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Mari Kita
Bercakap-Cakap

Hampir 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus dilahirkan.
Mengapa saudara hendak belajar tentang Dia? Apakah arti-
nya bagi saudara siapa Yesus itu? Pertanyaan ini amat pen-
ting. Jawabannya dapat saudara jumpai dalam buku ini.

Dalam sejarah dunia ini belum pemah ada begitu banyak
orang yang berbicara tentang Yesus seperti yang terjadi
sekarang ini. Berjuta-juta orang menyatakan bahwa mereka
adalah pengikut Yesus. Mengapa? Apa pun agama saudara,
pentinglah bagi saudara untuk mengetahui sesuatu tentang
Yesus - tentang kehidupan-Nya, ajaran-Nya, dan tuntutan
atau pernyataan-Nya.

Barangkali saudara mempelajari kursus ini hanya untuk
memuaskan rasa ingin tahu tentang kehidupan dan ajaran
Yesus. Atau mungkin saudara telah menerima Dia sebagai
Juruselamat dan ingin lebih mengenal Dia. Boleh jadi saudara
sedang mencari-cari realitas dalam hidup rohani saudara,
saudara ingin menguatkan iman, atau ingin mengetahui apa-
kah Yesus mempunyai penyelesaian bagi segala persoalan
hidup.

Apa pun maksud tujuan saudara, ingatlah terus maksud
itu pada waktu saudara belajar. Semakin saudara menerap-
kan pelajaran itu dalam hidup saudara sendiri, semakin besar
manfaatnya bagi saudara.
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Buku Pembimbing Saudara

Buku "Siapakah Yesus Itu?" merupakan buku kerja ber-
ukuran saku yang dapat saudara bawa dan pelajari bilamana
saudara mempunyai waktu luang. Setiap hari berusahalah
meluangkan waktu untuk mempelajarinya.

Pada permulaan tiap-tiap pelajaran saudara akan mene-
mukan tujuan-tujuan pelajaran. Kata tujuan dipakai dalam
buku ini untuk menolong saudara mengetahui apa yang dapat
diharapkan dari penelaahan saudara. Tujuan adalah seperti
sasaran atau maksud. Saudara akan belajar dengan lebih
baik, jika saudara selalu mengingat tujuan-tujuan tersebut.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan baik-baik kedua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan menyiapkan
pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya. Berikut-
nya, pelajari tiap-tiap bagian pelajaran itu, satu per satu, dan
ikutilah petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan. Jika tidak ada cukup tempat untuk
menuliskan jawaban saudara dalam buku ini, tuliskanlah
dalam sebuah buku tulis, supaya saudara dapat memeriksa-
nya kembali, ketika mengulangi pelajaran tersebut. Jika
kursus ini dipelajari secara berkelompok, ikutilah petunjuk
pemimpin kelompok saudara.

BagaimanaMenjawabPertanyaan Pelajaran

Ada berbagai macam pertanyaan pelajaran dalam buku
pembimbing ini. Berikut ini kami berikan contoh beberapa
macam pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya.
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Pertanyaan PILIHAN BERGANDA meminta saudara
memilih satu dari jawaban-jawaban yang sudah disediakan.

Contoh Pertanyaan Pilihan Berganda

1Dalam satu minggu ada sejumlah
a) 10 hari.
b) 7 hari.
c) 5 hari.

Jawaban yang benar ialah b) 7 hari. Lingkarilah jawaban
b) dalam buku pembimbing, seperti berikut ini:

1Dalam satu minggu ada sejumlah
a) 10 hari.
b) 7 hari.
c) 5 hari.

(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan berganda ini ada
lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam hal seperti itu,
saudara harus melingkari huruf di depan tiap-tiap jawaban
yajg benar.) I

Pertanyaan I BENAR -BALAH meminta saudara memilih
pemyataan yang BENAR dari antara beberapa pemyataan.

Contoh Pertanyaan Benar-8alah

2 Yang manakah yang BENAR dari pemyataan-pemyata-
an di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.
b Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya seka-

rang ini.
c Semua penulis Alkitab menulis dalam bahasa Ibrani.
d Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
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Pemyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua
huruf itu untuk menunjukkan pilihan saudara, seperti yang
terlihat di atas.

Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara menco-
cokkan hal-hal yang sesuai, misalnya nama dicocokkan de-
ngan uraiannya, atau kitab dengan penulisnya.

Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3 Tuliskan nomor nama pemimpin di depan tiap kalimat
yang menguraikan apa yang dilakukan oleh pemimpin
itu .

.J.. a Menerima Hukum Taurat 1) Musa
di Gunung Sinai 2) Yosua.2.. b Memimpin umat Israel
menyeberangi Sungai
Yordan

.2.. c Berbaris mengelilingi Yerikho

.1.. d Diam di istana Firaun

Anak kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedang-
kan anak kalimat b dan c berhubungan dengan Yosua. Sau-
dara harus menuliskan 1 di depan a dan d, dan 2 di depan b,
dan C, seperti yang terlihat di atas.
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Catatan Siswa Saudara

Jika saudara belajar dengan tujuan memperoleh surat tanda
tamat, saudara akan menerima sebuah buku kecil yang di-
sebut Catatan Siswa: Siapakah Yesus Itu? Ada dua bagian
dalam buku kecil tersebut. Buku pembimbing ini akan mem-
beritahukan kapan saudara harus mengisi tiap bagian itu.

Ikutilah petunjuk dalam Catatan Siswa untuk mengirim-
kannya kembali ke kantor LKTI di wilayah saudara. Alamat-
nya terdapat pada halaman pertama buku ini, atau pada bagi-
an belakang Catatan Siswa. Jika saudara mengirimkan Catat-
an Siswa itu, saudara akan menerima suatu surat tanda tamat
yang menarik.

Perihal Pengarang

Sebagian terbesar dari materi yang terdapat dalam kursus
ini mula-mula terbit sebagai serangkaian khotbah radio oleh
Pdt. Elton G. Hill. Khotbah-khotbah itu disebarkan di mana-
mana dan sangat disukai di India dan Sri Langka serta di
Timur Tangah. LKTI telah menyadur dan mengela kembali
khotbah-khotbah ini sehingga sekarang saudara mempunyai
pelajaran mendasar yang lengkap mengenai pribadi dan peker-
jaan Yesus Kristus.

Sekarang saudara telah siap untuk memulai pelajaran 1.
Kiranya Tuhan memberkati saudara sementara saudara
belajar!



Mencari
Keterangan

Tentang Yesus

Perkenankan saya mengajukan suatu pertanyaan. Pada
hemat saudara siapakah Yesus itu?

Ada orang yang mengatakan, "Ia guru yang termasyhur."
Orang lain menyebut Dia nabi, filsuf, allah dunia Barat atau
seorang baik yang patut dicontoh.

Memang, Yesus adalah guru yang termasyhur dan nabi,
tetapi Ia lebih dari itu. Ia bukan sekadar filsuf atau teladan
yang patut kita contohi. Yesus tidak berasal dari dunia
Barat, karena itu kita tak dapat menyebut Dia allah dunia
Barat.

Yesus lahir di Timur Tengah hampir 2000 tahun yang lalu.
Dia tidak melalukan hal-hal yang biasanya dapat membuat
orang terkenal, namun kehidupan-Nya telah mempengaruhi
seluruh dunia. Dia tidak pemah membangun tugu-tugu
peringatan. Dia tidak memimpin suatu pasukan. Sebetulnya,
Dia tidak pemah pergi jauh dari rumah-Nya. Tetapi meskipun
Dia hidup begitu lama pada masa lalu, yang aneh ialah
berjuta-juta orang di seluruh dunia saat ini menyatakan
bahwa mereka mengenal Dia secara pribadi. Mereka menga-
takan bahwa kehidupan mereka telah diubah oleh-Nya, bah-
kan mereka rela mati karena Dia. Siapakah Dia?
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Dalam pelajaran pertama, kita akan mulai menyelidiki
siapa Yesus. Mula-mula kita akan melihat pada dua cara
untuk belajar tentang Dia.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Alkitab Menunjukkan Kepada Kita Siapakah Yesus Itu.
Pengalaman Pribadi Menunjukkan Kepada Kita Siapa Yesus
Itu.

Pelajaran ini akan menolong saudara untuk ...

o Mengetahui di mana saudara dapat mencari catatan yang
benar mengenai apa yang dikatakan dan dikerjakan Yesus.

o Menjelaskan tentang orang yang menulis mengenai Yesus.

o Membaca hal-hal yang dikatakan orang zaman ini tentang
Yesus.

o Mulai belajar tentang Yesus bagi diri saudara sendiri.
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ALKITAB MENUNJUKKAN KEP ADA KITA SIAPA
YESUS ITU

Tujuan 1. Memilih alasan-alasan mengapa saudara dapat
percaya pada Alkitab untuk menunjukkan kepada
saudara siapa Yesus itu.

Kesaksamaan Alkitab

Untuk mengetahui siapa Yesus itu, marilah kita membaca
buku yang memuat catatan yang benar tentang kehidupan
dan ajaran-Nya - yaitu Alkitab. Alkitab adalah himpunan
fi6 kitab yang ditulis oleh sekitar 35 sampai 40 orang.

Para penulis Alkitab adalah orang-orang dengan pekerjaan
yang berbeda-beda: dokter, raja, nabi, imam, usahawan,
petani, gembala, pegawai pemerintah dan nelayan.

Mereka hidup pada masa yang berlainan dalam jangka
waktu kurang lebih 1600 tahun. Mereka semuanya orang
baik dan mempunyai persamaan-persamaan:

1) Menyembah satu Allah - yang disebut Yehova -
Pencipta alam semesta.



Mencari Keterangan Tentang Yesus 13

2) Masing-masing mendapat penyataan dari Allah dan me-
nerima pesan-pesan-Nya untuk umat manusia.

3) Semua menyuratkan apa yang diberitahukan Allah.

Allah mencegah orang-orang ini membuat kesalahan ketika
mereka menulis sejarah kejadian-kejadian masa silam, ramalan-
ramalan tentang peristiwa-peristiwa masa depan, dan pesan-
pesan-Nya untuk umat manusia setiap zaman dan keadaan.
Bertahun-tahun yang lalu, tulisan-tulisan yang diilhamkan
Allah ini dihimpun menjadi satu buku, yaitu Alkitab.

II Petrus 1:21. Sebab tidak pemah nubuat dihasilkan oleh
kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus
orang-orang berbicara atas nama Allah.

Perhatian: Bagian Alkitab yang diberikan pada permulaan
kutipan memberitahukan kepada saudara di mana bisa men-
dapat kutipan itu dalam Alkitabmu. Tertulis nama kitab,
nomor pasal dan nomor ayat.

Alkitab benar dalam setiap rinciannya. Baik dari segi seja-
rah, maupun ilmu pengetahuan kisah-kisah itu benar. Peng-
genapan atas ratusan nubuat Alkitab mengenai bangsa dan
oknum membuktikan bahwa Alkitab sungguh-sungguh Fir-
man Allah. Kita dapat mempercayai apa yang dikatakannya
tentang Yesus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Dalam masing-masing bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
pertanyaan dan latihan akan menolong saudara mengulangi
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atau menerapkan apa yang baru dipelajari. Ikutilah petunjuk
untuk menyelesaikan setiap soal. Bila diminta, tulislah
jawaban dalam buku catatan. Kalau perlu, periksa kembali
bagian yang berjudul 'Bagaimana Menjawab Pertanyaan Pela-
jaran' pada permulaan buku ini.

1Tiga dari pemyataan berikut adalah BENAR tentang penu-
lis Alkitab. Lingkarilah huruf di mukanya.
a Mereka hidup pada waktu yang sama.
b Mereka menyembah Allah yang sama.
c Mereka menyembah banyak ilah.
d Mereka menerima pemyataan dari Allah.
e Mereka menulis apa saja yang ingin mereka tulis.
f Mereka menulis apa yang diberitakan Allah kepada

mereka.
g Mereka membuat kesalahan dalam kitab mereka.

2 Kita dapat percaya pada Alkitab untuk memberitahu kita
Siapa Yesus itu karena Alkitab adalah
a) panjang dengan banyak rincian.
b) suatu kumpulan kitab-kitab kecil.
c) suatu berita yang saksama dari Allah.

Tema Alkitab

Mengapa 66 kitab yang ditulis oleh kira-kira 40 orang
dalam jangka waktu 1600 tahun, dihimpunkan menjadi satu
buku? Sebab semua kitab itu menguraikan satu tema. Ma-
sing-masing memperlihatkan bagian yang berbeda dari sebuah
gambar yang sama. Kitab-kitab sejarah, taurat, nyanyian,
nubuat, riwayat hidup dan pengajaran praktis dalam Alkitab
berpusat pada satu tema. Tema itu adalah penyelamatan
manusia berdosa oleh Allah yang pengasih.
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Kedua bagian Alkitab - Perjanjian Lama dan Perjanjian
Baru - menunjukkan bahwa manusia memerlukan Juruse-
lamat dan bahwa Allah telah menyediakan Juruselamat itu
di dalam oknum Yesus. Dalam Perjanjian Lama, yang ditulis
sebelum Yesus lahir, terdapat banyak nubuat tentang Dia.
Perjanjian Baru memberitahukan bagaimana Juruselamat itu
datang dan kita dapat diselamatkan oleh-Nya. Tema seluruh
Alkitab - penyelamatan umat manusia - berpusat pada Ye-
sus, Juruselamat manusia itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3Tema Alkitab adalah keselamatan untuk manusia melalui
a) undang-undang yang lebih baik.
b) Yesus, Juruselamat.
c) lingkungan yang baik.
d) agama yang diperbaiki.
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4 Tulislah nomor dari bagian Alkitab di muka pernyataan
yang melukiskannya

· ... a Menceritakan bagaimana Juru-
selamat datang

· ... b Melukiskan kehidupan Juruse-
lamat dan bagaimana kita dapat
diselamatkan melalui Dia.

· ... c Mempunyai banyak nubuat ten-
tang Juruselamat yang akan da-
tang

1) Perjanjian
Lama

2) Perjanjian
Baru

Laporan-laporan Perjanjian Baru tentang Yesus

Perjanjian Baru memberitahukan tentang:
1) Kehidupan dan ajaran Yesus.
2) Jemaat yang didirikan-Nya.
3) Petunjuk-petunjuk tentang hal mengikut Yesus.
4) Peristiwa-peristiwa masa depan yang bertalian dengan

kedatangan Yesus kembali.

Kita dapat mempercayai ketepatan Perjanjian Baru. Allah
memilih orang-orang yang menulisnya dan Dia mengilhami
mereka dalam segala seluk beluk pekerjaan mereka. Tiga hal
menjamin benarnya laporan-laporan dalam Perjanjian Baru:
1) ilham ilahi; 2) penyaksian para penulis dengan mata kepala
mereka sendiri; 3) penelitian yang sistimatis tentang fakta-
fakta itu.

Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menulis kitab-kitab
Injil yang kemudian disebut menurut nama mereka. Inilah
empat kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Kita menyebut-
nya Injil sebab injil berarti kabar baik. Kabar baik tentang
bagaimana Yesus datang untuk memberi kita hidup kekal
adalah kabar terbaik yang pernah ada.
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Kita memandang orang dari berbagai segi. Pikirkan se-
orang yang saudara kenal. Bagi satu orang, ia adalah tetang-
ga; bagi orang lain, ia sahabat; dan bagi orang-orang lain lagi
mungkin dia adalah suami, ayah atau karyawan. Banyak
orang dapat menulis tentang satu oknum dari segi pandangan
dan penekanan yang berbeda.

Allah mengilhami Matius, Markus, Lukas dan Yohanes un-
tuk menulis kabar baik tentang Yesus dari segi pandangan
yang berlainan. Matius memperlihatkan Yesussebagai Raja-
keturunan Raja Daud yang akan memerintah dunia dengan
kebenaran.

Markus memperlihatkan Yesus, Hamba Allah, yang me-
lakukan kehendak Allah - Hamba yang menderita, yang di-
gambarkan dalam nubuat Perjanjian Lama, yang datang un-
tuk mati karena dosa-dosa kita.

Lukas, seorang dokter Yunani, menunjukkan Yesus sebagai
Anak Manusia - wakil yang sempurna dan penyembuh segala
penyakit manusia.
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Yohanes menulis Injilnya untuk memperlihatkan Yesus
sebagai Anak Allah - Juruselamat dunia. Kitabnya mengi-
sahkan kehidupan seorang yang dikenalnya. Ia mempunyai
hubungan yang erat dengan Dia. Yohanes menulis sebagai
seorang saksi untuk membuktikan sesuatu - membuktikan
siapa Yesus itu. Tujuannya adalah meyakinkan semua orang
yang membaca kitabnya bahwa orang ini, Yesus, adalah lebih
dari sekedar manusia - Dialah Allah yang datang dalam rupa
manusia. Dan Yohanes mengatakan bahwa sekalian orang
yang percaya Yesus akan menerima hidup kekal. Pernyataan
itu luar biasa sekali - seperti tidak mungkin dapat dipercaya.
Akan tetapi, apabila kita membaca hal-hal mengenai Yesus
yang ditulis di Alkitab oleh pengikut-pengikut Yesus lainnya,
kita melihat bahwa mereka semua tidak bertentangan. Apa
pun yang mereka tulis tentang Yesus adalah benar.

Matius dan Yohanes adalah dua dari antara dua belas
murid Tuhan. Tiga tahun lamanya mereka tinggal bersama
Yesus yakni selama pelayanan-Nya Mereka menguraikan
mukjizat-mukjizat-Nya yang mereka saksikan, mencatat bebe-
rapa ajaran-Nya, dan menceritakan apa yang telah mereka
lihat sendiri tentang kematian dan kebangkitan-Nya. Yo-
hanes memberi bukti tentang keilahian Yesus dan menekan-
kan pentingnya percaya pada-Nya. Sebelum Matius menjadi
murid Yesus ia sudah biasa bekerja dengan dokumen-doku-
men resmi. Dengan sistimatis ia membuktikan bahwa Yesus
adalah Raja seperti yang ditulis oleh para nabi Perjanjian
Lama. Ia mengutip nubuat-nubuat dan penggenapannya,
merunut garis keturunan Yesus sebagai anak raja, dan mengu-
raikan prinsip-prinsip kerajaan-Nya.

Markus adalah seorang pemuda yang tinggal di Yerusalem
pada waktu Yesus melayani di situ. Mungkin ia ada di antara
orang banyak yang mendengar Yesus berkhotbah, melihat
mukjizat-mukjizat-Nya dan menyaksikan penyaliban-Nya. Ke-
mudian hari, Markus mempunyai hubungan kerja yang erat
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dengan Petrus (salah seorang murid Yesus). Mungkin dari
Petruslah ia mendengar beberapa rincian yang diceritakan
dalam Injilnya.

Dengan teliti dokter Lukas mengusut dan menyelidiki
laporan-laporan tentang Yesus. Ia menulis dua kitab (Injil
Lukas dan Kisah Para Rasul ), agar seorang sahabatnya yang
terkemuka mempunyai kisah yang benar tentang kehidupan
Yesus dan pertumbuhan gereja-Nya. Lukas bertanya jawab
dengan Maria (Ibu Yesus) dan dengan banyak orang lain un-
tuk mengetahui rincian tentang kelahiran, kehidupan, kema-
tian, dan kebangkitan Yesus yang ajaib. Ia menyelidiki
banyak peristiwa penyembuhan yang diadakan oleh Yesus,
dan menguraikannya.

Para penulis kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Baru -
Petrus, Yakobus, Yudas, dan Paulus - memang berwenang
untuk menulis tentang Yesus. Tiga tahun lamanya Petrus
bersama-sama dengan Dia sebagai murid-Nya. Yakobus dan
Yudas adalah saudara Yesus. Mula-mula Paulus sangat me-
musuhi Yesus dan para pengikut-Nya. Tetapi, kemudian ia
bertemu Yesus dalam suatu cara yang sama sekali telah
mengubah hidupnya. Mulai saat itu Paulus memakai hidup-
nya untuk menceritakan hal Yesus kepada orang lain.

Allah mengilhami orang-orang tersebut untuk menulis bagi
kita (dan juga bagi orang-orang pada zaman mereka) tentang
apa yang mereka ketahui mengenai Yesus. Semua tulisan
mereka tidak saling bertentangan. Dari pengalaman mereka
memberitahukan bagaimana kita juga dapat mengenal Yesus
dan menikmati kehidupan yang indah yang diberikan-Nya.
Yohanes meringkaskannya begini:

I Yohanes 1:3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah
kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya
kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan perseku-
tuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan
Anak-Nya, Yesus Kristus.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5Bacalah I Yohanes 1: 3 lima kali dan hafalkanlah.

6Kisah tentang Yesus dalam Perjanjian Baru merupakan
a) suatu catatan yang ditulis oleh orang-orang yang menge-

nal Yesus atau yang mengetahui fakta-fakta dari mereka
yang mengenal Dia.

b) suatu himpunan dongeng tentang seorang pahlawan
pada abad pertama.

c) suatu kisah yang diceritakan turun-temurun sebelum
ditulis.

7 Berikut ada beberapa pernyataan. Lingkari huruf di depan
setiap pernyataan yang memberikan alasan mengapa sau-
dara dapat mempercayai apa yang dikatakan Alkitab
tentang Yesus
a Kebanyakan peristiwa yang dilukiskan dalam Alkitab

terjadi banyak tahun yang lalu di Timur Tengah.
b Injil-injil ditulis oleh orang yang mengenal Yesus secara

pribadi atau yang telah mewawancarai orang-orang yang
mengenal-Nya.

c Semua penulis Alkitab diilhami Allah.
d Alkitab berisi nyanyian, sejarah, dan hukum.
e Ratusan nubuat Alkitab telah digenapi secara tepat.
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PENGALAMAN
YESUS ITU

PRIBADI MENUNJUKKAN SIAPA

Tujuan 2. Menemukan bagaimana saudara dapat mengetahui
siapa Yesus melalui pengalaman pribadi.

Yesus hidup sekarang ini dan kita dapat mengenal Dia se-
cara pribadi! Ini merupakan sebagian dari kabar baik dalam
Injil itu. Yesus masih melakukan hal-hal yang sama bagi
manusia seperti yang telah dilakukan-Nya pada zaman
dahulu.

Pengalaman orang lain

Apakah saudara mengenal seorang yang kenal Yesus secara
pribadi? Ini tidak hanya berarti bahwa orang tersebut tahu
tentang Yesus, atau menjadi anggota suatu gereja atau disebut
seorang Kristen. Mengenal Yesus secara pribadi mengubah
hidup seseorang. Kini ada berjuta-juta orang yang benar-
benar kenal Yesus. Mereka akan senang sekali menceritakan
Yesus kepada saudara. Beberapa di antara mereka mengata-
kan:

"Dahulu saya membenci semua orang. Tetapi ketika Ye-
sus masuk dalam hidup saya Ia mengubah saya. Sekarang
saya mencintai semua orang dan ingin menolong mereka. "
"Dahulu saya merasa diri saya sangat bersalah. Tetapi
Yesus mengangkat perasaan itu ketika saya minta Dia
mengampuni dosa-dosa saya. Ia memberi saya sukacita,
damai dan angan-angan hati yang bersih. "
"Yesus melenyapkan ketakutan yang menyiksa jiwa saya.
Ia memberi saya keberanian untuk menghadapi segala
persoalan saya. "

"Yesus telah memberi saya suatu alasan untuk hidup,
suatu tujuan dalam hidup ini."
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"Yesus sanggup menyelesaikan segala persoalan saya. Da-
lam doa, saya memberitahukan segala sesuatu kepada-Nya.
la menunjukkan apa yang harus saya lakukan dan la
memenuhi keperluan saya."

"Saya tidak merasa kesepian lagi sebab Yesus selalu me-
nyertai saya. '"

"Saya sangat ketagihan ganja, tetapi Yesus melenyapkan
keinginan akan ganja itu ketika saya menyerahkan hidup
saya kepada-Nya."

"Banyak kali Yesus telah menyembuhkan saya ketika saya
berdoa kepada-Nya.

Kesaksian-kesaksian itu dari beribu-ribu kesaksian lain dari
orang yang benar-benar mengenal Yesus dewasa ini, mem-
buktikan kebenaran firman Allah yang mengatakan:

Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin mau-
pun hari ini dan sampai selama-lamanya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Bacalah Ibrani 13:8 lima kali dan hafalkanlah.
9Renungkanlah. Apakah yang saudara pikirkan, jikalau

mendengar orang-orang menceritakan pengalaman mereka
dengan Yesus seperti yang dikutip di atas? Apakah sau-
dara juga ingin mengenal Yesus? Apakah kesaksian-
kesaksian ini memberi kesan bahwa Yesus mungkin me-
rupakan penyelesaian bagi persoalan-persoalan saudara?
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Pengalaman Sendiri

Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengenal Yesus?
Saudara dapat mengetahui banyak tentang Yesus dengan
jalan mempelajari Alkitab. Dalam Alkitab saudara membaca
tentang kehidupan dan ajaran-ajaran-Nya. Saudara akan
menemukan sebab-sebabnya Ia datang ke dunia dan apa yang
telah dibuat-Nya bagi saudara. Alkitab memberitahukan apa
yang sedang dilakukan-Nya sekarang dan yang akan dilaku-
kan-Nya pada masa yang akan datang. Saudara dapat menge-
tahui perihal Yesus dari pengalaman orang lain. Tahun lepas
tahun, sejak Yesus hidup di dunia sampai saat ini, banyak
orang telah mengalami bahwa Yesus menyatakan Diri kepada
mereka yang benar-benar ingin mengenal Dia. Yang terbaik
ialah, saudara dapat mengenal Dia secara pribadi dan belajar
dari pengalaman bahwa yang dikatakan Alkitab tentang Dia
adalah benar.

I--

Mungkin sejak kecil saudara telah mendengar tentang
Yesus, atau sama sekali belum pemah mendengar tentang
Dia. Mungkin saudara sudah mengenal Dia dan mencintai
Dia, atau seperti Paulus - musuh Yesus yang hidupnya ber-
ubah ketika ia secara pribadi bertemu dengan Yesus -
saudara barangkali memusuhi Injil. Apa pun pengetahuan
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saudara tentang Yesus dan sikap saudara terhadap Dia, pela-
jaran-pelajaran ini telah ditulis untuk menolong saudara lebih
mengenal Dia secara pribadi. Dan pada waktu saudara lebih
mengenal Dia, kami berharap dan berdoa kiranya saudara
akan menikmati manfaat-manfaat dari persahabatan dengan
Yesus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Pilihlah tiga cara terbaik untuk mengetahui siapa sebe-
narnya Yesus itu dari pemyataan di bawah ini. Ling-
karilah huruf di mukanya.
a Mempelajari yang dikatakan Alkitab tentang Yesus.
b Mempelajari apa yang dikatakan agama-agama lain

tentang Yesus.
c Membuat perbandingan antar agama.
d Mendengar apa yang dibuat Yesus bagi orang-orang

yang mengenal Dia secara pribadi.
e Mengenal Yesus secara pribadi.
f Mendengar gagasan-gagasan orang tentang Allah.
g Mendengar perkataan musuh-musuh Yesus tentang

Dia.

Apakah saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang
siapakah Yesus? Pelajaran-pelajaran ini akan menolong
saudara belajar tentang Dia dan apa yang Dia dapat
berbuat untuk saudara.

