
Allah: Ciri-Ciri Moral
dan Karya-Nya

Apakah saudara bertanya-tanya ketika membaca dalam surat ~abar ten-
tang peristiwa menyedihkan yang menimpa kehidupan seorang Kristen? Per-
nahkah saudara melihat seorang fasik (jahat) memperoleh sukses hesar dan
kekayaan melalui praktek-praktek curang, lalu bertanya-tanya meng.ipa Allah
memhiarkan hal seperti itu terjadi? Sering kita merasa cemas ketika melihat
sesual u yang nampaknya tidak adil dan kita mempertanyakan kebaik an Allah.

Apabila kita memahami dengan lebih jelas ciri-ciri moral Allah - kasih
dan kekudusan-Nya - dan bagaimana Ia bekerja dalam dunia dewasa ini, kita
menemukan bahwa ada tujuan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita.
Tujuan Allah ialah mempersiapkan kita bagi kerajaan-Nya yang kekul, dan Ia
sedang giat bekerja dalam kehidupan kita dewasa ini untuk mencapai tujuan itu.

Dalam pasal ini kita akan menelaah ciri-ciri moral Allah dan melihat bahwa
Allah vang menciptakan kita sedang giat memelihara ciptaan-Nya dan menye-
diakan semua yang perlu untuk membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Namun,
Ia mengizinkan kita mengadakan pilihan-pilihan sendiri dan memikuil anggung
jawab bagi pilihan yang kita buat. Marilah kita membuka hati kepada-Nya
sementara menimbangkan - dalam pasal ini - betapa Ia mengasihi kita dan
bagaimana Ia memerintah ciptaan-Nya.
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ikhtisar pasal

Ciri-Ciri Moral Allah
Karya Penciptaan Allah
Karya Pemerintahan Allah yang Berdaulat

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Membahas ciri-ciri moral Allah dan arti pentingnya bagi makhluk ciptaan-
Nya.

• Menggambarkan kegiatan Allah dalam ciptaan, pemeliharaan, dan pemerin-
tahan-Nya yang berdaulat atas alam semesta.

• Menerangkan alasan-alasan mengapa orang Kristen kadang-kadang men-
derita dengan ketetapan Allah sementara kejahatan nampaknya berlangsung
tanpa dihukum.

• Lebih mengasihi dan menghargai Allah akibat pemahaman yang lebih baik
mengenai ciri-ciri dan karya-Nya.

43



44 DASAR-DASAR KEBENARAN

kegiatan belajar

1. Pelajarilah uraian pasal dengan cara mengikuti prosedur yang sama seperti
dalam Pasal I. Sementara menjawab pertanyaan-pertanyaan da am uraian
pasal, pastikanlah untuk menuliskan jawaban saudara sendiri sebelum men-
c.iri jawaban yang terdapat pada akhir pasal.

2. Bila saudara telah menyelesaikan pasal ini, kerjakanlah soal- .oal untuk
menguji diri. Periksalah jawaban saudara dengan cara membanaingkannya
dengan jawaban yang terdapat pada akhir buku ini. Tinjaulah ke mbali per-
tanyaan yang salah dijawab.

uraian pasal

CIRI-CIRI MORAL ALLAH

Dalam Pasal I, kita mempelajari ciri-ciri hakikat Allah dan sifat-sifat
kodrat-Nya. Sekarang kita akan mempertimbangkan ciri-ciri moral Allah. Ini
adala h ciri-ciri yang dinyatakan dalam hubungan Allah dengan man usia. Ciri-
ciri ini meliputi kekudusan Allah dan kasih Allah. Pertama, kita akun melihat
kekudusan Allah.

Kekudusan Allah

Tujuan 1. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar yang menerangkan
makna kekudusan Allah.

~Jleh ciri-ciri apakah saudara ingin dikenali dalam lingkungan saudara?
Kikir': Suka bergunjing? Baik? Bersahabat? Allah ingin agar Ia dike nal di an-
tara bangsa-bangsa oleh ciri-ciri khusus. Ia ingin disebut Yang Kudus IYehezkiel
39:7)
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Kita telah belajar bahwa mustahil bagi Allah untuk melakukan kesalahan
intelektual karena Ia mahatahu. Oleh karena kekudusan-Nya mustahil bagi
Allah untuk melakukan kesalahan moral. Kekudusan adalah ciri Allah yang
menyatakan kesempurnaan diri-Nya. Kekudusan adalah dasar dari semua
tindakan-Nya. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan-Nya adalah benar dan baik.

Kata kekudusan mengandung arti keterpisahan. Oknum Ilahi yang sem-
purna itu terpisah dari dan ditinggikan mengatasi orang berdosa dan kejahatan.
Namun walaupun Allah kudus secara sempurna dan terpisah dari makhluk
ciptaan-Nya, namun Ia memelihara hubungan dengan manusia yang begitu
dekat dengan mereka. Kemudian, kita akan melihat bagaimana hal ini terjadi.

Kita dapat melihat kekudusan Allah dalam setiap sikap dan tindakan-Nya.
Kekudusan-Nya meliputi hal mengasihi yang benar dan membenci yang jahat.
Jadi, Allah berkenan kepada kebenaran dan kebaikan dan memisahkan Diri
dari yang jahat serta menghukumnya.

Keterpisahan Allah dari manusia perlu karena keberdosaan manusia.
Kebenaran ini diperlihatkan banyak kali dalam Perjanjian Lama. Allah meminta
Musa untuk memagari sekeliling gunung Sinai (Keluaran 19:12-13,21-25). Ia
hendak menyadarkan umat Israel bahwa manusia yang berdosa harus terpisah
dari Allah yang kudus.

Keterpisahan Allah dari manusia yang berdosa juga terlihat dalarn lam-
bang Kemah Perhimpunan atau Tabernakel yang dibangun Musa di padang
gurun atas perintah Allah. Salah satu bagian kemah itu ditutup oleh tirai
(Keluaran 26:33). Hanya satu orang diizinkan masuk ke dalam ruang ini, yaitu
seorang imam yang dikuduskan. Ia masuk sekali setahun untuk memercikkan
darah pada tutup pendamaian (lihat Imamat 16). Hal ini dilakukannya untuk
mengadakan penebusan bagi dosa umat Israel di hadirat Allah yang suci. Dengan
cara ini umat Allah melihat betapa bencinya Allah kepada dosa.

Ada banyak acuan lain dalam Perjanjian Lama yang menekankan
kekudusan Allah. Yesaya 59:2 dan Habakuk 1:13 mengajar bahwa dosa
memisahkan Allah dari manusia yang berdosa dan sebaliknya memisahkan
manusia berdosa dari Allah. Ayub 40:3-5 dan Yesaya 6:5-7 menunjukkan bahwa
jika kita benar-benar memahami kekudusan Allah, kita juga akan menyadari
betapa buruknya dosa. Ketika kita melihat kekudusan Allah yang tidak ter-
batas, maka timbullah penyesalan terhadap dosa, pengakuan dosa, dan keren-
dahan hati dalam diri kita masing-masing.
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1 Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan ayat-ayat Kitab Suci ya 19 disebut
di atus.

a M listah ii Allah berhubungan dengan sesuatu yang najis karena Ia .
adanya.

b Dosa mengakibatkan kita dari Allah.

c Pemahaman yang benar terhadap kekudusan Allah yang sempurn 1 seharus-
n) u membuat kita menyadari betapa .

Kekudusan Allah menjadi pokok dari banyak ayat Perjanjian I laru. Kita
telah melihat contoh-contoh dalam Perjanjian Lama bahwa manusia tidak mem-
puny.ii jalan masuk secara langsung kepada Allah ataupun memp .rolehnya
dengan usaha-usaha mereka sendiri. Dalam Perjanjian Lama, sean ng imam
yang telah dikuduskan mendekati kehadiran Allah untuk mengadakan pene-
busan bagi dosa-dosa umat. Sekarang penebusan dibuat melalui pengorbanan
Anak Allah, Yesus Kristus. Menurut Roma 5:2 dan Efesus 2:13-18, l ita harus
datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Pertama Petrus 3: 18 merr beritahu-
kan bahwa segenap dosa dan kesalahan kita telah ditutupi dan dit, -bus oleh
Juruselamat kita yang benar, agar kita dapat masuk ke hadirat Al ah.

