang yang memilih jalan pertobatan dan perubahan akan mendapat berkat-berkat 

yang tidak ada tandingannya, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam 

kehidupan yang akan datang.  

 

Di mana tempat baptisan dalam pilihan ini? Apakah baptisan perlu untuk 

mendapatkan keselamatan? Apakah caranya baptisan merupakan masalah penting? Ini 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting dan kami akan mulai menjawabnya.  

 

Di antara hal-hal yang terakhir yang dikatakan Yesus adalah perintah ini yang ia 

sampaikan kepada para rasulnya: 

 

“Lalu Ia berkata kepada mereka: Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 

kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 

tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.” (Markus 16:15,16) 

 

Jelas para rasul diperintahkan untuk memasukkan baptisan dalam pemberitaan ajaran 

Injil mereka. Tetapi seperti yang Yesus katakan baptisan harus didahului oleh 

kepercayaan. Injil memberi kita pengertian dan dari sana muncul iman kita yang 

seharusnya membawa kita ke baptisan. Baptisan adalah cara bagaimana kita masuk ke 

dalam Kristus dan ditutupi oleh keefektipan darahnya yang penuh dengan kasih 

karunia. Akan disadari bahwa hal-hal ini adalah untuk keputusan yang matang. 

Baptisan adalah untuk orang-orang dewasa. Tidak ada catatan di manapun dalam 

Kitab Suci tentang baptisan bayi-bayi.  

 

Apa yang dicapai baptisan yang didasari iman untuk kita?Renungkan bacaan-bacaan 

berikut: 

 

“Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada 

hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.” (Kisah Para Rasul 

2:41) 

 

“Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil 

tentang Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi 

diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.” (Kisah Para Rasul 8:12) 

 

 “Maka mulailah Filipus berbicara … memberitakan Injil Yesus kepadanya. 

Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. 
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Lalu kata sida-sida itu: ‘Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku 

dibaptis?’ … dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, 

dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air … sida-sida itu … 

meneruskan perjalanannya dengan sukacita.” (Kisah Para Rasul 8:35-39) 

 

“Lalu kata Petrus: 'Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini 

dengan air …’ Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus” 

(Kisah Para Rasul 10:46-48) 

 

“Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan 

seisi rumahmu … Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis.” 

(Kisah Para Rasul 16:31-33) 

 

“Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu 

dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!” (Kisah 

Para Rasul 22:16) 

 

“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) 

 

“Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 

Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus … 

Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan 

Abraham dan berhak menerima janji Allah.” (Galatia 3:26-29) 

 

“Satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu 

pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu 

baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh 

semua dan di dalam semua.” (Efesus 4:4-6) 

 

“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.” (Kolose 2:12) 

 

“Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan 

bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan oleh 

air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan – 

maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk 

memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah – oleh kebangkitan Yesus 

Kristus.” (1 Petrus 3:20,21) 

 

Ayat-ayat ini menjadikan jelas pentingnya baptisan. Mengabaikan ajaran ini berarti 

mengabaikan suatu bagian yang esensiil dari Injil. Untuk menjadikan prinsip-prinsip 

baptisan jelas dalam pikiran seseorang adalah menggenggam suatu kebenaran yang 

mengaitkan satu sama lain sejumlah besar bagian-bagian Injil.  

 

Pembenaman dalam Air 
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Kata “baptize” telah diambil dari bahasa Yunani hampir tidak ada perubahan. Itu 

merupakan kata sehari-hari, bukan kata yang hanya punya arti keagamaan. 

Mencelupkan tangan-tangan dalam air adalah membaptisnya. Membenamkan sehelai 

pakaian dalam sebuah bejana yang berisi bahan celup adalah membaptisnya. Apapun 

yang dibaptis seluruhnya ditutupi air. Oleh karena itu, kata itu adalah kata yang sangat 

tepat untuk digunakan bagi baptisan, di mana orang percaya seluruhnya dibenamkan 

dalam air. Pembenaman adalah cara melaksanakan baptisan di abad pertama.  

 

Ketika Tuhan sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita membaca bahwa 

“datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya”. 

Baptisan itu berlangsung di sungai itu dan catatan dalam Matius 3 berlanjut, “Sesudah 

dibaptis, Yesus segera keluar dari air”.  

 

Begitu pula, ketika Filipus membaptis pejabat pemerintah ratu Etiopia, kita membaca 

bahwa “keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus 

membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air ...” (Kis 8:38, 39). Oleh karena 

itu, kebiasaan orang-orang Kristen zaman dahulu adalah membaptis orang-orang 

dewasa dan melakukannya dengan pembenaman dalam air. Calon-calon pembaptisan 

adalah orang-orang yang percaya kepada Injil, Tidak ada alasan apapun untuk 

menyimpang dari kebiasaan dan perintah ini di abad ke-21. Argumentasi-argumentasi 

yang kadang-kadang dikemukakan akan bisa diterapkan baik di abad ke-1 maupun di 

abad ke-21, seandainya itu benar. Kami dengan sungguh-sungguh memohon para 

pembaca untuk melihat lagi semua ayat Kitab Suci yang dikutip dalam pasal ini. 

Baptisan bukanlah merupakan pilihan: itu merupakan perintah Kristus dan para 

rasulnya.  

 

Lukisan Alkitab tentang baptisan dalam Roma 6 dan Kolose 2 adalah “dikuburkan 

dalam air”. Mengapa penguburan sebuah gambaran yang tepat untuk kegiatan 

baptisan? Jelas hal itu mengajarkan bahwa baptisan berhubungan dengan kematian. 

Kematian siapa? Pertama-tama kematian Tuhan Yesus Kristus: 

 

“Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-

Nya.” (Roma 6:3)  

 

Baptisan dalam iman adalah titik pertemuan kita dengan kematian Yesus yang 

menyelamatkan, yang tanpa hal itu tidak ada pengampunan atas dosa-dosa dan oleh 

karena itu tidak ada pengharapan. Kematian Yesus berada di jantung agama Kristen. 

Baptisan adalah pengakuan kita yang terang-terangan atas kebutuhan kita akan dan 

penerimaan kita atas karya Yesus yang menyelamatkar. . Dalam baptisan kita bertemu 

dengan Yesus dalam kematiannya dengan cara yang ditentukan oleh Kristus sendiri.  

 

Penguburan dalam baptisan juga merupakan pengakuan atas kefanaan kita, suatu 

pengakuan bahwa secara kodrat dan tanpa Kristus kita akan mengakhiri hari-hari kita 

dalam kematian. Lagi pula, baptisan adalah kegiatan mengubur kehidupan kita yang 

lama agar kita dapat bangkit ke dalam “kehidupan yang baru”dalam Kristus. Manusia 

yang lama mati, supaya manusia yang baru hidup. Baptisan adalah tanda bahwa kita 

disalibkan bersama Kristus. Kita berbagi kematiannya dengan menyingkirkan cara 

hidup kita yang lama.  
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Penting merenungkan pengampunan. Bagaimana kita memperoleh berkat 

pengampunan dari Allah? Hanya ada satu cara: baptisan. Baptisan adalah cara yang 

ditentukan secara ilahi dengan apa seorang percaya yang sejati kepada Injil dapat 

dibersihkan dari semua dosa yang dilakukannya di masa lalu. Sebagian dari para 

pembaca mungkin merasa bahwa pengampunan datang kepada pendosa yang bertobat 

segera setelah ia membuat pengakuan atas dosanya. Tidak demikian. Salib Kristus 

dibuat efektip dalam baptisan, dan bukan hanya dengan pengakuan atas kebutuhan. 

Perhatikan lagi betapa jelasnya pengampunan berkaitan dengan pertobatan dan 

baptisan si orang percaya: 

 

“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 

dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.” (Kisah Para Rasul 2:38) 

 

“Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru 

kepada nama Tuhan!” (Kisah Para Rasul 22:16) 

 

Orang percaya yang bertobat menerima pengampunan atas dosa-dosa dengan dibaptis. 

Itu ajaran Alkitab. Barangkali lukisan terbaik dari kebenaran ajaran ini adalah rasul 

Paulus. Ketika sebagai Saulus dari Tarsus ia dihentikan oleh Kristus dalam perjalanan 

ke Damaskus, ia tahu dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hati nuraninya, 

cahaya yang membutakan dan suara yang menantang menjadikannya tidak punya 

pilihan: ia tahu bahwa Kristus telah bangkit dan menang, dan ia membuang semua 

kekerasannya dan perlawanannya dan ketidakpercayaannya dengan kata-kata: 

 

“Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?” (Kisah Para Rasul 22:10) 

 

Perubahan yang dramatis dalam kehidupan seorang bekas musuh Kristus dan seorang 

penganiaya para pengikutnya telah disambut selama berabad-abad sebagai teladan 

dalam pertobatan dan perubahan. Dan begitulah adanya. Perjuangan dalam dirinya 

yang telah berlangsung dalam pikiran Saulus sampai pada saat krisis dan terpecahkan. 

Tetapi kapan dosa-dosa Saulus diampuni? Apakah hal itu dalam perjalanan ke 

Damaskus? Jawaban Alkitab adalah bahwa dosa-dosa Saulus dihapus tiga hari 

kemudian ketika ia dibaptis. Pada waktu itulah Ananias, kurir Kristus yang setia 

kepada Saulus yang dibutakan, berkata: 

 

“Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu 

dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!” 

(Kisah Para Rasul 22:16) 

 

Baptisan adalah kegiatan kepercayaan dan pertobatan dengan apa si orang percaya 

menyerahkan dirinya kepada Kristus dan dosa-dosa pribadinya diampuni. Baptisan 

bukan hanya pemandian yang berupa upacara keagamaan, tetapi merupakan masalah 

nurani, seperti dinyatakan oleh Petrus: 

 

“Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan 

hati nurani yang baik kepada Allah – oleh kebangkitan Yesus Kristus.” (1 Petrus 

3:21) 

 

Baptisan yang sejati menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Tetapi baptisan tidak 

terbatas kepada memandang ke belakang. Hal itu membawa kelahiran kembali ke 
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suatu kehidupan yang baru, kehidupan dalam Kristus, tentang apa Yesus berkata: 

 

“Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat 

Kerajaan Allah … jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat 

masuk ke dalam Kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata 

kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.” (Yohanes 3:3,5,7) 

 

Benih Firman Allah yang tidak fana (l Petrus 1:23) yang bekerja dalam hati yang 

setia, yang diberkati Allah, menghasilkan manusia baru melalui baptisan dengan 

membawa si orang percaya itu kepada Kristus. “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, 

ia adalah ciptaan baru :yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 

datang” (2 Kor 5:17). Kelahiran kita yang lalu yang bersifat daging, yang merupakan 

milik kita secara kodrati, diganti oleh kelahiran rohaniah yang baru ini yang 

menjadikan kita sebagai anak-anak Allah: 

 

“Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 

Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus.” 

(Galatia 3:26,27) 

 

Baptisan juga merupakan tanda suatu proses yang lebih besar dengan apa murid yang 

setia akhirnya akan memasuki kehidupan yang kekal. Pada saat itu daging dan 

darahnya akan ditelan oleh hidup dengan dikenakan pakaian kekekalan (l Kor 15:50-

54 dan 2 Kor 5:4). Proses inipun dibandingkan dengan kelahiran: 

 

“Bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama 

merasa sakit bersalin. Dan … kita juga mengeluh dalam hati kita sambil 

menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.” (Roma 

8:22,23) 

 

Baptisan menjadikan kita pewaris-pewaris janji-janji Allah yang dibuat kepada para 

bapak di zaman dahulu. Segi karya baptisan ini penting dan juga memberi 

penghiburan. Janji-janji besar dan berharga yang dibuat Allah kepada Abraham dan 

benihnya juga bisa kita peroleh. Ketika kita dibaptis ke dalam Kristus kita menjadi 

para pewaris bersama Kristus: 

 

“Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan 

Abraham dan berhak menerima janji Allah.” (Galatia 3:29)  

 

Dengan demikian kita menjadi bagian dari keluarga rohaniah Abraham, orang 

beriman, dan berbagi pengharapan-pengharapan dan berkat-berkat yang diberikan 

Allah kepadanya: 

 

“Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya … yaitu mereka yang 

… juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita … sehingga janji itu 

berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup 

dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. 

Sebab Abraham adalah bapa kita semua.” (Roma 4:11-13,16) 

 

Janji yang dibuat Allah dengan Abraham dengan demikian mencakup orang percaya 

sejati yang dibaptis dan menjadi anggota keluarga perjanjian yang kekal, yang hanya 
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di dalamnya ada pengharapan akan kehidupan kekal: 

 

“Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang 

untuk pengampunan dosa.” (Matius 26:28)  

 

“Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah 

ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!” (1 Korintus 

11:25) 

 

“Yesus, Pengantara perjanjian baru … (Ibrani 12:24) 

 

“Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah 

membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu 

Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk 

melakukan kehendak-Nya.” (Ibrani 13:20,21)  

 

Anak-anak perjanjian dilahirkan dengan baptisan yang beriman. Dibersihkan dari 

dosa oleh darah Kristus mereka dimasukkan ke dalam keluarga Abraham dan 

memiliki pengharapan akan warisan Kerajaan dan kehidupan kekal.  