11

Jawaban ini tidak diberikan dalam urutan yang betul, su-
paya saudara tidak dapat melihat lebih dahulu jawaban
untuk pertanyaan berikutnya. Carilah nomor yang saudara
perlukan dan berusahalah untuk tidak melihatnya lebih dulu.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 a 2) Perjanjian Baru.
b 2) Perjanjian Baru.
el) Perjanjian Lama.

1 b Mereka menyembah Allah yang sama.
d Mereka menerima pemyataan dari Allah.
f Mereka menulis apa yang diberitahukan Allah kepada

mereka.

6 a) Suatu catatan yang ditulis oleh orang-orang yang menge-
nal Yesus atau yang mengetahui fakta-fakta dari mereka
yang menyembah Dia.

2 c) Suatu berita yang saksama dari Allah.

7 Semua pemyataan benar. Akan tetapi, pernyatan b, c, dan
e memberikan alasan mengapa saudara dapat mempercayai
apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus.

3 b) Yesus, Juruselamat.

10 a Mempelajari yang dikatakan Alkitab tentang Yesus.
d Mendengar apa yang dibuat Yesus bagi orang-orang yang

mengenal Dia secara pribadi.
e Mengenal Yesus secara pribadi.



Yesus,
Mesias yang

Dijanjikan

Janji merupakan bagian dari kehidupan kita sekalian.
Orang tua berjanji untuk melakukan hal-hal bagi anak-
anak mereka. Para politikus, usahawan, dan pemilik toko
juga membuat janji-janji. Kita semua pemah mengalami
menunggu orang lain menepati janjinya kepada kita. Kadang-
kadang kita harus menunggu lama sekali sebelum orang me-
menuhi janji itu. Dan, kadang-kadang kita dikecewakan.

Allah juga telah membuat janji-janji. Berabad-abad
sebelum Yesus lahir, Allah berjanji bahwa Mesias, atau Yang
Diurapi akan datang. Allah berbicara "melalui" nabi-nabi-Nya,
menerangkan tentang Orang ini dan apa yang Dia dapat
lakukan.

Ketika Yesus datang, banyak orang yang sudah menge-
tahui tentang nubuat-nubuat ini memperhatikan sesuatu
yang penting sekali. Mereka memperhatikan bahwa apa
yang Yesus katakan dan lakukan cocok sekali dengan nubuat-

26



nubuat para nabi. Mereka menyadari bahwa Yesus sungguh
Mesias yang dijanjikan Allah. Allah telah menggenapi janji-
Nya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari beberapa
macam nubuat tentang Yesus. Saudara akan menemukan
hal-hal luar biasa yang dinubuatkan tentang Dia.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Memahami Apa Arti Nubuat Alkitab.
Menyelidiki Kebenaran Tentang Mesias.

Pelajaran ini akan menolong saudara .•.

o Mengenali aneka ragam nubuat alkitabiah.
o Menerangkan bagaimana Yesus adalah Mesias yang di-

janjikan.
o Menghargai nilai nubuat-nubuat dalam Alkitab.

27
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MEMAHAMI APA ARTI NUBUAT ALKITAB

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang melukiskan sifat dan
pentingnya nubuat Alkitab.

Nubuat-nubuat di Alkitab adalah pesan-pesan yang diberi-
kan Allah kepada umat-Nya dengan perantaraan orang-orang
suruhan-Nya, yakni para nabi. Melalui para nabi, Allah mem-
beritahukan kepada umat-Nya apa yang Ia ingin mereka laku-
kan, dan menunjukkan kepada mereka banyak hal yang ter-
jadi pada masa depan.

Allah menggerakkan para nabi untuk mencatat berbagai
penyataan yang diberikan-Nya kepada mereka. Tulisan-tulis-
an itu terhimpun dalam Alkitab. Ramalan mereka tentang
kejadian-kejadian pada masa depan menjadikan Alkitab ber-
beda dengan setiap kitab suci agama lain. Banyak dar]
ramalan-ramalan ini sampai hal yang terkecil pun sudah
digenapi. Dalam Alkitab tercatat penggenapan dari banyak
ramalan itu. Beberapa dari nubuat-nubuat itu sedang di-
genapi sekarang ini. Yang lain akan digenapi pada masa
depan.
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Nubuat-nubuat Adalah Penting

Penggenapan nubuat-nubuat Alkitab membuktikan bahwa
Alkitab adalah Firman Allah. Siapakah, selain Allah, menge-
tahui tiap-tiap hal tentang masa depan dan dapat melukiskan
persis apa yang akan terjadi dengan orang-orang tertentu di
suatu tempat tertentu pada waktu tertentu beratus-ratus
tahun kemudian? Allah telah membuktikan bahwa Alkitab
memang diilhamkan dengan mengumumkan maksud-Nya se-
belum waktu terjadinya, lalu Ia membuat semua itu terjadi
persis seperti yang telah difirmankan-Nya dengan perantaraan
nabi-nabi-Nya.

Ada tiga alasan mengapa nubuat-nubuat di Perjanjian Lama
tentang seorang Juruselamat yang akan datang sangat penting
bagi kita:

1. Kita dapat membandingkan kehidupan Yesus dengan
ramalan-ramalan itu dan mengetahui apakah Ia benar-
benar Juruselamat yang dijanjikan itu.

2. Melalui nubuat-nubuat itu, kita dapat lebih mengerti
siapa Yesus dan mengapa Ia datang ke dunia. Pekerjaan-
Nya pada masa silam, masa kini dan masa depan ditun-
jukkan kepada kita.

3. Kita dapat mengetahui bahwa Allah sungguh melakukan
apa yang dijanjikan-Nya. Sebagaimana tahap pertama
dari nubuat-nubuat tentang Yesus terlaksana seperti
yang telah diramalkan, demikianlah juga nubuat-nubuat
tentang masa depan akan digenapi.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Nubuat-nubuat Alkitab tentang kejadian-kejadian pada
masa depan adalah
a) berita-berita yang diterima para nabi dari roh-roh orang

mati.
b) ramalan tentang masa depan yang diperoleh dengan ja-

lan mempelajari bintang-bintang
e) penyataan-penyataan yang diberikan Allah dengan

perantaraan nabi-na bi-Nya.

2 Nubuat-nubuat tentang Juruselamat yang akan datang ada-
lah penting karena nubuat-nubuat itu
a) membuktikan bahwa Allah melakukan apa yang Ia

janjikan.
b) melukiskan situasi politik selama masa Alkitab.
e) berisi banyak gambar dan lambang yang menarik.

Nubuat-nubuat tentang Mesias diberikan berangsur-angsur

Kita menyebut nubuat-nubuat tentang Juruselamat nubuat
Mesias. Ini berasal dari gelar Ibrani Mesias yang berarti Yang
Diurapi. Para imam, nabi dan raja diurapi dengan minyak
untuk menunjukkan bahwa Allah telah memilih dan me-
misahkan mereka untuk pekerjaan-Nya. Mesias yang akan
datang itu akan diurapi oleh Roh Kudus Allah untuk melaku-
kan pekerjaan-Nya. Ia akan menjadi Nabi, Imam dan Raja.
Kata Yunani untuk Mesias adalah Kristus. Apabila kita ber-
bicara tentang Yesus Kristus, kita sedang menamakan Yesus
itu Mesias, Yang Diurapi, penggenapan nubuat-nubuat yang
bertalian dengan Mpsias.
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Janji-janji Allah tentang Mesias itu diberikan sedikit demi
sedikit kepada umat-Nya selama jangka waktu kurang lebih
4000 tahun. Beberapa dari janji-janji itu melukiskan pekerja-
an yang akan dilakukan Yesus di dunia ini sebagai Juruse-
lamat kita. Yang lain menyebutkan tentang kerajaan-Nya
yang kekal pada masa depan. Beberapa nubuat diberikan
dalam pesan-pesan yang berkenaan dengan situasi setempat,
tetapi yang penerapannya lebih dari itu sebab mencakup juga
kedatangan Mesias.

Dengan berlalunya waktu, Allah menyatakan lebih banyak
rincian tentang Mesias - tempat kelahiran-Nya, cara kemati-
an-Nya, jenis pekerjaan yang akan dilakukan-Nya. Sebenar-
nya, beberapa ahli Alkitab telah menghitung bahwa ada 330
rincian tentang Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian
Lama. Allah menghendaki agar setiap orang dapat mengenal
Mesias bila Ia datang.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Gelar Kristus berarti
a) Yang Diurapi, Mesias.
b) Pemenang dan Raja.
c) Korban dan Juruselamat.

4 Allah memberikan nubuat-nubuat tentang Mesias
a) lebih dari 4000 tahun sebelum Kristus lahir.
b) pada waktu-waktu yang berbeda selama kira-kira 4000

tahun.
c) kepada salah satu nabi-Nya yang hidup 4000 tahun

yang lalu.

Tata Ibadah Menggambarkan Mesias

Upaca-upacara ibadah yang dilakukan oleh umat Allah da-
lam Perjanjian Lama bersifat nubuat. Allah telah menetap-
kan sistem kurban persembahan yang melambangkan Mesias
yang akan datang, yang akan memberi nyawa-Nya untuk
menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Pekerjaan para
imam menggambarkan pekerjaan Yesus sebagai imam yang
sempurna untuk seluruh umat manusia.

Seluruh kitab Ibrani pada Perjanjian Baru memberitahukan
bagaimana Yesus cocok dengan gambaran yang bersifat nu-
buat yang terdapat dalam tata ibadah Perjanjian Lama.

Kini di seluruh dunia kita menemukan bekas-bekas dari
upacara-upacara dan persembahan kurban yang bersifat nu-
buat, yang ditetapkan Allah ketika manusia berbuat dosa.
Dalam sistem ibadah dari banyak agama terdapat beberapa
dari tanda-tanda in; yang sebenarnya menunjuk kepada Ye-
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sus. Para penganut agama-agama itu seharusnya meneliti
Alkitab untuk menemukan arti sebenarnya dari tata ibadah
mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Renungkanlah: Apakah saudara mengetahui tata ibadah
persembahan kurban yang dipraktekkan di daerah saudara?
Apa makna persembahan-persembahan itu?

6 Saudara telah mempelajari bahwa Yesus cocok dengan
gambaran simbolis yang diberikan oleh tata ibadah Per-
janjian Lama. Cara terbaik untuk mengetahui bagaimana
Yesus cocok dengan gambaran ini i.alah
a) memikir tentang agama yang dianut di daerah saudara.
b) mengetahui nama-nama semua nabi dalam Alkitab yang

bersifat Mesias.
c) mempelajari kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru.

MENYELIDIKI KEBENARAN-KEBENARAN TENTANG
MESIAS ITU

Tujuan 2. Mengenali beberapa cara Yesus menggenapi
nubuat-nubuat Alkitab tentang Mesias.

Nabi-nabi Perjanjian Lama meramalkan banyak hal pen-
ting tentang Mesias. Lima di antaranya diterangkan dalam
bagian berikut.
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Manusiawi dan Ilahi

Janji yang pertama tentang Mesias terdapat dalam kitab
yang pertama dari Alkitab. Allah menyebut Dia sebagai bp-
nih atau keturunan perempuan. Ia akan lahir dari seorang
perempuan. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan
yang pertama, telah berbuat dosa. Iblis, musuh Allah, telah
membujuk mereka untuk tidak menaati Allah. Perbuatan
itu memisahkan mereka dari Allah dan menjadikan Iblis ber-
kuasa atas mereka. Tetapi Allah berjanji bahwa seorang
Juruselamat akan lahir yang akan memerangi Iblis dan meng-
hancurkan kuasanya. Allah berfirman kepada Iblis:
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manusia dan pada waktu dewasa menjadi seorang yang
memerintah Israel. Nabi Mikha bernubuat:

Mikha 5: 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai
yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu
akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah
Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak
dahulu kala.

Sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir, Allah menyatakan
kepada nabi Yesaya bahwa Juruselamat yang akan datang
itu bersifat manusiawi dan ilahi. Ia akan lahir dari seorang
perawan, tanpa bapa manusiawi. Salah satu gelar-Nya ialah
[manuel, yang berarti Allah menyertai kita.

Yesaya 7:14. Sebab itu TUHAN sendirilah yang akan
memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya,
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahir-
kan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia
Imanuel.

Yesaya 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang peme-
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rintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan
orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal, Raja Damai.

Dalam Injil Matius dan Lukas saudara dapat membaca
tentang kelahiran Yesus. Ia lahir tanpa bapa manusiawi --
putera perawan Maria. Hal ini terjadi melalui kuasa Allah.
Roh Kudus. Manusiawi dan Dahi, Ia adalah Imanuel -
Allah menyertai kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Kita mengetahui bahwa Yesus adalah "Imanuel" yang
dinubuatkan dalam Perjanjian Lama karena Ia
a) lahir di Betlehem Efrata.
b) lahir melalui perantaraan Roh Kudus.
c) seorang guru yang agung dan berhikmat.

Kurban dan Juruselamat

Allah menyatakan kepada beberapa nabi bahwa Juruse-
lamat itu akan memberi nyawa-Nya sebagai kurban karena
dosa-dosa kita. Semua binatang yang dipersembahkan ke-
pada Allah sebelum kedatangan Yesus adalah gambaran ten-
tang Dia. Orang yang berbuat dosa membawa seekor anak
domba atau kambing kepada imam. Binatang itu disembelih
dan dibakar di atas mezbah. Ini berarti: "Allah, saya telah
berbuat dosa terhadap Engkau. Saya menyesal dan tidak
mau berbuat demikian lagi. Saya tahu bahwa hukuman atas
dosa adalah maut, karena itu saya patut mati. Akan tetapi,
terimalah kurban ini ganti saya dan ampunilah saya. Saya
akan hidup bagi-Mu."
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Yesaya pasal lima puluh tiga menggambarkan dengan sem-
purna bagaimana Allah akan menjadikan Juruselamat itu
suatu kurban untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi bagai-
mana kemudian Ia akan hidup pula dan bersukacita melihat
orang-orang yang diselamatkan karena kematian-Nya. Yesus
menjadi korban karena dosa kita dan Ia menjadi Juruselamat
kita. Para nabi memberitahukan bilamana, di mana dan ba-
gaimana Ia akan dikhianati oleh sahabat karib-Nya, mendapat
tuduhan palsu, ditahan, diadili, diejek, dicambuk, dan disalib-
kan. Tetapi Ia akan bangkit pula. Semua hal ini terjadi atas
Yesus, persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi Per-
janjian Lama. Saudara akan belajar lebih banyak mengenai
hal itu.

~~==============================
-~ Yang Harus Saudara Kerjakan

8Kita mengetahui bahwa Yesus menggenapi tata ibadah kur-
ban penghapus dosa dalam Perjanjian Lama karena Ia
a) mati bagi kita.
b) mengerjakan banyak perbuatan baik.
c) menceritakan tentang Allah kepada kita.

Nabi, Imam dan Raja

Nubuat-nubuat Perjanjian Lama menunjukkan bahwa
Mesias itu akan diurapi oleh Roh Allah untuk menjadi Nabi,
Imam dan Raja kita. Sebagai Nabi, Ia akan menjadi suara
(juru bicara) Allah kepada kita. Sebagai Imam, Ia akan men-
jadi suara kita kepada Allah. Sebagai Raja, Ia akan menjadi
tangan Allah untuk menolong dan memimpin kita. Ia akan
menetapkan patokan yang harus kita taati dan meneguhkan
pemerintahan Allah dalam hidup kita.
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Ketika Yesus memulai pelayanan-Nya di depan umum Ia
membacakan nubuat tentang Mesias di bawah ini di hadapan
orang banyak dan memberi tahu mereka bahwa mereka se-
dang menyaksikan penggenapan nubuat itu di dalam din-
Nya:

Yesaya 61:1,2. Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari
penjara, untuk memberitakan tahun rahmat TUHAK.

Nabi. Musa adalah seorang nabi, pemimpin agama, dan
pemimpin bangsa Yahudi pada kira kira 1400 tahun sebelum
Yesus lahir. Dengan perantaraan Musa Allah berfirman ke-
pada bangsa Israel. Ia memimpin mereka keluar dari per-
budakan. Mujizat-mujizat besar menyertai pelayanannya
yang membuktikan bahwa Allah telah mengutus dia untuk
menjadi pemimpin bangsanya. Musa mengatakan:

Ulangan 18: 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan
antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibang-
kitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus
kamu dengarkan.

Dalam banyak hal Yesus seperti Musa. Allah berfirman
melalui Dia. Ia mengadakan mujizat-mujizat besar, ia mem-
bebaskan orang dari perbudakan dosa. Sebagai nabi, Yesus
meramalkan banyak peristiwa, antara lain: kematian-Nya
sendiri melalui penyaliban, kebangkitan-Nya sesudah tiga
hari, kembali-Nya ke surga, apa yang akan dilakukan oleh
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para pengikut-Nya, kedatangan Roh Kudus, penyebaran
Injil, dan kebinasaan Bait Allah di Yerusalem. Semua itu
terjadi persis seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Ada
beberapa dari nubuat-Nya yang sedang digenapi sekarang
ini. Kita tahu bahwa nubuat-nu buat-Nya yang masih belum
digenapi akan digenapi-Nya kelak.

Iman. Pemazmur menulis tentang Mesias:

Mazmur 110:4. TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak
akan menyesal: "Engkau adalah imam untuk selama-
lamanya, menurut Melkisedek."

Melkisedek adalah imam pertama yang disebutkan dalam
Perjanjian Lama dan rupanya Ia dipilih langsung oleh Allah.
Para imam dalam Perjanjian Lama berdoa untuk bangsa Israel
dan juga mempersembahkan kurban penghapus dosa mereka.
Yesus banyak mendoakan para pengikut-Nya ketika Ia di
dunia dan kini Ia sedang mendoakan kita. Kurban yang
dipersembahkan-Nya untuk menghapus dosa kita adalah
nyawa-Nya sendiri. Sekarang melalui Yesus, Imam kita, kita
dapat menghampiri Allah untuk memperoleh keampunan.
Kapan saja kita menghampiri Dia di dalam doa, Imam kita
menyampaikan keperluan kita kepada Allah.

Raja. Menurut nubuat-nubuat Perjanjian Lama Mesias
itu akan menjadi Raja yang sangat menang! Ia akan menga-
lahkan Iblis, musuh Allah dan musuh umat manusia. Ia akan
menang atas dosa, penyakit, kesusahan dan bahkan, atas ke-
matian. Ia akan mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan dan
mendirikan suatu pemerintahan yang adil dan damai di dunia.
Ia akan memecahkan segala persoalan dunia ini. Tidaklah
mengherankan bahwa bangsa itu sangat mengharapkan keda-
tangan-Nya! Nubuat tentang Raja Damai yang saudara baca
dalam Yesaya 9:5 mengatakan selanjutnya:
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Yesaya 9:6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera
tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam
kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan-
nya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai
selama-lamanya.

Saudara akan melihat bahwa dalam kitab-kitab Injil ada
yang menyebut Yesus Anak Daud. Ia adalah ahli waris
takhta Daud. Para pengikut-Nya mengakui bahwa dalarn
mukjizat-mukjizat dan pelayanan-Nya terdapat segala cin
khas kerajaan yang indah yang akan didirikan oleh Mesias
itu. Pada waktu itu banyak orang ingin menjadikan Dia
Raja. Tetapi Yesus belum bersedia mendirikan kerajaan-
Nya yang meliputi seluruh dunia. Pertama-tama Ia mem-
berikan patokan-patokan dan syarat-syarat untuk kerajaan-
Nya di dalam hati dan hidup kita. Kini kita berada dalam
masa mengajak orang menerima Yesus sebagai Raja atas
hidup mereka. Sekalian orang yang menerima Dia sebagai
Raja, dibebaskan-Nya dari kuasa dosa dan Iblis.

Yesus adalah Raja sesungguhnya dari alam semesta. Suatu
hari Dia akan kembali ke dunia untuk mereka yang menjadi
milik-Nya. Dia akan mendirikan kerajaan-Nya untuk dilihat
semua orang, dan akan memerintah selama-lamanya. Ini
sebabnya saudara harus belajar segala sesuatu sekarang ten-
tang siapakah Yesus itu dan apa yang Ia ingin saudara laku-
kan.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

9Cocokkan nubuat tentang Mesias (sebelah kanan) dengan
cara Yesus menggenapinya (sebelah kiri)

... e

Meramalkan kematian dan kebang-
kitan-Nya sendiri.
Memberikan nyawa-Nya karena
dosa kita.
Menjadikan ahli waris sah pada
takhta Daud.
Berdoa untuk pengikutnya.
Menjadi anak Maria seorang pe-
rawan.
Dilahirkan melalui kuasa Roh Ku-
dus.

1) Manusiawi dan ... a
nahi

... b
2) Kurban dan

Juruselamat ... c

3)Nabi .. d

4)Imam
... f

5) Raja

lOAndaikan seorang teman bertanya, "Bagaimana saudara
mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan?"
Lingkarilah huruf di depan jawaban yang terbaik.
a) Yesus menggenapi segala nubuat yang diberikan ten-

tang Mesias dalam Perjanjian Lama.
b) Kebanyakan orang beragama setuju bahwa Yesus ada-

lah orang baik dan guru yang sangat bijaksana.
c) Banyak nabi dalam Perjanjian Lama memberitahukan

tentang kedatangan Yang Diurapi.
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Nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias adalah se-
perti benang-benang terpisah. Barulah setelah Yesus datang
orang dapat melihat bahwa di dalam Dia, nubuat-nubuat
itu ditenun dengan indah dan heran. Dalam pelajaran ben-
kutnya, kita akan belajar lagi bagaimana Yesus sungguh
Anak Allah.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 c) mempelajari kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru.
1 c) penyataan-penyataan yang diberikan Allah dengan

perantaraan nabi-nabi-Nya.

7 b) lahir melalui perantaraan Roh Kudus.

2 a) membuktikan bahwa Allah melakukan apa yang Ia janji-
kan.

8 a) mati bagi kita.
3 a) Yang Diurapi.

9 a 3) Nabi
b 2) Korban dan Juruselamat
c 5) Raja
d 4) Imam
e 1) Manusiawi dan Ilahi.
r 1) Manusiawi dan Ilahi.

4 b) Pada waktu-waktu yang berbeda selama kira-kira 4000
tahun.

10 Semua pernyataan benar, akan tetapi pernyataan cadalah
satu-satunya yang memberikan bukti yang diperlukan.
Nyatalah kehidupan Yesus cocok dengan ramalan yang
diberikan tentang Mesias.

5 Jawaban saudara sendiri. Fakta bahwa orang mempersem-
bahkan korban menunjukkan bahwa mereka mengetahui
mereka telah berdosa dan takut Allah marah terhadap
mereka.



Yesus,
Anak Allah

Beberapa fakta tentang Allah lebih mudah dimengerti
daripada yang lain. Misalnya, kita mudah mengerti bagai-
mana Allah adalah seperti seorang ayah. Kita dapat mengerti
itu karena hal menjadi ayah, sebenarnya menjadi ayah atau
memiliki ayah, adalah hal yang kita semua alami. Kita tahu
bahwa seorang ayah yang baik akan menyediakan semua
keperluan serta mengasihi anak-anaknya.

Fakta-fakta lain tentang Allah tidak begitu mudah di-
mengerti. Hal ini tidak perlu mengherankan kita. Allah
kita adalah Pencipta yang agung, kekal dan termulia. Pikiran-
pikiran-Nya adalah jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Salah
satu fakta tentang Allah yang sulit dimengerti ialah pokok
dari pelajaran ini, yaitu bahwa Yesus adalah Anak Allah.
Allah adalah Allah yang esa, namun Dia mempunyai seorang
Anak yang setara dengan Dia dalam kuasa, dan kemuliaan.

Pelajaran ini menerangkan apa yang diajarkan Alkitab
tentang cara unik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah
Anak Allah. Pelajaran ini sangat penting! Hal percaya bahwa
Yesus adalah orang baik tidaklah cukup. Saudara harus di-
yakinkan bahwa Ia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia.
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BAPA

ALLAH

ANAK
ROH
KUDUS

Sementara mempelajari pelajaran ini saudara akan melihat
mengapa Yesus saja yang mempunyai kuasa untuk melepas-
kan saudara dari dosa dan kejahatan, sekarang dan untuk
selama-lamanya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Sang Anak dan Bapa-Nya
Sang Anak dan para Pengikut-Nya

Pelajaran ini akan menolong saudara untuk ...

o Mengerti cara unik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah
Anak Allah.

o Belajar kebenaran-kebenaran penting tentang hubungan an-
tara Yesus dan Bapa-Nya.

o Menerangkan apa yang dapat dilakukan Yesus untuk sau-
dara karena Ia Anak Allah.

45
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ANAK ADA HUBUNGAN DENGAN BAPA

Tujuan 1. Mengenali yang dikatakan Alkitab tentang hu-
bungan antara Yesus dan Bapa-Nya.

Persatuan Abadi Antara Bapa dan Anak.

Sebelum Yesus lahir di Betlehem, Ia selalu bersama-sama
dengan Allah, Bapa-Nya. Dalam pelajaran 2 saudara telah
membaca nubuat Mikha dari Mikha 5:1. Di situ Mikha me-
nunjukkan asal-usul Mesias:

Mikha 5:1 .. ,. yang permulaannya sudah sejak purbakala,
sejak dahulu kala.

Pada malam sebelum kematian-Nya Yesus berdoa:

Yohanes 17:5. '" ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu
sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu se-
belum dunia ada.

Yesus ada bersama-sama Allah, bekerja bersama Dia dalam
menciptakan dunia. Yohanes menyebut Yesus sebagai Fir-
man dan ia memulai Injilnya dengan memberi tahu kita:

Yohanes 1:1-3. Pada mulanya adalah Firman; Firman itu
bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala
sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu
pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

Ada suatu misteri dalam Perjanjian Lama yang telah mem-
bimbangkan banyak pembaca. Allah mengatakan:
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Kejadian 1:26. "Baiklah kita menjadikan manusia menu-
rut gambar dan rupa kita."

Kepada siapakah Allah berbicara? Yang ditulis Yohanes
menolong menerangkan misteri ini. Yesus, Anak. Allah, ada
beserta dengan Allah pada waktu penciptaan. Dan sebagai-
mana saudara ingat dari pelajaran 2, Yesaya menyebut
Mesias, "Allah yang Perkasa" dan "Bapa yang Kekal"
(Yesaya 9:5). Tetapi ada lagi.

Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang
benar, sang Pencipta. Namun lebih dari 2700 kali Perjanjian
Lama memakai nama berbentuk jamak. untuk Dia - Elohim.
Elohim yang diterjemahkan sebagai Allah, kadang-kadang
dipakai bersama kata ganti jamak. untuk melukiskan peker-
jaan Allah. Demikianlah halnya dalam uraian tentang pencip-
taan. Kadang-kadang kata itu dipakai dengan kata kerja
untuk bentuk tunggal seolah-olah lebih dari satu orang ber-
tindak. seperti satu orang. Alkitab memakai kata esa (satu)
untuk menyatakan kesatuan atau jumlah. Kesatuan ilahi,
yang kita sebut Allah, terdiri atas lebih dari satu oknum.