2 Ayat-ayat Kitab Suci mengajar bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke
hadirat Allah yang suci ialah melalui penebusan yang dikerjakan o eh
a) seorang imam yang dikuduskan.
b) usaha kita sendiri untuk menjadi kudus.
c) Juruselamat kita Yesus Kristus.

KIta tidak dapat berbicara tentang kekudusan Allah tanpa menye but juga
kebenaran dan keadilan-Nya. Banyak sarjana Alkitab menggolongkan 1eduanya
secara rerpisah sebagai sifat-sifat khas Allah, tetapi kebenaran dan keadilan
sebenarnya merupakan akibat langsung dari kekudusan Allah. Keduanj a adalah
segi-segi kekudusan Allah yang kelihatan dalam perlakuan-Nya er hadap
manusia.

Pertama, kekudusan Allah dinyatakan oleh kebenaran. Ia telah menetapkan
pemenntahan moral dalam dunia. Ini berarti Ia telah memberikan hukum-
hukum yang adil (tidak berat sebelah dan benar) kepada manusia untuk ditaati.
Kedua, kekudusan-Nya dinyatakan oleh keadilan. Ia memberlakukan hukum-
hukum-Nya dengan adil. Ia memberikan pahala kepada mereka yang menaati
hukum hukum-Nya dan menghukum yang melanggar.
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Kebenaran Allah ditunjukkan oleh kasih-Nya akan kekudusan pada
manusia. Allah tidak hanya kudus, tetapi menuntut kekudusan pula dari umat-
Nya. Keadilan-Nya dinyatakan dalam penghukuman-Nya terhadap dosa. Karena
Ia tidak dapat menenggang dosa, maka Ia harus menghukum orang berdosa.

3 Bacalah Ibrani 12:10, 14 dan jawablah pertanyaan ini: Apakah yang ditun-
tut Allah dari saya sesudah menjadi seorang Kristen dan berbalik dari jalan-
jalan yang berdosa?

Kekudusan sebagai ciri kehidupan Kristen adalah lebih dari sekedar tidak
berbuat hal-hal yang salah. Kekudusan juga adalah melakukan apa yang benar.
Dalam bentuk tindakan, kekudusan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari
yang benar dan melakukan sesuatu bagi orang lain atas dorongan kasih Allah.
Ini membangkitkan di dalam kita perhatian kepada orang di sekitar kita.

Sebagai contoh, kita dapat memelihara ketaatan kepada Tuhan sementara
melayani kebutuhan orang lain. Kita tidak perlu mengorbankan prinsip-prinsip
Kristen agar dapat melayani orang lain. Perumpamaan Yesus dalam Lukas
10:29-37menggambarkan ideal (ukuran kesempurnaan) Kristen yang seyogyanya
kita terapkan dalam kehidupan kita. Perumpamaan ini juga menunjukkan jenis
kegiatan yang mencerminkan ideal-ideal kita dalam cara yang praktis kepada
sesama manusia.

4 Bacalah Lukas 10:29-37. Tulislah dalam buku catatan saudara, siapa di an-
tara ketiga orang ini menyatakan kekudusan sebagai ideal Kristen dalam tin-
dakannya dan mengapa: orang Lewi, orang. Samaria, atau imam itu.

Sebagaimana telah kita lihat dalam Ibrani 12:10dan 14, Alkitab mendorong
kita untuk menjalani kehidupan yang kudus atau terpisah. Seorang Kristen dapat
menaati perintah ini dan, serentak dengan itu, melibatkan diri dalam kehidupan
masyarakat seperti ajaran Yesus dalam Matius 5:13-16. Ayat ini menyatakan
bahwa kita tidak boleh kehilangan kekudusan, tetapi harus menjadi teladan
bagi orang lain. Jadi, seorang Kristen tidak akan terlibat dalam hal-hal yang
dilarang Perjanjian Baru: Akan tetapi, ia akan melakukan semua yang mungkin
untuk melayani keluarga dan tetangganya dan menunjukkan bahwa ia memper-
dulikan mereka.
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5 Ketika kita mempertimbangkan kebenaran dan keadilan Allah, k ta melihat
contoh yang baik tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak-
anak kita. Yang mana di antara hal-hal ini akan kita lakukan? (Pilihlah jawaban
yang terbaik.) Kita akan
a) sel ing menghukum anak-anak kita untuk mengingatkan bahwa me reka harus

senantiasa berkelakuan baik!
b) berlaku adil dalam tuntutan-tuntutan kita, memberikan hadiah bila mereka

taat dan menghukum bila mereka tidak taat.
c) memperingatkan bahwa mereka akan dihukum bila tidak taat, na nun tidak

pernah melaksanakannya karena ini akan membuat mereka meragukan kasih
savang kita kepada mereka.

Pertanyaan No. 5 mengingatkan bahwa kita perlu menge ahui dan
. memahami prinsip alkitabiah tentang disiplin. Menurut Firman AlIa 1, seorang

yang tidak mendisiplinkan anaknya jika diperlukan, ia membantu kematian
anak tersebut (Amsal 19:8). Ibrani 12:6 dan Wahyu 3:19 mengajar banwa Allah
menghajar orang yang dikasihi-Nya. Jika kita sungguh mengasihi anak-anak
kita, maka kita akan mendisiplinkan mereka demi kebaikan mereka se idiri (lihat
Ibrani 12:5-11).

6 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR tentang arti kekudusan
Allah.
a Kekudusan adalah ciri Allah yang menyatakan kesempurnaan moral-Nya.
b Allah tidak dapat memelihara hubungan yang rapat dengan umat-Nya oleh

karena kekudusan-Nya yang tak terbatas.
c Gagasan kekudusan meliputi kasih akan yang baik dan ketaatan kepada

hu kum-hukum Allah serta kebencian terhadap dosa.
d Pada masa Perjanjian Lama, Allah menyatakan secara jelas bahw a Ia tidak

akan memisahkan Diri dari umat-Nya walaupun mereka berbuat dosa.
e Cara Allah memerintah umat-Nya merupakan akibat dari watak moral-Nya.
f Karena Allah adil, Ia tidak hanya memberikan keadilan ilahi tetapi

menyediakan juga jalan penebusan, jika orang gagal mematuh I hukum-
hukum-Nya.

I Gagasan kekudusan hanyalah berarti tidak melakukan yang salah.

Kasih Allah

Tujuan 2. Memilih pernyataan yang benar tentang arti kasih Allah kepada kita
dan bagaimana kasih itu dinyatakan.
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Andaikan seorang pemuda memberitahukan seorang gadis bahwa ia men-
cintainya. Namun, sesudah mereka menikah, yang dilakukannya hanyalah
bersungut-sungut kepada isterinya. Ia tak pernah memperhatikan hal yang pen-
ting bagi wanita ini, dan tidak berusaha menunjukkan kebaikan hati kepadanya.
Bagaimana penilaian saudara terhadap kasih pemuda ini kepada isterinya?

Allah tidak seperti itu. Ia sangat mengasihi kita dan menunjukkannya
bukan hanya dengan perkataan dan janji, tetapi juga dengan perbuatannya.

Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapat kasih Allah.
Tidak ada sesuatu yang dapat kita katakan atau kerjakan yang mengakibatkan
Allah wajib mengasihi kita. Kasih adalah bagian dari tabiat-Nya. Ia mengasihi
dunia. Ia mengasihi kita.