 

Baptisan mengubah kita ke dalam hubungan yang sama sekali baru. Kita menjadi 

anggota-anggota rumah tangga Allah, dan terdaftar sebagai warganegara Kerajaan 

Allah (Efesus 2:19). Nama-nama kita ditulis dalam kitab kehidupan, di mana nama-

nama itu akan terus berada kecuali jika kita terbukti tidak setia atas panggilan hidup 

kita (Filipi 4:3). Kita telah memasuki perlombaan menuju kehidupan kekal di mana 

kita bertanding, bukan untuk menyingkirkan atau mengalahkan yang lain-lain, tetapi 

untuk menyelesaikan tujuan dengan keteguhan yang penuh kesabaran (1 Korintus 

9:24,25). Meskipun masih dalam Adam mengenai sifat-sifat keduniawian kita, kita 

menjadi anak-anak Allah sendiri dan menikmati semua hak istimewa dan berbagi 

tanggung-jawab dalam keluarga yang baru yang Bapanya adalah Allah. Semua hal ini 

datang dengan pengampunan dosa-dosa dalam baptisan yang sejati yang dari airnya 

kita bangkit ke suatu kehidupan yang baru, seperti oleh kebangkitan, untuk dijalani 

dalam kasih, kesetiaan dan menghasilkan buah-buah (Roma 6:4,18,22). 

 

Oleh karena itu karya baptisan yang sangat baik adalah esensiil bagi kehidupan kekal. 

Jelas tidak mungkin melawan kesimpulan bahwa baptisan adalah suatu perintah 

Kristus yang akan merupakan malapetaka jika tidak ditaati. Para murid dalam 

Perjanjian Baru adalah murid-murid yang dibaptis. Jika kita ingin menginjak jalan 

yang sama, kita seharusnya mengarungi air pembersih yang sama. Petrus rasul yang 

setia itu pada suatu ketika menulis: 

 

“Diselamatkan oleh … Baptisan.” (1 Petrus 3:21) 

 

Siapapun yang menginginkan kehidupan kekal, dan mengerti ajaran-ajaran ini, jangan 

sekali-kali berusaha untuk menghindari panggilan Kristus untuk percaya dan dibaptis. 

Kita harus berteriak dengan orang Etiopia itu: 

 

“Apakah halangannya, jika aku dibaptis?” (Kisah Para Rasul 8:36) 

 

Hati yang baik dan jujur akan dengan bersemangat menginginkan baptisan dan berkat 
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Allah yang berkelimpahan yang menyertainya. Dengan gembira orang seperti itu akan 

datang ke air baptisan sehingga air itu dapat menutupinya dan menghapus semua 

dosa-dosanya: 

 

“Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; 

sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu 

domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar…” (Yesaya 1:18,19) 
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22. BERJALAN DENGAN ALLAH 

 

Menjadi murid Allah merupakan perjalanan menuju Kerajaan Allah. Proses 

penyelamatan itu akan sempura pada saat perjalanan telah berakhir. Penyelamatan itu 

bukanlah suatu yang terjadi sekali saja dan berlaku untuk selamanya, tidak dapat 

dibatalkan. Sangatlah penting untuk mengerti baik penyelamatan dan bagaimana hal 

itu tercapai. Alkitab memberitahu kita: 

 

“yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari 

kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan … Hal itu akan nampak pada hari, 

bilamana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala 

sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.” (Roma 

2:7,16) 

 

“Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang 

akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan 

Allah.” (1 Korintus 1:18) 

 

“Injil yang aku beritakan kepadamu … Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal 

kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu.” (1 

Korintus 15:1,2)  

 

Karya penyelamatan tersebut berlanjut sepanjang hidup si murid. Dia akhirnya akan 

diselamatkan karena dia berpegang teguh kepada tali penolong yang telah diamankan 

oleh Kristus. Penyelamatan dimulai dari perubahan awal, dimana dari budak dosa, 

kita memasuki keluarga Allah. Hal itu diperlihatkan melalui kehidupan yang beriman, 

dan akan menjadi lengkap jika, di tangan Kristus pada kedatangannya kembali, si 

murid dikaruniai berkah mulia kehidupan kekal. Maka seorang murid sejati akan 

menjadi anak Allah untuk selamanya. 

 

Untuk sementara waktu, si murid harus memperlihatkan pengharapannya akan 

kehidupan yang akan datang dalam kehidupannya sekarang. Dia harus menunjukkan 

bahwa dia adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dengan bertingkah seperti Kristus. 

Wataknya harus membangun kesamaan-kesamaan dengan Yesus, seperti yang telah 

diwartakan melalui Matius 5-7 dan sepanjang halaman-halaman Perjanjian Baru. 

Kehidupan barunya seharusnya tidak menunjukkan keterikatannya terhadap dunia ini. 

Sebaliknya, dia harus menjadi seperti seorang yang berziarah, seorang pengembara 

yang sedang dalam perjalanan.  

 

Alkitab menggunakan berbagai ungkapan jelas untuk memberitahukan kita mengenai 

unsur-unsur pengembaraan dalam kehidupan seorang murid. Salah satunya adalah 

“berjalan dengan Allah”. Cara termudah dan terbaik untuk mengerti arti ungkapan 

tersebut adalah dengan membaca ayat-ayat Alkitab di mana ungkapan atau pengertian 

itu disebutkan:  

 

“Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah …” (Kejadian 5:22,24) 

 

“Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang 

sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.” (Kejadian 6:9) 
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“Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela.” 

(Kejadian 17:1) 

 

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang 

dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup 

dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8) 

 

“Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, 

biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang 

benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.” (Hosea 14:10) 

 

“semua orang percaya … (yang) juga mengikuti jejak iman Abraham …” (Roma 

4:11,12) 

 

“supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke 

dalam Kerajaan dan kemuliaan-Nya .” (1 Tesalonika 2:12) 

 

“Sebab itu jadilah … seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam 

kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu … hiduplah sebagai 

anak-anak terang … Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-

perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa … Karena itu, 

perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang 

bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-

hari ini adalah jahat.” (Efesus 5:1-16) 

 

“Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu 

tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas 

Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 

kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.” (Kolose 2:6,7) 

 

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 

Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.” 

(Mazmur 23:4) 

 

“Karena Allah telah berfirman: ‘Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau 

dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.’ Sebab itu dengan yakin 

kita dapat berkata: ‘Tuhan adalah Penolongku …’” (Ibrani 13:5,6) 

 

Sangat jelas dari bukti Firman-Firman Allah tersebut bahwa kehidupan seorang murid 

bukanlah milik seseorang yang sudah tiba di akhir jalan, beristirahat dan merasa puas 

karena perjalanannya telah berakhir, serta tujuannya tercapai. Menjadi seorang murid 

merupakan tanggapan dari keinginan untuk memasuki keluarga Allah, dan kesiapan 

untuk menerima tanggung-jawab dalam menjalani kehidupan beriman sambil menanti 

kedatangan kembali sang Raja.  

 

Menjadi seorang Murid 

 

Si murid telah memasuki jalan yang sempit menuju kehidupan kekal, dan dia harus 

menempuh perjalanan tersebut dalam iman hingga kematiannya, atau jika 

memungkinkan, hingga Tuhan sendiri datang kembali di tengah-tengah 
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perjalanannya. Jalan yang sempit telah diberikan banyak tanda-tanda petunjuk. 

Jalurnya sendiri juga telah ditandai dengan jejak kaki orang-orang yang telah melalui 

jalan pengembaraan, termasuk Tuhan Yesus Kristus, yang memerintahkan kita untuk 

mengikutinya. 

 

Alkitab penuh dengan petunjuk. Alkitab itu memberitahukan tentang jalur tersebut, 

tentang jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap, tentang tempat-tempat 

peristirahatan dan tentang teman-teman seperjalanan yang sejati: 

 

“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119:105) 

 

“Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik 

itu jalan kehidupan.” (Amsal 6:23) 

 

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar 

kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 

meluruskan jalanmu.” (Amsal 3:5,6) 

 

“Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan 

terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau 

akan berbaring dan tidur nyenyak.” (Amsal 3:23,24) 

 

“Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan 

kakimu dari jerat.” (Amsal 3:26)  

 

“Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang 

jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah dari padanya 

dan jalanlah terus.” (Amsal 4:14,15) 

 

“Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut.” (Amsal 16:25) 

 

Nasehat-nasehat tersebut praktis. Ada hal-hal yang harus dilakukan, dan ada yang 

harus dihindari sama sekali. Menjadi seorang murid merupakan suatu jalan 

kehidupan. Kita harus mengikuti jejak-jejak orang-orang dalam Alkitab, terutama 

milik Tuhan sendiri. Alkitab adalah buku petunjuk yang diilhami, sebuah jangka 

pedoman dan peta bagi si pengembara. Alkitab tidak pernah gagal dalam 

menyediakan nasehat-nasehat jelas yang baik bagi kehidupan sehari-hari. Tidak ada 

orang yang dapat mengikuti perjalanan tanpa menggunakan Alkitab – itu harus dibaca 

setiap hari.  

 

Pembacaan Alkitab Setiap Hari 

 

Ketekunan dalam membaca Alkitab merupakan sumber utama dalam menemukan 

kebijaksanaan Allah. Si murid janganlah memilih-milih bacaannya. Tentu, setiap 

pembaca Alkitab memiliki ayat-ayat kesukaan darimana dia mendapatkan arahan dan 

ketenteraman. Tetapi, gaya membaca yang memilih-milih memiliki banyak 

kekurangan. Siapapun yang membaca Perjanjian Baru akan segera mengerti bahwa 

Kristus dan rasul-rasulnya secara luas menggunakan Perjanjian Lama untuk mengajar 

dan menghibur. Banyak dari tulisan-tulisan maupun perumpamaan-perumpamaan 
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terkenal di Perjanjian Baru berasal dari Perjanjian Lama. Firman Allah itu diwartakan 

secara keseluruhan dalam Alkitab.  

 

Kemudian, ketergantungan Perjanjian Baru terhadap Perjanjian Lama merupakan 

kunci dari kesatuan Alkitab, dan menyediakan bukti bahwa Allah merupakan sumber 

dari seluruh isi Alkitab. Perjanjian Lama juga sama tergantungnya terhadap Perjanjian 

Baru. Beratus-ratus ayat di Perjanjian Lama berisikan janji-janji dan nubuat-nubuat 

mengenai datangnya Sang Juru Selamat dan Raja mendapatkan perwujudannya dalam 

wahyu di Perjanjian Baru mengenai Tuhan Yesus Kristus.  

 

Kami mendorong setiap pembaca Alkitab untuk membaca seluruh Alkitab. Tidaklah 

tergantung bagi manusia untuk menentukan apa yang baik baginya. Jika Tuhan Yesus 

Kristus mengajar murid-muridnya dengan menggunakan Perjanjian Lama, maka kita 

juga harus membacanya. Jika mereka dianggap baik oleh Yesus, maka mereka 

seharusnya juga baik bagi kita.  

 

Rasul Paulus, ketika berbicara dengan tetua-tetua salah satu persekutuan yang dia 

kunjungi, mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak mengelak untuk 

mengemukakan kepada mereka “seluruh maksud Allah” (Kisah Para Rasul 20:27). 

Tulisan-tulisann dan pidato-pidatonya adalah bukti banyak akan penggunaan berbagai 

macam kitab Alkitab yang membentuk bagian penting dari senjata kehidupan dan 

pewartaannya.  

 

“Seluruh maksud Allah” 

 

Para murid tidak dapat berbuat lebih baik selain mengikuti langkah-langkah orang-

orang saleh tersebut. Ini adalah salah satu jalur untuk berjalan dengan Allah. Ketika 

kita membaca Firman-Nya, Dia mengemukakan nasehatnya kepada kita – di 

manapun, dan seringkali di bagian-bagian yang tidak terduga dalam halaman-halaman 

suci tersebut. Kita harus ingat bahwa tidak terdapat pengetahuan mengenai 

penyelamatan dari sumber lain kecuali Alkitab. Adalah kebodohan besar untuk 

mengabaikan buku itu. Allah bertanya: “Berjalankah dua orang bersama-sama, jika 

mereka belum berjanji?” (Amos 3:3). Bagaimana kita dapat sependapat dengan Allah 

kecuali dengan mempelajari gaya berpikir dan tujuan-Nya? Hanya dengan 

demikianlah kita dapat memiliki kesepakatan. Alkitab memberitahukan gaya 

pemikiran Allah demi kepentingan manusia: 

 

“Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada 

keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 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.” (2 Timotius 3:15-17) 

 

Maka jelas sekali bahwa Firman Allah terletak pada inti kehidupan seorang murid 

sejati. Untuk menempatkannya di tempat lain adalah kesalahan besar.  

 

Alkitab mengarahkan dan membawa kita kepada hubungan lain yang mana, walaupun 

bergantung kepada Firman Allah, merupakan tambahan. Hubungan itu adalah dengan 

Allah sendiri. Orang yang telah menjadi murid seperti yang telah kita jelaskan 
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sebelumnya, berada di naungan Allah. Dia bukanlah seorang yang sesat. Dia hidup 

sebagai anggota keluarga Allah yang hidup. Dia juga merupakan domba Penggembala 

Baik. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman atau pasti, tidak ada sumber 

lain untuk kasih yang tak terbatas atau kesejahteraan abadi. Dengarlah suara Allah 

yang menghibur: 

 

“… menurut firman Allah ini: "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan 

hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka 

akan menjadi umat-Ku. 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.” (2 Korintus 6:16-18) 

 

“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 seorangpun tidak 

akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka 

kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut 

mereka dari tangan Bapa.” (Yohanes 10:27-29) 

 

“Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi 

Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun 

akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya … Jika seorang 

mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan 

Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.” (Yohanes 

14:21,23) 

 

“Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya 

kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-

Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.” (1 Petrus 5:6,7) 

 

“Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu … Rendahkanlah 

dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.” (Yakobus 4:8,10) 

 

“Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang 

membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan 

kemuliaan-Nya,Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 

bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad 

dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.” (Yudas: 24, 25)  

 

Apalagi yang dibutuhkan oleh seorang murid, selain untuk mengetahui bahwa dia 

berada dalam naungan Allah dan Putra-Nya? Ini merupakan berkah yang tak 

terbandingkan, dan diwartakan serta diadakan bagi penyelamatan kekal kita. 