BAPA

ALLAH
ROHANAK KUDUS
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Kejadian 1:1,2,26. Pada mulanya Allah (Elohim) mencip-
takan langit dan bumi . . . dan Roh Allah melayang-layang
di atas permukaan air ... Berfirmanlah Allah (Elohim]'
"Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan
rupa Kita."

Ketika penyataan Allah kepada manusia semakin banyak
dalam Perjanjian Lama dan Baru, kita mempelajari bahwa
tiga oknum disebut sebagai Allah - Bapa, Anak dan Roh
Kudus. Kita menyebut mereka Allah tritunggal, atau Trinitas
yang Kudus - yang berarti tiga oknum kudus dalam satu.
Mereka satu dalam maksud, kuasa dan kodrat. Merekaselalu
bekerja bersama-sama dalam persatuan dan keselarasan yang
sempurna. Mereka berbuat demikian dalam penciptaan.
Mereka berbuat demikian ketika Yesus ada di dunia. Dan
mereka akan selalu demikian. Nama Allah, sebagai nama
keluarga, dipakai untuk Bapa, Anak dan Roh. Untuk mem-
bedakan mereka, kita menyebut Bapa itu Allah, menyebut
Anak dengan nama-Nya ketika di dunia, yaitu Yesus, dan
Roh Kudus untuk Oknum ketiga.

Yesus berbicara tentang persatuan-Nya dengan Bapa-Nya
sebagai hal menjadi satu, atau sebagai hal berada di dalam
Bapa-Nyadan Bapa-Nyadi dalam Dia.

Yohanes 17:21-23. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di da-
lam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di
dalam Kita . . . supaya mereka menjadi satu, sama seperti
Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di
dalam Aku.

Allah Bapa menjawab doa Yesus yang dapat kita baca da-
lam Yohanes 17:5. Setelah Yesus mati karena dosa kita,
Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Empat
puluh hari kemudian banyak orang yang menyaksikan
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Dia kembali ke surga. Sesudah itu Allah mengizinkan bebe-
rapa orang melihat Yesus di surga dalam kemuliaan-Nya ber-
sama Sang Bapa. Antara lain Stefanus.

Kisah para Rasul 7:55. Tetapi Stefanus, yang penuh de-
ngan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemulia-
an Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut Alkitab, hubungan Yesus dengan Bapa-Nya
a) mulai pada saat penciptaan.
b) selalu ada.
c) mulai waktu Yesus lahir.

2Trinitas yang Kudus berarti
a) satu Allah dengan tiga oknum.
b) tiga oknum kudus dalam satu.
c) tiga Allah, semua sama.

3Suatu ayat yang menyebutkan semua oknum dari Trinitas
yang Kudus ialah
a) Mikha 5:2.
b) Yohanes 17:5.
c) Kisah para Rasul 7: 55.

Yesus Mengakui Allah sebagai Bapa-Nya

Yesus mengetahui bahwa Allah adalah Bapa-Nya. Hal itu
diberitahukan-Nya kepada orang lain. Ia selalu menyebut
Allah sebagai Bapa-Nya (bahkan ketika Ia baru berumur 12
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tahun). Dalam doa-doa-Nya ia menyebut Allah itu Bapa.
Yesus memberitahukan kepada orang banyak bahwa Allah
mengutus Dia untuk memberikan hidup yang kekal kepada
otang yang percaya Dia. Ia berkata:

Yohanes 3:16. 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.

Yesus menghormati Bapa-Nya dengan jalan melakukan
semua perintah Allah kepada-Nya. Ia mengajar orang banyak
tentang betapa ajaibnya Allah itu. Ia memberitahukan ke-
pada mereka bahwa semua ajaran-Nya serta mukjizat-muk-
jizat-Nya yang menakjubkan itu berasal dari Bapa-Nya.

Yohanes 8:28,29. Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku
sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana
diajarkan Bapa kepada-Ku. Dan la, yang telah mengutus
Aku, la menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri.
sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-
Nya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bacalah Yohanes 3:16 lima kali dan hafalkanlah.

5 Renungkanlah. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus
adalah orang baik tetapi bukan Anak Allah. Akan tetapi
Yesus sendiri menyatakan bahwa Dialah Anak Allah. Ji-
kalau Yesus bukan Anak Allah, tetapi mengatakan demi-
kian, Dia berdusta. Kalau Dia pendusta, apakah Dia dapat
tetap merupakan orang baik?
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Bapa Mengakui Yesus sebagai Anak·Nya

Kita mengetahui bahwa Yesus adalah Anak Allah, sebab
Allah Sendiri telah menjelaskannya. Allah menghormati
Anak-Nya. Yesus berkata:

Yohanes 8:18,54. Juga Bapa, yang mengutus Aku, ber-
saksi tentang Aku. .. Jikalau Aku memuliakan diri-Ku
sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikit pun tidak ada arti-
nya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa
kamu berkata: Dia adalah Allah kami.

Allah menghormati Yesus dan memberikan kesaksian-Nya
bahwa Yesus adalah Anak-Nya dengan perantaraan: 1) malai-
kat-malaikat, 2) Roh Kudus, dan 3) tanda-tanda adikodrati.

Malaikat-malaikat. Allah mengutus para utusan surgawi-
Nya, malaikat-malaikat, untuk memberitahukan kepada
manusia bahwa Yesus adalah Anak-Nya. Malaikat·malaikat
memberitahukan kepada Yusuf dan Maria bahwa bayi yang
akan lahir dari perawan itu adalah Anak Allah. Malaikat-
malaikat mengumumkan kepada gembala-gembala di padang
Betlehem bahwa Juruselamat telah lahir. Pada waktu dua
krisis besar terjadi dalam hidup Yesus, malaikat-malaikat da-
tang untuk menguatkan dan menenteramkan Dia. Malaikat-
malaikat menggulingkan batu dari kubur Yesus dan memberi-
tahukan kepada para pengikut-Nya bahwa Ia sudah bangkit
dari antara orang mati. Dan. ketika Yesus terangkat ke
surga, malaikat-malaikat menampakkan diri kepada orang-
orang yang sedang melihat ke atas. Mereka berkata bahwa
sebagaimana Yesus sudah naik ke surga, demikian pula Ia
akan kembali.

Roh Kudus. Allah mengirim Roh-Nya untuk menghormati
Yesus dan memberitahu orang-orang siapakah Dia itu. Roh
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Kudus memenuhi Elisabet. Zakharia, Simeon, Maria dan
Hana; Ia berbicara melalui mereka. Mereka memberitahukan
bahwa bayi Yesus adalah Mesias. Allah memenuhi Yohanes
Pembaptis dengan Roh-Nya dan mengutus Dia sebagai utusan
khusus untuk memperkenalkan Yesus sebagai Anak Allah
dan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika
Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas-Nya seperti seekor
burung merpati. Roh itu mengurapi Yesus untuk pelayanan-
Nya sebagai Mesias - Yang Diurapi - penuh dengan hikmat
dan kuasa Allah.

Tanda-tanda adikodrati. Untuk bersaksi tentang Anak-Nya
Allah memakai banyak tanda. Sebuah bintang memimpin
orang-orang majus kepada bayi Yesus. Dalam tiga peristiwa
orang-orang mendengar Allah berbicara dari langit dan me-
muliakan Yesus. Ketika Yesus secara resmi memulai peker-
jaan-Nya, mereka mendengar Allah berfirman.:

Matius 3: 17. "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah
Aku berkenan."
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Pada kali lain, Allah memberikan kepada para pengikut Ye-
sus sekilas pandangan tentang kemuliaan Anak-Nya. Yesus
diubahkan rupa-Nya di hadapan mereka, dan wajah Yesus
bercahaya seperti matahari. Allah berfirman lagi dari langit.

Matius ~7:5. "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah
Aku berkenan."

Suara Allah terdengar pada kesempatan ketiga. Ini terjadi
ketika Yesus berbicara tentang kematian-Nya.

Yohanes 12:28. "'Bapa, muliakanlah nama-Mu!' Maka
terdengarlah suara dari surga, 'Aku telah memuliakan-Nya,
dan Aku akan memuliakan-Nya lagi.'"

Semua mukjizat Yesus selama Ia hidup di dunia merupa-
kan kesaksian dari Allah bahwa Yesus memang Anak Allah,
sesuai pengakuan Yesus sendiri tentang diri-Nya. Ketika Ye-
sus mati, Allah juga memberikan banyak tanda. Bumi ber-
guncang, matahari ditutupi kegelapan, dan tabir Bait Suci
yang tergantung sebagai penghalang di depan tempat maha-
suci terbelah menjadi dua.

Tiga hari kemudian Allah memuliakan Anak-Nya dengan
membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kemudian Allah
membawa Dia pulang ke surga di hadapan orang banyak.
Sesudah itu Ia mengizinkan beberapa orang melihat Yesus di
surga di samping Bapa-Nya. Ketika para murid berdoa ke-
pada Allah dalam nama Yesus, Ia menjawab doa mereka dan
mengadakan mukjizat-mukjizat. Seharusnyalah semua orang
yang percaya kepada Allah mempercayai kesaksian-Nya ten-
tang Yesus, Anak-Nya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

6Bacalah Matius 3: 17 lima kali dan hafalkanlah.

7Andaikan seorang teman setanya, "Bagaimana saya menge-
tahui bahwa Allah mengatakan Yesus itu Anak-Nya?"
Tanggapan yang terbaik ialah:
a) menguraikan tiga hal yang dengannya Allah menunjuk-

kan bahwa Yesus adalah Anak-Nya.
b) menerangkan bahwa Yesus mengerjakan banyak hal

yang baik ketika Ia berada di dunia.
c) memberitahukan orang itu bahwa ia hanya perlu per-

caya saja.

SANG ANAK ADA HUBUNGAN DENGAN PENGIKUT·
NYA

Tujuan 2. Mengenali apa yang diajarkan Alkitab tentang
hubungan antara Anak Allah dan pengikut-Nya.

Sebagaimana ada saling pengakuan antara Bapa dan Anak,
demikian pula ada saling pengakuan antara Anak Allah dan
pengikut-Nya. Hasil dari pengakuan ini ialah kita mempunyai
persatuan kekal dengan Anak Allah.

Para Pengikut itu Mengakui Sang Anak

Orang-orang, yang mengikuti Yesus, ketika Ia di dunia ini,
telah berbuat demikian karena mereka percaya pada-Nya.
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Mereka mengakui bahwa Ialah Anak Allah sebagaimana yang
dikatakan-Nya. Dengan terang-terangan mereka menyatakan
iman mereka akan Dia.

Matius 16:16. Maka jawab Simon Petrus: "Engkau ada-
lah Mesias,Anak Allah yang hidup. "

Yohanes 20:28. Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan
Allahku!"

Bagaimana halnya dengan para pengikut Yesusdewasa ini?
Bagaimana kita mengakui Dia? Hanya dengan menjadi ang-
gota suatu gereja? Atau dengan disebut orang Kristen? Un-
tuk menjadi orang Kristen yang sungguh, kita harus percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus - mengakui Dia sebagai Anak
Allah dan Juruselamat kita. Bagaimanakita melakukan hal
itu? Kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya, percaya
pada-Nya, dan ikut ke mana pun Ia memimpin kita.

Yohanes menulis Injilnya untuk membuktikan bahwa
Yesus adalah Anak Allah, agar kita dapat percaya pada-Nya
dan memperoleh hidup yang kekal. Dalam surat-suratnya
Yohanes mengulangi pesan Allah bahwa satu-satunya jalan
untuk memperoleh hidup kekal adalah di dalam Anak-Nya.

Yohanes 20:31. Semua yang tercantum di sini telah di-
catat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias,
Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh
hidup dalam nama-Nya.

I Yohanes 5:11,12. Allah telah mengaruniakan hidup
yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-
Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup;
barangsiapa tidak memiliki Anak. ia tidak memiliki hidup.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

8Menurut I Yohanes 5:11-12 kehidupan kekal yang Allah
berikan kepada kita ada dalam
a) pekerjaan baik yang kita perbuat.
b) ide-ide dari orang suci.
c) Anak Allah.

9Maksud Yohanes menulis beritanya tentang Yesus adalah
untuk
a) membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah.
b) melukiskan semua mukjizat yang dikerjakan Yesus.
c) memberitahukan keterangan yang menarik tentang

Yesus.

Sang Anak MengakuiPara Pengikut-Nya

Jauh sebelum kita lahir, Yesus mengenal kita. Sebelum
dunia ini dijadikan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus me-
lihat kita di dalam rencana mereka untuk umat manusia.
Mereka melihat kita yang dijadikan menurut gambar Allah,
anak-anak Allah, yang mengambil bagian dalam kasih-Nya,
menikmati berkat-berkat (hal-hal yang baik) yang akan dise-
diakan-Nya bagi kita, hidup di dalam Dia dalam kebahagiaan
yang sempurna.

Tetapi Allah juga melihat sesuatu yang lain. Ia melihat
bahwa umat manusia akan mendurhaka dan berpaling dari
Dia serta memilih jalan-jalan dosa dan kematian. Allah me-
lihat kita menderita akibat-akibat dosa di dunia ini dan di-
hukum dengan kematian kekal. Walaupun kita mendurhaka
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dan tidak berterima kasih, Ia mengasihi kita dengan kasih
yang sempurna. Bapa, Anak dan Roh Kudus mengerjakan
suatu rencana keselamatan.

Selagi kita adalah orang berdosa, Anak Allah memilih
kita untuk dijadikan pengikut-pengikut-Nya. Ia melihat
kesalahan kita dan menanggung hukuman mati ganti kita.
Ia melihat kelemahan kita dan memberikan kekuatan kepada
kita. Ia menerima semua orang yang datang kepada-Nya
dan Ia membebaskan mereka dari kuasa dosa.

Efesus 1:4,5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak ber-
cacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan
kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-
anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.

Sebutan yang dipakai oleh Yesus untuk para pengikut-Nya
ketika Ia di dunia, menunjukkan kasih-Nya kepada segala
orang yang mengikut Dia. Ia menyebut mereka sebagai
anak-anak Allah, terang dunia, garam dunia, mempelai
perempuan-Nya, saksi-saksi-Nya, orang-orang yang diberikan
Allah kepada-Nya, kawanan domba-Nya yang kecil, orang-
orang pilihan-Nya, jemaat-Nya, saudara-saudara-Nya, bagian
dari diri-Nya seperti ranting-ranting pada pokok anggur.

Apakah saudara mengakui Yesus sebagai Juruselamat dan
Tuhan? Jika demikian, Iapun mengakui saudara sebagai
milik-Nya sendiri.

Matius 10:32,33. "Setiap orang yang mengakui Aku di
depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan
Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal
Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di
depan Bapa-Ku yang di surga."
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Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerima-Nya
diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu
mereka yang percaya dalam nama-Nya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Efesus 1:4-5 mengatakan bahwa Allah memilih kita
supaya menjadi milik-Nya
a) pada waktu Yesus lahir,
b)sebelum dunia dijadikan.
c) bila kita percaya pada Yesus Kristus.

11 Allah merencanakan untuk membawa kita kepada-Nya
dengan jalan
a) memberikan kita peraturan lebih baik.
b) Yesus Kristus, Anak-Nya.
c) upacara dan tata ibadah keagamaan yang baru.

12 Cocokkan sebutan yang dipakai Yesus untuk pengikut-
Nya dengan ide dalam sebutan itu tentang hubungan
mereka dengan-Nya

1) pokok anggur
2)mempelai

perempuan
3)saudara-

saudara
4) kawanan

domba

· .. a dikasihi dan dihargai
'" b ambil bagian dalam hidup-Nya
· .. c mempunyai Allah sebagai Bapa

mereka seperti Dia
· .. d dalam perlindungan dan peme-

liharaan-Nya
· .. e dijanjikan akan menjadi satu de-

ngan-Nya
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Persatuan Abadi Antara Anak dan Para Pengikut

Yesus ingin kita tinggal bersama Dia, sebab la mengasihi
kita dan Ia mengetahui bahwa hidup, kebahagiaan dan masa
depan kita bergantung pada persatuan kita dengan-Nya.
la memberi kita hidup baru untuk tubuh, jiwa dan roh. Di
dalam Dia kita mendapat kebahagiaan yang sejati, kepuasan
hati dan kuasa-Nya untuk mengalahkan kejahatan. Sekalian
orang yang sekarang ini berjalan beserta Dia hari lepas hari,
akan tinggal beserta Dia selama-lamanya di surga. Yesus
berkata:

Yohanes 3:35,36. Bapa mengasihi Anak dan telah me-
nyerahkan segala sesuatu kepada-Nya. Barangsiapa per-
caya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi ba-
rangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat
hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.

Yohanes 10:10. Aku datang, supaya mereka mempunyai
hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.

Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.

Persatuan kita dengan Yesus demikian erat sampai sekalian
orang yang percaya kepada-Nya berada dalam Dia dan Dia di
dalam kita. Dialah pokok anggur kita ini ranting-ranting-
nya.

Yohanes 15:5. "Akulah pokok anggur dan kamulah
ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan
Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
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Paulus melukiskan persatuan kita dengan Kristus bagaikan
anggota-anggota tubuh-Nya. Yesus adalah Kepala tubuh itu.
Jemaat-Nya adalah tubuh-Nya. Semua hak istimewa Anak
Allah yang tak berdosa, semua kekayaan-Nya di dalam kemu-
liaan, semua kasih dan persekutuan antara Sang Anak dan
Bapa-Nya, menjadi milik kita juga sebab kita adalah anggota-
anggota tubuh-Nya!

Kolose 1: 17,18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh,
yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit
dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam
segala sesuatu.

Kolose 1:27,28. Kristus ada di tengah-tengah kamu,
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan! Dialah
yang kami beritakan . . . untuk memimpin tiap-tiap orang
kepada kesempurnaan dalam Kristus.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Bacalah Yohanes 14:6 lima kali lalu hafalkanlah.

14 Lingkarilah huruf di muka setiap pemyataan yang
BENAR.
a Supaya kita dapat bagian dalam kemuliaan Allah,

Kristus harus berdiam di dalam kita.
b Yesus mengatakan bahwa beberapa orang dapat

menghampiri Bapa-Nya dengan cara lain daripada
melalui Dia.

c Sumber kehidupan gereja ialah mengikuti perintah
orang-orang yang memimpinnya.

15 Dalam latihan di atas, ada dua pemyataan yang
salah. Tulislah huruf dari pemyataan itu dan ayat
Alkitab yang membuktikan kesalahannya.

Saudara telah belajar bahwa Yesus Kristus adalah Anak
Allah. Karena itu, kita ada bagian dalam hidup ilahi-Nya apa-
bila kita bersatu dengan-Nya. Tetapi Yesus juga menjadi ma-
nusia. Kenapa? Kita mempelajari sebab-sebabnya dalam pe-
lajaran berikut.
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Cocokkan Jawaban Saudara

9 a) membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

1 b) selalu ada.

10 b) sebelum dunia dijadikan

2 b) tiga oknum kudus dalam satu.

11 b) Yesus Kristus, Anak-Nya.

3 c) Kisah Para Rasul 7: 55.

12 a 2) mempelai perempuan
bI) pokok anggur
c 3) saudara-saudara
d 4) kawanan domba
e 2) mempelai perempuan

5 Tidak. Dia tidak bisa. Jikalau saudara percaya bahwa
Yesus adalah orang baik, saudara harus juga percaya bah-
wa Ia bicara benar tentang diri-Nya sendiri. Dia ada-
lah sebagaimana yang Ia katakan: yaitu Anak Allah.

14 a Benar.
b Salah.
c Salah.

7 Tanggapan yang terbaik ialah a) menguraikan tiga hal
yang dengannya Allah menunjukkan bahwa Yesus ada-
lah Anak-Nya. Walaupun b) benar, itu tidak menun-
juk secara langsung apa yang dibuat Allah. Tanggapan
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c) tidak menolong karena tidak memakai bukti yang
Allah telah berikan kepada kita dalam Alkitab.

15 b Yohanes 14:6
eKolose 1:17,18

8 c) Anak Allah.



Yesus,
Anak Manusia

Dalam seluruh alam semesta, Yesus mempunyai sifat khas.
Tidak ada seorang lain seperti Dia, karena Ia adalah Allah
dan juga manusia. Inilah yang diajarkan Alkitab.

Tetapi apa sebabnya Yesus mau menjadi manusia? Yang
Ia lakukan adalah seperti seorang kaya meninggalkan istana-
nya yang indah dah segala miliknya untuk menjadi miskin
sekali. Atau seperti seorang raja perkasa meninggalkan
semua orang yang menghormati dan menaatinya untuk
menjadi seorang yang dibenci dan dihina.

Namun, Yesus melakukan ini bahkan lebih lagi. Dengan
suka rela Ia meninggalkan tempat ilahi-Nya yang Ia diami
bersama Allah. Dengan senang hati Ia menjadi seperti manu-
sia. Sebenarnya gelar "Anak Manusia" merupakan nama
yang paling sering Ia gunakan untuk menunjuk diri-Nya sen-
diri. Nama itu terdapat tujuh puluh sembilan kali di dalam
Injil.

Apa yang terjadi ketika Yesus menggabungkan diri dengan
umat manusia? Apakah Ia menjadi kurang ilahi ketika men-
jadi manusia? Apakah Ia sungguh-sungguh bisa menjadi
manusia jikalau Ia terus menjadi Allah?
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Dalam pelajaran ini kita akan menyelidiki apa yang dikata-
kan Alkitab tentang pokok-pokok ini. Kebenaran-kebenaran
yang kita akan pelajari adalah penting sekali. Kita akan me-
nemukan bahwa keselamatan kita tergantung bukan saja pada
fakta bahwa Yesus adalah Allah dalam arti sesungguhnya,
tetapi juga bahwa ia sungguh-sungguh manusia.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Bagaimana Anak Allah Menjadi Manusia
Mengapa Anak Allah Menjadi Manusia

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan apa yang terkandung dalam sebutan "Anak
Manusia" mengenai siapakah Yesus itu.

o Menguraikan kehidupan Yesus Kristus di bumi ini sebagai
Anak Manusia.

o Memberikan empat alasan mengapa Yesus menjadi manusia.
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BAGAIMANA ANAK ALLAH MENJADI MANUSIA

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang melukiskan bagaimana
Anak Allah menjadi manusia.

Penjelmaan-Nya,

Kata Penjelmaan bemsal dari dua kata yallI berarti "dalam
daging". Allah masuk ke dunia ini dalam rupa manusia.
Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah yang menjelma -
keallahan yang berselimutkan kemanusiaan.

Sebutan Anak Manusia berbicara kepada kita terutama
tentang penjelmaan Yesus dan misai-Nya sebagai wakil
manusia.

Anak Manusia adalah sebutan untuk Mesias dalam nubuat-
nubuat Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani disebut Ben
Adham. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai Anak Adam,
Anak Manusia, atau Anak Umat Manusia. Sebutan Anak
Manusia menekankan empat hal tentang Yesus:

1. Yesus adalah benar-benar manusia. Tubuh-Nya bukan
hanya suatu samaran yang digunakan Allah untuk me-
nampakkan diri-Nya. Ia mempunyai sifat manusiawi
sejati.

2. Yesus, Anak Adam, adalah benih perempuan yang di-
janjikan kepada Adam dan Hawa - Keturunan mereka
yang akan mengalahkan Iblis.

3. Yesus, Anak Adam, datang untuk seluruh umat manu-
sia. Dialah Mesias untuk sekalian manusia, bukan
hanya untuk satu bangsa satu masa atau satu tempat.

4. Yesus datang ke dunia untuk suatu tugas yang hanya da-
pat dilaksanakan dengan menjadi wakil yang sejati dari
umat manusia.
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Dia Lahir dari Seorang Perawan

Melalui perbuatan atau mukjizat apakah Anak Allah men-
jadi Anak Manusia? Dia harus lahir sebagaimana layaknya
semua manusia lahir, dan memang demikian yang terjadi.
Namun ada suatu perbedaan besar. Walaupun Yesus mem-
punyai ibu manusiawi, Allah sendiri yang menjadi Ayah-Nya.
Melalui kelahiran dari seorang perawan yang telah dinubuat-
kan Yesaya, Allah datang untuk hidup di antara manusia dan
menjadi satu dengan mereka.

Lukas, tabib itu, telah menyelidiki fakta-fakta itu dan
menulis tentang kelahiran Yesus sebagai berikut:

Lukas 1:26-38. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi
ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada se-
orang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama
Yusuf dari keluarga Daud: nama perawan itu Maria. Ke-
tika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata; "Sa-
lam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai eng-
kau."

Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di
dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu
kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau ber-
oleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya eng-
kau 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 kera-
jaan-Nya tidak akan berkesudahan."
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Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mung-
kin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat
itu kepadanya: "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." ... Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu. ,-
Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

~
- -- ." ----

I

Matius, salah seorang murid Yesus, menceritakan apa yang
terjadi ketika tunangan Maria mendengar bahwa Maria hamil.

Matius 1:19-25. Karena Yusuf suaminya, seorang yang
tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di
muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan ber-
kata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut meng-
ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam
kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahir-
kan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia
Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-
Nya dari dosa mereka. "
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Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan
oleh nabi: "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan
menamakan Dia Imanuel" - yang berarti: Allah menyertai
kita.

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang
diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia meng-
ambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh de-
ngan dia sampai ia melahirkananaknya laki-laki dan Yusuf
menamakan Dia Yesus.

Mengatakan bahwa Yesus menjadi manusia tidak berarti
bahwa Allah berubah menjadi manusia, atau bahwa Ia ber-
henti menjadi Allah ketika Ia menjadi manusia. Anak Allah
itu tetap Allah. Tetapi ketika Ia menjadi Anak Manusia, Ia
melakukan sesuatu yang tak pernah dibuat sebelumnya;
sebagai Allah, Ia mengenakan sifat manusia yang Ia ciptakan.
Sifat manusia dan kodrat ilahi menyatu secara sempurna
dalam satu wujud dan oknum - Yesus Kristus, Allah sejati
dan manusia sejati. Hal itu kita sebut penjelmaan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Sebutan "Anak Manusia" menunjukkan bahwa Yesus ada-
lah
a) anggota penuh dari umat manusia.
b) lahir dari bapa dan ibu manusia.
c) anak Adam, manusia pertama.
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2Bagaimanakah Yesus menjadi manusia?

a Ia sama sekali berhenti menjadi Allah supaya Ia dapat
menjadi manusia.

b Ia datang ke bumi dan hidup sementara dalam rupa ma-
nusia.

c Ia dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh
anak dara Maria.

Ia Menerima Keterbatasan Seperti Manusia

Untuk menjadi manusia sejati dan wakil kita, Yesus mem-
batasi diri-Nya dengan

Tubuh manusia dan sifat manusia.
Keadaan hidup di antara manusia.
Sumber-sumber rohani yang tersedia bagi sekalian orang.

Tubuh manusia dan sifat manusia. Yesus menanggalkan
keadaan-Nya yang abadi dan mengenakan tubuh manusia de-
ngan semua kelemahannya. Dengan demikian Ia dapat dise-
rang penyakit, penderitaan dan kematian.

Seringkali Ia lapar, dahaga dan lelah. Ia mengerti kesedih-
an, kekecewaan, kegagalan dan dukacita. Ia mengalami suka-
cita dan ketakutan manusiawi.