Allah menyatakan secara praktis betapa besarnya kasih-Nyakepada kita. Seba-
gian orang mendaftarkan kebaikan, belas kasihan, kesabaran dan kesetiaan sebagai
sifat-sifatAllah yang terpisah, tetapi saya menganggapnyasebagaibagian dari kasih-
Nya. Barangkali saudara dapat berpikir tentang segi-segilain dari kasih Allah yang
boleh ditambahkan pada daftar di atas. Sifat-sifat ini menunjukkan betapa penting-
nya kita bagiAllah dan mengingatkankita betapa besarnyaperhatian-Nyakepada kita.
7 Bacalah Yohanes 3:16; 17:24; 1 Yohanes 4:9-10; dan Wahyu 1:4-5. Ayat-
ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah aktif. Tindakan apakah yang
mengungkapkan kasih ini?

8 Bacalah Yohanes 13:34-35;14:15; 15:13-14;dan I Yohanes 5:2-3. Dengan kata-
kata saudara sendiri, tuliskan dua cara untuk menyatakan kasih kita kepada Allah.

Dalam Perjanjian Lama, Allah sering digambarkan sebagai pejuang yang
perkasa dan kuat. Saya kagum melihat Dia dalam gambaran ini juga sebagai
Allah yang penuh kasih. Salah satu contoh yang mengherankan tentang kasih-
Nya menunjukkan Tuhan sebagai pemusnah yang penuh dengan murka dan
hendak menghancurkan suatu kota yang jahat, tetapi Ia enggan - Ia menahan
diri. Mengapa Ia tidak segera melaksanakan rencana-Nya? Bukankah tembok-
tembok kota telah runtuh dan tidak ada lagi yang menghalangi? Akan tetapi,
ada sesuatu yang menahan Dia - kasih-Nya bagi orang-orang jahat ini. Inilah
yang dikatakan-Nya, "Aku mencari-cari di tengah-tengah mereka seorang yang
hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-
Ku supaya jangan Kurmisnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya" (Yehezkiel
22:30). Jikalau ada seorang benar memohonkan belas kasihan daripada-Nya,
Ia pasti akan menyelamatkan kota itu. Betapa besarnya kasih yang ditunjukkan!
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Daud, Yesaya, dan Yeremia mengetengahkan Allah sebagai seorang bapak.
Perhatian yang penuh kasih dari seorang ayah yang baik terhadap anak-anaknya
menyebabkan ketiga nabi ini membuat perbandingan tersebut. Dau.i berkata
bahw a Allah itu baik kepada anak-anak-Nya. Ia ingat bahwa mereka' idak ber-
daya iMazmur 103:13-14). Yesaya berpikir tentang Allah sebagai bcpak yang
berbelas kasihan (Yesaya 63:16; 64:8). Yeremia melihat Allah sebagai bapak
yang, setelah menghukum anak-anak-Nya yang tidak taat, memimpin mereka
dengan lembut pulang ke rumah (Yeremia 31:7-9).

Iralam Perjanjian Baru kita melihat contoh terbaik tentang kasih Allah.
Ketika Yesus datang ke dunia untuk dihukum karena dosa kita, Ia menyatakan
upah dosa yang dahsyat (kematian). Ia menyediakan keselamatan kita dengan
harga yang tak ternilai - nyawa-Nya sendiri (Yohanes 3: 16-17). Kan 'na Allah
mengasihi kita sedemikian rupa, Ia tidak akan mengizinkan terjadiny a sesuatu
dalam kehidupan kita yang tidak dapat dikerjakan-Nya untuk kebai kan kita,
apabila kita mengasihi Dia. Kita boleh yakin akan kasih-Nya dalam keadaan
apapun. Kasih-Nya melepaskan kita dari ketakutan dan siksaannya (1 Yohanes
4:18; .2 Timotius 1:7).

9 Dalam buku catatan saudara, daftarkan semua ciri Allah ya!rg dapat
ditemukan dalam Yesaya 43: 1-5. Saudara akan menemukan tiga di amura sifat-
sifat kodrati Allah dan dua sifat moral-Nya.

10 Apakah saudara mempunyai sahabat-sahabat yang tidak menginsafi bahwa
Allah mengasihi mereka? Bacalah Matius 24:14; 28:19; dan Kisah Para Rasul
1:8. Berdasarkan ayat-ayat ini, tulislah dalam buku catatan tanggung jawab
saudar a bagi mereka yang tidak mengetahui kasih Allah.

" ehezkiel 18:1-32 mengungkapkan kasih Allah yang besar kepa la umat-
Nya. Walaupun mereka kadang-kadang gagal mengenali penyebab dari
kesukaran mereka, Allah menjelaskan bahwa yang diinginkan-Nya dal i mereka
ialah l,etaatan dalam pelayanan. Hukuman diberikan untuk menarik perhatian
mereka dan menghasilkan pemulihan dan penyembuhan dalam h rbungan
mereka dengan Allah. Ayat 31 dan 32 menunjukkan derajat kasih Allah bagi
Israel Jan kerinduan-Nya yang tak habis-habisnya untuk keselamatan UJ nat-Nya:

" Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap
AI-.udan perbaharuilah hatimu dan rohmu! Mengapakah kamu akan
mati, hai kaum Israel? Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian
seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah Firman Tuhan A [lah.
Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup!"
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11 Pilihlah pernyataan yang benar tentang apa artinya kasih Allah bagi kita
dan bagaimana kasih itu dinyatakan. Kasih Allah
a) menyatakan bahwa bagaimanapun tanggapan orang kepada-Nya, Ia akan

memaafkan dosa mereka.
b) menyatakan kebaikan, belas kasihan, panjang sabar dan kasih karunia Allah

dalam hubungan-Nya dengan manusia dan diungkapkan secara aktif sebagai
pengampunan dosa.

c) menghasilkan hukuman dan dinyatakan dalam penolakan-Nya untuk mena-
han Diri dan memberikan kesempatan lain kepada manusia untuk taat
kepada-Nya.

KARYA ALLAH DALAM PENCIPTAAN

Tujuan 3. Memilih pernyataan yang menerangkan karya cipta Allah dan arti-
nya bagi kita.

Sekarang kita akan mempertimbangkan karya Allah: 1)Karya cipta-Nya,
2) pemerintah-Nya yang berdaulat atas alam semesta yang meliputi pemeliha-
raan-Nya terhadap ciptaan, dan 3) takdir-Nya (penetapan lebih dahulu) yang
menghasilkan maksud-Nya yang kekal. Pertama, kita akan melihat ajaran
Alkitab tentang penciptaan-Nya akan segala sesuatu.

Orang sering kali terkenal dalam sejarah bukan karena siapa mereka itu,
tetapi karena apa yang mereka kerjakan. Sebagai contoh, Nyonya Marie Curie
bukannya termashyur karena ia adalah anggota keluarga raja, tetapi karena
ia ahli ilmu alam dan kimia yang menemukan radium dan polonium.

Kebalikannya, Pencipta Agung alam semesta adalah penting bagi kita
karena siapa Dia itu. Serentak dengan itu, apa yang dilakukan-Nya (karya cipta-
Nya) sangat penting bagi kita. Karya Allah yang mula-mula ialah penciptaan
alam semesta (Kejadian 1 dan 2).

Melalui daya cipta-Nya Allah mengadakan alam semesta, baik yang keli-
hatan maupun yang tidak kelihatan. Ini meliputi sistem-sistem alam bendawi
(matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, dan sebagainya) dan segenap
makhluk, termasuk semua makhluk rohani kecuali diri-Nya sendiri. Penciptaan
ini dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab sebagaimana akan kita lihat.

Kisah Alkitab mengungkapkan serentetan tindak penciptaan yang bersama-
sama menjadi suatu proses penciptaan yang besar (Kejadian 1, 2, dan Mazmur
33:6). Fakta penciptaan mempunyai arti bagi kehidupan kita dalam beberapa
cara:
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1. Pengetahuan bahwa Pencipta alam semesta sudah ada sebelum selGuayang
lain seharusnya membuat kita kagum akan kebesaran dan kemuliaan Allah
yang kekal dan menyadarkan kita akan kekecilan kita sendiri bi la diban-
dingkan dengan Dia.

2. Tuhan segala ciptaan memiliki hak yang sah untuk menuntut peny embahan
dan pelayanan yang penuh ketaatan.

3. Dalam penciptaan kita melihat penyataan umum Sang Pencip -4, yaitu
hikmat, kuasa, dan perhatian-Nya terhadap ciptaan (Roma 1:1820).