Penyelamatan itu baik untuk pribadi maupun keseluruhan, bagi setiap domba dan 

seluruh kawanan domba.  

 

Tetapi berkah-berkah itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Pembacaan dari ayat-ayat 

di atas menjelaskan bahwa berkah-berkah itu mengalir dalam jalur-jalur tertentu. 

Seorang manusia harus rendah hati dan menyerahkan dirinya kepada Firman Allah. 
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Allah tidak dapat menemukan jalan ke dalam hati yang sombong: hati itu terlalu 

penuh dengan kepentingan diri sendiri. Berkah-berkah itu bukanlah harus didapatkan 

sebagai upah, melainkan kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita pantas 

menerimanya: 

 

“Keluarlah … dan pisahkanlah dirimu” 

“Mendengarkan suara-Ku … mengikut Aku” 

“Memegang perintah-Ku dan melakukannya”  

“rendahkanlah dirimu ... Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya”  

“Mendekatlah kepada Allah … Rendahkanlah dirimu...” 

 

Kalimat-kalimat di atas merupakan sari dari ayat-ayat yang kita bahas sebelumnya, 

dan mereka memberitahukan kita cara-cara bagaimana berkah-berkah itu dapat 

disalurkan bagi seorang murid. Kehidupan yang tidak menggunakan Firman Allah 

sebagai petunjuk adalah sia-sia. Untuk menjadi materialistis, atau mencari 

kesenangan, atau berbohong, atau tidak berperihkasih, adalah meninggalkan jalur 

Kristus dan menghambat semua jalur aliran berkah-berkah. Kasih bagi Allah bukanlah 

semata-mata “perasaan enak dan hangat”; Yesus menjelaskannya sebagai berikut:  

 

“Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi 

Aku.” (Yohanes 14:21)  

 

Kasih adalah yang membuat kita tetap dekat dengan Firman Allah.  

 

Damai Sejahtera 

 

Jika kita melakukan semua itu, apakah kita akan mendapatkan ketenangan dan 

kebahagiaan tanpa adanya badai atau perangkap? Si murid, dalam membaca Alkitab 

akan menyadari bahwa dalam kehidupan seorang murid terdapat dua ajaran berbeda, 

walau pada akhirnya mereka saling mendukung. Berikut adalah ayat-ayat untuk ajaran 

pertama: 

 

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan 

kepadamu …” (Yohanes 14:27) 

 

“Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan 

sukacitamu menjadi penuh.” (Yohanes 15:11)  

 

“Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera …” 

(Yohanes 16:33)  

 

“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera 

dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.” (Roma 5:1)  

 

“Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:7) 

 

Damai sejahtera merupakan hak istimewa orang yang percaya ketika ia dibenarkan 

oleh iman. Sumber dari berkah-berkah tersebut adalah Allah dan Putra-Nya; mereka 

bukanlah semata-mata kegembiraan pribadi, maupun apa yang biasanya dianggap 
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oleh kebanyakan orang sebagai kebahagiaan atau kesenangan. Maknanya lebih dalam 

daripada itu. Sebagai contoh, pahamilah ayat-ayat Alkitab berikut, dan perhatikan 

apakah mereka mengandung kepastian dari si penulis (Paulus). Kepastian itu ada, di 

samping kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam kehidupan, yaitu kesulitan-

kesulitan yang biasanya menghancurkan damai sejahtera dan kepastian seseorang:  

 

“Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan 

kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. 

Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 

karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah 

kekal.” (2 Korintus 4:17,18) 

 

Maka rahasia dari damai sejahtera tidaklah terletak pada kehidupan yang bebas dari 

penderitaan. Damai sejahtera berawal dari pengampunan dosa-dosa melalui Kristus, 

kemudian dari kepastian bahwa perjalanan yang ditempuh akan menuju ke kehidupan 

kekal. Tugas kita adalah untuk tetap setia kepadanya.  

 

Godaan dan Pencobaan 

 

Pengalaman-pengalaman hidup di tangan Sang Bapa dan Penggembala Baik 

ditujukan, jika si murid menerimanya dengan benar, untuk mempersiapkannya bagi 

keabadian. Semua itu adalah untuk membangun watak si murid. Batu kasar 

kemanusiaan akan dibentuk sedemikian rupa, dan diasah untuk digunakan dalam 

bangunan kekal Allah. Perak dimurnikan dalam api. Dalam perumpamaan lain, 

manusia berada di tangan Tukang Periuk yang berusaha untuk membentuk tembikar 

bagi rumah-Nya. Dimulai dengan rangka kemanusiaan kita, dan hati serta watak yang 

sangat terbiasa dengan jalan dosa, Tuhan melaksanakan karya-Nya untuk mengubah 

dan menjelmakan. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa derita dan cobaan dari waktu ke 

waktu. Ayat-ayat berikut memperkenalkan kita kepada pemikiran Alkitab mengenai 

cobaan dan penderitaan, yakni selalu bagi kebaikan kita: 

 

“Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan 

sukacitamu menjadi penuh.” (Yohanes 15:11) 

 

“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) 

 

“Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka 

supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke 

dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.” (Kisah Para 

Rasul 14:22) 

 

“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 8:17) 

 

“Yang kukehendaki ialah mengenal Dia (Kristus) dan kuasa kebangkitan-Nya dan 

persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia 
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dalam kematian-Nya, … 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.” (Filipi 3:10-14)  

 

“Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti 

kepada anak-anak: ‘Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan 

janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar 

orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.’ 

… Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan 

sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang 

memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.” (Ibrani 12:5-11) 

 

“Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh 

ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap 

imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh 

buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan 

suatu apapun.” (Yakobus 1:2-4) 

 

“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.” (Yakobus 1:12) 

 

“Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu 

dan bertobatlah!” (Wahyu 3:19) 

 

Damai bersama Allah dan Kristus; bukti iman kita sementara dalam masa percobaan; 

damai kekal di Kerajaan Allah: demikianlah urutan gerak maju. Kita membohongi diri 

sendiri jika kita berpikir lain. Cara pasti untuk menemukan kebenaran hal-hal itu 

adalah untuk membaca kehidupan orang-orang beriman di seluruh Alkitab. Semua 

mengalami pencobaan di luar bayangan kita: 

 

“Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 

Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang; mereka mengembara 

dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, 

kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara 

di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung.” 

(Ibrani 11:36-38) 

 

Api Penderitaan 

 

Mereka bukanlah orang-orang yang terlupakan: melainkan mereka adalah berharga 

dan pilihan Allah yang telah melewati api percobaan, dan mereka siap menerima 

warisan akhir: “mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih”, kata Tuhan, 

“karena mereka adalah layak untuk itu.” (Wahyu 3:4). Penderitaan seringkali 

dialami, tetapi tidak kepada kebanyakan umat. Sebaliknya seorang murid juga jangan 

mencari atau menyebabkan penderitaan terhadap dirinya. Kristus mengajarkan murid-

muridnya untuk menghindari tempat-tempat di mana Alkitab dicela dan orang yang 

mewartakan Injil dihina. Si penginjil janganlah terus bertekun hanya untuk 

menanggung penderitaan. Kekerasan kepala dan dengan sengaja mencari perlakuan 
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buruk untuk membuktikan kekuatan kita adalah bertentangan dengan prinsip dasar 

dari Doa Bapa Kami: 

 

“Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari 

pada yang jahat.” 

 

Hukuman untuk kebaikan dan tantangan akan datang dalam kehidupan sehari-hari. 

Menjalani kehidupan saleh di dunia yang penuh dosa adalah pencobaan yang cukup 

berat. Belajar untuk menguasai lidah yang pahit, bekerja dengan jujur bagi atasan kita, 

memelihara pernikahan kita, mengajarkan jalan kebenaran kepada anak-anak kita, 

mengalahkan pemikiran-pemikiran jahat, dengan sabar menerima tindakan buruk atas 

kesalahan yang tidak kita lakukan, dan seribu satu hal-hal lain dalam kehidupan 

sehari-hari pria maupun wanita, merupakan sumber-sumber pencobaan yang 

berkelanjutan bagi pertahanan kerohanian kita.  

 

Tetapi si murid tidak perlu takut bahwa hal-hal di luar kuasanya akan menjadi 

sedemikian kuatnya sehingga dia akan terkalahkan sepenuhnya. Allah telah 

menjanjikan bahwa orang yang percaya akan dikasihi dan dijauhkan dari pencobaan-

pencobaan yang tidak dapat ditanggungnya:  

 

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 

yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak 

akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 

dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 

menanggungnya.” (1 Korintus 10:13) 

 

“Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan.” (2 Petrus 2:9) 

 

“Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu 

meluputkan mereka.” (Mazmur 34:8) 

 

Kasih Allah adalah nyata dan tetap. Entah melalui malaikat, atau melalui kejadian-

kejadian dalam kehidupan sehari-hari, dan melalui tanggapan terhadap tangisan kita 

dalam doa, TUHAN melindungi murid-muridnya.  

 

“Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam 

naungan Yang Mahakuasa akan berkata kepada TUHAN: ‘Tempat 

perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai.’ Sungguh, 

Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit 

sampar yang busuk.” (Mazmur 91:1-3)  

 

Tetapi bagaimanakan si murid menemukan kekuatannya untuk bertahan dan 

mengalahkan pencobaan-pencobaan? Setiap murid mengetahui kelemahan-

kelemahannya dan ketidaktentuan sifat manusia, entah sebagaimana baik niatnya. 

Tidak ada cara ajaib di mana seorang manusia mengalahkan semua itu. Si murid harus 

meletakkan kepercayaannya kepada Allah, dan memasrahkan kemauan dan 

keyakinannya. Kemudian, dibarengi dengan nasehat Firman Allah, meminta Allah 

dalam doa untuk berkah dan bantuan. Doa merupakan jalur komunikasi si murid. Jalur 

itu selalu terbuka, dan Allah tidak pernah menghilang:  
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“Mata TUHAN tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak 

mereka minta tolong; … Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka 

TUHAN mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.” 

(Mazmur 34:16,18) 

 

“TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-

Nya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang 

tangannya.” (Mazmur 37:23,24) 

 

“Ketika aku berpikir: ‘Kakiku goyang,’ maka kasih setia-Mu, ya TUHAN, 

menyokong aku.” (Mazmur 94:18) 

 

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 

yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ... Sebab itu apakah yang akan kita 

katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan 

melawan kita? ... Siapakah yang 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 dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.” 

(Roma 8:28,31,35-37) 

 

“… supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia 

kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia 

sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang 

dicobai.” (Ibrani 2:17,18) 

 

“Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut 

merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah 

dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 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 4:15,16) 

 

Si murid memiliki penghibur, bantuan dan kekuatan yang berlimpah. Kekuatan dari 

doa adalah tepatguna dan tak pernah gagal. Dengan Kristus sebagai penengah di surga 

bagi kita, apalagi yang kita inginkan? Semua aman dalam dirinya, dan dia telah 

menambatkan kita kepadanya – jika kita adalah muridnya yang setia: 

 

“supaya … kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk 

menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah 

sauh yang kuat dan aman … Yesus … Imam Besar sampai selama-lamanya.” 

(Ibrani 6:18-20) 

 

Demikianlah berkah-berkah, kepastian dan pengharapan kekal dalam berjalan dengan 

Allah.  
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23. SI MURID DAN DUNIA 

 

Bagaimana kedudukan si murid di dalam dunia ini? Apakah hubungan-hubungan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dia miliki sebelum dia percaya dan bertobat terpengaruh 

oleh hubungan barunya dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus? 

 

Beberapa orang telah merasakan bahwa kehidupan terus berjalan kurang lebih seperti 

dulu, dan sementara ajaran-ajaran Kristus seharusnya mengangkat tingkatan tingkah 

laku seseorang, pada kenyataannya mereka tidak menyebabkan perubahan drastis. 

Sebaliknya, terdapat kelompok umat di mana hubungan dengan orang-orang di luar 

kepercayaan mereka sangat terbatas.  

 

Manakah jalan yang seharusnya diambil oleh seorang murid? Ataukah semua itu 

tergantung suara hati pribadi, dan tidak dapat diterapkan secara luas? Apa kata 

Alkitab? Marilah kita mengambil langkah yang diikuti sepanjang buku ini dan 

menunjukkan apa yang diajarkan Alkitab. Dari Alkitab kita seharusnya dapat 

menemukan petunjuk kehidupan sehari-hari bagi seorang murid sejati Tuhan Yesus 

Kristus. Demikianlah kata-kata Alkitab: 

 

“Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.” (Yohanes 1:29) 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

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

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

 

“Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. 

Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari 

dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.” (Yohanes 15:19) 

 

“Kuatkanlah hatimu, Aku (Yesus) telah mengalahkan dunia.” (Yohanes 16:33) 

 

“Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya 

Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama 

seperti Aku bukan dari dunia. ” (Yohanes 17:15,16) 

 

“Jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya 

Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi …” (Yohanes 18:36)  

 

“… seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.” (Roma 3:19)  

 

“Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang ...” (Roma 5:12)  

 

“Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah 

pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini 

menjadi kebodohan?” (1 Korintus 1:20)  

 

“Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang 

yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan 

apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih 

Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang 
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berarti.” (1 Korintus 1:27,28) 

 

“Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-

olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal 

sekarang akan berlalu.” (1 Korintus 7:31)  

 

“Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, 

untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak 

Allah dan Bapa kita.” (Galatia 1:3,4)  

 

“Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus 

Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.” 

(Galatia 6:14)  

 

“Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang 

tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, 

sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.” 

(Filipi 2:15) 

 

“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah 

mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga 

supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.” (Yakobus 1:27) 

 

“Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa 

persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa 

hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.” 

(Yakobus 4:4) 

 

“Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang 

mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab 

semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 

keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia 

ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak 

Allah tetap hidup selama-lamanya.” (1 Yohanes 2:15-17) 

 

“Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa 

Yesus adalah Anak Allah? Kita tahu, bahwa … seluruh dunia berada di bawah 

kuasa si jahat.” (1 Yohanes 5:5,19)  

 

Rentetan ayat-ayat Alkitab tersebut menyediakan gambaran Allah mengenai dunia, 

yaitu hal yang besar, rumit dan membingungkan bagi si murid. Tetapi apakah yang 

dimaksud oleh Alkitab dengan kata “dunia”?  

 

Hikmah Dunia dan Hikmah Allah 

 

Secara singkat, dunia, seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab, adalah kumpulan dari 

tindakan-tindakan manusia yang mengabaikan atau menentang Allah. Jadi itu adalah 

jalan kehidupan tanpa Allah. Dunia itu berpusat pada manusia. Allah melihat bahwa 

dunia itu berbaring dalam kejahatan dan dosa-dosanya, diatur oleh hikmahnya sendiri, 

dan melayani kebutuhannya sendiri. Dunia menentang hikmah Allah dan kasih-Nya 
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yang diwartakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia tidak mau mengetahui, karena 

merasa bahwa ia sudah mengetahui apa yang baik. 

 

Dunia menentang cahaya dari Allah dalam tujuan-Nya melalui Yesus Kristus: 

 

“Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah 

zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, 

yang adalah gambaran Allah … Sebab Allah yang telah berfirman: ‘Dari dalam 

gelap akan terbit terang!’, Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam 

hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah 

yang nampak pada wajah Kristus.” (2 Korintus 4:4,6) 

 

“Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia 

lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka 

jahat.” (Yohanes 3:19)  

 

Oleh sebab itu si murid hidup dalam dunia asing. Dia telah dipanggil keluar dari dunia 

(Allah telah mengunjungi orang-orang di dunia dan “memilih suatu umat dari antara 

mereka bagi nama-Nya” – Kisah Para Rasul 15:14), tetapi dunia mencari untuk 

menarik kembali si murid. Apakah ini berarti bahwa si murid harus menutup dirinya 

sendiri dari dunia dengan menjauhi dunia ini dan hidup di tempat terpencil di mana 

hanya terdapat sedikit pengaruh dunia? Ataukah dia harus giat melawan dunia dengan 

menolak untuk tunduk terhadap keadaan di sekitarnya, baik pemerintahan maupun 

semua hukum-hukum manusia? Pertama-tama, marilah kita melihat kata-kata Yesus 

ketika ia berdoa kepada Bapanya mengenai murid-muridnya:  

 

“Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya 

Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.” (Yohanes 17:15) 

 

Tempat si murid adalah di dalam dunia ini, tetapi dia tidak dapat menjadi bagian dari 

jalan kehidupan dunia. Dia harus mencerminkan karya Kristus dan cara hidupnya di 

dunia asing: 

 

“Kamu adalah garam dunia … Kamu adalah terang dunia … Kasihilah 

musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat 

bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.” 

(Matius 5:13,14; Lukas 6:27,28) 

 

Si murid harus dapat dibedakan dari dunia yang dia tinggali. Seluruh hidupnya harus 

berdasarkan Kristus. Dunia ini bukanlah negaranya yang asli: dia mengembara 

melalui daerah-daerah asing menuju kedatangan Kerajaan Allah di dunia. Dia 

berusaha menjadi seperti orang-orang beriman di awal jaman yang “mengakui, bahwa 

mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini” (Ibrani 11:13). 

 

Semua percakapan jelek, kelakuan buruk, kesenangan hawa nafsu daging, sikap kejam 

dan rasa iri hati harus dibuang dari kehidupannya. Pokok-pokok ajaran Yesus yang 

tertulis dalam Matius 5-7 adalah pedoman si murid dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam tujuan dan sikapnya dia harus tampak berbeda dari orang-orang lain. Si murid 

janganlah bersikap angkuh dan sombong. Dia harus mencari kemuliaan, kehormatan 

dan kekekalan dengan benar-benar menjalani kehidupan Kristus:  
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“Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! 

Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! 

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 

segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 

syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara 

hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua 

yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang 

manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 

dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” (Filipi 4:4-8) 

 

Demikianlah petunjuk-petunjuk untuk mempengaruhi urusan-urusan kehidupan, 

mengarahkan kehidupan perkawinan, membesarkan anak-anak dan menjalani 

tantangan kehidupan sehari-hari. Si murid tidak boleh bergaul dan mengikuti 

kehidupan orang-orang yang melanggar hukum, yang mulutnya sering mengucapkan 

kata-kata kotor, yang gaya kehidupannya asusila, yang sering mengancam dan 

bertindak keras, maupun yang hanya mencari kesenangan dunia. Semua itu bukanlah 

jalan kehidupan seorang murid.  

 

Pemerintahan dan Politik 

 

Lalu apakah sebaiknya sikap si murid terhadap pemerintahan negara di mana dia 

tinggal? Apakah ia harus mengikuti kata suara hatinya? Atau adakah pedoman-

pedoman lain di bidang ini yang harus menuntun langkah-langkahnya secara aman? 

 

Alkitab memiliki jawaban jelas. Pertama-tama, tujuan utama si murid dalam hidup ini 

adalah “carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya” (Matius 6:33). Dia tidak 

diarahkan oleh Kristus untuk menjadi seorang tokoh pembaharu masyarakat yang 

besar, atau seorang pemimpin gerakan pembantahan apapun. Perjanjian Baru 

mengarahkan kaum umat untuk menjauhi semua itu, karena tidak cocok dengan 

kehidupan seorang murid. Para murid tersebar di seluruh dunia, hidup di bermacam-

macam negara maupun pemerintahan, baik demokratis ataupun tidak, dan dalam 

keadaan sosio-ekonomi yang sangat berbeda. Apakah si murid diharapkan untuk 

mencari mana yang terbaik dari perbedaan-perbedaan keadaan di atas dan berusaha 

untuk mengubah keadaan di negaranya sehingga mencapai keadaan ideal tersebut? 

 

Tuhan Yesus Kristus dan semua orang Yahudi di Palestin hidup di bawah 

pemerintahan Kerajaan Romawi. Orang-orang Romawi menguasai dan mengatur 

segala. Para prajurit berkeliaran di jalanan dan dapat memerintah seorang penduduk 

untuk membawakan beban mereka dalam jarak tertentu. Kaum Romawi 

membolehkan, walaupun seringkali menghina pemujaan kaum Yahudi. Terdapat 

orang-orang Yahudi yang menjadi pemberontak dan bersumpah untuk melawan kaum 

Romawi, meskipun hal itu menyebabkan mereka kehilangan nyawanya. 

 

Apakah yang dikatakan dan dilakukan Yesus? Dia tidak menyinggung mengenai 

politik di negaranya, tidak berusaha mengubah maupun menyebabkan kebencian dan 

pemberontakan. Sebaliknya dia mengatakan: “Dan siapapun (prajurit) yang memaksa 

engkau berjalan (untuk membawa beban) sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia 

sejauh dua mil.” (Matius 5:41)! 
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Mungkin pada awalnya susah untuk mengerti mengapa Kristus, dan kemudian para 

rasul, mengambil sikap tersebut. Kenyataannya baik menarik maupun berguna sebagai 

pedoman. Kristus pada intinya mementingkan untuk menunjukkan para murid 

bagaimana hidup di keadaan yang dialaminya sendiri. Kepercayaan Kristen bukanlah 

ditujukan untuk negara ini atau itu, untuk gaya kehidupan ini atau yang lain; 

melainkan ditujukan untuk dapat dilaksanakan dimanapun, dalam keadaan apapun. 

Tidak ada petunjuk Alkitab yang mengajarkan murid tentang bagaimana cara 

membenarkan dunia, atau bahwa ia harus memusingkan urusan tersebut. Perhatian dia 

tertuju kepada cara kehidupan seperti Kristus di negaranya sendiri dan dalam keadaan 

seadanya. Ini adalah pokok yang penting. Kristus tidak melontarkan kritikan yang 

jelek terhadap pemerintahan tertentu. Pesan dia mengenai pemerintahan adalah 

sederhana: 

 

“Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang 

menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu 

tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi 

sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.” (Lukas 22:25,26)  

 

Dunia ini memiliki jalan hidupnya sendiri, dan para murid memiliki jalan Kristus. 

Keduanya sangat berbeda, dan memiliki tujuan berbeda.  

 

Marilah kita bahas sikap si murid terhadap pemerintahan di tempat dia tinggal. 

Bagaimana seharusnya seorang umat sejati bersikap? Pertama, dia tahu bahwa 

pemerintahan di negaranya adalah pilihan Allah, entah bentuk pemerintahan apa. 

Tidak hanya pemerintahan “baik” yang dipilih oleh Allah, dan sisanya oleh manusia. 

Ajaran Alkitab sederhana: setiap pemerintahan dipilih oleh Allah. Demikianlah 

pewartaan Alkitab mengenai hal ini:  

 

“Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab 

dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! Dia mengubah saat dan waktu, Dia 

memecat raja dan mengangkat raja …” (Daniel 2:20,21) 

 

“Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat 

diangkat-Nya untuk kedudukan itu.” (Daniel 4:17) 

 

“Beginilah firman TUHAN … Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan 

yang ada di atas muka bumi dengan kekuatan-Ku yang besar dan dengan lengan-

Ku yang terentang, dan Aku memberikannya kepada orang yang benar di mata-

Ku.” (Yeremia 27:4,5) 

 

“Tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah … Sebab itu barangsiapa 

melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah ….” (Roma 13:1,2) 

 

Allah melaksanakan karya-Nya di dunia yang jahat menggunakan semua 

pemerintahan untuk mencapai muhibbah akhir-Nya. Ini adalah pokok dasar penting. 

Dengan memahaminya kita dapat menghindari kesalahan dalam mengejar politik 

manusia sebagai seorang Kristen.  

 

Nabi Yeremia dan Daniel menjalankan tugas mereka bagi Allah ketika bangsa Babel 
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merupakan kekuatan besar dan akhirnya menaklukkan kerajaan Yudea, lalu 

membakar Yerusalem beserta baitnya. Yeremia menyatakan: “Dan sekarang, Aku 

(Tuhan Allah) menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, yakni 

Nebukadnezar, raja Babel” (Yeremia 27:6). Tujuan Allah dengan kaum Yahudi tidak 

dihentikan oleh kaum Babel. Tanpa turut campur Allah, kaum Babel akan 

menghancurkan bangsa Yahudi dan pengharapan mereka. Allah memastikan bahwa 

orang-orang Yahudi tidak dihancurkan, dan pada akhirnya membawa mereka kembali 

ke tanah Israel. Allah mengatur semua itu dan sampai sekarangpun tetap mengatur.  

 

Si murid janganlah berusaha untuk membenarkan dunia secara politik. Usaha seperti 

itu sia-sia dan adalah salah. Si murid tidaklah “menentang” atau “mendukung” 

pemerintahan ini atau itu. Dia bersyukur menjadi seorang murid di tempat dia berada. 

Maka dia harus menjalani kehidupannya di waktu baik maupun buruk, selalu dituntun 

oleh pedoman-pedoman yang sama, yang berlaku untuk semua keadaan. Jika Kristus 

dapat hidup di bawah pemerintahan asing, kuasa penjajah, maka siapakah kita yang 

mencari untuk hidup dalam ukuran-ukuran berbeda? Si murid diperintahkan untuk 

tunduk terhadap hukum: 

 

“Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang 

yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 

Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka 

selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang.” (Titus 3:1,2) 

 

“Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja 

sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang 

diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati 

orang-orang yang berbuat baik.” (1 Petrus 2:13,14) 

 

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,… oleh karena 

suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena 

mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada 

semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak 

menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut 

kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang 

berhak menerima hormat.” (Roma 13:1-7) 

 

Petunjuk-petunjuk tersebut sangat jelas. Si murid janganlah kepergok berusaha 

menggulingkan kuasa pemerintahan atau menjelekkannya. Kepercayaan Kristen yang 

sesungguhnya adalah di atas urusan politik dan hal-hal seperti itu berada di luar 

jangkauan mereka sebagai jalan kehidupan. Para murid jangan terpecah di antara 

mereka sendiri karena menjadi anggota partai ini atau itu, dan jangan berprasangka 

buruk terhadap suku atau bangsa lain.  