Keadaan hidup di antara manusia. Pencipta alam semesta
menanggalkan kuasa diri-Nya sendiri dan menjadi bayi yang
tidak berdaya. Sumber segala hikmat dan pengetahuan, ber-
sekolah dan belajar membaca, menulis dan menelaah Firman
Allah. Ia bekerja sebagai tukang kayu. Ia meninggalkan
takhta-Nya di surga, tempat sekalian malaikat menyembah
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Dia, dan menerima kedudukan sebagai hamba diolok, diejek,
dianiaya - serta memberi hidup-Nya untuk melayani dan
menjadi korban karena orang lain.

Sumber-sumber rohani yang tersedia bagi sekalian orang.
Yesus menyatakan pola Allah kepada kita dengan jalan mem-
batasi diri-Nya pada kuasa dan metode-metode rohani yang
tersedia bagi kita sekalian. Ia berdoa dan Allah menjawab
doa-doa-Nya. Ia mengharapkan kekuatan dan kuasa dari
Allah. Ia pergi ke rumah Allah dan mempelajari Firman-Nya.
Ketika Iblis menggoda Dia untuk berbuat dosa, Yesus mengu-
tip Alkitab dan menerapkannya pada situasi itu. Ia memberi-
tahu semua orang bahwa mukjizat-mukjizat-Nya dilakukan
oleh Roh Allah yang bekerja melalui Dia, dan Ia hanya
mengajarkan hal-hal yang disuruhkan Allah.

Ketika menyurat kepada jemaat di Filipi, rasul Paulus
melukiskan bagaimana Yesus dengan rela merendahkan diri-
Nya untuk menjadi Juruselamat kita dan bagaimana Allah
telah meninggikan Dia dan akan makin meninggikan Dia.
Mari kita membaca ayat-ayat berikut yang diambil dari
Amplified Bible, yang menambahkan (dalam kurung) kata-
kata tertentu untuk memperjelas artinya.

Filipi 2:6-11. Yang walaupun pada hakekatnya Dia satu
dengan Allah dan dalam rupa Allah (memiliki kepenuhan
sifat-sifat yang menjadikan Allah itu Allah), tidak meng-
anggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang
harus dipegang atau dipertahankan dengan gemar; tetapi
Ia telah mengosongkan diri-Nya (dari segala hak istimewa
dan kemuliaan yang menjadi hak-Nya) supaya Ia dapat
menyamar sebagai seorang pelayan (budak), dalam hal
menjadi sama dengan manusia dan dilahirkan sebagai
manusia.
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Allah YesusKristus itu
Tuhan

Segala Lidah Mengaku

Hamba

Kematian

Mati di Salib

Dan setelah Ia menampakkan Diri dalam rupa manusia, Ia
(malah semakin) merendahkan diri-Nya dan taat sampai
pada titik yang terakhir, yaitu kematian, bahkan sampai
mati di kayu salib!

Itulah sebabnya (karena Ia begitu merendahkan diri-Nya I
Allah sangat meninggikan Dia dan dengan leluasa menga-
runiakan kepada-Nya nama yang di atas segala nama, su-
paya dalam (ketika mendengar) nama Yesus segala lutut.
akan (harus) bertelut, baik yang di langit, yang di atas
bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah (yang
dengan terus terang dan dengan jujur) mengaku dan mem-
benarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemulia-
an Allah, Bapa.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

3Berikut adalah empat hal yang dilakukan Yesus. Lingkari-
lah huruf di muka dua hal yang di dalamnya Yesus mem-
berikan pola Allah untuk kehidupan rohani kita.
a Ia bergantung pada Allah untuk kehidupan rohani kita.
b Ia memberikan nyawa-Nya sebagai kekuatan dan kuasa.
c Ia mempelajari Firman Allah.
d Ia dilahirkan oleh anak dara, Maria.

4Menurut Filipi 2:6-11, Allah sangat meninggikan Yesus
karena Ia
a) melakukan banyak mukjizat dan menunjukkan kuasa-

Nya atas alam.
b) merendahkan diri mati di kayu salib untuk menyelamat-

kan kita.
c) mengajar orang peraturan tentang doa dan puasa.

Ia Hidup Sempurna

Yesus menjalankan hidup yang sempurna. Di dalam Dia
tidak terdapat kesalahan atau kelemahan. Musuh-musuh-
Nyapun tidak mendapati kesalahan pada diri-Nya. Dalam
masa pertumbuhan-Nya, Yesus menghadapi segala macam
pencobaan yang dihadapi oleh anak laki-laki dan pemuda-
pemuda lainnya, namun ia tetap suci, jujur dan tulus hati -
penuh kasih terhadap Allah dan terhadap sesama-Nya manu-
sia.
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Yesus membenci dosa dan menentang dosa, tetapi Ia me-
ngasihi orang berdosa. Ia terkenal sebagai sahabat orang
berdosa. Namun Ia tidak pemah berbuat dosa. Ia mengu-
bahkan orang berdosa. Mereka tidak mengubahkan Dia.

Hidup Yesus yang sempurna adalah bagian dari tugas-Nya
sebagai anak Manusia. Sebagai Wakil umat manusia, Ia me-
laksanakan setiap hukum Allah. Ia berhak menerima segala
berkat yang dijanjikan kepada setiap orang yang melakukan
hukum-hukum Allah, yaitu hidup yang kekal dan kebahagia-
an dalam rumah Allah. Sebagai Pengganti kita yang sem-
purna, Ia berwenang: 1) menanggungkesalahan kita dan mati
karena dosa kita, dan 2) memberi kita kebenaran-Nya (keada-
an yang benar di hadapan Allah) dan segala berkat yang di-
janjikan kepada setiap orang yang melakukan hukum-hukum
Allah.

Iblis berusaha agar Yesus berbuat dosa dan menyeleweng
dari tugas hidup-Nya. Tetapi Yesusmenolak semua pencoba-
an dan melaksanakan tugas-Nya, yaitu menyelamatkan kita.
Kebaikan Yesus tidak saja bersifat negatif (tidak memiliki ke-
jahatan), tetapi juga bersifat positif yaitu penyerahan kepada
kehendak Allah. Ia tidak hanya menolak untuk berbuat yang
salah - Ia mengabdikan diri-Nya untuk berbuat yang benar.
Ia adalah penjelmaan kasih dan Ia menyatakan kasih-Nya
dalam tindak-tanduk-Nya.

Pada usia 30 tahun Yesusmemulai pelayanan-Nya di depan
umum. Ia mengajar orang banyak tentang Allah dan bagai-
mana mereka dapat memperoleh bagian dalam kerajaan-Nya.
Ialah Nabi dan Guru terbesar, yang pemah ada di dunia.
Hanya dengan suatu jamahan atau satu perintah, Ia menyem-
buhkan ratusan orang sakit. Orang-orang berdosa datang
kepada-Nya dan menerima keampunan, damai, penyucian
dari dosa, dan hidup baru yang indah yang penuh dengan
kasih-Nya.
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Kisah para RasullO:37,38. Kamu tahu ... tentang Yesus
dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh
Kudus dan kuat kuasa. Dia, yang berjalan berkeliling sam-
bil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang
dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.

Akan tetapi para pemimpin agama pada zaman Yesus
cemburu akan Dia dan tidak mau menerima Dia sebagai
Mesias. Mereka melontarkan tuduhan palsu terhadap Dia
dan menghasut agar Dia disalibkan (tepat seperti yang di-
nubuatkan oleh Yesaya). Seperti penjahat biasa Ia dipakukan
di kayu salib di antara dua penjahat. Dan orang-orang yang
hendak diselamatkan-Nya malah memperolok-olok Dia men-
jelang kematian-Nya. Walaupun demikian, Yesus tetap
mengasihi mereka dan berdoa:

Lukas 23:34. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat."

Hidup Yesus yang sempurna tidak berakhir di dalam ku-
bur. Pada hari yang ketiga Allah Bapa membangkitkan Dia.
Empat puluh hari sesudah itu, kembalilah Ia ke surga, dan se-
karang Ia di sana sebagai Wakil kita. Sekali kelak Ia akan
kembali ke dunia ini untuk memerintah dunia dengan keadil-
an yang sempurna dan damai sejahtera yang kekal.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5Yesusmenghadapi pencobaan dengan
a) hidup sendiri jauh dari orang lain.
b) menolak pencobaan itu dan sebaliknya berbuat baik.
c) menyerah kepada pencobaan untuk menunjukkan bah-

wa Ia adalah manusia.

6Renungkanlah. Mengapa kehidupan sempurna Yesus
penting bagi kita pribadi?

MENGAPA ANAK ALLAH MENJADI MANUSIA

Tujuan 2. Mengenai empat alasan mengapa Anak Allah
menjadi manusia.

Mengapa Allah menjadikan manusia? Mengapa Ia menge-
nakan tubuh manusiawi dan menambahkan sifat manusiawi
kepada sifat ilahi-Nya? Mengapa penjelasan itu perlu? Kita
dapat meringkaskan jawabannya dalam empat kata: 1) Penya-
taan, 2) Persiapan, 3) Penggantian, dan 4) Pengantaraan.

Penyataan

Yesus hidup sebagai manusia untuk menunjukkan keadaan
Allah kepada kita. Kita dapat melihat perangai Allah dinya-
takan di dalam Yesus. Kita dapat mengenal Allah dengan
jalan mengenal Yesus. Saudara akan belajar lebih banyak
tentang hal ini.
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Anak Allah menjadi manusia untuk menunjukkan kepada

kita bagaimana kemanusiaan yang sempurna itu. Dalam
hidup dan perangai Yesus yang sempurna kita melihat pola
umat manusia, kemungkinan yang ada, serta rencana Allah
bagi kita. Ialah teladan kita. Ialah patokan untuk kita meng-
ukur perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Ia menunjukkan
kepada kita hidup yang dapat kita miliki bila Ia hidup di
dalam kita dan menjadikan kita anak-anak Allah.

Efesus 4:13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan
iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, ke-
dewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai de-
ngan kepenuhan Kristus.

Hidup Yesus juga menyatakan bahwa Ia memenuhi syarat
untuk melaksanakan tugas-Nya. Keadaan-Nya yang tidak
berdosa menunjukkan bahwa Ia berlayak menjadi Pengganti
kita. Kuasa, hikmat dan kasih-Nya, membuktikan bahwa Ia
berhak menjadi Raja kita.

Persiapan

Hidup Yesus sebagai manusia, merupakan persiapan yang
perlu bagi tugas-Nya. Pengalaman-Nya memberi pengertian
kepada-Nya tentang sifat manusia, yang menyiapkan Dia
untuk menjadi Wakilkita dan Hakim kita.

Yesus harus menjadi manusia agar Ia dapat menjadi Imam
kita. Ia telah merasakan kelemahan kita. Ia mengerti per-
soalan-persoalan kita. Ia belajar nilai ketaatan melalui pen-
deritaan-Nya sendiri. Selagi di dunia Yesus berdoa untuk
para pengikut-Nya. Dan sekarang - dengan pengertian yang
mendalam tentang kebutuhan kita - Ia berdoa di surga
untuk kita.
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Ibrani 2:17,18. 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 la sendiri telah menderita
karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang
dicobai.

Ibrani 4:14-16. Karena kita sekarang mempunyai Imam
Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Ye-
sus, Anak Allah . .. 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.

Pengalaman Yesus sebagai manusia menyiapkan Dia untuk
memerintah manusia. Anak Manusia- wakil yang sempurna
dari umat Adam - akan menjadi Penguasa umat itu. Ia akan
menjadi Raja yang sempurna, oleh sebab Ia mengetahui persis
apa yang kita perlukan. Ia mengerti kita. Dan sebab la mat]
karena kita, Iapun berhak memerintah hidup kita. Kini la
adalah Raja dalam hidup orang-orang yang menerima Dia.
Sekali kelak la, yang telah mati untuk dunia ini, juga akan
memerintah dunia.

Daniel 7:13,14. Aku terus melihat dalam penglihatan ma-
lam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit
seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada Yang
Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. Lalu
diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekua-
saan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa,
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suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan-
nya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

Penggantian

Yesus dilahirkan agar Ia bisa mati. Segenap umat manusia
telah berbuat dosa dan dihukum' mati untuk selama-lamanya.
Kita semuanya tanpa kecuali. Satu-satunya cara untuk me-
nyelamatkan kita ialah Allah sendiri harus menanggung
hukuman kita. Tetapi sebagai Allah, Ia tidak bisa mati.
Itulah sebabnya Ia menjadi manusia untuk mati ganti kita
dan menyelamatkan kita dari dosa kita.

Yesus tidak hanya mati ganti kita di kayu salib, Ia bangkit
dari antara orang mati dan menawarkan suatu tempat di da-
lam kerajaan-Nya yang kekal kepada semua orang yang mene-
rima Dia. Ia menyatukan kita dengan diri-Nva supaya kita
dapat mengambil bagian dalam segala hak-Nya sebagai Anak
Allah.

Ibrani 2:9-11,12·15. Tetapi Dia, yang untuk waktu yang
singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-
malaikat, yaitu Yesus, kita lihat ... supaya oleh kasih
karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia ...
membawa mereka kepada keselamatan . .. Sebab Ia yang
menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua
berasal dari Satu.

Katanya: . . . "Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak
yang telah diberikan Allah kepada-Ku." Karena anak-anak
itu 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 memusnah-
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kan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan supaya
dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang se·
umur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena
takutnya kepada maut.

Pengantaraan

Yesus menjadi manusia supaya dapat mendamaikan Allah
dengan manusia. Dosa membuka suatu jurang yang tak dapat
dilalui, di antara Allah yang kudus dan manusia yang durhaka
dan jahat. Tetapi kasih Allah menemukan suatu jalan untuk
menjembatani jurang itu dan membawa manusia kembali ke-
pada diri-Nya. Yesusdatang untuk menjadi pengantara suatu
perjanjian atau persetujuan yang baru di antara Allah dan
manusia.

I Timotius 2:5,6. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia
yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu
manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri-Nya
sebagai tebusan bagi semua manusia.

Dalam zaman Perjanjian Baru seorang pengantara diangkat
oleh pengadilan untuk mewakili seorang yang bangkrut dan
untuk menguruskan segala persoalannya. Pengantara itu ber-
tanggung jawab dalam hal mengatur agar semua penagih me-
nerima kembali uang yang dipinjamkan mereka. Jika semua
kekayaan orang yang bangkrut itu tidak cukup untuk mem-
bayar utangnya, maka pengantara itu sendiri yang harus
membayarnya.

Alangkah indahnya hal ini menggambarkan Yesus! Dialah
Pengantara kita di hadapan Allah. Kematian-Nya menutupi
segala utang dosa kita, dan di dalam Dia kita bebas dari dosa
dan kesalahan yang menceraikan kita dari Allah. Salib-Nya
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menjembatani jurang itu. Ia memberikan perangai baru
kepada kita - perangai-Nya - dan menjadikan kita anak-
anak Allah. Dengan mengambil sifat manusiawi, Yesus men-
capai kita dan mengangkat kita ke satu dunia yang lebih
baik. Anak Allah menjadi Anak Manusia, supaya kita: dapat
menjadi anak-anak Allah.

Galatia 4:4,5. Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir
dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada
hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.

I Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk
segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang
tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Beberapa orang tidak berdoa untuk persoalan-persoalan
tertentu karena mereka berpikir Allah tidak akan mengerti
atau bersimpati. Apakah mereka salah atau benar? Meng-
apa?

8Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara di antara
Allah dan manusia karena Ialah satu-satunya yang
a) mati karena dosa kita supaya Allah dapat menerima kita

sebagai anak-anak.
b) mengajarkan banyak hal tentang Allah kepada para

pengikut-Nya.
c) menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berusaha

mencapai perdamaian keselarasan.
d) memperingatkan orang bahwa mereka harus bertobat.
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9Cocokkanlah kata yang merupakan alasan mengapa Anak
Allah menjadi manusia dengan setiap pemyataan yang
memberikan artinya
1. Pemyataan ... a

· .. d
4. Pengantaraan

..·e

Menjadi jembatan antara Allah dan
manusia

... b Mati bagi kita

... c Memperlengkapi-Nya untuk meno-
long mereka yang dicobai
Mempersiapkan Dia untuk meme-
rintah atas manusia
Menunjukkan keadaan Allah kepada
kita.

2. Persiapan

3. Penggantian

Di seluruh Perjanjian Baru kita menemukan ayat-ayat yang
memberitahukan maksud Allah bagi kita. Ayat-ayat itu me-
nolong kita untuk mengerti sebab-sebabnya Yesus menjadi
Anak Manusia. Yesus meringkaskannya begini:

Lukas 19:10. "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang."
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) menolak pencobaan itu dan sebaliknya berbuat baik.

1 a) anggota penuh dari umat manusia.

6 Jawaban saudara. Kehidupan. sempurna Yesus adalah pen-
ting karena hal itu menjadikan Ia wakil dan pengganti sau-
dara yang sempurna.

2 c Ia dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak
dara, Maria.

7 Jawaban saudara. Mereka salah karena Allah Anak, Yesus
Kristus, telah hidup di bumi. Ia menghadapi problema
yang sama seperti semua orang lain. Hari ini di Surga, Ia
mengerti, bersimpati dan dapat menolong. Saudara dapat
berdoa kepada Allah sekarang, melalui Yesus Kristus,
mengenai persoalan apa pun. Ia akan menolong saudara.

3 a Ia bergantung pada Allah untuk kekuatan dan kuasa.
c Ia mempelajari Firman Allah.

8 a) mati karena dosa kita supaya Allah dapat menerima kita
sebagai anak-anak.

4 b) merendahkan diri mati di kayu salib untuk menyelamat-
kan kita.

9 a 4)Pengantaraan
b 3) Penggantian
c 2) Persiapan

d 2) Persiapan
el) Penyataan
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Dapatkah saudara membayangkan bagaimana rasanya jika-
lau tidak bisa bicara? Jikalau sama sekali tidak dapat berko-
munikasi dengan orang lain? Pengalaman yang sangat menge-
rikan penuh dengan frustrasi dan keterasingan !

Akan tetapi kebanyakan kita mudah berkomunikasi de-
ngan orang lain. Biasanya kita berkomunikasi hampir secara
tidak kita sadari. Tetapi sebenarnya, setiap hari kita mema-
kai ratusan kata. Kita menggunakan kata-kata untuk meng-
ungkapkan perasaan-perasaan batin, keinginan-keinginan,
pikiran-pikiran dan maksud-maksud kita. Kata-kata itu
memberikan bentuk pada apa yang ada di dalam batin dan
pikiran kita. Melaluinya orang dapat mengenal kita dan kita
pun dapat mengenal mereka.

Kesanggupan kita untuk berkomunikasi datang dari Allah
yang menciptakan kita. Ialah Komunikator agung, dan Ia
ingin kita mengenal Dia. Kita tidak perlu bertanya-tanya
seperti apa Allah itu. Dia telah berfirman! Bagaimana?
Dengan mengirim Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia.
Nabi-nabi dan orang-orang bijak telah menyampaikan kata-
kata tentang Allah dan dari Allah, dan kata-kata mereka
benar adanya. Akan tetapi Yesus Kristus berbuat jauh lebih
dari itu. Ia tidak hanya menyampaikan kata-kata Allah.
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Dialah Firman Allah yang hidup, yang berkuasa, bahkan
penuh kuasa ilahi.: Permulaan dan akhir dari segala sesuatu
yang Allah ingin kita ketahui ada di dalam Yesus Kristus.

Sebagai Firman itu, apakah yang Yesus beritahukan
kepada kita tentang Allah? Jawaban atas pertanyaan itu
adalah pokok dari pelajaran ini.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari .•.

Penyataan Diri Allah di Dalam Yesus
Penyataan Nama-Nama Allah di Dalam Yesus

Pelajaran ini akan menolong saudara .•.

o Menerangkan bagaimana Allah menyatakan sifat-Nya ke-
pada orang-orang.

o Menuliskan sifat-sifat dari perangai Allah yang dinyatakan
dalam Yesus Kristus.

o Menerangkan bagaimana Yesus menggenapi nama-nama
Allah.
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PENYATAAN DIRI ALLAH DI DALAM YESUS

Tujuan 1. Mengenali apa yang dinyatakan Allah kepada kita
mengenai perangai, perasaan, pikiran, rencana,
kuasa dan kehendak-Nya melalui Yesus Kristus.

Allah adalah roh. Kita tidak dapat melihat, mendengar
atau meraba Dia dengan pancaindera kita. Kalau begitu,
bagaimanakah kita dapat mengenal Allah? Bagaimanakah
manusia berdosa yang lemah dapat mengerti Allah yang
mahakuasa, sempurna dan tidak nampak itu? Bagaimanakah
Allah dapat menyatakan diri-Nya kepada kita? Di dalam
Yesuslah jawabannya.

Perangai Allah

Yesus menyatakan Allah kepada kita melalui kepribadian
manusiawi. Seperti apakah Allah? Kita dapat mengetahui-
nya dengan jalan memandang Yesus, Anak-Nya.

Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat
Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan
Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.

Yohanes 14:9. "Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah
melihat Bapa."

Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.

Allah telah berfirman kepada manusia melalui banyak
cara, tetapi penyataan yang penting jelas tentang perangai-
Nya adalah Anak-Nya - Firman Allah yang hidup. Dewasa
ini, Allah berfirman kepada kita bila kita membaca perihal
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Yesus. Kehidupan, pekerjaan, dan ajaran-ajaran Yesus me-
nyatakan Allah dalam cara yang dapat dimengerti oleh ma-
nusia.

Ibrani 1:1,3. 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. .. Ia adalah cahaya kemuliaan
Allah dan ... gambar wujud Allah.

Yohanes 1:1,14. Pada mulanya adalah Firman; Firman
itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah
Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya . . .
penuh kasih karunia dan kebenaran.

Yesus tidak hanya mengajar orang tentang Allah; Ia mem-
perlihatkan perangai Allah. Ia berbicara tentang kekudusan,
kebaikan, hikmat, keadilan, rahmat, kuasa dan kasih Allah.
Orang-orang melihat sifat-sifat baik ini di dalam Dia. Ia
mengumumkan standar moral tertinggi yang pernah diketahui
dunia dan Ia hidup seturut standar itu. Hikmat dalam ajaran-
ajaran-Nya itu tetap menakjubkan dunia. Dialah kasih Allah
yang sedang bertindak ketika Ia melayani kebutuhan manu-
sia dan memberikan hidup-Nya untuk orang lain.
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Di kayu salib, tempat Yesus mati karena dosa kita, kita
melihat kenyataan yang paling jelas tentang keadilan dan
kasih Allah. Keadilan Allah menuntut hukuman mati bagi
dosa. Kasih Allah terhadap orang berdosa membuat Ia meng-
alami kematian ganti orang berdosa. Kasih-Nyalah yang
menyebabkan Ia berdoa mohon pengampunan bagi mereka
yang sedang menyalibkan Dia. Alangkah besar kasih-Nya
itu! Alangkah ajaibnya Allah kita!

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Keadilan dan kasih Allah dinyatakan kepada kita dengan
paling jelas ketika Yesus
a) mati di kayu salib.
b) menyembuhkan orang sakit.
c) mengajar orang-orang.

2 Bagan berikut didasarkan pada Ibrani 1:1,2. Lengkapi
bagan itu dengan menulis kalimat yang betul dari Ibrani
1 :1,2 pada tempatnya.

Bagaimana Allah Berfirman

pada zaman dahulu pada zaman akhir ini

kepada: ................................ kepada: ................................

melalui: .............................. melalui: ................................
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Perasaan, 'Pikiran dan Rencana Allah

Yesus menyatakan perasaan, pikiran dan rencana Allah
dalam ajaran-ajaran-Nya, dan dalam pribadi-Nya. Yesus
adalah Guru agung, tetapi Ia berkata:

Yohanes 8:28. "Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku
sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana
diajarkan Bapa kepada-Ku. "

Yohanes 15:15. "Aku telah memberitahukan kepada
kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku."

Kalau begitu, kita dapat percaya bahwa ajaran-ajaran
Yesus adalah suatu penyataan yang benar tentang Allah dan
kebenaran-Nya. Kita melihat Allah sebagai Bapa yang maha-
bijaksana dan pengasih di dalam surga, yang dengan lemah-
lembut memelihara anak-anak-Nya. Ia membenci dosa dan
kemunafikan, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Ia memberi-
tahukan bagaimana caranya kita dapat diselamatkan dan
memberi kita peraturan-peraturan untuk mencapai hidup
yang bahagia. Ia rindu agar anak-anak-Nya yang sedang
mengembara itu meninggalkan dosa mereka dan kembali
kepada-Nya. Ia memberitahu tentang kehidupan yang indah,
yang telah direncanakan-Nya bagi kita di dalam kerajaan-
Nya yang kekal. Kebenaran-kebenaran ini terdapat dalam
Firman Allah yang tertulis.

Yesus, Firman yang hidup itu, menyatakan perasaan Allah.
Di dalam Dia, Allah menangisi dukacita sahabat-sahabat-Nya,
penderitaan umat manusia, dan ketidakpercayaan sebuah
kota yang menolak Dia yang akan segera hancur. Murka
Allah berkobar-kobar melawan kepura-puraan, kemunafikan,
dan penyalahgunaan agama untuk mencari untung. Timbul-
lah rasa kasihan Allah ketika Ia melihat orang banyak tersesat
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dalam dosa laksana domba yang tak bergembala. Allah mem-
beritahukan bahwa Ia ingin manusia berbahagia dan terlepas
dari sakit penyakit dosa, rasa bersalah dan ketakutan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3Apabila Yesus menangisi penderitaan manusia, kita melihat
suatu penyataan yang jelas tentang
a) perasaan Allah.
b) pikiran Allah.
c) rencana Allah.

4 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Segala sesuatu yang diajarkan Yesus berasal dari Bapa-

Nya.
b Kehidupan Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak per-

nah marah tentang sesuatu.
c Kita dapat belajar tentang rencana Allah bagi kita me-

lalui ajaran-ajaran Yesus.

Kuasa dan Kehendak Allah

Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan saja
menolong kita, tetapi juga Allah mempunyai kuasa untuk
menolong kita. Selagi di dunia, Yesus menyembuhkan orang
sakit dan mengampuni orang berdosa. Ia memenuhi keperlu-
an orang-orang, apa saja, dengan kuasa Allah, Yesus menga-
jarkan bahwa Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa-
Nya, dan mengatakan bahwa tindakan-Nya membuktikan
bahwa Ia diutus Allah. Mukjizat yang dikerjakan Yesus me-
nunjukkan bahwa Allah sedia dan sanggup menolong kita.
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Hal-hal itu membuktikan bahwa Allah-mau menyembuhkan,
mengampuni dan memenuhi segala kebutuhan kita saat ini.

Yohanes 5:36. "Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa
kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya ... itulah yang
memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang meng-
utus Aku."

I Korintus 1: 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan
hikmat Allah.

Yesus juga menunjukkan kepada kita mecam kehidupan
yang diingini Allah dari kita. Ia menaati Bapa-Nyadan hidup
dalam persekutuan yang akrab dengan Bapa-Nya. Allah
menginginkan hal yang sama dari kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan!

5Renungkanlah: Andaikan seorang mengatakan ini kepada
saudara, "Saya percaya pada Allah, tetapi saya pikir Ia
terlalu jauh untuk mempersulitkan persoalan saya atau
untuk melakukan apa-apa." Bagaimana tanggapan sau-
dara?