4. Ajaran alkitabiah tentang penciptaan mendasari iman kita, kan na tidak
mungkin kita menyerahkan diri demi keselamatan kekal kepada kuasa yang
lebih kecil daripada Pencipta yang dinyatakan dalam Kitab Suci

Kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa Allah merancang dan mencip-
takan -egala sesuatu. Ia melakukannya untuk kemuliaan-Nya sendiri (lihat Maz-
mur 19:1; Yesaya 43:7; 48:11; Wahyu 4:11). Manusia menempuh hidup ini un-
tuk mengejar kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan, tetapi kebahagiaan yang
sejati diperoleh apabila kita berusaha memuliakan Tuhan. Kita diciptakan un-
tuk tujuan tersebut dan itulah kunci menuju kebahagiaan.

Seorang kawan pernah mengeluh kepada saya bahwa ia tidak merasa
bahagia karena belum dapat melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. Saya
bertanya kepadanya, "Apakah tujuan utama hidupmu ialah memuliakan Allah
melalui apa yang engkau lakukan? Apakah engkau rela mengizinkan te -jadinya
apa saja agar tujuan itu tercapai?" Kawan saya menyadari bahwa ambisinya
sendiri untuk melakukan sesuatu yang besar sesungguhnya merupakan tujuan
terpenting dalam hidupnya. Ia hanya menipu dirinya sendiri dengan pemikiran
bahwa ia hendak melakukannya bagi Allah. Yesus berkata, "Karena barang-
siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akar] menye-
lamatkannya" (Markus 8:35). Kita diciptakan untuk memuliakan A' lah.
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Dalam masyarakat tertentu, alam semesta dipandang sebagai kekal, dengan
sejarahnya yang bergerak menuruti daur penciptaan, penghancuran, dan pen-
ciptaan ulang. Satu-satunya tujuan manusia yang sesungguhnya dalam masya-
rakat semacam ini adalah pembebasan dari keberadaan yang penuh rasa putus
asa. Gagasan alkitabiah tentang alam semesta ialah bahwa alam semesta mem-
punyai permulaan (penciptaan segala sesuatu), tujuan (penyelamatan manusia
melalui Yesus Kristus), dan janji hidup kekal dalam kerajaan Allah. Kedua pan-
dangan ini dilukiskan dalam bagan ini:

SALIB TUJUAN KITA

PANDANGAN
DAUR PANDANGAN ALKITABlAH

12 Dalam buku catatan saudara, jelaskan perbandingan kedua pandangan ini
dengan pandangan yang dianut kebanyakan orang yang saudara kenal. Bagai-
manakah pandangan masyarakat saudara dibandingkan dengan pandangan
Alkitab?

Tindak penciptaan Allah tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan-
Nya di masalampau. Yohanes 3:3; 2 Korintus 5:17; Galatia 6:15; dan Mazmur
51:12 menyatakan bahwa Allah menyucikan hati orang-orang yang bertobat
dari dosa dan datang kepada-Nya dengan iman. Ayat-ayat ini juga menyatakan
bahwa apabila seorang ~erpaling kepada Allah untuk keselamatan, ia dilahirkan
kembali dan menjadi ciptaan yang baru. Jadi, tindak penciptaan meliputi
kelahiran secara rohani yang terjadi ketika seorang menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamat.
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13 Lmgkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Ka' ya cipta Allah mengungkapkan ciri-ciri Allah secara umum kepada

manusia.
b Ciptaan menyadarkan kita akan kebesaran Allah serta kemuliaan-Nya yang

kekal dan kekecilan kita bila dibandingkan dengan Dia.
c Penyataan Allah melalui tindakan-tindakan penciptaan-Nya tidak menun-

tut Tanggapan dari manusia.
d Pengetahuan akan kuasa dan kodrat Allah seperti yang ternyata da am pen-

ciptaan seharusnya menyebabkan kita memuliakan Dia.
e Tindakan-tindakan penciptaan Allah terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa

yan g dicatat dalam Kejadian 1 dan 2.

KARYA PEMERINTAHAN ALLAH YANG BERDAULAT

Tujuan 4. Menerapkan prinsip-prinsip dalam situasi kehidupan dan memilih
definisi yang benar daripemerintahan Allah yang berdaulat G tas alam
semesta.

P, ncipta Agung alam semesta berdaulat atas segala sesuatu yang die tptakan-
Nya. A, pakah arti hal ini? Kata agung berarti' 'tertinggi dalam kedudukan atau
wewenang; tertinggi dalam derajat atau mutu. Allah unggul dalam se gala hal
dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada. Kata berdaulat berarti "bebas
dari pengawasan dari luar; kuasa untuk bertindak sesuai kehendak diri sendiri. "

Ja.li, kedaulatan Allah menggambarkan pemerintahan tertinggi AJah atas
alam -ernesta (l Timotius 6:15). Kedaulatan-Nya dinyatakan dalam hal
menga: ahkan peristiwa-peristiwa alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya
(Efesus 1:11). Dengan jelas Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah: 1) sebagai
Pencipr a, Ia memiliki hak untuk memerintah atas kita (l Tawarikh 29: 11 Matius
20:15; Yehezkiel 18:4); 2) Ia melakukan apa yang dikehendaki atau lisukai-
Nya (Mazmur 115:3; Daniel 4:35); 3) semua yang dilakukan-Nya bertujuan
(Roma 8:28; Yesaya 48:11).

Suatu hari, saya membaca dalam surat kabar tentang pembunuhan yang
kejam terhadap diri seorang gadis kecil yang manis berusia lima tahun.
Bagaimana hal ini dapat terjadi jika Allah sesungguhnya baik, berdau at, dan
memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh-Nya? Mengapa
Ia mengizinkan hal semacam ini terjadi? Kita akan menemukan jawab ln bagi
pertany aan-pertanyaan ini sementara kita mempertimbangkan berbagai segi
pemenntahan Allah yang berdaulat atas alam semesta. Kedaulatan Allah
meliput pemeliharaan alam semesta dan takdir (penetapan lebih dahulu). Per-
tama, kita akan mempertimbangkan pemeliharaan-Nya terhadap alam semesta.
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Pemeliharaan Terhadap Alam Semesta

Tidak ada arsitek, yang bagaimanapun pandainya, mampu merancang
rumah yang tak akan pernah lagi memerlukan perbaikan. Tidak ada penanam
bunga yang menanam benih bunga tanpa juga memeliharanya dengan cara
memangkas, mencabuti rumput, dan menyiram. Alkitab mengajar bahwa alam
semesta juga perlu dipelihara (Kisah 17:28; Ibrani 1:3).

Allah, secara aktif, memelihara alam semesta. Alkitab menunjukkan bahwa
sesudah penciptaan, Allah melanjutkan kegiatan-Nya dengan cara memelihara
segala sesuatu (Mazmur 104). Pemeliharaan ini meliputi manusia dan hewan
(Mazmur 36:7) dan perlindungan terhadap orang yang benar dan adil (Amsal
2:8).

Rasul Paulus berkata, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita
ada" (Kisah 17:28). Allah tidak mungkin berdaulat jika sesuatu ada atau ter-
jadi dalam alam semesta di luar kehendak dan kuasa-Nya. Ayat-ayat Kitab Suci
seperti Nehemia 9:6 dan Mazmur 145:14-16mengajar bahwa Allah secara aktif
terlibat dalam pemeliharaan segala sesuatu. Ayat-ayat lainnya menyatakan
bahwa Tuhan memelihara umat-Nya (Ulangan 1:30-31; Mazmur 31:21; 34:16,
18, 20; Yesaya 43:2).

