
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.
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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.



18 Siapakah Yesus?

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.