 

“Berikanlah kepada Kaisar … dan kepada Allah” 

 

Murid-murid sejati merupakan minoritas dimanapun mereka berada. Mereka 

membiarkan pemerintahan kepada negara di mana mereka tinggal, dan mereka 

menerima apapun yang terjadi sebagai sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Karena 

alasan-alasan tersebutlah maka murid-murid Alkitab yang sungguh-sungguh 

merupakan golongan masyarakat yang mentaati hukum dimanapun mereka tinggal 
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dan tidak turut-campur dalam politik. Mereka tidak pernah menentang siapapun di 

negara mereka maupun di negara lain. Prinsip-prinsip tersebut telah berfungsi untuk 

menyatukan umat yang berusaha untuk menjalankan ajaran-ajaran Yesus. Kemudian 

para murid Kristus juga merupakan pembayar pajak yang jujur dan tepat waktu, dan 

mentaati hukum dengan sepenuh hati. Mereka bukanlah penghasut ataupun 

pembantah. Jalan kehidupan sebagai pengembara ini sangat selaras dengan Firman 

Allah dan memupuk kesejahteraan si murid beserta umat lainnya. Selanjutnya, jalan 

kehidupan itu tidak menyakiti tetangganya. 

 

Apakah ketaatan terhadap kaum pemimpin dan pihak yang berwajib itu mutlak – tidak 

dapat dipertanyakan? Seandainya jika untuk mentaatinya kita akan melawan perintah 

Kristus secara langsung, apa yang harus dilakukan si murid? Ini merupakan 

pertanyaan kuno dan sangat nyata, dan seperti yang telah kita harapkan, Alkitab 

menyediakan petunjuk yang praktis dan kuat. Pada kenyataannya, tanggung-jawab 

seorang murid terhadap Tuhan dan pemerintahan jarang sekali bertentangan. 

Pertentangan biasanya terjadi jika si murid turut-campur dalam urusan politik.  

 

Tetapi seumpamanya pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan suara hati kita dalam Kristus? Tuhan sendiri menetapkan 

pedoman sederhana: 

 

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan 

kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” (Matius 22:21) 

 

Jika suatu ketika terdapat kejadian di mana Kaisar menuntut apa yang sungguh-

sungguh milik Allah, maka hanya terdapat satu jawaban bagi si murid: ia harus 

mengikuti Allah demi kesadaran suara hatinya. Terdapat satu kejadian seperti itu di 

Perjanjian Baru. Pada awal perkembangan penyebaran Injil, terdapat satu saat di mana 

pemimpin-pemimpin Yahudi memberikan perintah demikian kepada dua rasul: 

 

“Mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi 

dalam nama Yesus.” (Kisah Para Rasul 4:18) 

 

Perintah ini sangat bertentangan dengan perintah Kristus kepada para rasul. Kristus 

memerintahkan mereka untuk mewartakan Injil di Yerusalem. Apakah jawaban 

mereka kepada pihak yang berwenang? Jawaban Petrus tegas dan masuk akal:  

 

“Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat 

kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak 

berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. “ 

(Kisah Para Rasul 4:19,20) 

 

Sepantasnya, disamping ancaman itu, mereka berdoa dan keluar ke kota Yerusalem 

sambil mewartakan Injil kebangkitan Kristus. Hasilnya adalah banyak orang yang 

percaya, dan berita Injil tersebar di seluruh kota. Pihak yang berwenang segera 

menyadari itu. Para rasul ditangkap dan para pemimpin mengatakan:  

 

“Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam Nama itu. Namun ternyata, 

kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu … Tetapi Petrus dan rasul-

rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada 
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kepada manusia.” (Kisah Para Rasul 5:28,29) 

 

Pernyataan jelas akan posisi dan maksud mereka menimbulkan banyak perdebatan di 

antara pemimpin-pemimpin Mahkamah Agama Yahudi yang mana, ketika mereka 

berkumpul kembali, menyesah para rasul sambil mengulang ancaman mereka. 

Sebagai hasilnya,  

 

“Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, 

karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama 

Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan 

di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah 

Mesias.” (Kisah Para Rasul 5:41,42) 

 

Warga Negara Kerajaan Allah 

 

Si murid mentaati hukum di negara tempat tinggalnya, bukan karena kesetiaan 

terhadap negaranya, melainkan karena kesetiaan terhadap perintah-perintah Allah. Si 

murid tidak memiliki dua tuan. Dia hanya memiliki Satu. Kristus telah memberinya 

pedoman untuk menjalani semua bagian kehidupannya. Dalam arti ini, si murid hanya 

memiliki satu sumpah setia, dan satu kewarganegaraan, yaitu Kerajaan Allah.  

 

Para murid diperintahkan untuk “tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap 

semua orang” (2 Timotius 2:24). Kaum umat tidak bersemangat untuk mendapatkan 

“hak” mereka, dan tidak membawa masalah-masalah pribadi ke pengadilan hukum. 

Jika cara-cara lain untuk menghentikan keadaan buruk atau ketidakadilan gagal, maka 

si murid diharapkan untuk menanggungnya, lebih baik menderita kerugian daripada 

melanggar prinsip kehidupannya (bandingkan dengan 1 Korintus 6:6,7). 

 

Tentu saja akan terdapat waktu di mana seorang murid dipanggil ke pengadilan 

sebagai saksi. Ini tidak dapat dia tolak dan si murid harus jujur sepanjang waktu: 

 

“Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah 

dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling 

mendustai …” (Kolose 3:8-9) 

 

“Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, 

karena kita adalah sesama anggota … Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 

mulutmu …” (Efesus 4:25, 29) 

 

“Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: 

Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi 

langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah 

tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja 

Besar; janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak 

berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun. Jika ya, hendaklah 

kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari 

pada itu berasal dari si jahat.” (Matius 5:33-37) 

 

Kehidupan di dunia modern sangat rumit dan si murid menghadapi banyak pilihan 
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dalam urusan sehari-hari. Kristus tidak menyediakan kita dengan sekelompok aturan 

yang harus kita jalani. Pedoman-pedoman Kristus lebih kuat daripada aturan-aturan. 

Si murid sebenarnya dengan penuh kemauan mengikuti pedoman-pedoman tersebut 

dengan kasih, bukan hanya mentaati aturan karena dia harus berbuat demikian. Aturan 

sederhana sehari-harinya adalah: “Apa yang akan dilakukan Yesus?” Seorang murid 

yang membaca Alkitabnya dan berdoa kepada Allah Bapa akan menemukan jawaban 

terhadap pertanyaan tersebut.  

 

Pengikut Kristus sejati menjalani kehidupan dengan pandangan positip. Contoh dari 

sikap-sikap yang mereka pilih mungkin terkesan negatip. Kenyataannya tidak 

demikian. Kaum pengikut Kristus merupakan orang-orang yang baik budi, penuh 

perhatian, ringan tangan, baik terhadap tetangganya, dan tidak menyebabkan pihak 

yang berwajib merasa kuatir – melainkan mengharapkan bahwa lebih banyak orang 

dapat mentaati hukum seperti mereka.  

 

Seorang murid Kristus memahami bahwa abad modern dan jalan kehidupan dunia 

adalah fana dan tidak dapat menawarkan harapan abadi. Injil Kerajaan Allah dalam 

Kristus menyediakan petunjuk yang sangat baik di kehidupan sekarang dan harapan 

yang tak tergoyahkan mengenai kehidupan yang akan datang. Jika kita menuruti 

panggilan kebenaran, kita akan mencapai damai sejahtera dalam kehidupan sekarang, 

serta harapan untuk menerima warisan di dunia yang dimuliakan pada saat kedatangan 

kembali Tuhan Yesus Kristus.  



199 

24. PERSEKUTUAN 

 

Persekutuan memiliki pengertian penting dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru. 

Persekutuan berarti saling berbagi, mengambil bagian dan memiliki kesamaan. Kata 

itu diterjemahkan secara bermacam-macam, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa 

ayat berikut: 

 

“Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis … Mereka 

bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka 

selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.” (Kisah Para Rasul 2:41-

42) 

 

“Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan 

kepada kamu juga, supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. Dan 

persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus 

Kristus.” (1 Yohanes 1:3) 

 

“Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus 

Kristus, Tuhan kita, adalah setia.” (1 Korintus 1:9)  

 

“Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah 

persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan 

adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, 

sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam 

roti yang satu itu.” (1 Korintus 10:16-17) 

 

“Jadi karena … ada persekutuan Roh … sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: 

hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.” (Filipi 

2:1-2) 

 

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-

orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan 

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” (2 

Korintus 6:14) 

 

“Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita 

hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 

Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, 

maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa.” (1 Yohanes 1:6-7) 

 

“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.” (Filipi 3:10-11) 

 

“Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-

korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:16) 

 

“Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini … agar mereka itu 
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berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.” (1 

Timotius 6:17-18) 

 

“Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa 

sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga 

turut mengambil bagian dalam penghiburan kami.” (2 Korintus 1:7) 

 

“Aku (Petrus) … sebagai … saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat 

bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.” (1 Petrus 5:1) 

 

“Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang 

berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian 

dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan 

dunia.” (2 Petrus 1:4) 

 

“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh 

Kudus menyertai kamu sekalian.” (2 Korintus 13:13) 

 

Dari ayat-ayat tersebut dapat terlihat bahwa persekutuan memiliki banyak unsur. 

Beberapa unsur tersebut sepertinya merupakan dasar bagi unsur yang lain. Marilah 

kita beberkan unsur-unsur tersebut dalam kelompok dasar-dasar dan kehidupan: 

 

Dasar-dasar 

Para rasul beserta ajaran mereka 

Janji-janji Allah 

Pengampunan dosa dan darah Yesus Kristus 

 

Kehidupan 

Umat yang percaya 

Memecahkan roti 

Kesatuan umat dalam kasih, tujuan dan pikiran 

Kehidupan seseorang yang percaya sesuai dengan hubungannya dengan Kristus 

Hidup dekat dengan Sang Bapa dan Putra 

 

Di samping kedua kelompok tersebut, terdapat janji pasti untuk berbagi dalam kodrat 

ketuhanan, yakni melalui berkat kehidupan kekal. Persekutuan menjadi sesuatu yang 

nyata dan hidup jika didasarkan kepada prinsip-prinsip tersebut. Semua itu membawa 

keseluruhan bagi kehidupan seorang murid. 

 

Marilah kita umpamakan bahwa seseorang di luar persekutuan ini datang dan 

menanyakan bagaimana dia dapat berbagi dalam persekutuan. Apakah jawaban yang 

akan kita berikan? Kita dapat dengan segera meyakinkannya bahwa persekutuan itu 

mungkin bagi siapapun, karena jalan itu telah dijelaskan bagi kita dalam Alkitab. Kita 

dapat juga mengatakan bahwa caranya tidak misterius, bahwa kita tidak menunggu 

Allah untuk membisikkan rahasianya kepada kita dari surga. Itu bukanlah cara yang 

dijelaskan kepada kita melalui ayat-ayat yang telah kita kutip. Melainkan persekutuan 

itu dimungkinkan melalui Firman Allah.  

 

Lebih jelasnya, jalan menuju persekutuan adalah melalui doktrin atau ajaran para 

rasul. Pada saat kita mempelajari janji Allah yang megah dan berharga – yang 
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dipastikan oleh pengorbanan Kristus, maka secara cepat atau lambat titik penentuan 

pilihan akan datang. Apakah aku akan terus berjalan dalam kegelapan dan memiliki 

persekutuan dengan dunia? Apakah aku akan tetap dalam persekutuan dengan 

kematian? Atau, haruskah aku melangkah menuju cahaya untuk menjawab panggilan 

Injil, dan memasuki persekutuan baru dalam Kristus? Persekutuan datang melalui 

pengertian dan kepercayaan, pertobatan dan pembabtisan, dan keterikatan terhadap 

jalan kehidupan baru. Dengan cara itu darah Kristus membersihkan kita dari segala 

dosa, dan kita memasuki persekutuan dengan Allah dan Putra-Nya. Kita berbagi 

dalam doktrin para rasul, serta harapan yang mereka wartakan.  

 

Persekutuan orang yang percaya baik terbuka maupun tertutup. Seseorang tidak 

memilih siapa yang akan menjadi teman dalam persekutuannya; mereka dipilih 

melalui proses sama yang membawa dirinya dalam hubungan dengan Allah. Tidak 

terdapat rintangan terhadap jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa atau kelas. Semua 

orang yang memegang iman yang sama secara tulus dan menyerahkan diri mereka 

melalui pembaptisan berbagi dalam warisan sama. Mereka memiliki harapan sama. 

Tuhan Yesus menyatukan kaum umat dalam dirinya: 

 

“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau 

orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah 

satu di dalam Kristus Yesus.” (Galatia 3:28) 

 

“Satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu 

pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu 

baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh 

semua dan di dalam semua.” (Efesus 4:4-6) 

 

Dari pewartaan-pewartaan tersebut, maka seharusnya hanya terdapat satu masyarakat 

Kristen yang bersatu di seluruh dunia. Sepanjang sejarah kesatuan ini telah menderita 

sebagai akibat dari pengenalan doktrin-doktrin palsu dan keserakahan manusia akan 

kuasa atas sesamanya. Bahkan pengaruh buruk itu sudah bekerja atau mengancam di 

jaman Perjanjian Baru: 

 

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 

mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa … Dan semua orang 

yang telah menjadi percaya tetap bersatu … dan dengan sehati mereka berkumpul 

tiap-tiap hari … dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus 

hati, sambil memuji Allah …” (Kisah Para Rasul 2:42-47) 

 

“Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus 

Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, 

tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-

saudaraku, aku telah diberitahukan … bahwa ada perselisihan di antara kamu.” 