Kita harus menyadari bahwa pemeliharaan ilahi adalah perlu karena segala
sesuatu yang diciptakan Allah, baik dalam keberadaan maupun tindakan,
bergantung secara mutlak kepada-Nya. Ciptaan tidak memiliki kuasa dalam
dirinya sendiri demi kelangsungan keberadaannya. Ciptaan ada dan hidup terus
karena kehendak Sang Pencipta. Segenap alam semesta ditopang atau terpelihara
oleh Firman-Nya yang penuh kekuasaan (Ibrani 1:3).

Walaupun segala sesuatu ada dan berlangsung oleh kehendak Allah, namun
Ia telah memberikan kepada masing-masing ciptaan sifat-sifat khusus yang
menunjang pemeliharaannya. Dalam dunia benda, Ia bekerja melalui sifat-sifat
dan hukum-hukum yang kita namakan "hukum-hukum alam." Dalam dunia
pikiran, Ia bekerja melalui sifat-sifat atau kemampuan otak. Ia telah mem-
berikan kita kemampuan untuk berpikir, merasa, dan memilih. Allah bekerja
melalui semuaini dalam urusan-Nya dengan kita. Dalam memelihara dunia,
Allah tidak mengganggu apa yang telah ditetapkan-Nya dalam penciptaan. Ia
sekedar memelihara apa yang telah diciptakan-Nya.
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14 (pilihlah jawaban yang benar.) Pemeliharaan Allah terhadap ciptaan-Nya
berarti
a) Ia rnemiliki kuasa yang terbatas untuk mengganti sesuatu yang menj idi rusak.
b) Ia terlibat secara aktif dalam pemeliharaan segala sesuatu.
e) Masing-masing ciptaan mempunyai kemampuan memelihara dirinj a sendiri.
d) Ia memberikan sifat-sifat yang diperlukan oleh setiap ciptaan dan bekerja

melalui sifat-sifat ini dalam memelihara segala sesuatu .
.e) Oleh kehendak Allah, segala sesuatu dalam alam semesta ini ada dan terus

hidup.
f) Ia menyediakan pemeliharaan dan perlindungan bagi umat-Nya.
g) Ia hanya memperhatikan pemeliharaan bagi orang benar.

Takdir (Penetapan lebih dahulu)

Tujuan 5. Mengenali maksud-maksud, unsur-unsur, dan akibat-akibat takdir
Allah.

Segi lain dari pemerintahan Allah yang berdaulat ialah takdir (p metapan
lebih dahulu). Walaupun istilah ini mencakup gagasan pemeliharaar, namun
artinya lebih luas dari pemeliharaan. Istilah ini juga berarti kemampuan Allah
untuk melihat ke depan, melihat lebih dahulu, dan membuat rencana -ebelum-
nya. Ini menunjuk kepada kemampuan Allah untuk mewujudkan tujuan akhir
dalam ciptaan, yaitu mendirikan kerajaan-Nya di bawah pernerintah.m Yesus
Kristu \. Ini juga berbicara tentang kegiatan Allah untuk memelihar 1, mem-
perhatikan, dan memerintah ciptaan-Nya. Bagaimana Ia melakukan s ernua ini
merupakan rahasia, tetapi ada hal-hal tentang takdir Allah dalam h (bungan
dengan kehidupan kita yang kita tahu:

I. Allah terlibat secara pribadi dalam dunia yang diciptakan-Nya.
2. Ia menyebabkan segala sesuatu dalam alam bergerak sesuai mak .ud-

Nya,
3. Ia memberikan kemampuan dan dorongan kepada manusia ul 1 uk

berfungsi sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab der gan
kebebasan untuk memilih di antara yang baik dan jahat.

4. Jika manusia memilih keselamatan yang ditawarkan-Nya, Allah t .Iah
menyediakan baginya hidup kekal dengan segenap sukacita jan
kemegahan yang berasal dari keagungan-Nya.
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Maksud-Maksud Takdir

Ada beberapa maksud dari pengaturan takdir Allah yang menyangkut
hubungan Allah dengan makhluk ciptaan-Nya yang mengasihi dan taat kepada-
Nya.

1.Pengaturan Allah diwarnai oleh perhatian-Nya kepada kita. Banyak ayat
Kitab Suci mengungkapkan bahwa Allah mengatur dengan maksud untuk mem-
bahagiakan umat-Nya. Mazmur 84:12 menyatakan, "Ia tidak menahan
kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela." Ayat-ayat lain seperti Kisah
Para Rasul 14:17 dan Roma 8:28 juga mengungkapkan perhatian Allah bagi
kebahagiaan dan kesejahteraan kita.

2. Pengaturan Allah diwarnai oleh perhatian-Nya bagiperkembangan men-
tal dan moral umat-Nya. Hubungan Allah dengan umat-Nya sepanjang sejarah
meliputi proses mendidik mereka agar menyadari: 1) apa yang dituntut-Nya
dari mereka; 2) bahwa tabiat-Nya adalah kudus; 3) bahwa dosa merupakan
kejahatan terhadap Allah; dan 4) bahwa Ia menawarkan keampunan bagi dosa
dan pendamaian (pemulihan hubungan) dengan diri-Nya sendiri. Pada zaman
dahulu, Ia mengizinkan hal-hal seperti talak karena umat-Nya belum dewasa.
Markus 10:5 berbicara tentang hal ini. Hukum-hukum Perjanjian Lama dan
sistem peraturan imamat merupakan bagian dari proses pendewasaan ini. Hal-
hal ini mempersiapkan jalan untuk penyataan Anak Domba Allah (Yesus) yang
menghapus dosa dunia. Seluruh takdir Allah dalam memimpin umat-Nya
kepada kedewasaan rohani dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka men-
jadi milik-Nya yang khusus.

3. Pengaturan Allah mempunyai tujuan utama yaitu kemuliaan Allah sen-
diri (Efesus 1:11-14). Seluruh kesempurnaan-Nya dinyatakan melalui penga-
turan-Nya. Ini berarti bahwa takdir ilahi-Nya mengungkapkan sifat-si fat-Nya
kepada kita. Sebagai contoh, kasih-Nya dinyatakan dalam persediaan-Nya bagi
makhluk-makhluk-Nya, terutama dalam hal menyediakan penebusan melalui
Anak-Nya. Kebenaran-Nya dinyatakan, baik dalam hukum-hukum alam
maupun dalam memenuhi janji-janji-Nya dalam Firman-Nya. Kekudusan dan
kebenaran-Nya dinyatakan dalam kebencian-Nya akan dosa. Kuasa-Nya ditun-
jukkan dalam karya penciptaan-Nya, penebusan, dan takdir. Hikmat-Nya
dilihat dalam cara Ia bekerja untuk mewujudkan maksud-maksud-Nya. Ketika
kita mengenali keajaiban Pencipta kita yang agung, kita memberikan kepada-
Nya kehormatan dan kemuliaan.



58 DASAR-DASAR KEBENARAN

15 Yang mana di antara pernyataan berikut merupakan arti yang benar dari
istilah takdir?
a) Pemeliharaan terhadap segala sesuatu yang olehnya Allah mer-iberikan

kepada masing-masing ciptaan-Nya kemampuan untuk memenuhi kl perluan-
nya sendiri tanpa bergantung kepada-Nya.

b) Pengaturan Allah yang olehnya Ia memelihara, memenuhi kebutuian, dan
mengarahkan ciptaan-Nya sebagai persiapan untuk kerajaan-Nya ya 19 kekal.

.16 Cocokkanlah maksud takdir (kanan) dengan penjelasannya (kir.),
a Karya-karya Allah dalam segala sesuatu dengan

perhatian kepada kesejahteraan umat-Nya.
b Allah membuat persediaan bagi pendidikan

manusia mengenai diri-Nya sendiri dan tuntutan-
tuntutan-Nya agar mereka menjadi milik-Nya
yang khusus.

oo oo c Demonstrasi sifat-sifat Allah mengungkapkan hal
lOi.

1) Kemuliaan Allah
2) Perkem bangan

mental lan mo-
ral uma

3) Kebahaj iaan
umat

Unsur- Unsur Takdir
Apakah unsur-unsur takdir itu? Banyak sarjana Alkitab meny arankan

bahwa ada tiga unsur dari takdir Allah. Namun, mereka menyadari ba hwa ada
tumpang tindih antara unsur-unsur ini dan bahwa ketiganya tidak pernah
dipisahkan dalam pekerjaan Allah. Ketiga unsur ini adalah pemel haraan,
persetujuan, pengaturan.