PENYATAAN
YESUS

NAMA-NAMA ALLAH DI DALAM

Tujuan 2. Memilih gambaran delapan nama Allah yang
digenapi dalam Yesus.

Banyak nama Allah terdapat di dalam Alkitab. Yesus,
yaitu Firman itu, menolong kita mengerti nama-nama itu,
karena penyataan sejati tentang Allah.
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Aku Ada

Ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin umat-Nya,
Musa menanyakan nama-Nya. Jawab Allah: "Aku Akan Ada,
yang Aku Ada." Ia menyuruh Musa memberitahukan bangsa
itu bahwa Aku Ada telah mengutus dia. Nama ini memberi-
tahukan kepada kita bahwa Allah adalah kekal, tidak berubah
dan selalu hadir. Di dalam Dia tidak terdapat tipu daya. Dia
ada sebagaimana Dia ada dan Dia melakukan apa yang Dia
berniat lakukan. Kita dapat berharap pada-Nya.

Tetapi apakah dan bagaimanakah keadaan Allah itu? Akan
berbuat apakah Dia? Yesus menjawab pertanyaan-pertanya-
an ini dalam khotbah-khotbah-Nya yang tersurat dalam Injil
Yohanes. Delapan kali Ia menggunakan nama Allah, Aku
Ada (Akulah), pada diri-Nya sendiri. Pernah Ia memakainya
untuk melukiskan sifat-Nya yang kekal, dengan memberita-
hukan bahwa Ia sudah ada sebelum Abraham. Pada kali
yang lain, Yesus memakai nama Allah untuk menerangkan
perangai Allah dan perangai-Nya sendiri - untuk menunjuk-
kan apa yang diperbuat Allah bagi orang-orang yang datang
kepada-Nya. Aku Ada yang agung itu akan memenuhi
segala keperluan kita.

1. "Akulah roti hidup." Yohanes 6:35.
2. "Akulah terang dunia." Yohanes 8:12.
3. "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Yohanes

8:56.
4. "Akulah pintu." Yohanes 10:9.
5. "Akulah gembala yang baik." Yohanes 10:11.
6. "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11:25.
7. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes

14:6.
8. "Akulah pokok anggur yang benar." Yohanes 15:1.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

6Saudara telah mempelajari tujuh ayat yang di dalamnya
Yesus memakai nama "Akulah" untuk menerangkan sifat
Allah dan sifat-Nya. Di samping setiap kebutuhan rohani,
tulislah ayat dan ungkapan yang memberitahukan bagai-
mana keperluan itu dipenuhi oleh Yesus sebagai Akulah.
(Mungkin ada lebih dari satu ayat yang cocok untuk satu
kebutuhan). Soal pertama sudah dikerjakan sebagai con-
toh.

a Tandus; tidak berhasil - ~~ /5__ -.¢__ ........:~

~f~~
b Mati atau akan mitt .srr:
eDitipu
d Lapar
e Dalam bahaya _
f Dalam kegelapan
g Terpisah dari Allah

7 Renungkanlah. Lihat kembali daftar yang saudara buat
untuk latihan nomor 6. Beri tanda X di sebelah setiap ke-
perluan saudara yang mana ingin Yesus memenuhinya
sebagai "Akulah".
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Yehova

Tujuan 3. Menerapkan dalam hidup saudara kebenaran ten-
tang Allah yang dinyatakan Yesus.

"Yehova" adalah bahasa kita untuk Akulah. Seperti sau-
dara sudah pelajari artinya ialah Yang Kekal atau Yang ke-
beradaan-Nya, bersumber pada Diri-Nya sendiri. Nama itu
dirangkaikan dengan kata-kata lain untuk membentuk bebe-
rapa nama majemuk dalam Perjanjian Lama. Semua nama ini
adalah berdasarkan penyataan pribadi Allah dan nama-nama
itu memberitahukan kepada kita siapa Dia dan apa yang di-
lakukan-Nya bagi manusia. Yesus - Firman yang menyata-
kan Allah kepada kita itu - memperlihatkan kebenaran
dari nama-nama Allah ini.

1. Yehoua-yireh - Tuhan akan menyediakan.

Kejadian 22:8. Sahut Abraham: "Allah yang akan menye-
diakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya,
anakku."

I Petrus 1:18-20. Kamu telah ditebus ... dengan darah
yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah
anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah
dipilih sebelum dunia dijadikan.

Yesus adalah anak domba yang disediakan Allah untuk
menghapus kesalahan kita dan mati ganti kita.

2. Yehoua-ropheha - Tuhan, Penyembuh kita.

Keluaran 15:26. "Aku, TUHANlah yang menyembuhkan
engkau."
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Matius 8:16. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuh-
kan orang-orang yang menderita sakit.

Yesus, Tabib yang Agung, menyembuhkan badan, pikiran,
hati dan jiwa yang hancur.

3. Yehova-shalom - Tuhan, Keselamatan (sejahtera)
kita ...

Hakim-Hakim 6:24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di
sana bagi TUHAN dan menamainya: TUHAN itu kesela-
matan (sejahtera).

Yohanes 14:23,27. Jawab Yesus: " ... Damai sejahtera
Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu."

Yesus memberikan kepada kita sejahtera batiniah yang ti-
dak bergantung pada keadaan - sejahtera dengan Allah, se-
jahtera dengan diri kita dan sejahtera dengan orang lain.

4. Yehoua-rohi - Tuhan, Gembalaku.

Mazmur 23:1. TUHAN adalah gembalaku, takkan keku-
rangan aku.

Yohanes 10:7,11. Kata Yesus ... "Akulah gembala yang
baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi
domba-dombanya. "

Yesus - Gembala yang baik - mati untuk menyelamat-
kan kita. Sekarang Ia hidup untuk memelihara semua orang
yang mengikut Dia.



96 Siapakah Yesus?

5. Yehoia-tsidhenu - Tuhan, Kebenaran kita.

Yeremia 23:6 (Terjemahan Lama). Maka inilah akan
namanya, disebut orang akan dia: TUHAN YANG KE-
BENARAN KAMI.

II Korintus 5:21. Dia (Kristus) yang tidak mengenal
dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya
dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.

Hanya ada satu jalan untuk memperoleh hati dan hidup
yang suci. Hanya dengan jalan persatuan dengan Yesus da-
patlah kita memiliki hidup yang benar dan hubungan yang
betul dengan Allah. Dialah kebenaran kita.

6. Yehoua-shammah - Tuhan hadir.

Yehezkiel48:35. Tuhan hadir di situ.

Matius 1:23. "Mereka akan menamakan Dia Imanuel" -
yang berarti: Allah menyertai kita.

Yesus telah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Ia
selalu dekat untuk menolong kita.

7. Yehoua-nissi - Tuhan, Panji kita.

Keluaran 17:15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah
dan menamainya: "TUHANlah panji-panjiku".

Yohanes 16:33. "Dalam dunia kamu menderita penga-
niayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalah-
kan dunia."

Gelar ini berarti bahwa Yesus adalah Pemimpin kita.
Kemenangan dan Kekuatan kita. Dengan Dia kita bisa
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menjadi kuat dan menang dalam peperangan hidup se-
hari-hari.

Apakah arti nama-nama itu bagi saudara? Nama-nama
itu berarti bahwa jika saudara mempunyai Yesus sebagai
Juruselamat saudara, maka Tuhan akan menyediakan keper-
luan saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan
akan menjadi Sejahtera saudara. Tuhan akan menjadi Kebe-
naran saudara, menyertai saudara dan menjadi Kemenangan
saudara. Yesus akan menjadi semuanya itu bagi saudara,
jika saudara menyerahkan hidup saudara kepada-Nya, menga-
ku dosa dan menerima Dia dalam hidup saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8Berikut terdaftar nama-nama Allah dari Perjanjian Lama
yang lebih sempurna diterangkan dalam Yesus. Di sebelah
masing-masing nama tulislah suatu keperluan yang Allah
dapat penuhi bagi saudara atau orang lain dalam keluarga.

a Yehova-yireh
b Yehova-ropheka
c Yehova-shalom
d Yehova-rohi
e Yehova-tsidkenu
f Yehova-shammah
g Yehova-nissi
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Sekarang setelah menyelesaikan lima pelajaran, saudara
sudah siap untuk menjawab bagian I dari Catatan Siswa.
Ulangi kembali pelajaran 1 -5 dengan memperhatikan secara
khusus ayat-ayat yang telah dihafalkan. (I Yohanes 1:3 dan
Ibrani 13:8 dari pelajaran 1; Yohanes 3:16; Matius 3 :17 dan
Yohanes 14:6 dari pelajaran 3), kemudian ikutilah petunjuk-
petunjuk dalam Catatan Siswaitu.

Cocokkan Jawaban Saudara

4 a Benar.
b Salah.
c Benar.

1 a) mati di kayu salib.

5 Jawaban saudara. Saudara dapat menguraikan mukjizat
yang dikerjakan Yesus untuk orang-orang dan menerang-
kan bagaimana mukjizat itu menunjukkan kepada kita
bahwa Allah bersedia dan sanggup menolong kita.

2 Bagan Saudara harus begini:

BagaimanaAllah Berbicara

... pada zaman dahulu ... pada zaman akhir
kepada: nenek moyang kita kepada kita
dengan perantaraan: nabi-nabi dengan perantaraan Anak-Nya
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6 Mungkin jawaban saudara tidak persis seperti ini, tetapi
harus cukup sama.
a Yohanes 15:1- Yesus adalah pokok anggur.
b Yohanes 11:25 dan 14:6 - Yesus adalah kebangkitan

dan hidup.
c Yohanes 14:6 - Yesus adalah kebenaran.
d Yohanes 6:33 - Yesus adalah roti hidup.
e Yohanes 10:11 - Yesus adalah gembala yang baik.
f Yohanes 8:12 - Yesus adalah terang dunia.
g Yohanes 10:9 - Yesus adalah pintu; Yohanes 14:6 -

Yesus adalah jalan.

a a) perasaan.



Yesus,
Terang Dunia

Pernahkah saudara berjalan di tempat yang gelap dan
menginginkan terang agar saudara dapat melihat? Saudara
tidak tahu bahaya-bahaya yang mungkin ada di sebelah atau
di depan saudara. Mungkin, saudara pun tidak tahu pasti
apakah sedang menuju ke jurusan yang betul. Sangatlah
mudah untuk tersesat di dalam gelap.

Atau mungkin semalam-malaman saudara takut akan se-
suatu musuh yang sudah diketahui maupun yang tidak
diketahui. Mungkin saudara menghayal tentang musibah
bisa terjadi atas dirimu. Alangkah bedanya segala sesuatu
pada keesokan harinya, dalam terang matahari yang cerah
dan menyenangkan. Ketakutan malam sebelumnya melenyap
ketika terang semakin benderang.

Dengan mudah saudara dapat mengerti mengapa Alkitab
sering memakai kata kegelapan untuk melambangkan keja-
hatan, kesesatan, ketidaktentuan, kesukaran dan kematian.
Hal-hal demikian yang menyebabkan kita menjadi takut dan
bingung.

Sebaliknya, Alkitab memakai terang sebagai lambang ke-
hidupan, sukacita, kebenaran dan segala sesuatu yang baik.
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Kita diberi tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Alangkah
berkuasa dan jelas nama i_'1g diberikan bagi Anak Allah.
Sementara saudara menyelidiki arti rohani dari nama itu,
saudara akan mengetahui lebih banyak fakta yang indah ten-
tang siapa Yesus itu.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Dunia Memerlukan Terang
Yang Dihasilkan Terang
Reaksi Orang Terhadap Terang

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan kenapa Yesus datang untuk menjadi Terang
Dunia.

o Menguraikan bagaimana kehidupan Yesus menjadi terang
rohani bagi semua orang.

o Menuliskan cara-cara orang bereaksi terhadap terang dari
Yesus

101
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DUNIA MEMERLUKAN TERANG

Tujuan 1. Mengenali alasan Allah mengirim Yesus untuk
menjadi terang dunia.

Dosa Telah Membawa Kegelapan

Kegelapan adalah hal tidak adanya terang. Dunia terjeru-
mus ke dalam kegelapan rohani pada waktu dosa mencerai-
kan Adam dan Hawa dari Allah. Mengapa? Sebab Allah
adalah sumber terang. Tanpa Dia kita hanya mengembara
di dalam gelap - terhilang dan tidak tahu tujuan kita. Dalam
Perjanjian Lama, kita membaca tentang kegelapan yang di-
sebabkan oleh pemisahan. Allah mengutus nabi Yesaya
kepada bangsa Israel yang tidak taat dengan berita ini:

Yesaya 59:2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan
Allahmu ialah segala kejahatanmu.

Bangsa itu menjawab:
Yesaya 59:9·10. "Sebab itu keadilan tetap jauh daripada
kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami me-
nanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka,
menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam ke-
kelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta,
dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata; kami ter-
sandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, du-
duk di tempat gelap seperti orang mati.

Alangkah hidupnya gambaran tentang kesengsaraan itu.
Perjanjian Baru juga membicarakan tentang kegelapan karena
dosa.
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Efesus 4:17-18. Jangan hidup lagi sama seperti orang-
orang yang tidak mengenal Allah ... dengan pengertiannya
yang gelap.

I Yohanes 2:11. Tetapi barangsiapa membenci saudara-
nya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam ke-
gelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan
itu telah membutakan matanya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut Alkitab, kegelapan rohani meliputi dunia ini ka-
rena
a) nasib.
b) ketidak-tahuan.
c) dosa.

Terang Yang Dijanjikan

Allah adalah terang - sumber segala terang. Manusiaber-
ada di dalam kegelapan rohani sebelum mereka menerima
suatu penyataan khusus dari terang Allah. Itulah sebabnya
Yesus menjadi Terang Dunia; Ia datang untuk memberi te-
rang Allah kepada kita - untuk menyatakan kasih dan ke-
hendak Allah bagi kita.

I Yohanes 1:5. Allah adalah terang dan di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan.

Yohanes 1:4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah
terang manusia.
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Dengarlah apa yang dikatakan Yesus tentang diri-Nya:

Yohanes 8:12. "Akulah terang dunia; barangsiapa meng-
ikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melain-
kan ia akan mempunyai terang hidup. "

Yohanes 9:5. "Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang
dunia."

Orang banyak itu seharusnya tidak boleh heran ketika
mendengar Yesus menamakan diri-Nya terang dunia. Nabi
Yesaya telah meramalkan bahwa Mesias akan datang sebagai
Terang Allah. Matius mengutip nubuat Perjanjian Lama ini
dan mengatakan bahwa nubuat itu digenapi di dalam Yesus:

Matius 4:16. Bangsa yang diam dalam kegelapan, telah
melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di
negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

2Bacalah Yohanes 8:12 lima kali dan hafalkanlah.

3Yesus datang untuk menjadi terang dunia karena manu-
sia tinggal dalam
a) kemiskinan.
b) kegelapan rohani.
c) lingkungan yang tidak sehat.

YANG DIHASILKAN TERANG

Tujuan 2. Mengenali empat cara Yesus menolong saudara
dan orang lain karena Ia Terang Dunia.

Terang Menghalaukan Kegelapan

Yesus, terang itu, menghalaukan kegelapan. Kehadiran-
Nya dalam hati manusia menghalaukan dosa, kesalahan dan
ketakutan. Kasih-Nya menghalaukan kebencian. Terang-Nya
mendatangkan pengharapan, keyakinan, penghiburan dan ke-
kuatan untuk jiwa manusia.

Mazmur 27:1. TUHAN adalah terangku dan keselamatan-
ku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah ben-
teng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?

Terang lebih kuat daripada kegelapan. "Seluruh kegelapan
di dalam dunia ini tidak dapat memadamkan sebatang lilin
yang menyala." Jika Yesus ada dalam hidup saudara, maka
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segala kuasa kejahatan di sekitar saudara dan pengalaman-
pengalaman hidup yang gelap tidak dapat memadamkan
terang-Nya. Ada seorang wanita Kristen yang selalu bergem-
bira walaupun sudah berbulan-bulan menderita sakit dan
tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Seorang menanya-
kan kepadanya bagaimana ia dapat merasa begitu senang,
sedangkan ia tidak dapat keluar untuk melihat matahari.
Jawab wanita itu: "Kamarku gelap, tetapi Anak Allah ada
di dalam hatiku." Yesus adalah sumber terang rohani di
dalam sanubarinya, yang menghalaukan kegelapan itu, Ye-
sus memenuhi jiwanya dengan terang matahari

Yohanes 1:5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan
dan kegelapan itu tidak menguasainya.

Mikha 7:8. Sekalipun aku duduk dalam gelap. TUHAN
akan menjadi terangku,
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Yang Harus Saudara Kerjakan

4Kegelapan karena ketaktuan, kesalahan. dosa. kebencian
dan kemarahan dapat diusir dari hati orang oleh
a) pendidikan yang baik.
b) pemikiran yang positif.
c) peraturan tentang sikap yang benar.
d) kehadiran Yesus.

5Renungkanlah. Apakah ada tempat-tempat yang gelap da-
lam hati saudara yang memerlukan terang Yesus? Berdoa-
lah sekarang dan minta Dia mengusir kegelapan itu.

Terang Menjadikan Sesuatu Nyata

Terang memungkinkan kita melihat apa pun dalam keada-
an yang sebenarnya. Satu-satunya cara kita dapat mengeta-
hui kebenaran rohani adalah melalui terang rohani yang da-
tang dari Allah. Terang ini kita dapati dalam Firman Allah
yang tertulis - Alkitab - dan dalam Firman Allah yang
hidup - Yesus Kristus. Yesus adalah penunjuk dan penafsir
kehidupan itu. Ia menolong kita mengerti Firman Allah dan
menunjukkan jalan Allah bagi kita. Ia sendiri adalah Jalan
itu.

Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang
kepada Bapa. kalau tidak melalui Aku."
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Yesus menolong kita melihat diri kita dalam keadaan yang
sebenarnya. Dalam hidup-Nya yang sempurna dan dalam
ajaran-ajaran-Nya, dapatlah kita melihat bahwa kita sama se-
kali tidak memenuhi syarat-syarat Allah bagi hidup kita. Kita
melihat dosa, kesombongan, hal mementingkan diri dan niat
hati kita yang tersembunyi. Yesus menunjukkan bahwa kita
memerlukan pengampunan dan hidup baru yang ditawarkan-
Nya kepada kita.

Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu dan
bagaimana Ia akan memenuhi segala keperluan kita. Di
dalam Yesus kita melihat kasih dan kesabaran Allah terhadap
kita, dan persediaan-Nya bagi keselamatan kita. Ia menun-
jukkan kepada kita cara untuk menerima Allah dalam hidup
kita dan menikmati terang-Nya selama-lamanya.

II Korintus 4:6. Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari
dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang membuat
terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita ber-
oleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus.

Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6Renungkanlah. Andaikan seorang berkata begini ke-
pada saudara: "Saya tidak perlu menjadi orang Kristen.
Saya seorang baik. Saya tidak pemah membunuh
orang atau melakukan sesuatu yang buruk." Bagaimana-



Yesus, Terang Dunia 109

kah terang Yesus dapat menolong orang ini melihat ke-
perluan rohaninya?

Terang (cahaya) Adalah Tenaga

Terang (cahaya) adalah tenaga yang terpencar. Para ilmu-
wan belajar makin banyak tentang kekuatan cahaya yang
memancar dari matahari. Tenaga itu merupakan sumber
kekuatan yang luar biasa besarnya bagi manusia. Manusia
dapat memakainya untuk penerangan rumah dan untuk men-
jalankan mesin-mesin. Tetapi pengaruhnya yang paling besar
adalah atas kehidupan dan kesehatan. Banyak tanaman tidak
bisa tumbuh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Sinar
matahari membunuh banyak kuman dan membantu kese-
hatan dan kekuatan kita. Bayangkan jika di bumi ini tak ada
matahari. Tidak ada panas. Tidak ada hidup. Tidak ada
daya yang menolong bumi untuk tetap mengorbit. Bumi ini
akan seperti bola yang beku, yang tersesat di angkasa yang
kelam, dan menuju kepada kebinasaan.

Sebagaimana pengaruh matahari terhadap bumi ini, demi-
kianlah pengaruh Yesus, Matahari Kebenaran itu, terhadap
kita. Ia membawakan hidup, kesehatan, tenaga dan kekuatan
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untuk mereka yang menerima Dia. Ia mendekatkan kita pada
diri-Nya melalui kasih-Nya. Ia menyembuhkan tubuh dan
roh kita. Terang hidup yang diberikan Yesus lebih kuat dar'
kematian. Laksana tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bemh
untuk bertemu dengan sinar matahari, demikianlah pula para
pengikut Yesus yang sudah mati akan keluar dari dalam ku
bur dengan tubuh yang baru untuk bertemu dengan Dia ke
tika Ia kembali ke dunia.

I Tesalonika 4:16,17. Maka Tuhan sendiri akan turun dar]
surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih da-
hulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih
tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam
awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita
akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Dalam perbandingan yang telah saudara pelajari, pengaruh
matahari terhadap tumbuh-tumbuhan di bumi seperti
pengaruh Yesus terhadap
a) Bapa-Nya.
b) pengikut-Nya.
c) malaikat-Nya.

Terang Tidak Bersifat Memihak

Terang adalah untuk semua orang di mana saja. Sama se-
perti matahari menyinarkan cahayanya di atas puncak bukit
dan di dalam lembah, ke atas orang kaya dan orang miskin, ke
atas orang bijaksana dan orang bodoh: demikianlah terang
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Yesus bersinar untuk seisi dunia, untuk orang yang baik dan
yang jahat. Ada orang yang berpikir bahwa Juruselamat
hanya untuk bangsa mereka. Tetapi Allah menjelaskan bah-
wa terang keselamatan-Nya adalah untuk seisi dunia

Yohanes 1:9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi
setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

Lukas 1:78,79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah
kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari
tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam da-
lam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarah-
kan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.

Seorang buta duduk di tepi jalan sambil meminta sedekah.
Ia mendengar orang banyak sedang mendekat. Ia mendengar
bahwa Yesus diikuti orang banyak dan akan lewat di tempat
itu. Pengamis itu telah mendengar tentang kuasa Yesus yang
menyembuhkan. Dengan suara nyaring berserulah ia: "Ye-
sus! Anak Daud! kasihanilah aku!" Orang banyak itu me-
negur dia dan menyuruhnya diam. Mereka pikir Yesus tidak
ada waktu untuk menolong seorang pengemis. Tetapi Yesus
mempunyai waktu dan pertolongan untuk setiap orang yang
berseru kepada-Nya. Pengemis itu memanggil terus. Yesus
berhenti dan menyuruh orang membawa pengemis itu ke-
pada-Nya. Yesus menyembuhkan dia.

Lukas 18:43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu
mengikuti Dia sambil memuliakan Allah.

Kehidupan mendapat arti dan arah yang baru bagi penge-
mis itu setelah ia bertemu dengan Yesus. Dunianya yang
gelap berubah menjadi terang. Tak menjadi soal lagi bagai-
mana keadaannya dahulu, di mana dulu ia duduk mengemis,
bagaimana ia dulunya tersandung-sandung di dalam gelap.
Kini ia berjalan di dalam terang - bukan lagi pengemis buta,
melainkan pengikut Yesus, Terang dunia itu!
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Yang Harus Saudara Kerjakan

8Saudara telah mempelajari empat cara Yesus bercahaya
sebagai Terang dunia. Cocokkan cara itu (sebelah kanan)
dengan kesalahan atau masalah yang dipecahkannya (sebe-
lah kiri).

1)Mengusir
kegelapan

2}Menyatakan

3) Adalah tenaga

4) Tidak bersifat
memihak

.. •• 0 a Agama Kristen hanyalah untuk
orang yang tidak berpendidikan.

..... b Kematian adalah akhir dari segala
sesuatu .

..... c Saya tidak bisa mengerti Alkitab.

..... d I Saya kira Allah tidak mengasihi
saya.

..... e Hati saya penuh kebencian dan
ketakutan.

9Tulislah nama saudara dalam tempat yang kosong itu.

Sebagai penggenapan Lukas 1:78-79, Allah telah menye-

babkan Surya pagi keselamatan menyinari dari surga atas

, yang telah hidup dalam kegelapan dan

naungan maut. Ia akan mengarahkan kaki _

kepada jalan damai sejahtera.

10Renungkanlah. Berapa banyak perubahan saudara pikir
terjadi dalam kehidupan pengemis itu karena ia memang-
gil Yesus?
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REAKSI ORANG TERHADAP TERANG

Tujuan 3. Tentukanlah bagaimana saudara akan menanggapi
Yesus, Terang Dunia itu.

Penolakan

Ada orang yang tidak menyukai Yesus dan menolak untuk
menerima terang-Nya. Mereka ingin terus hidup sesuka hati
mereka, menurut kehendak mereka sendiri dan tidak mau
melakukan perintah Yesus. Ketika Yesus di dunia, ada orang
yang membenci Dia karena ajaran-Nya menunjukkan bahwa
mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka ingin memadam-
kan terang itu, membunuh Dia. Mereka melawan Injil. Yesus
memberitahu mereka bahwa Ia membawa keselamatan untuk
sekalian orang. Siapa pun yang menerima Dia akan disela-
matkan. Akan tetapi, mereka yang menolak terang-Nya itu
mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri, yaitu hidup
dan mati di dalam kegelapan.

Yohanes 3:19,20. Dan inilah hukuman itu: Terang telah
datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai ke-
gelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan me-
reka jahat. Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci
terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuat-
an-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.

Penerimaan

Yesus berjanji, "Barangsiapa mengikut Aku, ia akan mem-
punyai terang hidup." Bila menerima Yesus, saudara mem-
punyai terang-Nya sebagai milik. Juga terang-Nya akan sau-
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dara alami terus setiap hari. Yesus adalah terang itu. Me-
miliki Dia berarti memiliki terang hidup dan segala sesuatu
yang dibawa oleh terang itu. Memiliki terang dunia itu ber-
arti memiliki lebih dari pengetahuan belaka, lebih dari kuasa
kehendak, lebih dari menganut suatu agama. Memiliki terang
itu mencakup lebih banyak dari hanya mengetahui tentang
Yesus atau ajaran-ajaran-Nya. Memiliki terang itu berarti
memiliki Yesus sendiri sebagai suatu kekuatan yang meman-
carkan cahaya, yang penuh energi dan yang menyatakan
segala sesuatu dalam. hidup saudara.

Yesus berkata, "Barangsiapa mengikut Aku." Untuk
memiliki terang Allah, kita harus melakukan sesuatu -
mengikut Yesus, berjalan di dalam terang-Nya. Allah me-
nyatakan diri-Nya dan kebenaran-Nya kepada mereka yang
sedia menerima kebenaran itu dan mengikut Dia. Ia memim-
pin kita hari demi hari.

I Yohanes 1:7. 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 daripada segala dosa.
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Amsal 4:18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya
fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah
hari.

Apakah saudara ingin mengikut Yesusdan memiliki terang
hidup itu? Sambutlah Dia sekarang dalam setiap bagian
hidup saudara? Biarlah kehadiran-Nya yang terang itu
menghalaukan segala kegelapan. Ikutlah terang-Nya dan
bagikanlah terang itu kepada orang-orang di sekitar sau-
dara. Serahkanlah hidup saudara kepada-Nya supaya Ia
dapat memenuhi hidup itu dengan terang-Nya.