(1 Korintus 1:10-11) 

 

“Jadi, bilamana kami beritakan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang 

mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan, bahwa tidak ada 

kebangkitan orang mati?” (1 Korintus 15:12) 

 

“Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 
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Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi! Ada di antara 

kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu.” 

(1 Korintus 15:33-34) 

 

“Aku (Paulus) tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan 

masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 

Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan 

ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan 

supaya mengikut mereka.” (Kisah Para Rasul 20:29,30) 

 

“Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih 

karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, yang 

sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang 

bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.” (Galatia 1:6-7) 

 

“Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang 

kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai 

seteru salib Kristus …” (Filipi 3:18) 

 

“Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh 

termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, 

niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya 

menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada 

kita.” (1 Yohanes 2:19) 

 

Umat pertama yang bahagia menjadi sedih karena kelakuan orang-orang bidat yang 

ingin memiliki posisi lebih tinggi atas sesamanya. Ini menyebabkan perpecahan. Para 

rasul berusaha keras untuk menegur dan mengajar orang-orang yang bersalah, 

terkadang mereka berhasil dan terkadang tidak. Kita mungkin bertanya-tanya apa 

yang terjadi kepada mereka yang menolak untuk kembali kepada kepercayaan mereka 

yang asli. Orang-orang seperti itu telah mematahkan persekutuan yang berdasarkan 

atas satu kepercayaan bersama, dan ketika keadaan mencapai titik yang tidak 

tertahankan, para rasul memerintahkan persekutuan di mana hal itu terjadi untuk tidak 

mengikutsertakan orang yang memberontak dari perkumpulan mereka. Ini berlaku 

terutama untuk upacara pemecahan roti yang merupakan pengungkapan tertinggi atas 

persekutuan mereka. Dengan kata lain, sementara para saudara bekerja keras untuk 

memulihkan kembali orang-orang yang telah sesat dalam imannya, mereka juga 

memiliki kewajiban untuk mempertahankan kebenaran persekutuan itu sendiri. Ini 

dapat dilakukan dengan mengeluarkan orang bidat itu dari antara mereka. Seringkali, 

tentunya, orang bidat pergi atas kemauan sendiri. Ayat-ayat berikut menggambarkan 

tindakan itu: 

 

“Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 

Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah 

kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 

Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam 

perbuatannya yang jahat.” (2 Yohanes 9-11) 

 

“Seorang bidat yang sudah satu dua kali kaunasihati, hendaklah engkau jauh.” 

(Titus 3:10) 
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Tetapi, seperti yang akan terlihat dari beberapa kutipan ayat dalam bab ini, 

persekutuan bukanlah semata-mata kesamaan dalam kepercayaan, melainkan juga 

kesamaan jalan hidup. Kata “doktrin” berarti ajaran, yaitu ajaran yang bersangkutan 

dengan kepercayaan dan tingkah-laku kita. Maka doktrin para rasul menyangkut iman 

dan kehidupan dalam Kristus. Sifat ke-Tuhanan merupakan bagian dari persekutuan. 

 

Sayangnya, kita semua berdosa. Apa yang terjadi kepada si murid ketika dia berdosa? 

Apakah ia meninggalkan persekutuan dengan Kristus? Melalui kasih Allah, Dia 

menyediakan jalan bagi si murid untuk menerima pengampunan, dengan mencari 

pengampunan melalui doa melalui Tuhan Yesus Kristus.  

 

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 

mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika 

kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi 

pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.” (1 Yohanes 1:9-10)  

 

Meskipun demikian, terdapat dosa-dosa yang pada dasarnya sangat menyakitkan, 

sehingga menyebabkan pertikaian dalam badan umat. Dosa-dosa seperti itu perlu 

ditangani secara terbuka oleh persekutuan. Para tetua harus berusaha mengembalikan 

si pelanggar ke jalan yang benar, sambil menegur dosa yang telah dilakukan:  

 

“Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, 

maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam 

roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena 

pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu 

memenuhi hukum Kristus.” (Galatia 6:1,2) 

 

“Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran 

dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, bahwa barangsiapa 

membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan 

menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.” (Yakobus 

5:19-20) 

 

“Mereka yang berbuat dosa hendaklah kautegor di depan semua orang agar yang 

lain itupun takut.” (1 Timotius 5:20) 

 

Perasaan belas kasih dan pemutaran ke alur jalan yang benar merupakan dua unsur 

dari jalan menuju pengertian dan pemulihan. Sikap toleransi terhadap tingkah-laku 

yang sangat melanggar ajaran Kristen tidak membawa kebaikan apapun bagi si 

pelanggar maupun kaum umat keseluruhan. Sebaliknya kesengitan dan penolakan 

secara langsung terhadap si pelanggar juga tidak seperti kesabaran dan karya 

pemulihan bersih dari Tuhan Yesus. Melainkan kebijaksanaan dalam Firman Allah, 

dan hasrat murni untuk memegang teguh standar ke-Tuhanan yang diajarkan oleh 

Tuhan Yesus Kristus – sambil berusaha agar si pelanggar tidak mengalami 

kehancuran, serta kesadaran akan kerapuhan diri kita, merupakan unsur-unsur penting 

dalam usaha pemulihan.  

 

Belas kasih dan Disiplin 
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Tetapi seandainya si pelanggar bersikeras dalam jalannya, dan memberikan banyak 

alasan sehingga keselarasan umat persekutuan terancam. Apa yang harus dilakukan? 

Nasihat dan perintah dari para rasul sangat jelas. Sehubungan dengan ini, marilah kita 

membaca lagi beberapa ayat Perjanjian Lama yang mengatakan: 

 

“… perkara ini yang dibenci TUHAN, mata sombong, … seorang saksi dusta 

yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran 

saudara.” (Amsal 6:16-19)  

 

Di bawah kepemimpinan Kristus, seperti pada jaman Perjanjian Lama, waktunya tiba 

di mana orang yang keras kepala harus berhenti dianggap sebagai anggota 

persekutuan. Persekutuan tidak dapat dipertahankan karena, pada dasarnya, itu sudah 

diputuskan melalui tindakan dosa secara terus-menerus oleh orang tersebut. Ini 

merupakan jalan akhir dan menimbulkan banyak kesedihan. Alkitab menjelaskan 

tindakan itu sebagai berikut:  

 

“Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan 

pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami … 

Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam 

surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, 

tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegorlah dia sebagai seorang 

saudara.” (2 Tesalonika 3:6-15) 

 

“Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan 

orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, 

penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu; dengan orang yang 

demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.” (1 Korintus 5:11) 

 

Eklesia 

 

Umat Kristadelfia, yang menerbitkan buku ini, telah bersepakat untuk menghayati 

prinsip-prinsip tersebut, dalam rangka mempertahankan iman maupun jalan hidup 

dalam masing-masing persekutuan mereka (yang disebut eklesia – yaitu kata yang 

diambil dari bahasa Yunani di Perjanjian Baru, dan berarti ‘perkumpulan’). 

Masyarakat itu dipersatukan melalui kesepakatan bersama dalam setiap persekutuan 

kepada dasar-dasar kepercayaan dan pengamalan yang ditemukan dalam Alkitab. 

Umat Kristadelfia tidak memiliki badan kepengawasan, tidak ada urutan hirarki atau 

pihak yang berkuasa, kecuali Firman Allah dan Kristus. Maka umat Kristadelfia 

mengatur urusan mereka dengan menyerahkan diri kepada Allah dan Putra-Nya. 

Kaum Kristadelfia percaya bahwa tata-cara itu sejauh mungkin sangat mirip dengan 

tata-cara umat Kristen di abad pertama.  

 

Pemecahan roti setiap minggu di pertemuan-pertemuan Kristadelfia merupakan inti 

dari pengungkapan persekutuan mereka dalam Kristus. Para anggota dengan rajin 

berkumpul secara demikian dan bertemu dengan anggota eklesia-eklesia Kristadelfia 

lain jika mereka sedang berlibur, atau mengunjungi tempat-tempat di negara-negara 

lain. Persekutuan yang diungkapkan secara demikian sangat hidup, dan terdapat 

keterikatan persaudaraan yang nyata antara umat Kristadelfia di manapun mereka 

berada.  
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Roti dan Anggur 

 

Upacara pemecahan roti dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri pada malam sebelum 

kematiannya. Itu terjadi pada waktu Paskah, ketika kaum Yahudi sedang 

memperingati pembebasan mereka dari Mesir, lebih dari seribu tahun sebelumnya. 

Seperti kaum Yahudi di Mesir, mereka mengambil seekor domba untuk dikurbankan, 

dan mengambil darahnya sebagai tanda di rumah-rumah mereka. Maka Kristus 

merupakan domba Paskah bagi gembalanya, dan mereka mengenakan tanda 

peringatan Kristus di hati mereka.  

 

Sama seperti ketika bangsa Mesir menguasai kaum Israel, maka manusia telah 

dikuasai oleh Dosa sebagai penguasa dan Kematian sebagai penindas. Kristus telah 

datang sebagai penyelamat:  

 

“Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.” (1 

Korintus 5:7) 

 

Selanjutnya, Kristus menganggap anggur yang digunakan pada upacara sebagai 

lambang perjanjian baru dalam darahnya. Perjanjian baru tersebut adalah perjanjian 

kekal yang dipastikan oleh darahnya, dan merupakan perjanjian yang menyatukan 

semua janji-janji terhadap Abraham dan Daud di jalam dulu: 

 

“Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan 

akan Aku … Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan 

bagi kamu.” (Lukas 22:19-20) 

 

“Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan 

keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati 

nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni … Dan 

marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih 

dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-

pertemuan ibadah kita …” (Ibrani 10:22-25) 

 

“… Yesus, Pengantara perjanjian baru …” (Ibrani 12:24) 

 

“Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya 

mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan …” 

(Ibrani 9:15) 

 

“… kamu telah ditebus … dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang 

sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.” (1 Petrus 

1:18-19) 

 

Jelas bahwa orang-orang yang berbagi dalam peringatan tersebut adalah orang-orang 

perjanjian. Ini adalah alasan mengapa persekutuan itu berharga dan secara kodratnya 

tertutup, walaupun terdapat undangan terbuka bagi semua untuk ikut menjadi orang 

perjanjian melalui jalan yang ditentukan Allah.  

 

Terdapat dua unsur dalam tindakan perjanjian: roti dan anggur. Masing-masing 
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memiliki peranan dalam langkah penebusan dosa dalam Kristus. Roti menandakan 

kemenangan Kristus yang telah berbagi dalam kodrat fana kita, sehingga kita dapat 

berbagi dalam kemenangannya. Anggur menandakan penyerahan nyawa, secara 

penuh dan sukarela, supaya cawan penderitaan dan kematian Kristus dapat menjadi 

cawan kebahagiaan dan penyelamatan bagi kita: 

 

“Lalu Aku (Yesus) berkata: Sungguh, Aku datang … untuk melakukan kehendak-

Mu … Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk 

selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.” (Ibrani 10:7-10) 

 

“Juga kamu … sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus 

oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak 

bercacat di hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman …” 

(Kolose 1:21-23) 

 

“… Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut … ia menanggung dosa 

banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.” (Yesaya 53:12) 

 

“Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah 

persekutuan dengan darah Kristus?” (1 Korintus 10:16) 

 

“… Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli 

mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan 

Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam 

bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. “ (Wahyu 

5:9-10)  

 

Sungguh luar biasa bahwa peringatan itu dapat dihayati dengan penuh hikmah melalui 

penggunaan barang sehari-hari di jaman Yesus, yaitu roti dan anggur. Tidak terdapat 

upacara yang rumit, tidak ada tempat suci yang diperlukan untuk melaksanakan 

upacara. Alkitab tidak menuliskan tentang roti suci atau anggur suci. Sebaliknya, 

kesucian itu terletak dalam hati para umat yang memperingati Kesucian Allah dan 

pemberian kasih-Nya.  

 

Roti dan anggur mencerminkan umat itu sendiri. Mereka adalah satu dalam Kristus, 

dan ini ditunjukkan dalam Satu Papan Roti. “Karena roti adalah satu, maka kita, 

sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti 

yang satu itu.” (1 Korintus 10:17). Saat roti itu dibagikan di antara umat, mereka 

memperingati kesatuan Kristus karena mereka adalah tubuhnya. Cawan itu 

melambangkan kesatuan kehidupan mereka dalam Kristus. Dia adalah pohon anggur 

yang sesungguhnya dan mereka merupakan ranting-rantingnya. Hidup ranting berasal 

dari pohon. Hidup para umat berasal dari kesatuan mereka dalam Kristus, yang 

dijadikan nyata melalui kematiannya.  

 

Maka orang yang percaya merupakan bagian peringatan tersebut. Dia adalah satu 

dengan Kristus dan saudara-saudaranya. Persekutuan adalah kesatuan.  

 

Dengan cara ini, masa lalu dan masa depan dileburkan menjadi satu melalui upacara 

pemecahan roti setiap minggu, yang diadakan pada hari pertama dalam minggu itu, 

yaitu hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan 
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oleh umat di abad pertama:  

 

“Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-

mecahkan roti …” (Kisah Para Rasul 20:7) 

 

Pemecahan roti itu juga memantau ke masa depan, dan menyatakan dengan lantang 

mengenai masa depan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada 

Perjamuan Terakhir:  

 

“Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. 