I. Pemeliharaan. Kita telah membahas pemeliharaan Allah sebagai bagian
dari pemerintahan yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah terlibat see ira aktif
dalam pemeliharaan umat-Nya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah bergan-
tung secara mutlak kepada-Nya. Akan tetapi, Ia telah memberikan si fat-sifat
kepada masing-masing ciptaan untuk menunjang pemeliharaannya sendiri. Ke-
jadian I:24-25 menyatakan bahwa Allah telah memperlengkapi setiap ciptaan
dengan ciri-ciri alamiah tertentu yang khas baginya. Masing-masing bertum-
buh, rnenjadi besar dan melahirkan keturunannya sendiri.

2. Persetujuan. Kata ini berarti "kesepakatan, kerja sama, atau izi 1." Arti
ini memberikan gagasan bahwa kuasa Allah bekerja sama dengan kuasu-kuasa
yang berada di bawah-Nya. Dalam Kisah Para Rasu117:28 dan 1 Korin us 12:6,
rasul Paulus mengisyaratkan bahwa tanpa izin Allah, tidak ada kekua an atau
manusia yang dapat melangsungkan keberadaannya atau kegiatannya. Jadi,
kuasa '\llah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kuasa manusi a tanpa
menghancurkan atau merampas kebebasan manusia. Manusia IT emiliki,
menguasai, dan memakai kemampuan-kemampuan kodratinya sementa "a Allah
memeh hara fungsi-fungsi alamiah pikiran dan tubuhnya.
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Karena AlIah adalah dasar keberadaan manusia, kita tidak dapat berkata bahwa
peranan manusia sama dengan peranan Allah. Di sini kita melihat sekali lagi suatu
rahasia yang pelik: Allah telah memberikan kepada manusia kemampuan atau
kuasa kodrati yang dapat dipakai untuk yang baik atau jahat. Bila kemampuan-
kemampuan kodrati ini digunakan dalam cara yang jahat, maka manusia itu sen-
dirilah yang bertanggung jawab karena Allah bukanlah penyebab tindakan jahat
manusia (Yerernia44:4 dan Yakobus 1:13-14).Allah mengizinkan tindakan manusia
dalam hal memberikan kepadanya kemampuan-kemampuan kodrati, tetapi jika
kemampuan-kemampuan ini diarahkan kepada yang jahat, maka manusia itu
sendirilah yang menyebabkannya. Suatu contoh dari izin Allah ialah peristiwa
yang menimpa Yusuf (Kejadian 45:5; 50:20. Di sini kita melihat bahwa walaupun
saudara-saudara Yusuf memakai kemampuan alamiah mereka untuk berbuat
jahat, namun Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Ia mengizinkan tindakan
mereka, tetapi Ia mengerjakan maksud-maksud-Nya sendiri melalui tindakan itu.

Paulus berkata bahwa Allah "di dalam segala sesuatu bekerja menurut
keputusan kehendak-Nya" (Efesus 1:11)dan bahwa Allah mengerjakan di dalam
kita "baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya" (Filipi 2: 13).
Ia memberikan kita pengertian tentang situasi hidup dan memimpin kita oleh
Roh-Nya. Ia memperingatkan kita tentang akibat kegagalan kita dan membu-
juk kita dengan lembut. Namun, Ia tidak menghina kebebasan kita dengan cara
memaksakan kehendak-Nya terhadap kita. Dalam pengalaman keselamatan,
Ia memulai pekerjaan-Nya yang indah dengan berdiri di luar pintu hati kita
sambil mengetuk, tetapi kitalah yang harus membuka pintu bagi-Nya (Wahyu
3:20). Lalu Roh Kudus datang untuk berdiam di hati kita. Ia menguasai
kehidupan kita selama kita tetap takluk kepada-Nya sebagai Tuhan. Hubungan
kita dengan Allah sebagai Tuhan kita berlangsung atas dasar kasih kepada-Nya
dan pilihan untuk menyerahkan kepada-Nya kendali kehidupan kita.

3. Pemerintahan. Ini menunjuk kepada kegiatan Allah untuk mengatur
dengan sasaran mewujudkan maksud-Nya yang ilahi. Sebagaimana telah kita
lihat, Allah mengatur dunia fisik melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan-
Nya. Ia mengendalikan manusia melalui hukum-hukum dan sifat-sifat pikiran
serta melalui pekerjaan Roh-Nya. Dalam melakukan hal ini, Ia memakai segala
macam pengaruh seperti keadaan, dorongan, ajaran, bujukan, dan teladan. Ia
bekerja secara langsung melalui Roh Kudus untuk mempengaruhi akal budi,
emosi, dan kehendak manusia.

Allah memerintah sekurang-kurangnya dalam empat cara. Pemahaman
terhadap cara-cara ini menolong kita melihat hubungan antara kehendak Allah
yang berdaulat mutlak dalam mengerjakan rencana-Nya yang ilahi dan kehen-
dak manusia yang bertindak secara bebas.
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langsung melalui Roh Kudus untuk mempengaruhi akal budi, t mosi, dan
kehendak manusia.

Allah memerintah sekurang-kurangnya dalam em] -at cara.
Pemahaman terhadap cara-cara ini menolong kita melihat hub rngan an-
tara kehendak Allah yang berdaulat mutlak dalam mengerjakai I rencana-
Nya yang ilahi dan kehendak manusia yang bertindak secar 3 bebas,

a. Kadang-kadang Allah tidak bertindak untuk menghalangi manusia
ketika melakukan apa yang dipilihnya. Ini tidak berarti bahwa Ia setuju
bila seseorang berbuat dosa, tetapi Ia tidak memaksakan kl asa-Nya
untuk menghalangi. Contoh dari hal ini diberikan dalam Ki .ah Para
Rasul 14:15-16 dan Mazmur 81:13-14.

l-. Kadang-kadang Allah mencegah manusia dari perbuatan dosa dengan cara
mempengaruhi mereka untuk tidak berbuat dosa. Contoh-contohn la adalah
Kejadian 20:6; 31:24; dan Hosea 2:6. Pemazmur berdoa untuk meminta
pertolongan semacam ini dalam Mazmur 19:13, TL, "Peliharaka ilah juga
hambamu daripada congkak (dosa keras kepala, Alk. bah. II ggris)."

c. Kadang-kadang, di bawah pimpinan ilahi, Allah mengatasi p.rbuatan
manusia yang jahat dan memanfaatkannya untuk mewujudk an hasil-
hasil yang baik. Kami telah memberikan satu contoh tentan ~ hal ini
dengan menunjuk kepada Yusuf. Saudara-saudaranya berbu it jahat,
tetapi Allah menggunakan hal itu untuk menghasilkan sesuatu y. .ng baik.

d Pada akhirnya, kadang-kadang Allah memutuskan untuk membatasi
dosa dan kejahatan. Ayat-ayat Kitab Suci seperti Ayub 1:12 dan 2:6
menunjukkan bahwa Allah menetapkan batas terhadap kegiat, m setan.
Paulus, dalam 1 Korintus 10: 13 mengatakan bahwa Allah rm mbatasi
juga ujian dan pencobaan yang harus ditanggung orang Kr steno

"1 akdir memberikan kita gagasan bahwa Allah memerintah sega a sesuatu
dalam kasih. Kasih ini mencapai pernyataannya yang tertinggi dala n ucapan
rasul Paulus, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala
sesual u untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi )ia, yaitu
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah" (Roma 8:281

17 C ocokkanlah unsur-unsur takdir (kanan) dengan penjelasannya (kiri) .
.... a Kuasa Allah bekerja sama dengan kuasa-kuasa di 1) Pemeliharaan

bawah-Nya dan mengizinkan mereka membuat 2) Persetujuan
pilihan sendiri, tetapi Ia tidak menjadi penyebab per- 3) Pem .rintahan
buatan jahat.