Doa: Ya Yesus, masuklah ke dalarn hidupku. Ampum-
lah dosaku dan lenyapkanlah semua kegelapan dari hatiku.
Ubahlah hidupku dan jadikan daku seturut kehendak-Mu.
Kiranya Terang-Mu akan bersinar dalam hidupku. Tolonglah
aku untuk mengikut Engkau setiap hari. Terima kasih
Tuhan atas terang-Mu.

YangHarusSwdaraK~a~

11Menerima Yesus dalam kehidupan sebagai terang dunia
berarti
a) menyetujui bahwa agama Kristen adalah agama baik.
b) memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik.
c) mengalami kehadiran-Nya yang nyata di dalam sau-

dara dan bersama saudara.

12Renungkanlah. Kalau belum menerima Yesus sebagai
Juruselamatmu, maukah saudara menerima-Nya seka-
rang? Saudara dapat memakai doa dalam pelajaran ini
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atau doa saudara sendiri. Kalau saudara sudah menerima
Dia, ucapkanlah terima kasih atau terang yang telah Ia
bawa ke dalam kehiduparrsaudara.

Cocokkan Jawaban Saudara

6 Jawaban saudara. Saudara telah mempelajari bahwa ke-
hidupan Yesus adalah seperti terang yang menolong kita
melihat diri sebagaimana adanya. Jikalau orang ini mem-
bandingkan kehidupannya dengan kehidupan sempurna
Yesus, akan terdapat banyak perbedaan. Perbandingan
ini dapat menolong dia menyadari keperluan rohaninya

1 c) dosa.

7 b) pengikut-Nya

3 b) kegelapan rohani

8 Jawaban ini cocok dengan yang ada dalam pelajaran.
Akan tetapi jawaban lain juga mungkin.
a 4) Tidak bersifat memihak.
b 3) Adalah tenaga.
c 2) Menyatakan.
d 2) Menyatakan.
el) Mengusirkegelapan.

4 d) kehadiran Yesus.

11 c) mengalami kehadiran-Nya yang nyata di dalam saudara
dan bersama saudara.



Yesus, Terang Dunia 117

CATATAN



Yesus,
Penyembuh dan

Pembaptis

/ Saudara sudah mempelajari banyak hal tentang Yesus, bah-
wa Ialah Mesias yang dijanjikan, Anak Allah, Anak Manusia,
Firman Allah, dan Terang Dunia. Semua nama ini memberi-
tahukan kepada kita kebenaran-kebenaran tentang siapa
Yesus itu.

Memperhatikan apa yang Yesus lakukan adalah cara lain
untuk mengerti siapa Yesus itu. Di dalam pelajaran ini, kita
akan menyelidiki dua dari pekerjaan-Nya: Yesus menyem-
buhkan badan dan jiwa kita, dan Yesus membaptis kita de-
ngan Roh Kudus. Penting sekali untuk mengetahui bahwa
Yesus dapat melakukan hal-hal ini karena kedudukan-Nya.
Dia dapat menyembuhkan kita karena Ialah Anak Allah yang
menciptakan segala sesuatu - termasuk badan kita. Dan Ia
dapat membaptis kita dengan Roh Kudus karena Ialah Anak
Manusia. Kurban yang sempurna, yang sudah ditinggikan
di sebelah kanan Allah di surga. Dari tempat itu Ia mengirim
Roh Kudus ke atas anak-anak-Nya. Dia melakukan hal-hal
itu untuk kita karena Ia mengasihi kita. Betapa luar biasa
Sahabat kita ini.
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Yesus hidup saat ini, dan Ia tetap menjadi Penyembuh dan
Pembaptis. Sementara mempelajari tentang pelayanan-pela-
yanan-Nya ini saudara akan menemukan berkat-berkat indah
di dalamnya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Adalah Tabib nahi
Yesus Adalah Pembaptis dengan Roh Kudus

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan kenapa Yesus sanggup menyembuhkan
orang-orang sekarang ini.

o Menguraikan apa yang dikatakan Alkitab tentang baptisan
dalam Roh Kudus.

o Mengatahui bahwa saudara. dapat percaya pada Yesus un-
tuk menyembuhkan dan membaptiskan saudara dengan
Roh Kudus.
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Siapakah Yesus?

YESUS ADALAH TABIB ILAHI

Tujuan 1. Mengenali alasan-alasan kenapa Yesus dapat me-
nyembuhkan orang sekarang ini.

Di dalam kitab-kitab Injil kita menjumpai Yesus sebagai
Tabib yang Agung, penyembuh badan dan jiwa. Pada waktu
kita bercakap-cakap dengan pengikut-Nya maka kita menge-
tahui bahwa dewasa ini Ia masih terus melakukan pekerjaan-
Nya.

Penyembuh Badan dan Jiwa

Apakah tabib itu? Apakah pekerjaannya? Jawaban atas
pertanyaan ini menolong kita untuk menghargai Yesus se-
bagai Tabib nahi. Seorang dokter yang baik:

1. Ingin menolong dan menyembuhkan orang sakit.
2. Cakap dan sedia mengobati orang sakit.
3. Memeriksapasiennya dengan saksama.
4. Menentukan penyakit pasiennya.
5. Memberi tahu cara pengobatan yang tepat.
6. Menerapkan pengobatan yang diperlukan (dengan perse-

tujuan si pasien).

Apakah keenam pernyataan ini nyata dalam pelayanan Ye-
sus? Ya. Semuanya nyata! Yesus menunjukkan bahwa Ia
mempedulikan orang yang sakit jiwanya atau pun tubuhnya.
Sebagai Pencipta kita, Ia tidak memerlukan sinar X untuk
mengetahui kebutuhan kita. Ia mengenal dan mengetahui
kebutuhan kita. Ia menciptakan kita dan mudah bagi-Nya
untuk memperbaiki sesuatu bagian yang tidak bekerja dengan
sepatutnya.
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Penyembuhan maupun penyelamatan merupakan bagian
yang penting dari pelayanan Yesus. Sebenarnya, kata kesela-
lamatan di Alkitab mencakup kesehatan bagi tubuh maupun
kelepasan dan kesejahteraan bagi jiwa.

Matius 4:23,24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea;
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan
Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan
kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan

dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya,
yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasuk-
an, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyem-
buhkan mereka.

Matius 8: 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang
disampaikan oleh nabi Yesaya: "Dialah yang memikul ke-
lemahan kita dan menanggung penyakit kita. "
Yesus menyembuhkan sekalian orang yang datang minta

kesembuhan kepada-Nya - orang buta, orang sakit, orang
timpang, dan orang-orang yang sakit jiwa karena ketakutan,
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kecurigaan dan kedengkian. Tabib nahi kita datang untuk
memberikan kesehatan kepada seluruh pribadi kita - badan.
pikiran, perasaan dan roh. Ia ingin kita menikmati hidup
dalam segala kelimpahannya.

Yohanes 10:10. "Aku datang, supaya mereka mempu-
nyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan!"

Pelanjutan Pekerjaan-Nya

Yesus masih tetap Tabib yang Agung. Ia mengutus para
pengikut-Nya untuk menyembuhkan orang sakit demi nama-
Nya. Apa yang telah dilakukan-Nya sebagai jawaban atas
doa dan melalui Roh Kudus. Dewasa ini Yesus tetap sama.
Ribuan orang dapat menceritakan bagaimana Yesus menyem-
buhkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

Markus 16:17,18,20. "Tanda-tanda ini akan menyertai
orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-
setan demi nama-Ku ... mereka akan meletakkan tangan-
Nya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Mereka
pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan Firman itu dengan
tanda-tanda yang menyertainya.

Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin mau-
pun hari ini dan sampai selama-lamanya.

Yakobus 5:14,15. Kalau ada seorang di antara kamu yang
sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya
mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak
dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan memba-
ngunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya
itu akan diampuni.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut Alkitab, kata "keselamatan" mencakup kesehatan
bagi
a) tubuh saja.
b) pikiran dan jiwa saja.
c) tubuh, pikiran dan jiwa.

2Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala macam
penyakit karena Ia
a) menciptakan kita.
b) hidup di dunia.
c) mengajarkan tentang Allah.

3Andaikan seorang teman bertanya kepada saudara, "Bagai-
mana saya dapat yakin Yesus masih menyembuhkan saat
ini?" Dari daftar di bawah ini pilihlah dua bagian Alkitab
yang memberikan jawaban paling langsung atas pertanyaan
itu.
a Matius 4:23,24.
b Yohanes 10:10.
c Ibrani 13:8.
d Yakobus 5:14-15.

YESUS ADALAH PEMBAPTIS DALAM ROH KUDUS

Tujuan 2. Mengenali apa yang dikatakan Alkitab tentang ke-
datangan Roh Kudus.

Di dalam Perjalanan Lama kita membaca tentang para pe-
mimpin umat Allah - para nabi, imam dan pemerintah -
yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka diurapi dengan minyak
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untuk menunjukkan bahwa mereka dipisahkan bagi Allah.
Minyak, yang dituangkan ke atas mereka itu merupakan
suatu lambang. Mereka bersandar pada Allah, dan meng-
harapkan Dia mencurahkan Roh-Nya ke atas mereka supaya
mereka beroleh kuasa untuk melaksanakan perintah-Nya.

Pada suatu hari Allah memberikan suatu janji yang indah
kepada nabi Yoel, Masanya akan tiba bila Allah akan men-
curahkan Roh-Nya ke atas sekalian umat-Nya, bukan hanya
ke atas pemimpin-pemimpin mereka.

YoeI2:28,29. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia,
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan ber-
nubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.

Berabad-abad kemudian, Allah memberi tahu Yohanes
Pembaptis bahwa Mesias akan membaptis orang dengan Roh
Kudus. Allah telah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai
utusan-Nya yang khusus menyiapkan jalan bagi Mesias dan
memperkenalkan Dia kepada umum. Orang datang berbon-
dong-bondong untuk mendengar pemberitaan Yohanes.
Banyak dari mereka dibaptis dalam air oleh Yohanes untuk
menunjukkan bahwa mereka telah berpaling dari dosa dan
kini menjadi milik Allah - Yohanes mengatakan kepada me-
reka:

Matius 3:11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai
tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari-
padaku - Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. "
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Tidak lama kemudian Yohanes memperkenalkan Yesus ke-
pada umum. Ia menggunakan empat gambaran atau sebutan
untuk melukiskan Yesus dan tugas-Nya:

1. Anak domba Allah
2. Seorang yang lebih berkuasa daripadaku
3. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus
4. Anak Allah

,,,.r-r-
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Yohanes 1:29,30,32-34. "Lihatlah Anak domba Allah,
yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud
ketika kukatakan: Kemudian daripadaku akan datang
seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada
sebelum aku. . .. Aku telah melihat Roh turun dari langit
seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya. Dan aku pun
tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk
membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau
engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal
di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh
Kudus. Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksi-
an: Ia inilah Anak Allah."

Alkitab memakai kata "baptis" yang berarti "menyelam"
atau "mencelup" untuk dua pengalaman yang berbeda:
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1) diselamkan dalam air untuk menunjukkan pertobatan,
dan 2) menerima karunia Roh Kudus. Apabila Allah men-
curahkan, mengirim atau memberikan Roh Kudus kepada
orang percaya, mereka "dibaptiskan" atau "diselamatkan"
ke dalam Roh Kudus. Hasilnya ialah mereka "dipenuhi"
dengan Roh Kudus.

Selama tiga setengah tahun pelayanan Yesus di depan
umum, murid-murid-Nya tentu sering kali bertanya-tanya
dalam hati kapankah Ia akan membaptis mereka dengan
Roh Kudus. Yesusmenamakan pengalaman ini "janji Bapa."
Tetapi mula-mula Ia harus menunaikan tugas-Nya sebagai
Anak Domba Allah sebelum Ia dapat membaptis mereka
dalam Roh Kudus. Ia harus mati, bangkit, dan kembali ke
surga. Sesudah itu Ia akan mengutus Roh Kudus kepada
mereka. Pada malam sebelum Ia mati, Ia memberitahukan
banyak hal tentang Roh Kudus dan pekerjaan-Nya kepada
murid-murid-Nya.

Yohanes 15:16,26; 15:26; 16:7,13. "Aku akan minta
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu se-
orang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu,
yaitu Roh Kebenaran. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segalasesuatu kepadamu dan akan mengingat-
kan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu

Ia akan bersaksi tentang Aku. Adalah lebih berguna
bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi,
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau
Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Tetapi
apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memim-
pin kamu ke dalam seluruh kebenaran."
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Sesudah Yesus bangkit, beberapa saat sebelum Ia naik ke

surga, Ia menyuruh murid-murid-Nya:

1) Pertama, menerima Roh Kudus dan kuasa-Nya supaya
mereka dapat menjadi saksi-saksi-Nya.

2) Pergi memberitakan Yesus dan keselamatan-Nya kepada
semua orang di mana saja.

Kisah Para Rasul 1:4,5,8. "Menantikan janji Bapa, yang
telah kamu dengar daripada-Ku. Sebab Yohanes mem-
baptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibap-
tis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Yesus memberitahu pengikut-Nya tentang suatu karunia
yang Ia akan minta Bapa-Nya berikan kepada mereka sete-
lah Ia kembali ke surga. Karunia itu adalah
a) Alkitab.
b) keampunan untuk dosa mereka.
c) penyembuhan untuk tubuh mereka.
d) Roh Kudus.
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5Berikut terdaftar beberapa peristiwa yang berhubungan
dengan kedatangan Roh Kudus. Tandailah peristiwa-peris-
tiwa itu dengan nomor 1 - 5 sesuai urutan terjadinya.
Peristiwa pertama sudah dijawab untuk contoh.

· ... a Yesus memenuhi tugas-Nya sebagai Anak Domba
Allah dan mati untuk menghapus dosa kita.

· b Yesus kembali ke surga.
· c Yesus memberi tahu pengikutnya agar menunggu

sehingga Roh Kudus turun ke atas mereka.

• . ~. d Yoel bernubuat bahwa Allah akan mencurahkan
Roh-Nya atas semua orang.

· ... e Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai
Oknum yang akan membaptiskan dengan Roh
Kudus.

Penggenapan

Beberapa saat sebelum Yesus kembali ke surga, Ia memberi
tahu para pengikut-Nya bahwa beberapa hari lagi mereka
akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka kembali ke Ye-
rusalem dan menunggu. Sepuluh hari kemudian - pada Hari
Pentakosta - terjadilah pencurahan Roh Kudus! Yesus mem-
baptis mereka (120 orang percaya) dengan Roh Kudus dan
api. Dan mereka menerima kuasa yang telah dijanjikan-Nya
-- kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Nya.

Kisah Para Rasul 2:1-7,11. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
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yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan-
nya.

Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang
saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika
turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka
bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-
rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Me-
reka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata:
"Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang
Galilea? ... kita mendengar mereka berkata-kata dalam
bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang
dilakukan Allah."

Petrus, yang penuh Roh Kudus, menyampaikan pesan
Allah kepada orang banyak itu: Mereka sedang menyaksikan
Allah menggenapi nubuat Yoel, Mereka tidak mau menerima
Yesus sebagai Mesias, dan mereka menyalibkan Dia. Tetapi
Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus
kembali ke surga dan mengutus Roh Kudus kepada para
pengikut-Nya. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah
Mesias.

Kisah Para Rasul 2:32,33,36. "Yesus inilah yang dibang-
kitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan
menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurah-
kan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini ... Allah
telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi
Tuhan dan Kristus."
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Menurut saudara, apakah pada waktu itu orang banyak
itu teringat akan perkataan Yohanes Pembaptis tentang
Yesus - bahwa Ia akan membaptis orang dengan Roh Kudus?
Berita Yohanes itu benar. Yesus adalah Anak Domba Allah,
Pembaptis, Anak Allah - Mesias. Alangkah mengerikan, me-
reka tidak percaya akan Yesus! Ketidakpercayaan mereka
telah menyalibkan Dia. Dapatkah Allah mengampuni me-
reka?

Kisah Para Rasul 2:37·39,41. Ketika mereka mendengar
hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya
kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang
harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus ke-
pada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-
masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kris-
tus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mene-
rima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita." Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
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Mulai dari ayat itu, kitab Kisah Para Rasul mengisahkan
bagaimana orang-orang percaya yang dipenuhi Roh menjadi
saksi-saksi bagi Yesus ke mana pun mereka pergi.

Apakah Yesus masih membaptis dengan Roh Kudus?
Masih! Kini nubuat Yoel sedang digenapi secara lebih luas
daripada saat lain dalam sejarah manusia. Berjuta-juta orang
percaya di seluruh dunia telah menerima pengalaman penta-
kosta - baptisan Roh Kudus. Yesus sedang mendatangkan
hidup baru dan kuasa kepada 'banyak gereja. Hal ini kita
namakan pembaharuan kharismatis. Kharisma berarti
"karunia. .. Roh Kudus datang sebagai suatu karunia dan
membawa serta banyak karunia kuasa rohani.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6Petrus mengatakan bahwa bukti Yesus adalah Mesias dan
dibangkitkan dari orang mati adalah
a} kedatangan Roh Kudus atas pengikut-Nya,
b} mukjizat yang dikerjakan nabi-nabi.
c} tanda ajaib yang Allah berikan di langit.

7Ketika Roh Kudus turun atas orang percaya pada Hari
Pentakosta, berkerumunlah orang banyak mengelilingi
mereka karena mereka
a} menyembuhkan orang sakit.
b) berkata-kata tentang Allah dalam macam-macam bahasa.
c} membaptiskan orang-orang yang bertobat dari dosa.
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8 Saudara telah mempelajari beberapa hal yang dapat dilaku-
kan bagi saudara oleh Roh Kudus. Garisbawahilah setiap
cara yang saudara ingin Roh Kudus bekerja dalam ke-
hidupan saudara.

a Menjadi penolong saudara.
b Tinggal beserta saudara senantiasa.
c Mengajar saudara tentang Yesus.
d Memimpin saudara ke dalam kebenaran.
e Memberi saudara kuasa untuk bersaksi bagi Yesus.
f Berkata-kata melalui saudara dalam bahasa lain tentang

kebesaran Allah.

9Renungkanlah. Inginkah saudara diberi Yesus karunia
Roh Kudus? Ia dapat membaptiskan saudara sekarang
juga! Kalau saudara inginkan, ucapkanlah doa ini atau
pakailah kata-kata sendiri.

Doa: Yesus, berilah kepadaku karunia Roh Kudus. Aku
ingin Ia menjadi Penolongku dan mengajarku tentang Eng-
kau, Aku ingin Ia memberikan kepadaku kuasa untuk men-
jadi saksi-Mu. Aku ingin ia berbicara melaluiku sekarang
dalam bahasa lain tentang hal-hal besar yang dikerjakan
Allah. Terima kasih, Yesus. Aku menerima karunia Roh
Kudus-Mu yang indah. Amin!

Dalam pelajaran ini saudara telah mengetahui lebih banyak
tentang siapa Yesus dengan mempelajari pekerjaan-Nya se·
bagai Penyembuh dan Pembaptis. Ia mempunyai karunia ini
dan siap untuk memberikannya kepada saudara. Bagian sau-
dara adalah meminta. Ia mengatakan:

Lukas 11:9,13. "Mintalah, maka akan diberikan kepada-
mu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka
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pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya."

Cocokkan Jawaban Saudara

4 d) Roh Kudus.

1 c) tubuh, pikiran dan jiwa.

5 Urutannya sebagai berikut:
a 3
b 5
c 4
d 1
e 2

2 a) menciptakan kita.

6 a) kedatangan Roh Kudus atas pengikut-Nya.

3 Jawaban saudara. Saya akan mengatakan bahwa bagian
ayat a (Matius 4:23-24) dan c (Ibrani 13:8) bersama-
sama akan membentuk jawaban yang paling langsung.

7 b) berkata-kata tentang Allah dalam macam-macam bahasa.



Yesus,
Juruselamat

Saudara sudah belajar bahwa Yesus menyembuhkan dan
membaptiskan dengan Roh Kudus. Inilah hal-hal yang indah
sekali. Akan tetapi Yesus mengerjakan suatu hal lain yang
paling penting dari semuanya yaitu Yesus menyelamatkan!
Yesus mati bagi kita sekalian dan bangkit kembali. Dengan
demikian Ia menang atas maut, dosa dan neraka untuk
selama-lamanya. Tanpa bantuan Yesus. kita semua akan
mati. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Juruselamat, satu-
satunya Juruselamat dunia.

Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk
mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Pernyataan yang
sederhana ini merupakan inti dari agama Kristen. Agama-
agama lain berusaha menawarkan cita-cita yang ideal bagi
kehidupan manusia. Mereka memberitakan bahwa manusia
tetap dan senantiasa gagal. Mereka memberi tahu apa sebab-
nya manusia menderita, bagaimana seharusnya manusia
hidup, bahkan bagaimana mereka akan dihukum jikalau
mereka gagal. Tetapi mereka kurang dalam hal yang terpen-
ting: Mereka tidak memberikan kuasa apa pun kepada peng-
ikutnya untuk menang atas dosa.

Secara sangat berbeda, agama Kristen memberikan jalan
keluar Allah sendiri terhadap ketidaksanggupan manusia un-
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tuk menyelamatkan diri sendiri. Yesus, Juruselamat itu,
datang kepada semua manusia di mana-mana. Kepada setiap
orang Ia mengatakan, "Kamu sudah gagal dalam rencana
Allah bagimu, tetapi kamu dapat berhasil. Kamu sudah
ditandai dengan perasaan bersalah karena dosa, tetapi kamu
dapat disucikan." Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari
dosa melalui Yesus merupakan pokok dari pelajaran ini.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •..

Yesus adalah Juruselamat Dunia
Yesus adalah Anak Domba Allah

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menguraikan apa yang diberikan oleh nama "Yesus" ke-
pada kita tentang Allah.

o Menerangkan kenapa setiap orang perlu diselamatkan.
o Menyatakan bagaimana gelar "Anak Domba Allah" me-

nolong kita untuk mengerti tugas Yesus.
o Menghargai makna-makna yang indah dari keselamatan

saudara.
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YESUS ADALAH JURUSELAL\fAT DUNIA

Kabar baik dari Injil ialah Yesus telah datang untuk men-
jadi Juruselamat bagi seluruh umat manusia. Ketika Yesus
lahir, seorang malaikat memberi tahu gembala-gembala:

Lukas 2:10,11. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh
bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu
Kristus, Tuhan, di kota Daud. "

Nama Yesus

Tujuan 1. Mengenali apa yang diberitakan oleh nama
"Yesus" kepada kita tentang Allah.

Nama Yesus berarti Yehova akan menyelamatkan, atau
Juruselamat. Allah Bapa memilih nama ini untuk Anak-Nya.
la mengutus seorang malaikat kepada Yusuf (bapa piara
Yesus) untuk memberitahukan nama apa yang harus diberi-
kan kepada Bayi yang akan dilahirkan oleh Maria. Nama
Yesus itu, akan terus mengingatkan mereka siapa Yesus itu
dan mengapa Ia lahir. Ialah Anak AUah yang turun ke dunia
untuk menyelamatkan kita dari dosa. Malaikat itu mengata-
kan:

Matius 1:21. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan eng-
kau akan menamakan Dia- Yesus, karena Dialah yang akan
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."

Bila saudara mengucapkan atau mendengar nama Yesus,
ingatlah kabar baik yang terkandung dalamnya bagi saudara.
Yehova, Allah yang kekal, yang keberadaan-Nya bersumber
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pada diri-Nya sendiri, telah datang ke dalam dunia untuk
menyelamatkan saudara. Allah akan menyelamatkan sau-
dara. Kita mengajukan hak kita atas janji ini, bilamana kita
berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus. Sebutlah
nama Yesus bila saudara beribadat atau berdoa. Nyanyilah
tentang Yesus, Juruselamat itu. Ceritakanlah tentang Dia
kepada orang lain. Dialah satu-satunya Juruselamat - Yang
telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Petrus
dan Yohanes menyembuhkan seorang timpang melalui kuasa
dalam nama Yesus. Petrus menerangkannya begini:

Kisah Para Rasul 3:16; 4:12. "Karena kepercayaan dalam
Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang
kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah
memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu se-
mua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh-
nya kita dapat diselamatkan."

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Nama Yesus memberitakan kepada kita bahwa Allah ada-
lah yang
a) menciptakan.
b) mendengar.
c) menghukum.
d) menyelamatkan.
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2 Nama Yesus dipilih oleh
a) Gabriel
b) Allah Bapa
c) Yusuf
d) Maria

3Bacalah Matius 1:21 lima kali dan hafalkanlah.

4Renungkanlah. Beberapa orang memakai nama Yesus se-
bagai kata sumpah. Jikalau saudara pernah melakukan ini.
minta Allah mengampuni saudara. Ucapkan terima kasih
kepada-Nya karena Yesus dan karena manfaat nama Yesus
bagi saudara.

Sifat Keselamatan

Tujuan 2. Mengenali empat macam persoalan yang dari
dalamnya Yesus dapat menyelamatkan manusia.

Di dalam Alkitab kata keselamatan mempunyai arti yang
sangat luas. Menyelamatkan berarti meluputkan diri dari
bahaya, membebaskan dari tawanan atau hukuman, meng-
amankan dan menyembuhkan. Yesus, Juruselamat kita, me-
lepaskan kita dari kuasa Iblis, membebaskan kita dari tawan-
an dosa, menerima hukuman ganti kita, membawa kita ke
tempat yang aman dan mengaruniakan keselamatan bagi
tubuh dan jiwa.

Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari keadaan ter-
hilang dan bahaya-bahaya kehidupan yang terpisah dari
Allah. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Kita telah
kehilangan jalan, kita tersesat. Kita mengembara dalam ke-
gelapan hidup yang tak bertujuan dan sia-sia. Tanpa Allah,
kematian kekal mengepung kita. Tetapi Yesus datang untuk



Yesus, Juruselamat 139
menyelamatkan kita, membawa kita .kembali kepada Allah.
Ia mengubah haluan hidup kita ke arah yang benar, memberi
kita cahaya kehadiran-Nya, dan memberikan tujuan serta
arti pada hidup kita. Yesus meredakan ketakutan kita, mem-
beri kita sukacita dan damai, menjauhkan kita dari kebinasa-
an yang mengancam kita, dan membawa kita ke tempat ke-
diaman kita yang kekal. Yesus mengatakan:

•
., -_"¥'

Lukas 19:10. "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang ."

Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kesalahan
dan hukuman karena dosa kita. Kita sekalian telah melang-
gar hukum-hukum Allah dan menghadapi hukuman yakni
hidup terpisah dari Dia untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus
menanggung kesalahan dosa kita dan dengan rela mati ganti
kita supaya kita dapat diampuni.

Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia
Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan
kita.

Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa
dan Iblis. Ia membebaskan kita dari perangai yang berdosa,
yang mendurhaka dan yang mementingkan diri serta memberi
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kita perangai anak-anak Allah. Ia menghancurkan kuasa pen-
cobaan dan membebaskan kita dari segala keinginan dan ke-
binasaan yang merusakkan kesehatan dan membahayakan
jiwa kita. Di dalam Yesuskita terlindung dari serangan Iblis.
Kita masih harus bertempur, tetapi Yesus mengaruniai kita
kemenangan.