Kata-Nya kepada mereka: Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama 

dengan kamu, sebelum Aku menderita. Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak 

akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah 

… Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah 

datang … Dan Aku menentukan hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-

Ku menentukannya bagi-Ku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan 

Aku di dalam Kerajaan-Ku.” (Lukas 22:14-30) 

 

Rasul Paulus tidak menghadiri Perjamuan Akhir, dan dia tidak memahami semua itu 

dari siapapun yang hadir. Yesus menjelaskan secara langsung kepadanya tentang apa 

yang telah dicapai oleh rasul-rasul lain melalui pengalaman mereka. Lalu apa yang 

dijelaskan Yesus kepada Paulus mengenai Perjamuan Akhir? Demikianlah kata-kata 

Paulus dari Yesus: 

 

“Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu 

memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.” (1 Korintus 11:26)  

 

Bandingkan kata-kata dari Perjamuan Akhir dengan kata-kata Yesus kepada Paulus: 

 

“Sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah”  

“Sampai Kerajaan Allah telah datang …” 

“Sampai Ia datang …” 

 

Kedatangan Kedua merupakan penyelesaian dari arti Perjamuan Akhir. Yesus 

mengatakan: “Sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah”. Roti dan 

Anggur bukanlah semata-mata lambang dari jaman lalu, bukan semata-mata tanda di 

jaman sekarang. Melainkan mereka merupakan nubuat mengenai hal-hal yang akan 

terjadi. Banyak sekali umat percaya yang telah mati dan waktu di mana mereka semua 

akan dikumpulkan bersama di satu tempat masih akan datang. Kesatuan dalam Kristus 

saat ini dinikmati secara tidak sempurna dalam persekutuan dengan dia dan sesama. 

Kesempurnaan itu masih akan datang, seperti Firman Allah: “mempersatukan di 

dalam Kristus sebagai Kepala segala sesuatu” (Efesus 1:10). Itulah hari dalam 

Kerajaan, hari kekekalan, hari di mana sang Penggembala akan mengumpulkan semua 

domba-dombanya kepada dirinya sendiri. Mereka akan duduk di mejanya di 

Kerajaannya.  

 

Betapa mengagumkan semua itu akan menjadi! Kesedihan dan kegelapan malam pada 

Perjamuan Akhir, yang memenuhi para rasul dengan kebingungan dan keberatan hati, 

pengertiannya akan berpancar di hari Kristus dipenuhi kemuliaan. 
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Tidak seorangpun yang mengerti hal-hal tersebut akan ingin tertinggal di luar pada 

hari itu. Persekutuan di Kerajaan akan menjadi mulia tetapi tertutup. “Banyak orang 

akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit 

dan telah menutup pintu ...” (Lukas 13:24-25). Hari ini pintu itu terbuka lebar. 

Mereka yang bijak akan memasukinya. Dalam segala hal, mereka akan hidup sebagai 

orang-orang beriman yang menantikan kedatangan kembali Tuhan mereka.  

 

Terdapat peringatan di surga yang sesuai dengan peringatan sejati di dunia dan itu 

akan menantikan hari di mana segala sesuatu akan diwujudkan: 

 

“… sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang yang takut 

akan TUHAN dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Mereka akan 

menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, firman TUHAN semesta alam, pada hari 

yang Kusiapkan …” (Malaekhi 3:16-17) 
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25. TANDA-TANDA KEDATANGAN KEMBALI  

 

Ini merupakan bahasan yang menakjubkan. Bagi sekelompok orang, ini merupakan 

sebuah obsesi. Di setiap jaman telah dikemukakan bahwa Kristus akan kembali pada 

hari tertentu, bahkan pada jam tertentu dan di tempat tertentu di dunia. Pengikut setia 

dari ramalan-ramalan seperti itu telah menantikan dengan penuh kepercayaan bahwa 

Kristus akan datang pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak datang. Mengapa?  

 

Terkadang hal itu merupakan kepercayaan kosong yang menyedihkan, terkadang 

ketuanya menjelaskan kesalahan mereka, dan setidaknya ada satu waktu di mana 

pemimpinnya mengatakan bahwa meskipun Kristus tidak menampakkan diri kepada 

siapapun, dia sesungguhnya sudah kembali dalam bentuk roh. Orang-orang yang tidak 

percaya telah mengambil kesempatan ini untuk mencela atau meremehkan orang-

orang percaya, dan untuk lebih menjelekkan kepercayaan akan Kedatangan Kedua.  

 

Tentu saja, tidak terdapat keraguan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali, secara 

pribadi, jasmani, dan dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya. Terdapat 

ratusan ayat di Perjanjian Baru di mana ajaran itu jelas. Itu merupakan harapan umat 

di abad pertama dan masih merupakan harapan Alkitab yang sangat berharga bagi 

pembacanya. Tanpa kedatangan kembali Kristus, tidak akan terdapat kebangkitan dari 

kematian, tidak akan ada berkah kehidupan kekal bagi pengikut beriman dan tidak 

akan ada Kerajaan Allah di dunia. Rencana Allah akan musnah. Kepastian akan 

kembalinya Yesus jelas dalam beberapa ayat pilihan berikut:  

 

“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) 

 

“agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari 

semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga 

sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan 

perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu.” (Kisah Para Rasul 

3:20,21) 

 

“Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-

malaikat-Nya.” (Matius 16:27)  

 

“Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.” (Matius 25:31) 

 

“Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan 

segala kekuasaan dan kemuliaan-Ny.” (Lukas 21:27)  

 

“dan untuk menantikan kedatangan Anak-Nya dari sorga …” (1 Tesalonika 1:10)  

 

“… pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita …” (1 Tesalonika 3:13)  

 

“… Tuhan sendiri akan turun dari sorga …” (1 Tesalonika 4:16)  
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“Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya …” 

(2 Tesalonika 1:10) 

 

“Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup 

dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi 

penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya” (2 Timotius 4:1)  

 

“Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan … 

oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya … kepada semua orang yang 

merindukan kedatangan-Nya” (2 Timotius 4:8)  

 

“dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan 

penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus 

Kristus.” (Titus 2:13)  

 

“Ya, Aku datang segera! Amin, datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:20)  

 

Ayat-ayat tersebut sejalan dalam mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali. Ini 

merupakan kepercayaan kaum Kristadelfia, dan merupakan alasan mengapa mereka 

tertarik akan tanda-tanda jaman. Kita percaya bahwa kita hidup dalam waktu yang 

disebutkan Alkitab sebagai: “hari-hari terakhir” (2 Timotius 3:1), dan kita berusaha 

untuk mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan Yesus Kristus: 

 

“Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada 

saat yang tidak kamu duga.” (Matius 24:44) 

 

“Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah 

waktunya tiba.” (Markus 13:33)  

 

Entah apakah kita berkesimpulan bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus sebentar 

lagi atau tidak, Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan tahu tepatnya kapan waktu 

itu akan tiba. Kemudian, kedatangannya akan terjadi pada “saat yang tidak kamu 

duga”. Ada petunjuk jelas dalam semua ini. Kita mungkin sangat ahli dalam 

meramalkan waktu dan musim, seolah-olah itu merupakan ilmu pasti atau seni, tetapi 

hati kita sangat tidak siap untuk Tuhan sendiri. Mungkin untuk alasan itulah kita tidak 

dapat memastikan tepat waktunya, sehingga kita menjadi selalu berjaga-jaga dan 

berdoa. 

 

Orang-orang Farisi di jaman Yesus dianggap sebagai para akhli dan mereka 

seharusnya memperhatikan tanda-tanda kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi 

mereka gagal mengenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan:  

 

“Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata: Hari akan cerah, dan 

pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata: Hari buruk. Rupa 

langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak.” (Matius 

16:2,3) 

 

Sedemikian sibuknya mereka dalam usaha mempertanyakan dan mencari cara untuk 

menafsirkin tanda-tanda, sehingga mereka gagal sama sekali mengenali bahwa 

Kristus sudah berada di antara mereka. Kesalahannya adalah, mereka mengharapkan 
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tanda-tanda lahiriah, mungkin mukjijat, yang dapat mereka lihat di depan mata sendiri 

sebelum melibatkan diri mereka. Yesus menegur mereka:  

 

“Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat 

mengatakan: Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana! Sebab sesungguhnya 

Kerajaan Allah ada di antara kamu.” (Lukas 17:20,21) 

 

Kristus Sang Raja dan Penyelamat, berdiri di antara mereka, dan mereka tidak 

mengenali dia! Bukannya tanda-tanda itu tidak ada – banyak sekali tanda-tanda pada 

kelahiran Kristus dan mukjijat-mukjijatnya – tetapi kaum Farisi sama sekali salah 

dalam sikap kerohanian mereka. Kita harus siap bagi Kerajaan Allah, atau kita tidak 

pernah akan dibolehkan memasukinya pada kedatangan Kristus. Oleh sebab itu, 

dalam pengamatan berikutnya, kita harus ingat: pertama dan terpenting, seorang 

pengikut harus siap bagi kedatangan Kristus – setiap saat.  

 

Salah satu cara untuk memperhatikan tanda-tanda jaman adalah melihat apa yang 

dikatakan Alkitab mengenai jaman akhir, dan menentukan apakah dunia ini tampak 

seperti apa yang digambarkan dalam Alkitab. Kita telah memecahkan pembahasan ini 

menjadi beberapa topik umum, dan di bawah setiap judul terdapat penjelasannya.  

 

Moral Dunia 

 

Alkitab menerangkan bahwa standar moral akan semakin hancur, sehingga 

masyarakat itu sendiri akan terancam. Bahkan lingkungan umat percaya juga akan 

terpengaruh: 

 

“Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 

Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan 

membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan 

berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan 

agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak 

dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak 

berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti 

Allah.” (2 Timotius 3:1-4) 

 

“Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada 

hari-hari Anak Manusia: mereka makan dan minum, mereka kawin dan 

dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air 

bah dan membinasakan mereka semua.” (Lukas 17:26,27) 

 

“Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan 

serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan 

tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua 

penduduk bumi ini.” (Lukas 21:34,35) 

 

Keserakahan, pelecehan terhadap sikap kesopanan, berbagai macam cara untuk 

mencintai diri sendiri, dan dengan sengaja memilih kesenangan diri daripada Allah 

merupakan tema dari ayat-ayat itu, dan merupakan ciri-ciri masyarakat modern.  

 

Perang atau Damai? 
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Kita tahu bahwa setiap orang mendambakan kedamaian. Itu merupakan keinginan 

umum, terutama di tempat-tempat di mana peperangan telah menghancurkan generasi 

muda, menghancurkan kota-kota dan desa-desa. Adalah merupakan catatan 

menyedihkan dalam sejarah manusia, bahwa sejarah itu telah dirusak berat oleh 

peperangan. Jutaan manusia telah mati di tangan sesamanya dalam berbagai 

pertempuran di sepanjang jaman.  

 

Keahlian berperang telah dirumuskan sejak jaman pertempuran tatap muka dengan 

tangan hingga jaman misil yang digerakkan dengan roket, memiliki beberapa bom 

nuklir, dan dapat diluncurkan antar benua. Terdapat pula senjata-senjata kimia, gas 

beracun dan penyebab penyakit. Orang biasa akan sulit membayangkan akibat dari 

sekian banyak macam senjata dalam peperangan besar. Dia tidak memiliki harapan 

untuk mendapatkan bantuan.  

 

Tentu saja, kita dapat membantah, dan mungkin ada benarnya, bahwa keberadaan 

nuklir telah membantu mengelakkan peperangan. Pertanyaannya sekarang adalah, 

apakah senjata-senjata tersebut dapat mengelakkan bahkan menghapuskan perang 

besar. Apa kata Alkitab? Apakah dunia yang damai akan menyambut kedatangan 

Pangeran Kedamaian?  

 

Entah apapun impian atau harapan manusia, atau seberapa berhasilnya mereka dalam 

usaha menjaga perdamaian dari waktu ke waktu, Alkitab mengajarkan bahwa dunia 

yang penuh pergumulan dan kesedihan akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus 

Kristus: 

 

“… akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah 

terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu …” (Daniel 12:1)  

 

“Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, 

gerakkanlah para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan maju!” (Yoel 

3:9) 

 

“Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan 

di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 

Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa 

yang menimpa bumi ini … Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia 

datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” (Lukas 

21:25-27) 

 

“dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi 

orang-orang mati untuk dihakimi … dan untuk membinasakan barangsiapa yang 

membinasakan bumi.” (Wahyu 11:18) 

 

Sementara standard moral jatuh, banyak permasalahan akan timbul di setiap penjuru 

dunia, negara-negara akan mengalami perselisihan, dan orang-orang di dunia akan 

merasakan kesusahan di luar bayangan mereka. Pada waktu seperti itulah Kristus akan 

tampil. Pangeran Perdamaian akan datang, bukan karena dunia akan menyambutnya 

dalam kedamaian, melainkan karena tanpa Kristus umat manusia akan menghadapi 

kemusnahan.  
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Bangsa-bangsa  

 

Alkitab telah menyebutkan bangsa-bangsa yang akan berperan besar pada jaman 

akhir. Mungkin diharapkan bahwa negara-negara kecil akan bergabung dengan 

negara-negara besar, dan yang lemah akan menghilang dari permainan kuasa politik. 