.... b Allah memerintah dalam cara yang akan mewujud-
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kan maksud-mak sud-Nya yang ilahi. Ini berarti
bahwa kadang-kadang Ia mencegah, mengatasi, atau
membatasi perbuatan-perbuatan yang jahat.

oo oo c Allah telah memberikan kepada masing-masing
ciptaan-Nya sifat-sifat kodrati. Ia bekerja melalui
sifat-sifat ini untuk memelihara mereka; segala
ciptaan-Nya bergantung secara mutlak kepada-Nya
untuk keberadaan mereka.

Akibat-Akibat Takdir
Bagaimana takdir mempengaruhi pengalaman pribadi? Banyak ayat

Alkitab mengungkapkan janji Allah untuk memberikan kelimpahan kepada
orang benar (lihat Imamat 26:3-13 dan Ulangan 28:1-14). Allah memang
memberkati umat-Nya - berkat-berkat-Nya terlalu banyak untuk disebutkan.

Tetapi orang benar sering bertanya-tanya, "Mengapa orang fasik hidup
berkelimpahan juga? Mengapa mereka luput dari hukuman?" Pemazmur men-
jawab bahwa 1) kemakmuran mereka hanya bersifat sementara, dan 2) pada
akhirnya Allah akan menghukum kejahatan mereka (Mazmur 37:16-22; 73:1-28;
lihat juga Maleakhi 3:13-4:3).

Jadi, kalau ada orang bertanya kepada saudara, "Mengapa Allah tidak
menghentikan semua tindak kekerasan?" saudara dapat menjawab dengan pasti,
"Tunggu saja dan lihat babak terakhir dari drama ini. Allah telah memulai
rencana-Nya untuk menyingkirkan hal mementingkan diri, ketiadaan harapan,
pemberontakan, dan kebusukan. Dalam rencana-Nya yang kekal tersedia berkat
dan kelimpahan bagi semua orang yang mengasihi Dia." Sementara itu, Allah
menangguhkan hukuman agar memberikan kesempatan kepada orang fasik un-
tuk bertobat (Roma 2:4; 2 Petrus 3:9).

Pertanyaan lain yang sering ditanyakan orang Kristen ialah, "Mengapa orang
percaya mengalami begitu banyak pencobaan jika Allah menguasai secara mutlak
peristiwa-peristiwa dalam hidup ini?" Alkitab mengungkapkan beberapa alasan:

1. Pencobaan mungkin diizinkan demi pertumbuhan rohani orang per-
caya (Mazmur 94: 12; Ibrani 12:5-13).

2. Pencobaan mungkin merupakan ujian sebagai persiapan untuk
pelayanan yang lebih besar (l Korintus 16:9; Yakobus 1:2-12).

3. Penderitaan juga akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah, bila
kita menanggapinya dengan cara yang benar (lihat Ayub 1,2 dan 42).

4. Pencobaan merupakan bagian dari panggilan Gereja (Yohanes 15: 18;
16:33; Kisah Para Rasul 14:22; 1 Petrus 4:12-19).
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(lieh karena Allah kadang-kadang campur tangan secara ak tf dalam
masalah-masalah manusia, maka kita tahu bahwa kita dapat mempengaruhi
kehid LIpan orang lain dengan efektif apabila kita berdoa. Musa memohon
kepada Allah dan umat Israel diselamatkan dari kehancuran. Elia bI rdoa dan
istana menjadi gempar. Ada banyak contoh dalam Perjanjian Lama clan Baru
tentang campur tangan Allah ketika orang berdoa. Allah bertinda c sebagai
jawaban langsung terhadap doa manusia. Ia melakukan hal-hal L un tanpa
didoakan seorang pun. Kadang-kadang Ia melakukan sesuatu yang 1elihatan-
nya bertentangan dengan apa yang kita doakan, karena dalam kedauh.ian-Nya,
Ia sedang bekerja untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik bagi kira. Henry
C. Thressen menyimpulkan semua ini dengan ucapan, "Bila kita tidak berdoa
untuk hal-hal yang dapat diperoleh melalui doa, kita tidak akan memperolehnya.
Bila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Ia akan melak Ikan hal
tersebut tanpa didoakan seorang pun. Jika kita berdoa memohonka 1 hal-hal
yang berlawanan dengan kehendak-Nya, Ia tidak mengabulkan doa k la. Jadi,
ada keselarasan antara maksud dan takdir Allah dengan kebebasan manusia"
(1979, hal. 129).

Demikianlah seperti telah kita lihat, orang Kristen kadaru -kadang
menderita sebagai akibat hidup dalam dunia yang jahat. Allah, yang menguasai
segala sesuatu, tidak selalu mencegah perbuatan jahat orang fasik. Baik orang
Kristen maupun bukan Kristen, dapat saja menderita sebagai akibat ke celakaan
atau kesembronoan. Allah tidak selalu mengesampingkan hukum-huk irn alam
yang hrasa ataupun kebebasan kita untuk memilih. Setiap orang yang hidup
dalam dunia bisa saja mengalami musibah dan pada akhirnya tundul kepada
kemauan. Sasaran kita bukanlah mewujudkan gagasan-gagasan kita sendiri ten-
tang kehidupan, tetapi hidup sedemikian rupa sehingga mendatangkan
kemuliaan bagi Allah. Kasih Allah untuk kita tidak pernah berubah dar la telah
berjanji akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita apabila
kita mengasihi Dia. Dengan pengetahuan ini, kita dapat rnempercaya kan diri
kita kepada Allah yang berdaulat dengan keyakinan bahwa alasan-alasan di
balik keadaan-keadaan yang didatangkan, diizinkan, ditentukan, atau dicegah
oleh-Nva, akan menjadi jelas bagi kita sebagaimana bagi Dia.

18 Sek arang, dengan kata-kata saudara sendiri, jawablah pertanyaan yang
diberikan pada permulaan bagian ini mengenai pemerintahan yang berdaulat,
"Bagaimana mungkin Allah mengizinkan pembunuhan terhadap seora 19 anak
kecil yang tak bersalah?" Tuliskan jawabannya dalam buku catatan s audara.

19 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan tuliskan 1 pada tempat di depan pernya-
taan yang merupakan contoh dari takdir Allah dalam berurusan dengan umat-
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Nya. Tuliskan 2 jika pernyataan itu merupakan contoh dari pilihan manusia
itu sendiri tanpa campur tangan Allah.

a Hakim-Hakim 15:16-19: Persediaan air bagi Simson yang haus.
b Kisah Para Rasul 24:24-26: Felix menangguhkan keputusan untuk

menerima Injil.
c Daniel 2: 10-23: Wahyu kepada Daniel.
d Kejadian 22: 13: Domba jantan yang tersangkut tanduknya pada semak

belukar.
e Hakim-Hakim 11:30-36:Yefta membuat nazar yang bodoh kepada Allah.

20 Terangkan akibat-akibat takdir Allah dan pemerintahan-Nya yang berdaulat
dalam setiap pernyataan berikut ini. Dasarkanlah jawaban saudara pada prinsip-
prinsip yang diajarkan dalam pasal ini. Pakailah buku catatan saudara.

a Gunawan menjadi pendeta di lingkungan yang dihuni kelompok-kelompok
penjahat yang kejam. Ia melayani dengan setia di lingkungan tersebut sam-
pai mati dibunuh sekelompok penjahat. Kematiannya menggoncangkan
masyarakat. Sebagai hasil dari teladannya, banyak kaum muda jalanan
mengenal Kristus sebagai Juruselamat mereka.

b Bambang hampir mati karena penyakit kanker, tetapi karena doa kawan-
kawannya ia disembuhkan secara ajaib.

c Sumadi sedang mendaki gunung yang terjal bersama kawan-kawannya ketika
ia tergelincir dan patah kakinya.

d Ratna diserang dan dipukul babak belur sementara ia pulang dari gereja.
Karena pengalaman ini, ia meningkatkan usahanya untuk membimbing orang
kepada Kristus.

e Yuwono, seorang anak berbakat, berlari keluar suatu rumah makan di tepi
jalan dan langsung ditabrak mobil berkecepatan tinggi sehingga ia meninggal.

f Hartono hidup bagi dirinya sendiri dan tidak berlaku jujur dalam urusan-
nya dengan orang lain. Namun demikian, ia kelihatan beruntung dalam segala
usahanya.

g Seorang utusan gerejawi mengalami kebocoran ban mobil sementara menuju
ke bandar udara, sehingga ia ketinggalan pesawat terbang. Kemudian, ia
mendengar berita bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan dan semua
penumpangnya tewas.
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soal-soal untuk menguji diri

BENAR·SALAH. Tuliskan B di depan setiap pernyataan yang BE!' IL\R dan
S di depan setiap pernyataan yang SALAH.