Roma 6:22. Tetapi sekarang . . . kamu dimerdekakan
dari dosa.

n Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru; yang lama sudah berlalu, sesungguh-
nya yang baru sudah datang.

Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari akibat-akibat
dosa, bahkan, dari adanya dosa dalam hidup kita. Ia mem-
berikan kesehatan bagi tubuh dan jiwa kita. Sekali kelak Ia
akan memberi kita suatu tubuh baru yang tidak akan terse-
rang penyakit. Kini Ia sedang menyiapkan tempat kediaman
di surga bagi sekalian orang yang diselamatkan-Nya dari dosa.
Bila kita mati atau bila Yesus kembali ke dunia untuk kita.
Ia akan membawa kita ke tempat surgawi itu. Pada suatu
hari kelak Yesus akan mendirikan pemerintahan-Nya di bumi
dan menyucikan bumi dari segala dosa. Bahkan alam sendiri
pun akan dibebaskan dari kekerasan dan pembinasaan. Se-
gala sesuatu akan sempurna. Alangkah mulianya keselamatan
itu!

Wahyu 21:3,4. Ia akan diam bersama-sama dengan me-
reka . . . dan Ia akan menjadi Allah mereka. 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 segalasesuatu yang lama
itu telah berlalu.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5Cocokkan pekerjaan penyelamatan yang khusus dari Yesus
(sebelah kanan) dengan contoh jenis persoalan yang di-
pecahkan (sebelah kiri).
1) Membawa kita kembali .. , a

kepada Allah
2) Menghapuskesalahan

dan penghukuman kita b
3) Membebaskan kita dari c

sifat dosa kita
4) Melenyapkan kehadiran

segaladosa

"Sayalah hamba dari
kebiasaan yang meru-
sak."
"Saya merasa bahwa
Allah jauh dari saya."
"Hidup rupanya tidak
ada arti."

... d "Ada begitu banyak ke-
jahatan dalam dunia."

6 Renungkanlah: Apakah saudara mempunyai persoalan se-
perti yang dinyatakan dalam latihan 5? Kalau demikian,
beritahu Yesus tentang keperluan saudara dan minta Dia
mengerjakan pekerjaan penyelamatan-Nya dalam kehidup-
an saudara. Berterima kasih kepada-Nya atas semua yang
sudah Ia perbuat dan atas apa yang akan Ia lakukan.

YESUS ADALAH ANAK DOMBA ALLAH

Tujuan 3. Mengenali apa yang diberitakan oleh gelar "Anak
Domba Allah" tentang tugas Yesus kepada kita.

Gelar Anak Domba Allah khususnya menunjuk kepada
tugas Yesus sebagai Juruselamat dunia.
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Pengorbanan Anak Domba itu

Ketika Yesus hendak memulai pelayanan-Nya di depan
umum, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Dia kepada se-
rombongan besar orang, katanya:

Yohanes 1:29. "Lihatlah Anak Domba Allah yang meng-
hapus dosa dunia."

Orang-orang yang mendengar perkataan Yohanes itu hanya
dapat memberi satu tafsiran saja. Anak-anak domba dibunuh
sebagai kurban penghapus dosa. Orang-orang berdosa menga-
kui kesalahan mereka kepada Allah, dan minta Dia menerima
kematian anak domba itu sebagai pengganti mereka. Yesus
adalah kurban yang diutus oleh Allah untuk mati karena
semua orang berdosa - Anak Domba Allah yang menghapus
dosa dunia!

Nabi Yesaya telah menulis tentang bagaimana Allah akan
menjadikan Mesias itu suatu korban karena dosa kita. Ia
akan mendapat tuduhan palsu dan dibunuh seperti penjahat.
Ia akan menanggung kesalahan karena segala dosa kita. Ia
akan mati ganti kita, supaya kita dapat dibebaskan dari dosa.
Kemudian Ia akan hidup pula, melihat hasil-hasilpengorban-
an-Nya dan akan merasa puas.

Semuanya ini telah menimpa Yesus, tepat seperti yang di-
katakan Yesaya.

Yesaya 53:3-12. Ia dihina dan dihindari orang, seorang
yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesa-
kitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya
terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
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Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggung-
nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita
mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.

Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia dire-
mukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang menda-
tangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita
mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah me-
nimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.

Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak
membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke
pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan
orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak mem-
buka mulutnya.

Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan ten-
tang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh,
ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pem-
berontakan umat-Ku ia kena tulah.
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Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasih,
dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjaha :
sekah pun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tak ada daian:
mulutnya,

Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan ke-
sakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban
penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya
akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana oleh-
nya

Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan
menjadi puas; dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar,
akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan ke-
jahatan mereka dia pikul.

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, sekah
pun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk
pemberontak-pemberontak.

Keempat kitab Injil menceritakan bagaimana Yesus mat;
karena dosa kita. Para pemimpin agama tidak mau menerima
Dia sebagai Mesias. Mereka iri hati dan memutuskan untuk
membunuh Dia. Mereka menuduh Dia di hadapan gubernur
dan mengupahi beberapa orang guna memberikan kesaksian
palsu tentang Dia pada pemeriksaan perkara-Nya. Pilatus,
gubernur Rum, mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah,
tetapi ia menyerah kepada tuntutan-tuntutan para pemim-
pin agama dan orang banyak yang telah dihimpunkannya.



Yesus, Juruselamat 145
Mereka minta Dia dibunuh dan Pilatus menyerahkan Ye-

sus untuk disalibkan. Inilah hukuman bagi pidana yang
paling berat.

Ada orang yang bertanya kenapa Yesus harus mati untuk
menyelamatkan kita? Ia harus mati karena Allah itu adil.
Allah tidak bisa begitu saja mengesampingkan hukuman
yang harus kita terima. Apakah yang bisa mendatangkan
penyelesaian? Hanyalah kematian Yesus, Anak Allah. Ke-
adilan Allah menuntut kurban penghapus dosa, dan kemurah-
an Allah menyediakan hal itu.

Yesus menyerahkan kehidupan-Nya dengan rela. Walau-
pun orang jahat melawan Dia, mereka tidak ada kuasa untuk
membunuh Dia. Dia dapat meminta Bapa-Nya untuk meng-
hukum mereka, tetapi Ia tidak berbuat demikian. Dengan
rela Ia memilih untuk melaksanakan tugas-Nya.

Pada hari yang menentukan itu, musuh-musuh-Nya mem-
bawa Ia kepada tempat yang disebut "Golgota". Mereka me-
maku tangan dan kaki-Nya pada kayu salib dan mengangkat-
Nya supaya semua dapat melihat. Di situlah, dengan tergan-
tung di antara dua penjahat, Ia mati, Anak Domba Allah,
korban karena dosa kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Lingkarilah huruf di depan setiap pemyataan yang BENAR.
a Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang akan menghina

dan menolak Mesias.
b Pilatus diyakinkan oleh para pemimpin agama bahwa

Yesus bersalah.
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c Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang memberita-
kan bagaimana Yesus mati karena dosa kita.

d Walaupun orang jahat menyalibkan Yesus, Allah men-
jadikan-Nya kurban penghapus dosa.

8Untuk menyelesaikan tugas-Nya sebagai "Anak Domba
Allah" Yesus
a) mati sebagai kurban bagi orang berdosa.
b) menerangkan taurat Allah secara lebih sempurna.
c) menunjukkan contoh yang sempurna tentang kesucian.

Sikap-sikap Terhadap Anak Domba

Kita dapat memperoleh gambaran tentang dunia seluruh-
nya dengan melihat sikap orang banyak di Golgota. Ada
yang memandang Yesus dengan rasa benci, serta mengolok-
olok Dia dan pemyataan-pernyataan-Nya. Ada yang nam-
pak acuh tak acuh, serta mengundi pakaian-Nya ketika Ia
hampir mati. Ada yang memandang dengan rasa kecewa.
Tetapi ada yang memandang Yesus dengan iman, pengharap-
an dan kasih.

Pendurhakaan Pertobatan

Penebusan
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Tiga salib terpancang di atas bukit- itu. Pada hari itu ada

tiga orang yang mati di Golgota. Dari sikap ketiga orang itu
dapatlah kita menemukan petunjuk mengenai sikap kita
sendiri.

Lukas 23 :33,34,39·43. Ketika mereka sampai di tempat
yang bernama "Tengkorak", mereka menyalibkan Yesus di
situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di
sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya.
Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab me-
reka tidak tahu apa yang mereka perbuat."

Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia,
katanya: "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkan-
lah diri-Mu dan kami!" Tetapi yang seorang menegor dia,
katanya: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada
Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita
memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima
balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang
ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata:
"Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai
Raja." Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama
dengan Aku di dalam Firdaus."

Tiga salib itu berbicara kepada kita tentang: 1) pendurha-
kaan, 2) penebusan, 3) pertobatan. Pada salib yang per-
tama, seorang mati dalam dosa. Pada salib yang kedua, Anak
Domba Allah mati karena dosa. Pada salib yang ketiga, se-
orang berdosa mati terhadap pengaruh dosa.

Pendurhakaan. Pada salib pendurhakaan itu tergantunglah
seorang yang mati dalam dosanya. Ia menyia-nyiakan hidup-
nya dalam kejahatan. Hidup ini telah menjadikan dia garang
dan keras. Pada saat itu ia menghadapi kematian - kekalah-
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an yang akhir. Andaikata ia percaya tepat di sampingnya itu
tersedia pertolongan. Ia berada di hadirat Allah sendiri.
Tetapi kedurhakaan dalam hatinya telah membutakan dia
terhadap kebenaran rohani. Ia dapat menjangkau Jurusela-
mat, namun ia mati dalam siksaan roh yang pahit getir --
penuh rasa benci, dendam dan putus harap.

Penebusan. Pada salib yang di tengah Yesus mati karena
dosa kita. Kita ada di bawah hukuman mati dari Allah ka-
rena pemberontakan kita terhadap-Nya. Apalagi kita telah
menjadi hamba Iblis, seteru Allah. Kematian Yesus mengu-
bah semuanya. Ketika mati, Ia membayar harga bagi pene-
busan kita dan mengalahkan Iblis sama sekali. Allah me-
nerima Yesus sebagai ganti kita, dan Iblis terpaksa melepas-
kan kita.

I Petrus 1:18,19. Kamu telah ditebus ... dengan darah
yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah
anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Pertobatan. Pada salib yang ketiga seorang berdosa mati
terhadap pengaruh dosanya dan dibebaskan dari dosa itu
untuk selama-lamanya, karena percaya kepada Yesus. Orang
itu rela menghadapi keadaan dirinya dan kebenaran; ia
mengakui kesalahannya. Ia mengakui Yesus sebagai Juru-
selamat, Mesias itu. Yesus hampir mati, tetapi pencuri yang
bertobat itu percaya bahwa sekali kelak Yesus akan meme-
rintah dunia ini. Karena itu ia mohon Juruselamat itu meng-
ingat dia (mengasihani dia) bila Ia kembali sebagai Raja.
Alangkah besar imannya! Salah satu dari hal-hal terakhir
yang dilakukan Yesus sebelum kematian-Nya adalah meng-
ampuni dosa pencuri yang hampir mati itu dan mengarunia-
kan hidup kekal kepadanya.
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Tiap-tiap orang menentukan nasibnya yang kekal melalui
keputusan yang dibuatnya tentang Juruselamat itu. Kedua
pencuri itu mempunyai kesempatan yang sama. Yang satu
berpegang teguh pada pendurhakaan dan rasa benci, dengan
mengejek Oknum satu-satunya yang dapat menyelamatkan
dia. Yang lain bertobat dan mohon dikasihani. Yang satu
ke neraka - tempat kesengsaraan kekal. Yang lain ke surga
(Firdaus) - tempat kebahagiaan kekal. Orang-orang itu
menggambarkan keadaan kita sekalian. Yang satu mendur-
haka dan terhilang. Yang lain bertobat, mengakui kebutuh-
annya kepada Yesus dan memperoleh hidup kekal, keampun-
an, damai dan pertolongan dengan berseru kepada Yesus di
dalam doa. Saat ini Ia ada di dekat saudara.

Efesus 1:6,7. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia,
yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang di-
kasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita
beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.

I Petrus 2:24,25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di
dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-
bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat
seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada
gembala dan pemelihara jiwamu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9Renungkanlah. Andaikan seorang mengatakan "Saya di-
ajar bahwa saya harus dibaptis atau menerima pengam-
punan dari seorang pastor sebelum saya bisa yakin bahwa
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saya akan masuk surga bila mati." Apakah saudara setuju?
Kenapa, atau kenapa tidak?

10Tulislah judul-judul di atas ketiga salib di bawah. Tulis-
lah nama saudara di bawah salib yang menggambarkan
posisi saudara. Terangkanlah gambar itu kepada seorang
teman atau anggota keluarga saudara.

i I, '...'__ ...... _
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Cocokkan Jawaban Saudara

7 a Benar.
b Salah.
c Salah.
d Benar.

1 c) menyelamatkan.

8 a) mati sebagai korban bagi orang berdosa.

2 b) Allah Bapa.

9 Jawaban saudara, Saudara telah belajar tentang pencuri
di salib yang bertobat dan percaya akan Yesus. Ia tidak
ada waktu untuk dibaptis atau berbicara kepada seorang
pastor. Tetapi Yesus memberitahukannya bahwa pada
"hari ini juga" ia akan ada di dalam Firdaus.

5 Jawaban berikut cocok dengan pelajaran. Yang lain
mungkin juga.
a 3) Membebaskan kita dari sifat dosa kita.
b 1) Membawa kita kembali kepada Allah.
c 2) Menghapus kesalahan dan penghukuman kita.
d 1) Membawa-kita kembali kepada Allah.
e 4) Melenyapkan kehadiran segala dosa.

10 Salib di tengah harus diberi judul "Penebusan". Kedua
salib yang lain (dalam urutan apa pun) diberikan judul
"Pendurhakaan" dan "Pencobaan".
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Kebangkitan
dan Hidup

Kematian menunggu pada ujung jalan hidup setiap manu-
sia . . . kokoh, tak dapat dielakkan, dan final. Kaya atau
miskin, semua orang harus menghadapi kematian. Bagi ke-
banyakan orang, memikirkan kematian saja sudah menda-
tangkan ketakutan dan kengerian. Akan tetapi, bagi mereka
yang percaya kepada Yesus Kristus, keadaannya berbeda se-
kali. Mereka tidak perlu takut akan kematian. Mengapa'?
Karena mereka sudah percaya kepada Oknum yang adalah
Kebangkitan dan Hidup.

Yesus tidak tinggal pada kayu salib, tempat kematian-Nya,
atau di dalam kubur tempat Ia dikuburkan. Dia bangkit dari
antara orang mati! Dia hidup sekarang dalam kuasa hidup
yang tanpa akhir, dan Dia memberikan hidup itu kepada se·
mua orang yang dengan iman percaya kepada-Nya.

Agama-agama dunia berusaha menolong manusia menang-
gulangi kematian, tetapi mereka tidak dapat menawarkan
apa pun. Semua pendiri agama-agama itu mati dikuburkan,
bahkan sampai hari ini. Alangkah bedanya dengan agama
Kristen! Dalam menghadapi kenyataan tentang kematian
agama Kristen memberitakan suatu fakta yang lebih indah
lagi: Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan oleh
karena Ia hidup, kita juga akan hidup.
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Apakah yang terjadi ketika Yesus dibangkitkan? Bagai-
mana kita tahu bahwa Yesus memang bangkit? Apa yang
ditunjukkan oleh kebangkitan-Nya tentang siapa diri-Nya se-
benarnya? Apakah artinya bagi kehidupan kita sekarang
dan di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan
dijawab di dalam pelajaran ini.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Menang atas Maut
Yesus Menjamin Kebangkitan Kita

Pelajaran ini akan menolong saudara .•.

D Menyatakan bukti yang ada bahwa Yesus samasekali sudah
mengalahkan maut.

D Menerangkan bagaimana kebangkitan Yesus mempengaruhi
kehidupan saudara baik sekarang maupun di kemudian
hari.

D Percaya lebih penuh pada Yesus sebagai Kebangkitan dan
Hidup saudara.
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YESUS MENANG ATAS MAUT

Tujuan 1. Menuliskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa
YesusKristus telah menang atas maut.

Bukti yang kita miliki bahwa Yesus menang atas maut
berasal baik dari pelayanan-Nya di dunia maupun dari
kebangkitan-Nya.

Mukjizat-Mukjizat Kebangkitan

Selama pelayanan-Nya Yesus membuktikan kuasa-Nya
atas kematian. Dalam Alkitab kita mempunyai catatan
tentang tiga orang mati yang dihidupkan kembali oleh-Nya.

Yairus, kepala rumah ibadat, memohon Yesus menyem-
buhkan anak perempuannya yang kecil. Ketika ia kembali
dengan Yesus, anaknya itu sudah mati.

Lukas 8:52,54,55. Semua orang menangis dan meratapi
anak itu . . . Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan
berseru, kata-Nya: "Hai anak bangunlah!" Maka kembali-
lah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.

Para pekabung bertemu dengan Yesus ketika mereka se-
dang mengusung jenazah anak laki-laki seorang janda dari
kota Nain ke kuburan. Ia menghentikan iring-iringan yang
menuju pemakaman itu.

Lukas 7:14,15. Sambil menghampiri usungan itu Ia me-
nyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia ber-
kata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkit-
lah!" Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai
berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
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Lazarus dan saudara-saudaranya, Marta dan Maria, adalah
sahabat karib Yesus. Lazarus mati dan dikuburkan. Empat
hari kemudian Yesus tiba di Betania,

Yohanes 11:43.44. Berserulah ia dengan suara keras, "La-
zarus, marilah keluar!" Orang yang telah mati itu datang
ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain
kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata
Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan
ia pergi."

Yang Harus Saudara Kerjakan

IOrang yang sudah dikuburkan dan dibangkitkan Yesus dari
antara orang mati adalah:
a) saudara laki-laki Maria dan Marta, yaitu Lazarus.
b) anak perempuan Yaitus, kepala rumah ibadat.
c) anak laki-laki seorang janda di Nain.
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Bukti Kebangkitan Yesus

Mukjizat-mukjizat kebangkitan yang dikerjakan Yesus
selama pelayanan-Nya menunjukkan kuasa-Nya atas maut.
Akan tetapi orang yang dihidupkan-Nya mati kembali _.
mereka masih berkeadaan fana. Kebangkitan-Nya sendiri ber-
beda. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maut
dikalahkan. Ia bangkit dengan tubuh yang abadi, tubuh yang
tidak akan mati lagi,

Tetapi bagaimanakah kita mengetahui bahwa Yesus bang-
kit dari antara orang mati? Kita harus yakin bahwa Yesus
memang bangkit. Kalau Ia tidak bangkit, iman kita kepada-
Nya adalah sia-sia, dan semua orang yang telah mati dengan
percaya kepada-Nya adalah orang-orang bodoh. Namun Ye-
sus bangkit! Kita tidak ditipu. Berikut ini sepuluh bukti
dari antara banyak bukti yang ada:

1.Laporan prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit menjaga
kubur goa yang termeterai itu supaya orang tidak dapat
mencuri tubuh Yesus dan mengatakan bahwa Ia hidup lagi.
Pagi.-pagi pada hari yang ketiga, mereka melihat malaikat
membuka kubur itu. Terjadilah gempa bumi. Mereka ter-
kejut melihat kubur itu kosong! Tuhan Yesus tidak ada!
Mereka lari ke kota untuk memberitahukan kejadian itu.

2. Kubur kosong dan kain kapan. Tidak lama kemudian
datanglah beberapa perempuan ke kubur itu. Tubuh Yesus
tidak ada di situ. Dua malaikat, memberitahukan kepada
perempuan-perempuan itu bahwa Yesus hidup. Petrus dan
Yohana lari ke kubur dan mendapatkan kubur itu kosong.
Tubuh Yesus tidak ada, tetapi kain kapan pembalut itu ada.
Kain kapan itu masih tergulung rapi, bagaikan kepompong
yang ditinggalkan oleh kupu-kupu. Siapa pun yang mencuri
tubuh itu tidak akan meluangkan waktu untuk membuka
kain kapan itu dan menggulungnya kembali.
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3. Pesan malaikat. Di kubur, malaikat-malaikat berkata
kepada perempuan-perempuan itu:

Lukas 24:5,6. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup,
di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bang-
kit."

4. Penampakkan diri Yesus.

Kisah Para Rasul 1:3. Kepada mereka Ia menunjukkan
diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan ba-
nyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab se-
lama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan
diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah.

Pada waktu yang berlainan Yesus menampakkan diri
kepada:

Sekelompok perempuan
Maria Magdalena
Petrus
Dua murid pada jalan ke Emaus
Sepuluh murid di Yerusalem
Tujuh murid di Danau Galilea
500 orang percaya di Galilea sekaligus
Yakobus, saudara tiri Yesus
Murid-murid pada peristiwa Kenaikkan, dekat Betania

Setelah Yesus kembali ke surga Ia menampakkan diri-
Nya kepada tiga orang. Mereka melihat Yesus di surga.

Stefanus, martir Kristen yang pertama
Saulus (Paulus) pada jalan ke Damsyik
Yohanes, ketika menerima wahyu
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5. Sifat tubuh Yesus. Tubuh yang dimiliki Yesus setelah
kebangkitan-Nya, membuktikan dua hal: 1) Apa yang dilihat
orang-orang percaya itu bukanlah khayal atau roh. Yesus
makan bersama-sama mereka. Mereka menjamah Dia. Ia
mempunyai tubuh yang sungguh, terdiri dari daging dan tu-
lang. 2) Ia tidak hanya sadar kembali dari pingsan atau mati
dengan tubuh fana seperti semula. Ia mempunyai tubuh ke-
bangkitan yang mulia, yang tidak takluk lagi kepada batas-
batas jasmaniah, kesakitan atau kematian. Ia dapat menem-
bus pintu yang terkunci. Ia menampakkan diri dan menghi-
lang semua-Nya. Orang menyaksikan Dia naik ke surga. Ke-
bangkitan telah memberi kuasa-kuasa baru kepada tubuh-
Nya.

~
~\

~ ~I ~
6. Baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada hari Penta-

kosta merupakan penggenapan langsung dari janji yang dibuat
oleh Kristus yang bangkit itu. Kehadiran Roh-Nya membuk-
tikan bahwa Yesus hidup.

7. Kesaksian orang-orang Kristen. Dengan setia para peng-
ikut Yesus memberitahukan kenyataan bahwa ia telah bang-
kit dari antara orang mati. Ketika diperintahkan untuk me-
nyangkal kebenaran itu atau dihukum mati, mereka memilih
mati. Mereka tidak akan bersedia mati untuk membela yang
tidak benar.
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8. Pertobatan Saulus. Saulus, seorang sarjana hukum Ya-

hudi yang berbakat dan masih muda, berusaha untuk mem-
basmi agama Kristen. Pada perjalanannya untuk menawan
orang Kristen di Damsyik, ia sendiri ditawan oleh Tuhan
Yesus. Suatu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari
memancar dari langit. Dari dalam terang itu Yesus memang-
gil nama Saulus dan berbicara dengannya. Saulus menyerah-
kan hidupnya kepada Yesus dan menjadi rasul Paulus yang
termasyhur.

9. Agama Kristen. Agama Kristen didasarkan atas fakta
kebangkitan. Kekristenan dibangunkan di atas sebuah kubur
yang kosong.

10. Perhubungan dengan Yesus. Hidup kita berubah se-
telah kita menjumpai Yesus. Setiap hari kita berbicara de-
ngan Dia. Ia menjawab kita. Seperti perkataan nyanyian:

'Ku layani Mukhalis
Yang serta 'ku s'karang ...
'Ku tahu Tuhan hidup s'karang,
Dia hidup dalamku!

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Gambaran terbaik dari tubuh Yesus setelah Ia dibangkit-
kan dari antara orang mati ialah bahwa tubuh itu
a) hidup kembali dan dibaharui.
b)rohani.
c) benar-benar nyata tetapi dipermuliakan.
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3Saudara telah mempelajari sepuluh bukti bahwa Yesus
bangkit dari antara orang mati. Tinjau kembali, lalu coba
tuliskan berdasarkan ingatan saudara lima bukti yang
tidak ada di bawah.

1) Laporan prajurit-prajurit

2) .

3) Pesan malaikat

4) .

5) Sifat tubuh Yesus

6) .

7) .

8) Pertobatan Saulus

9) Agama Kristen

10) .

Kuasa Kebangkitan-Nya

Tujuan 2. Menerima enam keuntungan bagi kehidupan sau-
dara yang berasal dari kebangkitan Yesus.

Yesus mati di kayu salib, tetapi di situlah Ia mengalahkan
maut. Ia mengubah salib itu - suatu lambang kehinaan dan
malu - menjadi lambang penebusan, kuasa dan kemenangan.
Tubuh Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur, tetapi kubur
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itu tidak dapat menawan Dia. Ia mengalahkan kematian
dan bangkit, supaya semua pengikut-Nya dapat mengambil
bagian dalam kemenangan itu. Paulus menulis perihal menge-
nal Yesus di dalam kuasa kebangkitan-Nya. Apakah kuasa
itu?

1. Bukti tentang siapa Yesus itu. Oleh sebab Ia bangkit
dari antara orang mati, maka tahulah kita bahwa Dialah Anak
Allah dan Juruselamat dunia - seperti yang dikatakan-Nya
itu.

2. Kepastian keselamatan. Oleh sebab Yesus bangkit,
tahulah kita bahwa Allah menerima pengorbanan-Nya untuk
kita. Siapa pun yang percaya pada-Nya memperoleh pengam-
punan dosa.

3. Hidup baru dalam persekutuan dengan Yesus. Tuhan
kita yang bangkit telah menjadi kepala jemaat. Kita adalah
tubuh-Nya. Ia selalu menyertai kita. Hidup-Nya ada di da-
lam kita. Kuasa-Nya bekerja melalui kita.

I Petrus 1:3. Allah ... telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.

4. Kemenangan di dalam Yesus. Kebangkitan Yesus mem-
buktikan bahwa Ia telah mengalahkan Iblis, dosa dan kemati-
an. Beserta Dia saudara tidak usah hidup dalam ketakutan
atau tersiksa oleh kesalahan dan godaan, Yesus mengubahkan
kekalahan saudara menjadi kemenangan.

5. Pengharapan. Orang Kristen dapat menghadapi kemati-
an dengan penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus menjadi
jaminan kita mengenai kehidupan yang lebih baik di seberang
kubur. Ia berkata:

Yohanes 14:19. "Sebab Aku hidup ... kamupun akan
hidup."
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6. Kebangkitan. Mengenal Yesus dalam kuasa kebangkit-
an-Nya meliputi keadaan dibangkitkan seperti Dia, dengan
tubuh yang sama seperti tubuh-Nya.

I Korintus 15:20. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidup-
kan kembali dari kematian. Untuk jaminan bahwa orang-
orang yang sudah mesti akan dihidupkan kembali. (Alki-
tab Kabar Baik).