Tetapi, ini bukanlah kenyataannya. Bahkan, Alkitab memberikan gambaran akan 

bangsa-bangsa yang akan tampil pada saat bangsa Israel muncul kembali di 

percaturan dunia:  

 

“Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: "Perhatikanlah 

pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah 

bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. 

Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan 

Allah sudah dekat.” (Lukas 21:29-31) 

 

Tentunya perumpamaan di atas mengambil pelajaran sederhana bahwa kita dapat 

mencium kedatangan musim panas dari dedaunan di pohon. Maka kita harus siap 

menyambut kedatangan Kristus jika tanda-tanda jaman telah matang. Pohon ara 

merupakan salah satu tanda Allah bagi bangsa Israel (Yeremia 24:1-3; Hosea 9:10; 

Yoel 1:7). Maka perumpamaan di atas mengungkapkan lebih banyak lagi. Mungkin 

sekali itu menunjukkan kenyataan bahwa pada waktu di mana bangsa Israel telah 

didirikan kembali di tanah Israel akan terdapat pula kelahiran banyak negara-negara di 

antara bangsa-bangsa lain.  

 

Sungguh luar biasa bahwa sejak Perang Dunia Kedua, terdapat kenaikan tajam dalam 

jumlah negara-negara yang diwakili dalam Persatuan Bangsa Bangsa. Ini dikarenakan 

banyaknya negara-negara yang menjadi merdeka dari penjajah mereka, dan kenaikan 

kekuasaan di tanah-tanah yang belum dibangun.  

 

Hasil dari campuran antara bangsa-bangsa kuat dan lemah jelas digambarkan Alkitab 

(yaitu di jari-jari kaki dalam patung Daniel 2, di mana tanah liat dan besi tercampur 

bersama), dan negara-negara lemah akan menyerukan suara mereka:  

 

“Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, 

gerakkanlah para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan maju! Tempalah 

mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak; 

baiklah orang yang tidak berdaya berkata: "Aku ini pahlawan!"” (Joe1 3:9,10) 

 

Pada waktu akhir, negara-negara akan bersedia untuk perang, dan akan menggunakan 

dana-dana yang sesungguhnya dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti 

pertanian.  

 

Tanda di atas Tanda-Tanda Lainnya 

 

Ini adalah tanda Israel. Kita perlu menekankan kepentingan tanda ini. Bukan karena 

Israel dan orang-orangnya lebih benar dibandingkan dengan bangsa-bangsa atau 

orang-orang lain. Kita menekankan ini karena Alkitab menyatakan bahwa Israel harus 

berdiri kembali sebagai suatu bangsa sebelum Yesus Kristus kembali. Kita adalah 

saksi-saksi dalam kenyataan sejarah bahwa bangsa Israel berdiri saat ini. Keberadaan 
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Israel menghapuskan semua keraguan akan kuasa wahyu Alkitab. Tidak pernah ada 

dalam sejarah dunia sebelumnya terdapat tanda-tanda yang menyatakan bahwa kaum 

Yahudi hidup dan berdiri lagi sebagai suatu negara di tanah Israel. Sejak dalam bulan 

Mei 1948, kita mendengar Negara Israel diproklamirkan di depan dunia, kita telah 

mendapatkan jelas di depan mata kita bukti Allah terbesar bahwa Dia itu bekerja, dan 

Kristus akan kembali. 

 

Tanda ini disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam wahyunya mengenai hari-hari 

akhir:  

 

“Mereka (bangsa Israel) akan dibunuh secara kejam oleh senjata musuh, atau 

digiring sebagai orang buangan dan tawanan semua bangsa di dunia. Yerusalem 

akan dijajah dan diinjak-injak oleh orang-orang bukan-Yahudi sampai kejayaan 

mereka berakhir pada saat yang telah ditentukan Allah.” (Lukas 21:24, Firman 

Allah yang Hidup)  

 

Wahyu singkat itu memiliki empat inti: 

 

1. Kaum Yahudi akan dikalahkan 

2. Kaum Yahudi akan disebarkan di antara bangsa-bangsa 

3. Yerusalem akan diduduki oleh orang-orang bukan-Yahudi  

4. Pendudukan itu akan berakhir 

 

Mereka mencakupi jaman sejarah dari tahun 70 Masehi hingga jaman sekarang. 

Bangsa Romawi mematahkan kuasa Yudea, menghancurkan kota dan baitnya, dan 

kaum Yahudi diusir keluar dari tanah mereka menuju pengasingan. Sejak itu 

Yerusalem diduduki oleh kuasa-kuasa bukan-Yahudi, hingga tahun 1967 ketika, untuk 

pertama kalinya, kota Yerusalem jatuh kembali ke tangan orang-orang Yahudi. Tetapi 

harus kita perhatikan, bahwa pendudukan kembali Yerusalem akan terjadi pada waktu 

sejarah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai waktu di mana “kejayaan mereka 

(orang-orang bukan-Yahudi) berakhir”.  

 

Zaman kejayaan orang-orang bukan-Yahudi dapat dengan mudah diartikan sebagai 

waktu di mana mereka menduduki tanah Israel. Ada juga kemungkinan yang 

menunjukkan bahwa itu merupakan waktu yang ditentukan oleh Allah bagi orang-

orang bukan-Yahudi setelah kehancuran kerajaan Yahudi. Sama seperti kaum Yahudi 

yang memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang beriman dan gagal, maka 

orang-orang bukan-Yahudi juga memiliki kesempatan untuk menjadi kaum Kristen 

yang beriman. Mereka juga gagal. Sama seperti kaum Yahudi yang menerima 

penghakiman Allah, maka orang-orang bukan-Yahudi juga akan menerima 

penghakiman mereka. Ini diwartakan dalam Daniel 2:44; 7:27 and Wahyu 11:15-18. 

 

Sementara itu, Allah terus melaksanakan rencana-Nya melalui Israel, dan akan 

membawa bangsa-bangsa menuju waktu penghakiman setelah Israel diserbu:  

 

“… sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap 

penjuru … Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat 

hari TUHAN di lembah penentuan!” (Yoel 3:12,14) 

 

Kembalinya Kristus, penghukuman para penyerbu dan pendirian Kerajaan Allah di 
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bumi – dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, merupakan langkah-langkah yang 

direncanakan oleh Allah bagi penyelamatan dunia dari penderitaan dan 

kekejamannya.  

 

Kesimpulan 

 

Lebih banyak lagi dapat dituliskan mengenai kebangkitan perserikatan-perserikatan 

baru dan pengelompokan bangsa-bangsa. Tetapi telah cukup dibahas untuk 

menunjukkan bahwa semua tanda-tanda Kedatangan Kedua satu per satu menjadi 

nyata.  

 

Sebagaimana Allah telah menyediakan jalan bagi kembalinya kaum Yahudi ke tanah 

mereka dan pendirian kembali bangsa Israel, maka Dia akan membawa kedamaian 

dan peristirahatan yang telah Dia janjikan. Tidak ada yang mustahil dengan-Nya.  
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26. SELAMAT JALAN 

 

Pembaca yang telah mencapai titik ini telah menyusuri perjalanan jauh melalui 

halaman-halaman Alkitab dalam mempelajari apa yang diajarkan Alkitab. Kami 

sangat menganjurkan hal-hal tersebut bagi pemikiran dan penghayatan mereka yang 

mencari suatu tujuan kehidupan, dan sebuah harapan yang tidak berhakhir dalam 

kematian.  

 

Seperti yang telah dipahami oleh pembaca, Kristadelfia merupakan komunitas dunia 

yang telah berada lebih dari 150 tahun yang lalu – melalui kepercayaan mereka. 

Mereka yakin bahwa kepercayaan itu sama seperti kepercayaan umat Kristen di abad 

pertama, dan bahwa kepercayaan itu tetap benar di jaman sekarang. Marilah kami 

tuliskan ringkasan singkat dari kepercayaan tersebut, yang menunjukkan bahwa 

kekuatan dasar mereka atas ajaran Alkitab:  

 

Kristadelfia percaya bahwa terdapat satu Allah and satu orang dalam 

Ketuhanan. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, 

dan Allah serta Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah satu-

satunya Putra Allah, dilahirkan oleh perawan Maria melalui kuasa 

Allah, yaitu roh kudus. Dia berbagi sepenuhnya dalam kodrat 

kemanusiaan kita, Dia mencerminkan kepada kita seperti apa Allah itu 

– bukan dalam bentuk atau badan, melainkan dalam kesucian mulia, 

kebenaran mutlak dan kasih tak terbatas. Semua itu adalah sifat-sifat 

yang tersalurkan melalui setiap kata, setiap maksud, setiap tindakan 

kasih, dan setiap segi kehidupan yang dijalani oleh Sang Juru Selamat. 

 

Kristadelfia percaya bahwa manusia itu fana dan pendosa, 

memerlukan penyelamatan dan tidak dapat menyelamatkan diri 

sendiri. Ketika manusia mati, keberadaannya punah dan dia tidak 

memiliki harapan kecuali melalui kebangkitan dari kematian.  

 

Kasih pengampunan Allah dan hasrat-Nya untuk menyelamatkan telah 

dikemukakan dalam janji-janji-Nya kepada umat manusia, terutama 

kepada Abraham, juga kepada Daud. Janji-janji itu memberitahukan 

kedatangan Kerajaan Allah di dunia, dengan Kristus sebagai Raja, dan 

cara bagaimana manusia dapat berbagi dalam kemuliaan di jaman itu 

sebagai manusia kekal, yaitu melalui kasih pengampunan Allah yang 

menyelamatkan dalam Yesus. Kehidupan Kristus yang sempurna, 

pengorbanan kematian dan kebangkitan menuju kemuliaan serta 

kekekalan adalah jaminan bahwa musuh manusia, yaitu kodrat 

dosanya (yang dikenal sebagai iblis), serta kefanaannya (yang dikenal 

sebagai kematian), telah secara penuh dikalahkan oleh Yesus. Dia, 

walaupun merupakan satu-satunya Putra Allah, telah berbagi dalam 

seluruh kodrat kita, tetapi tidak berdosa. 

 

Semua umat harus mengakui imannya dalam segala hal yang 

berhubungan dengan Kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Dia 

harus mengakui kebutuhannya akan bantuan, akan pengampunan, dan 

akan penyelamatan dari kematian. Ini dapat dia tunjukkan jika ia 

mempercayai Injil yang benar, dan meminta pengampunan serta 



217 

bantuan Allah, dibabtis dalam pencelupan penuh di air, dan mengakui 

dosa-dosanya. Dia kemudian menjadi milik Allah, dan memasuki 

perjanjian baru melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ahli waris 

dari janji-janji yang dibuat kepada Abrahan, dia menantikan dengan 

sabar kedatangan Kerajaan Allah.  

 

Kehidupan barunya dalam Kristus merupakan kehidupan persekutuan 

bersama umat percaya yang lain. Persekutuan tersebut dimungkinkan 

karena persekutuannya dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. 

Kehidupan seorang pengikut harus bebas dari keegoisan diri, dan 

berdasarkan atas kasih kepada Allah dan sesamanya. Kehidupan umat 

merupakan satu keyakinan dalam doa akan keberadaan Allah, tujuan 

dan perhatian-Nya dalam takdir hidup. Setiap minggu, dalam 

pemecahan roti, dia memperingati karya penyelamatan Allah melalui 

Kristus, dan “menunjukkan” kematian Yesus dengan menggabungkan 

dirinya dengan kematian Yesus. Dia yakin bahwa Yesus akan kembali 

secara pribadi ke dunia untuk membawa perdamaian kepada dunia 

yang penuh kesusahan, dan mendirikan Kerajaan Allah dengan 

Yerusalem sebagai ibukotanya. Kaum Yahudi yang dikumpulkan 

kembali ke tanah Israel merupakan kesaksian bahwa Allah akan 

memenuhi tujuan-Nya.  

 

Kematian tidak memiliki sengat bagi pelayan Allah yang tulus. Dia 

tidur dalam kedamaian, tanpa kesadaran akan tahun-tahun yang 

berlalu, hingga, seolah-olah itu hanya sekejap setelah kematian, Tuhan-

nya kembali dari surga, membangunkannya dari kematian untuk hari 

kebangkitan dan penghakiman. Kemudian mereka yang bertanggung-

jawab, baik hidup maupun mati, akan bediri untuk menerima upah 

dari perbuatan-perbuatan mereka: kehidupan kekal dan kebahagiaan 

tak terkira di Kerajaan Allah bagi yang beriman; dan penolakan yang 

memalukan serta kematian kedua bagi mereka yang tidak beriman 

terhadap Firman Allah, atau dengan penuh kesadaran menolak 

panggilan-Nya. 

 

Hal-hal tersebut kami percayai karena kami menemukan ajaran jelasnya dalam 

Alkitab, dan kami bersyukur memiliki mereka sebagai pengikat dalam komunitas 

kami. Di setiap penjuru dunia kami berusaha untuk mempertahankan kepercayaan 

tersebut tanpa pembedaan terhadap ras atau kelas. Kami memuja dan mengabarkan 

dengan cara yang sederhana dan tetap. Kami tidak merayakan hari-hari tertentu, 

kecuali pemecahan roti pada hari pertama di satu minggu. 

 

Kami dengan penuh ketulusan menganjurkan pembaca untuk mengenal secara pribadi 

pesan indah penyelamatan yang dikemukakan dalam Firman Allah, dan untuk 

menjadikannya sebagai dasar kehidupan beriman. 

 