1 f\.ekudusan adalah salah satu ciri Allah yang mencerminkan kl -sempur-
naan Allah secara utuh.

2 Karena kekudusan Allah tidak terbatas sedangkan manusia berdosa
adanya, maka hubungan antara keduanya tidak bersifat prib.idr.

3 Walaupun kekudusan Allah menuntut pemisahan dari semua) ang ber-
dosa, namun dalam belas kasihan dan kasih-Nya, Ia telah memb uat jalan
.mtuk mengakhiri pemisahan itu dengan cara menyediakan korban
penebusan.

4 Kasih Allah dinyatakan secara terbaik oleh apa yang difirrnanl an-Nya.

5 '\l'ilai kasih dibuktikan oleh perbuatan seseorang; artinya P' -rbuatan
-eseorang memperlihatkan kasih.

6 Bila seseorang mengasihi Allah dengan sesungguhnya, ia akan r ienyata-
kan kasih itu melalui ketaatannya.

7 Ciptaan sebagai karya Allah hanya bermakna untuk menunjukkan
kebesaran kuasa Allah. Makna ini tidak menuntut tanggapan dari
makhluk ciptaan tiu sendiri.

8 Pemerintahan Allah yang berdaulat berarti bahwa Ia bebas 1 er hadap
penguasaan dari luar dan dapat berbuat apa saja yang dikehend iki oleh-
Nya.

9 Ketika kita berbicara tentang karya pemeliharaan Allah terhac ap alam
-emesta, kita memahami bahwa Ia terlibat secara aktif dalam me nelihara
ciptaan-Nya .

... .10 Takdir menunjuk kepada kemampuan Allah untuk mengetah: li segala
-esuatu lebih dahulu dan mengarahkan ciptaan kepada tujuan yl ng telah
ditentukan-Nya bagi ciptaan itu sendiri, yaitu mendirikan keraja tn Yesus
Kristus .

.... 11 Pemerintahan Allah meliputi gagasan bahwa kadang-kadang a mem-
I'atasi dosa, kejahatan, dan pencobaan yang harus dialami orang Kristen.
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.... 12 Walaupun doa merupakan kegiatan yang membawa kita dekat kepada
Allah, namun doa itu sendiri tidak dapat mempengaruhi tindakan-
tindakan-Nya yang berdaulat.

.... 13 Allah telah menetapkan hukum-hukum alam dan memberikan manusia
kebebasan untuk memilih. Ia bekerja melalui sarana-sarana ini untuk
mewujudkan maksud-maksud- Nya .

.... 14 Takdir Allah meliputi prinsip bahwa orang Kristen harus menderita di
dalam dunia, sementara orang berdosa dapat mengharapkan kemak-
muran.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

10 Dalam ayat-ayat ini, Yesus memerintahkan para murid-Nya untrk mem-
bawa kabar baik tentang kasih Allah dan keselamatan kepada setiap orang.
Allah telah memilih untuk memakai kita guna menceriterakan kasih-Nya
kepada orang lain.

1 a kudus. b terpisah. c jahatnya dosa.

11 b) menyatakan kebaikan, belas kasihan, panjang sabar, dan kasih km unia ...

2 c) Juruselamat kita Yesus Kristus.

12 Jawaban saudara. (Dalam banyak masyarakat terdapat ketidakpas ian yang
be.ar mengenai penciptaan, makna hidup, kematian, dan hukuma n. Tidak
ada pandangan yang lebih masuk akal dan menghiburkan seperti pa ndangan
Alkitab.)

3 Jawaban saudara harus mirip dengan ini: Ia menuntut agar aku kudus. Ia
menghendaki agar aku mengambil bagian dalam kekudusan-Nya.

13 a Benar. b Benar. eSaiah. d Benar. e Salah. (Karya cipta-Nya ber angsung
terus dalam pembaharuan rohani yang terjadi bila seseorang n enerima
Kristus sebagai Juruselamatnya.)

4 Saudara seharusnya mengatakan "orang Samaria" karena ia menunjukkan
perbuatan yang baik. Ia menerapkan prinsip-prinsip yang dianut ny 1 kepada
kehidupan.

14 Jawaban b), d), -e), dan f) adalah benar.

5 b) berlaku adil dalam tuntutan-tuntutan kita.

15 b) I)engaturan Allah yang olehnya Ia memelihara, memenuhi kebut ihan ...

6 a, li'. e, dan f adalah benar.

16 a ~) Kebahagiaan umat.
b.!) Perkembangan mental dan moral umat.
el) Kemuliaan Allah.

7 Kasih Allah dinyatakan dalam hal memberi kepada umat-Nya.

17 a .!) Persetujuan. b 3) Pemerintahan. el) Pemelihar: lan.
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18 Jawaban saudara. Saya mau menunjukkan bahwa Allah telah memberikan
manusia kebebasan untuk memilih. Jadi, ia mungkin memilih dosa bila
menginginkannya. Jika ini terjadi, maka haik orang yang tidak bersalah
maupun yang bersalah akan menderita. Alkitab berkata bahwa pada akhir-
nya orang fasik akan diadili dan dihukum oleh Allah karena kejahatan yang
mereka lakukan.

8 Kita menunjukkan kasih kita kepada Allah melalui ketaatan kepada-Nya
dan kasih kepada orang lain. (Dengan jelas kita dapat melihat bahwa kasih
adalah kekuatan yang aktif.)

19 a 1) Takdir Allah.
b 2) Pilihan manusia sendiri.
c 1) Takdir Allah.

9 Ayat 1: hikmat dan kemahakuasaan (sifat kodrati) dan kasih (ciri moral).
Ayat 2: kemahakuasaan dan kemahahadiran (sifat kodrati) dan kasih (ciri

moral).
Ayat 3: kekudusan (ciri moral).
Ayat 4: kasih (ciri moral).

d 1) Takdir Allah.
e 2) Pilihan manusia sendiri.

20 Contoh a mencerminkan dua prinsip: Penderitaan dapat diakibatkan oleh
hal hidup bagi Allah dalam dunia yang berdosa; kadang-kadang Allah meng-
gunakan perbuatan orang jahat untuk menghasilkan akibat yang baik. Con-
toh b melukiskan bahwa Allah melakukan beberapa hal sebagai jawaban
doa secara langsung dan tujuannya ialah membawa kemuliaan bagi Allah.
Contoh edan e menyatakan bahwa semua orang tunduk kepada hukum-
hukum alam dan bahaya-bahaya kehidupan. Contoh d melukiskan bahwa
kadang-kadang pencobaan mempersiapkan seseorang untuk pelayanan yang
lebih besar bagi Allah dan dapat membawa kemuliaan bagi-Nya. Contoh
f menunjukkan bahwa orang yang bukan Kristen pun mungkin mendapat
keuntungan dari kasih karunia Allah. Akan tetapi, jika Hartono tidak
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dalam kekekalan, ia akan
hidup terpisah dari Allah dan akan dihukum karena perbuatan-perbuatannya
yang jahat. Contoh g melukiskan bahwa kadang-kadang, ketika rencana-
rencana kita kelihatannya gagal, Allah sebenarnya sedang bekerja dalam
keadaan demikian untuk kebaikan kita.