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Di bawah ini terdapat enam kebenaran yang merupakan
bagian dari hal mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan-
Nya. Garisbawahi masing-masing kebenaran yang telah
saudara terima atau yang saudara pilih untuk terima se-
karang.
a Yesus adalah sebagaimana yang dikatakan-Nya, yaitu

Anak Allah.
b Allah telah mengampuni saya dari dosa.
c Kehidupan baru dari Yesus ada dalam saya sekarang.
d Iblis, dosa, dan maut semua sudah dikalahkan.
e Saya dapat menghadapi kematian dengan harapan.
f Satu hari kelak saya akan mempunyai tubuh yang di-

permuliakan.
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YESUS MENJAMIN KEBANGKITAN KITA

Tujuan 3. Menggambarkan masa depan orang-orang yang
percaya pada Yesus Kristus

Perjanjian-Nya

Tepat sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berkata:

Yohanes 11:25,26. "Akulah kebangkitan dan hidup; ba-
rangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya
kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya."

Ketika Yesus berseru ke dalam kubur yang terbuka itu:
"Lazarus, marilah keluar!", Lazarus keluar dalam keadaan
hidup dan sehat. Suatu hari kelak Yesus akan kembali ke
dunia. Ketika mendengar panggilan-Nya, maka jenazah-
jenazah yang sudah lama menjadi debu dan tanah akan bang-
kit kepada hidup yang baru, bagaikan tumbuh-tumbuhan
yang keluar dari benih. Kita akan mempunyai tubuh baru
yang indah seperti tubuh-Nya yang abadi dan mulia itu.

Yohanes 5:24,26,28,29. "Sesungguhnya barangsiapa
mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang
mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak
turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke
dalam hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup
dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak
mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. . .. sebab saat-
nya 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, te-
tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk
dihukum."
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Kuburan di daerah saudara mempunyai berita untuk sau-
dara. Bagi beberapa orang kubur merupakan satu berita ke-
putusasaan. Kubur mengingatkan kita bahwa kita sekalian
harus mati. Kita memasuki dunia ini tanpa membawa sesuatu
dan kita meninggalkannya tanpa membawa sesuatu. Tetapi
bukan itu saja yang dapat saudara harapkan. Ingatlah bahwa
kubur Yesus itu kosong! Dan kebangkitan-Nya menjamin ke-
bangkitan saudara, jika Ia adalah Juruselamat saudara. Boleh
jadi tubuh saudara mati, tetapi roh saudara tidak dapat mati.
Walaupun tubuh saudara kembali menjadi debu, Yesus akan
menghidupkannya kembali. Dialah Kebangkitan dan Hidup.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Jaminan kita tentang kebangkitan ialah
a) pembaharuan hidup yang terjadi dalam alam.
b) kebangkitan Yesus.
c) kepercayaan kuat dari orang-orang tentang kehidupan

setelah kematian.

6 Bacalah Yohanes 11:25-26 lima kali dan hafalkanlah.

Penggenapan Perjanjian

Sebelum Yesus kembali ke tempat kediaman-Nya di surga,
Ia berjanji bahwa Ia akan kembali untuk para pengikut-Nya.

Yohanes 14:3. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan
telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kem-
bali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat
di mana Aku berada, kamu pun berada.
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Empat puluh hari sesudah kebangktian Yesus, para peng-
ikut-Nya melihat Dia naik ke surga. Lalu dua malaikat me-
nyampaikan suatu pesan kepada mereka:

Kisah Para Rasul1:1l. "Yesus ini, yang terangkat ke surga
meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara
yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. II

Allah menyatakan banyak rincian tentang kebangkitan ke-
pada Paulus. Hal-hal ini akan terjadi ketika Yesus kembali.
Yohanes juga menulis tentang peristiwa itu.

I Korintus 15:37,38,42-44,49. Dan yang engkau tabur-
kan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi
biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau
biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu
tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan
kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Demikianlah
pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan
dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidak-binasaan.
Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemulia-
an. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam
kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang
dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Sama seperti kita
telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula
kita akan memakai rupa dari yang sorgawi.

I Korintus 15:51-54,57. Sesungguhnya aku menyatakan
kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata,
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan
berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam
keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak
dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan
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yang tidak dapat mati Maka akan genaplah firman
Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenang-
an." Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan
kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

Filipi 3:20,21. Karena kewargaan kita adalah di dalam
surga, 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.

I Yohanes 3:2,3. Apabila Kristus menyatakan diri-Nya,
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan me-
lihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap
orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya. menyu-
cikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.

I Tesalonika 4:16-18. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sang-
kakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari
surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih
dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih
tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam
awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita
akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena
itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-
perkataan ini.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Berikut terdapat beberapa peristiwa yang merupakan
sebagian dari kebangkitan Yesus dan masa depan orang-
orang yang percaya pada-Nya. Susunlah peristiwa-peris-
tiwa itu dalam urutan yang benar dengan memakai nomor-
nomor 1 - 7 .

.... a Semua orang percaya bertemu Tuhan di udara .

.... b Nafiri Allah akan berbunyi dan Yesus kembali.

.... c Yesus naik ke surga .

.... d Yesus dibangkitkan .

.... e Yesus menyediakan suatu tempat bagi orang-orang
milik-Nya .

....f Orang percaya yang hidup dalam Kristus diubah .

.... g Mereka yang sudah mati dalam Kristus dibangkitkan
dan diubah.

8Cara lain untuk mengatakan bahwa orang percaya akan di-
permuliakan apabila Yesus datang kembali adalah menga-
takan bahwa
a) yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati.
b) yang nyata diubah menjadi tidak nyata.
c) manusia diubah menjadi bukan manusia.

9 Renungkanlah. Andaikan seorang mengatakan begini ke-
pada saudara. "Karena kita tidak mengetahui kapan Yesus
akan kembali, kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk
mempersiapkan diri." Ayat mana dalam pelajaran ini ten-
tang penampakan-penampakan diri Yesus yang akan me-
nolong saudara membetulkan ide yang salah itu?
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) kebangkitan Yesus

1 a) saudara laki-laki Maria dan Marta

7 Urutannya sebagai berikut: a 7, b 4, c 2, d 1, e 3, f 6,
dan g 5.

2 c) benar-benar nyata tetapi dipermuliakan.

8 a) yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati.

3 Jawaban saudara harus cocok dengan yang berikut ini.
2) Kubur kosong dan kain kapan.
4) Penampakan diri Yesus.
6) Baptisan Roh Kudus.
7) Kesaksian orang-orang Kristen.

10) Perhubungan dengan Yesus.

9 Jawaban saudara. Ayat-ayat yang akan paling menolong
adalah I Yohanes 3: 2-3.
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Yesus
Kristus,

Tuhan

Di dalam masyarakat selalu terdapat orang-orang yang
berkuasa atas orang lainnya. Para pejabat pemerintah, polisi,
mandor, manager, majikan dan orang tua, semuanya meng-
harapkan bahkan kadang-kadang menuntut ketaatan. Ma-
syarakat pada zaman Yesus lahir tidak berbeda dengan zaman
ini. Orang Romawi memerintah dunia pada waktu itu. Raja
Herodes menduduki takhta di negara Palestina dan pasukan
Romawi mempertahankan kedudukan raja itu.

Ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran Yesus
dan bahwa Yesus lahir sebagai raja orang Yahudi, ia teramat
marah. Ia berusaha membunuh raja yang baru ini, tetapi
tidak berhasil. Yesus hidup untuk menggenapi misi-Nya di
dunia. Ia tidak pemah menawarkan suatu tantangan nyata
kepada pemerintah. Namun, Ia menyatakan bahwa tujuan-
Nya bukan hanya untuk mati, tetapi juga untuk memerintah.
Ia mengatakan bahwa semua kuasa di surga maupun di dunia
telah diberikan kepada-Nya. Apakah yang telah terjadi?
Orang Romawi tidak dikalahkan oleh orang Kristen. Yesus
kembali ke surga, dan hari ini dunia penuh diktator-diktator,
penguasa yang lalim dan penindas-penindas. Bagaimana
Yesus menjadi Tuhan? Kewibawaan macam apakah dimiliki-
Nya? Kapankah Dia akan memerintah atas segala sesuatu?
Inilah pertanyaan yang akan dijawab dalam pelajaran ini.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Mempunyai Kewibawaan Sebagai Tuhan
Yesus Diakui Sebagai Tuhan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan arti gelar "Tuhan" apabila digunakan untuk
Yesus.

o Menulis cara-cara Yesus membuktikan kewibawaan-Nya
pada waktu Ia di dunia.

o Melukiskan bagaimana Yesus adalah Tuhan sekarang dan
bagaimana Ia akan menjadi Tuhan di masa depan.

o Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan
saudara.
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YESUS MEMPUNYAI KEWIBAWAAN SEBAGAI TUHAN

Apakah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sau-
dara yang bangkit dari antara orang mati? Ini penting sekali.
Kehidupan rohani saudara tergantung pada hal ini.

Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,
bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu,
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang
mati, maka kamu akan diselamatkan.

Gelar Kewibawaan

Tujuan 1. Mengenali arti gelar "Tuhan" apabila digunakan
untuk Yesus.

Apakah maksud orang-orang ketika mereka menamakan
Yesus itu Tuhan? Mengapa lebih dari 200 kali Paulus mema-
kai gelar ini untuk Yesus? Apakah artinya percaya pada
Tuhan Yesus Kristus supaya beroleh keselamatan? Mengapa
Allah berfirman bahwa segala lidah akan mengaku Yesus ada-
lah Tuhan?

Kurios, sebuah kata Yunani yang diterjemahkan Tuhan
di Alkitab, adalah suatu gelar yang menunjukkan kewibawa-
an. Gelar itu dipakai untuk menyatakan penghormatan.
Gelar itu bisa merupakan semacam cara untuk menyambut
dengan sopan seperti kata tuan. Kepala rumah tangga adalah
tuan rumah. Hamba-hamba menyebut majikan mereka tuan.
Rakyat mengaku pemerintah mereka sebagai yang dipertuan.
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Kurios. juga merupakan suatu gelar penyembahan untuk
dewa-dewa dari banyak agama maupun untuk Yehova, Allah
yang benar. Dalam arti ini, Alkitab memakai gelar Tuhan
untuk Allah Bapa maupun Anak-Nya, Yesus Kristus. Me-
nyebut Yesus sebagai Tuhan berarti mengakui keallahan-Nya,
peratuan-Nya dengan Bapa-Nya, kewibawaan-Nya yang agung
atas alam semesta dan hak-Nya untuk memerintah hidup
kita.

Bila Yesus adalah Tuhan kita, maka kita harus melaporkan
diri kepada-Nya untuk menerima perintah-perintah dan pe-
tunjuk-petunjuk-Nya. Di dalam doa kita mengutarakan
segala sesuatu kepada-Nya. Firman-Nya adalah pedoman
hidup kita sehari-hari. Kita tak usah kuatir akan sesuatu.
Tuhan kita memiliki segala kuasa, Ia mengetahui segala se-
suatu, dan Ia mengasihi segala sesuatu, dan Ia mengasihi
kita. Kita hanya harus percaya dan menaati Dia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Bacalah Roma 10:9lima kali dan hafalkanlah.

2 Apabila kita menyebut Yesus "Tuhan", ini berarti
kita mengakui
a) ketuhanan dan kewibawaan-Nya.
b) persahabatan dan kasih-Nya.
c) hikmat dan pengetahuan-Nya.
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Bukti Kewibawaan

Tujuan 2. Mengenali contoh hal-hal yang dengannya Yesus
membuktikan kewibawaan-Nya sementara Ia di
dunia.

Yesus membuktikan kewibawaan-Nya dalam ajaran-Nya.
Orang banyak takjub karena dengan keyakinan penuh Ia
menyatakan kebenaran-kebenaran tentang Allah dan manu-
sia. Ia menamakan diri-Nya jalan, kebenaran dan hidup.

Yesus membuktikan kewibawaan-Nya atas alam. Ia ber-
jalan di atas ombak yang sedang mengamuk. Perkataan-Nya,
"Diam! Tenanglah!" meredakan angin ribut. Ia mengubah-
kan air menjadi anggur. Ia memberi makan 5000 orang laki-
laki dengan lima ketul roti dan dua ekor ikan kecil.

Yesus membuktikan kewibawaan-Nya atas penyakit dan
kematian. Setelah dijamah oleh-Nya, orang tuli mendengar,
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Melalui perkata-
an-Nya Ia menghidupkan orang mati. Ia sendiri mati dan
bangkit pula.

Yesus membuktikan kewibawaan-Nya atas moral manusia.
Hidup-Nya tak berdosa. Ia menetapkan hukum-hukum kesu-
silaan terbaik yang pemah diketahui manusia. Kehidupan
yang rusak dijadikan-Nya mulia, bersih dan bermanfaat.
Dialah pemimpin yang sempurna.

Yesus membuktikan kewibawaan-Nya atas perkara-perkara
rohani. Ia mengampuni dosa. Ia mengusir roh-roh jahat dari
orang-orang yang dikuasai roh-roh itu. Ia melakukan pekerja-
an Bapa-Nya dan menyatakan Allah kepada manusia. Ia
kembali ke surga dan mengutus Roh Kudus kepada jemaat-
Nya.
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Yesus membuktikan kewibaan-Nya atas jemaat-Nya. Se-
bagai Tuhan, Ia mengutus para pengikut-Nya untuk meng-
injili dunia. Ia pun memberi kuasa adikodrati kepada mereka
untuk menunaikan tugas itu. Ia menyokong kita dengan se-
gala kekuasaan surgawi pada waktu kita mematuhi perintah-
perintah-Nya.

Yohanes 13:13. Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan
Tuhan.

Matius 28:18-20. "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa
di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah se-
mua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mela-
kukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman."

Yang Harus Saudara Kerjakan

3Yesus menang atas segala pencobaan dan hidup sempurna
di dunia. Hal ini membuktikan kewibawaan-Nya dalam
bidang
a) kesusilaan.
b)alam.
c) kerohanian.

4 Yesus membuktikan kewibawaan-Nya dalam pengajaran-
Nyadengan
a) menyembuhkan wanita yang sakit dan bungkuk pung-

gungnya.
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b) mengatakan bahwa Ialah satu-satunya jalan menuju
Bapa.

c) menyuruh murid-murid-Nya pergi ke segala tempat dan
menjadikan semua orang murid-Nya.

YESUS DIAKUI SEBAGAI TUHAN

Tujuan 3. Memilih gambaran-gambaran bagaimana Yesus
adalah Tuhan sekarang dan pada masa yang akan
datang

Di bumi dewasa ini, jemaat mengakui Yesus sebagai Tuhan.
Di surga Ia lebih tinggi dari segala kuasa rohani. Pada suatu
waktu kelak seluruh dunia akan mengaku Dia sebagai Peme-
nntah dan Tuhannya yang sebenarnya.

Efesus 1:20-22. Yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus de-
ngan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan men-
dudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih
tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan
hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan
datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah
kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat
sebagai Kepala dari segala yang ada.

Kepala Jemaat

Sekalian orang yang menerima Yesus sebagai Juruselamat
dan Tuhan mereka menjadi anggota-anggota jemaat-Nya.
Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Kepala kita dan
jemaat itu adalah tubuh-Nya. Kita telah mempelajari hak
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istimewa yang tercakup dalam persatuan kita dengan Kristus.
Kita dapat menikmati semuanya itu hanya apabila kita meng-
utamakan Yesus di dalam hidup kita. Kepalalah yang harus
memimpin tubuh itu, bukannya tubuh yang memimpin ke-
pala. Tiap-tiap anggota mempunyai tempat dan fungsinya
sendiri di dalam tubuh itu. Kita sekalian harus bekerja ber-
sama-sama untuk kepentingan tubuh itu dan untuk melaksa-
nakan tujuan Kristus, Kepala kita.

Kolose 1:17,18. Ia ada terlebih dahulu dari segalasesuatu
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh,
yaitu jemaat. Ialah sulung, yang pertama bangkit, dari
antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam
segalasesuatu.

Roma 12:5,6. Kita, walaupun banyak, adalah satu
tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masingadalah
anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah
kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih
karunia yang dianugerahkan kepada kita.

Menjadi sebagian dari tubuh Kristus berarti kita menaati
Dia dalam segala sesuatu. Kita mengikuti rencana-Nya untuk
gereja, bukan ide-ide masyarakat. Tetapi kita juga mengikuti
rencana-Nya di dalam rumah tangga kita, di tempat kerja dan
di mana pun kita pergi. Hal ini menunjukkan kepada orang
di sekeliling kita bahwa Ialah Tuhan. Satu hari kelak kita
akan berdiri di hadapan-Nya. Kita tidak akan dihakimi ka-
rena dosa kita, karena dosa kita sudah diampuni. Tetapi Ia
akan memeriksa kehidupan kita dan cara kita menjalani
hidup itu.

II Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap
takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memper-
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oleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang di-
lakukannya dalam hidupnya ini, baik atau pun jahat

Alkitab memakai kata "bema" untuk takhta pengadilan
Kristus. Kata itu dipakai untuk kursi pengadilan dari peme-
rintah Romawi. Dalam sebuah kota Romawi, apa yang
dikatakan orang lain tidak begitu berarti jikalau tindakan
seorang disetujui di kursi pengadilan. Demikian juga halnya,
seorang Kristen hidup dalam dunia ini untuk melayani Tu-
hannya, Yesus Kristus. Yang dipikirkan orang lain tidak
penting. Apa yang Yesus akan katakan? Inilah persoalan
yang penting.

Kadang-kadang yang Yesus minta saudara lakukan tidak
akan cocok dengan adat masyarakat saudara. Bila saudara
tergoda untuk tidak taat pada Tuhan, tolaklah godaan itu.
Ingatlah bahwa saudara adalah warganegara kerajaan-Nya dan
merupakan sebagian dari tubuh-Nya. Jikalau saudara menaati
Dia sekarang sebagai Tuhan, kehidupan saudara akan ber-
kenan pada-Nya. Persetujuan-Nya akan merupakan upah
yang sangat indah!

Yang Harus Saudara Kerjakan

5Alkitab mengatakan bahwa suatu hari kelak Kristus akan
mengadili kita untuk
a) menentukan untuk dosa mana kita harus dihukum.
b) mengetahui, apakah kita layak diselamatkan atau tidak.
c) memberi kita upah yang patut kita terima.
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6 Orang bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dewasa ini
terutama bila orang Kristen
a) membangun gedung-gedung gereja yang bagus.
b) menaati Yesus dalam segala sesuatu.
c) melakukan banyak upacara agama.

7Renungkanlah. Apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan
saudara? Apakah saudara hidup selaras dengan saudara-
saudara seiman sebagai bagian tubuh, yaitu jemaat. Minta-
lah Ia untuk menolong saudara menaati-Nya sebagai Tuhan
saudara dalam segala sesuatu.

Raja segala Raja dan Tuan atas Segala Tuan.

Kita telah belajar bahwa Yesus adalah Tuhan saat ini atas
gereja dan dalam kehidupan orang Kristen. Untuk meleng-
kapkan gambaran tentang siapa Yesus itu, kita harus melihat
ke masa depan. Di situlah kita dapat memandang Dia dalam
kemuliaan-Nya yang penuh, datang untuk memerintah atas
segala sesuatu.

Wahyu 1:7,8. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan ...
"Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, yang
ada dan sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha-
kuasa."

Yesus adalah yang pertama - permulaan dan sumber ke-
nyataan. Yesus adalah juga yang terakhir - Yang akan me-
laksanakan penggenapan maksud abadi Allah. Ia akan mem-
buat segala sesuatu saling berhubungan dengan sepatutnya.
Ia akan mengalahkan semua kejahatan dan memerintah se-
lama-lamanya sebagai Raja segala raja dan Tuan atas segala
tuan.
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Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus kembali, dunia
ini akan penuh dengan persoalan. Akan ada peperangan, wa-
bah, gempa bumi, kelaparan, pencemaran air, matinya ikan-
ikan, pengrusakan tumbuh-tumbuhan dan penindasan politik.
Kata-kata Alkitab benar. Saat ini kita melihat hal-hal ini ter-
jadi di sekeliling kita, Tetapi suatu hari, suatu perubahan
besar akan terjadi.

Yesus Kristus akan datang untuk memiliki dunia ini. Ia
mempunyai hak ganda untuk memerintah: Ia menciptakan
dunia dan Ia menebus dunia dengan darah-Nya. Dalam kitab
terakhir dari Alkitab, Wahyu, kita melihat suatu takhta di
surga. Di tengah-tengah takhta itu ada seekor anak domba,
Anak Domba itu adalah Yesus Kristus, yang memberikan
nyawa-Nya untuk menyelamatkan kita. Ia akan memerintah

~
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Wahyu 21:3·5, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-
tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan
mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya .. , 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. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata,
'Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru!' "



Yesus Kristus, Tuhan 181

Dalam kursus yang singkat ini saudara tidak dapat mempe-
lajari semua gelar Yesus atau membaca segala sesuatu tentang
kerajaan-Nya yang indah itu. Akan tetapi, harapan kami ia-
lah bahwa kini saudara lebih mengenal Yesus dan lebih me-
ngasihi Dia daripada sebelumnya. Doa kami kiranya saudara
setiap hari akan makin mengenal Dia sementara saudara
menantikan kedatangan-Nya kembali. Sekali kelak bila Ia
datang, saudara akan mengenal Dia dalam keadaan-Nya
yang sebenamya, dan dapat turut menyanyikan nyanyian
pujian alam semesta untuk Anak Domba itu.

Dalam Wahyu 5:9-13, Yohanes melukiskan penglihatan
yang Allah berikan kepadanya tentang orang-orang yang me-
nyanyi untuk Anak Domba itu.

Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya:

"Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan mem-
buka meterai-meterainya; 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 kera-
jaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka
akan memerintah sebagai raja di bumi."

Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat
sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu;
jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, kata-
nya dengan suara nyaring:

"Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima
kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hor-
mat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!"
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Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan
yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut
dan semua yang ada di dalamnya, berkata:

"Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Dom-
ba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan
kuasa sampai selama-lamanya!"

Yang Harus Saudara Kerjakan

8Cocokkanlah gelar Yesus (sebelah kanan) dengan setiap
ungkapan yang menerangkan artinya secara paling baik
(sebelah kiri)

1) Kurios
2) Yang Pertama

dan yang Terakhir
3) Kepala Tubuh
4) Anak Domba Allah

a Ke-Tuhan-an
b Pemimpin Jemaat

c Tuhan dan Guru
d Yang menggenapi segala

maksud Allah
e Kurban penghapus dosa

9Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita seekor Anak
Domba di atas takhta di surga. Ini menolong kita untuk
mengerti bahwa yang akan memerintah segala sesuatu ada-
lah juga yang
a) mati sebagai kurban.
b) menjalani suatu kehidupan yang baik.
c) mengajarkan kebenaran rohani.
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10Untuk melihat gambaran lengkap dari Yesus sebagai
Tuhan, kita harus melihat kepada
a) waktu yang lalu sebelum Ia datang ke dunia.
b) waktu sekarang sementara ia memerintah jemaat.
c) waktu yang akan datang ketika Ia memerintah dalam

kemuliaan.

11Renungkanlah. Saudara telah mempelajari alasan-alasan
kenapa Yesus layak untuk saudara teliti dan sembah
sebagai Tuhan. Bacalah Wahyu 5:9-13 sebagai kesaksian
dan nyanyian pujian saudara kepada-Nya.

Saudara telah menyelesaikan pelajaran Siapakah Yesus
Itu. Kami harap pelajaran ini sudah menolong saudara me-
nyadari bahwa Yesus adalah Anak Allah, Juruselamat dan
Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara setiap hari se-
mentara saudara melayani dan menyembah Dia.

Sekarang saudara sudah siap untuk mengisi bagian ter-
akhir dari Catatan Siswa untuk Pelajaran 6 - 10. Ulangilah
pelajaran ini dengan memperhatikan khusus ayat-ayat yang
sudah dihafalkan. (Yaitu Yohanes 8:12 dari Pelajaran 6;
Matius 1:21 dari Pelajaran 8; Yohanes 11:25-26 dari Pelajar-
an 9 dan Roma 10:9 dari Pelajaran 10.) Kemudian ikutilah
petunjuk dalam Catatan Siswa.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 b) menaati Yesus dalam segala sesuatu.

2 a) ketuhanan dan kewibawaan-Nya.

8 a 1) Kurios.
b 2) Kepala Tubuh.
c 1) Kurios.
d 2) Yang Pertama dan yang Terakhir,
e 4) Domba Allah.

3 a) kesusilaan.

9 a) mati sebagai kurban.

4 b) mengatakan bahwa Ialah satu-satunya jalan menuju
Bapa.

10 e) waktu yang akan datang ketika Ia memerintah dalam
kemuliaan.

5 e) memberi kita upah yang patut kita terima.
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SEPATAH KATA AKHIR

Ini adalah suatu buku istimewa karena dikarang oleh
orang-orang yang mempedulikan saudara. Inilah orang-orang
yang berbahagia karena mereka telah mendapat jawaban
yang baik untuk banyak pertanyaan dan masalah yang me-
nyusahkan hampir semua orang di dunia. Orang-orang yang
berbahagia ini percaya bahwa. Allah ingin mereka mem-
bagikan kepada orang lain jawaban yang telah mereka dapat.
Mereka juga yakin saudara memerlukan keterangan yang pen-
ting untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan
masalah saudara sendiri dan menemukan cara hidup yang
terbaik untuk saudara.

Mereka telah mempersiapkan buku ini untuk memberi
saudara keterangan itu. Saudara akan melihat bahwa buku
ini didasarkan pada kebenaran-kebenaran asasi ini:

1. Saudara memerlukan suatu Juruselamat. Bacalah Roma
3:2,3; Yehezkiel18:20.

2. Saudara tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Baca-
lah I Timotius 2:5; Yohanes 14:6.

3. Allah ingin supaya isi dunia ini diselamatkan. Bacalah
Yohanes 3:16, 17.

4. Allah mengutus Yesus yang memberikan nyawa-Nya
untuk menyelamatkan mereka yang percaya pada-Nya.
Bacalah Galatia 4:4-5; I Petrus 3:18.

5. Alkitab menunjukkan kepada kita cara keselamatan
serta mengajar kita bagaimana bertumbuh dalam kehi-
dupan Kristen. Bacalah Yohanes 15:5; Yohanes 10:10;
IIPetrus 3:18.

6. Saudara yang harus memutuskan nasib kekal saudara.
Bacalah Lukas 13:1-5; Matius 10:32-33; Yohanes 3:35-
36.
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Buku ini memberi tahu saudara bagaimana memutuskan
nasib kekal saudara dan saudara diberi kesempatan untuk
menyatakan keputusan saudara. Juga, buku ini berbeda de-
ngan buku lain karena saudara diberi kesempatan untuk
menghubungi orang yang mempersiapkan buku ini. Jika sau-
dara ingin bertanya, atau menjelaskan keperluan dan perasaan
saudara, tulislah kepada mereka.

Di belakang buku ini terdapat sebuah kartu yang disebut
Kartu Keputusan. Bila saudara telah membuat keputusan,
isilah kartu tersebut dan kirimlah sesuai petunjuk di situ.
Kemudian saudara akan menerima lebih banyak pertolongan.
Saudara boleh juga memakai kartu itu untuk mengajukan
pertanyaan atau permohonan doa atau meminta keterangan.

Kalau tidak ada kartu dalam buku ini, tulislah kepada
alamat yang diberikan dan saudara akan menerima jawaban
pribadi.
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