DUNIA:
MAKSUD
TINDAKAN ALLAH

Persoalan yang Am

Inilah pelajaran pertama dari tiga pelajaran tentang DUNIA - MI\KSUD
TINDAKAN ALLAH. Ketiga pelajaran ini membicarakan beberaj a pemikiran yang besar. Manusia biasanya mulai dengan pemikiran yang sederhana dan maju secara perlahan-lahan.
Allah tidak demikian. ] a mulai
dengan yang besar. Pekerjaan-Nya lebih besar dari dunia Ia lergerak
cepat. Fekerjaan-Nya menyangkut hidup dan mati
Ruang lingkup tindakan Allah meliputi seluruh dunia Rencar a Allah
meliputi keselamatan bagi dunia yang sedang mati. Gereja, un at-Nya,
adalah masyarakat sejagat yang telah dibebaskan dari dosa, dan dipermtahkan untuk membantu menyelamatkan orang lain dari dosa.
Apakah kaitannya dengan saudara? Pertama, saudara hidup IIi dunia
yang be rdosa. Allah dan Putera-Nya, Yesus, telah bertindak untuk menyelamatkan dunia Kedua, saudara termasuk dalam tindakan ini.
Dalam pasal ini, saudara akan menemukan bagaimana dosa masuk ke
dalam dunia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia kita dewasa ini.
Pemecal an Allah bagi persoalan dosa ialah memberikan Anak-Nya nenjadi
korban karena dosa kita Kita diberi hak istimewa untuk mernbaw a berita
keselamatan ini kepada mereka yang masih terbelenggu oleh dos l. Kita
termasuk dalam rencana Allah yang agung untuk penebusan dunia!

ikhtisar

pasal

Menem ukan Persoalan
Memaha -ni Persoalan
Memecah kan Persoalan
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tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:
• Membahas persoalan dosa dan akibatnya bagi dunia.
• Mengenali contoh-contoh
masyarakat dewasa irii.

"roh

zaman" sebagaimana ternyata

dalam

• Menerangkan akibat rencana penebusan Allah bagi persoalan dosa.

kegiatan belajar
1. Bacalah kata pengantar buku pembimbing ini dengan saksama.
2. Pelajarilah ikhtisar dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara mengenal hal-hal yang harus saudara pelajari dalam pasal ini. Bacalah
semua ayat petunjuk yang diberikan dalam uraian pasal.
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3. Pela] ('Ilah uraian pasal dan kerjakanlah
latihan yang saudara jumpai.
Beru-uh alah memberikan
jawaban saudara sendiri sebelum rm-meriksa
jawat L1 yang diberikan pada akhir pasal.
.t. Kerjal.anlah
soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal uan randingkan lai I jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada ak tir buku
mi. 'I mjaulah kembali soal-soal yang mungkin salah jawabannya.

uraian pasal
.\tENE~1 UKAN

Tujuan

Persoalan

PERSOALAN

1 Menerangkan

asal mula, sifat, dan jangkauan dosa daian dunia.

Dosa

Alk it ab merupakan
catatan tentang dosa manusia dan Allah ;.lengasih
yang 111:;l'1 menyelamatkan
manusia itu dari dosa.
Pada mulany a, Allah
mencipt. kan dunia yang tidak bercacat-cela.
Manusia adalah cipta 111 Allah
yang UI1 k. Ia menonjol
di antara makhluk-makhluk
ciptaan Al] ah yang
lain.
i\1anusia diciptakan
dalam citra Allah, dengan kecerdasan.
dengan
kehendak
bebas, dan dengan perasaan untuk menanggapi.
Manus ia diciptakan un t .ik bersekutu dengan Penciptanya.
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1 Kita akan mempelajari banyak ayat Alkitab dalam pelajaran ini untuk
mengetahui kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Carilah
Kolese 1:16 dalam Alkitab saudara sekarang, dan terangkan apa arti ayat
ini bagi saudara.

Alkitab juga mencatat bahwa Iblis adalah penyebab masuknya dosa dan
kejahatan ke dalam ciptaan Allah. Adam dan Hawa melanggar hukumhukum Allah. Hukum-hukum itu suci, karena Allah suci adanya. Manusia
terpisah dari Allah (Kejadian 3) karena melanggar hukum-hukum Allah.
Keterpisahan dari persekutuan dengan Allah berarti manusia terhilang.
Karena dosa manusia yang pertama (Adam), maka dunia dikutuki oleh
dosa Semenjak saat itu, manusia dilahirkan dalam dosa (Roma 5:12-18).
Baiklah kita meneliti tiga cara untuk menerangkan dosa. Alkitab menggambarkan dosa manusia sebagai:
1. Tindakan Pemberontakan.
Seorang pemberontak
menolak untuk
melakukan apa yang diperintahkan orang lain. Manusia menolak untuk
mematuhi Allah. Ia menolak mematuhi suara orang lain kecuali suaranya
sendiri. Manusia menolak menuruti kehendak orang lain, kecuali kehendaknya sendiri Ia menolak untuk mengakui Allah sebagai Pencipta dan
Bapa seisi dunia "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak
memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi
gelap" (Roma 1:21).
2. Tindakan ketidaktaatan.
"Sebab murka Allah nyata dari sorga atas
segala kefasikan dan kelaliman manusia" (Roma 1:18). Hukum-hukum
Allah suci dan diberikan untuk dipatuhi. Allah membuat perjanjian dengan
manusia (Kejadian 2:15-17), tetapi manusia tidak menaatinya Ini adalah
perjanjian yang mengikat, tetapi manusia gagal mengakui Allah perjanjian
itu. Ketidaktaatan membangkitkan murka Allah terhadap manusia (Y0hanes 3:36).
Tindakan perlawanan ini menciptakan suatu keadaan dalam manusia.
Manusia tidak hanya berbuat dosa, tetapi ia juga adalah orang berdosa.
Dosa menjadi sifat manusia
Dosa tidak hanya merupakan perbuatan,
tetapi suatu keadaan. Keadaan semacam ini adalah biasa bagi sekalian
manusia yang telah mati dalam pelanggaran dan dosa serta menjadi orang
yang dimurkai (Efesus 2: 1-3).
3. Keadaan perbudakan.
Seorang yang terjual adalah seorang budak.
"Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa" (Roma 7: 14). Terjual
di bawah kuasa dosa berarti berada di bawah pengaruh dan kuasa dosa.
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Orang tt I sebut menjadi milik dari yang menguasainya.
Dosa telah memperbudak
manusia dan merampas
kemerdekaannya.
Manusia keh ilangan
kebebasan
yang pernah dinikmatinya.
Ia menjadi budak dan t.rwanan
dosa.
MANUSIA

/~~

Tindakan-tindakannya

Keadaannya

Per-.oerontakan

-.

Keulaktaatan

-----.

Bersalah

Perbudakan

Sifatnya

~

Orang yang dirnu 'kai
(Efesus 2:1-3)

----+

Anak Ibi is
(Yohanes 8:42-47)

2 Cocok l.anlah ketiga cara untuk menerangkan
dosa (sebelah kiri) lengan
definisinva
(sebelah kanan), dengan cara menuliskan
nomor pad.i titiktitik.
· ...
· ...
· ...

a I\.lmusia menolak untuk
I" rintah-perintah
Allah.
b l\l anusia gagal mematuhi
n va dengan Allah.
c Manusia dikuasai dosa.

Lingkup

mematuhi
perjanjian-

1) Keadaan perbudakan
2) Tindakan Pem beron takan
3) Tindakan ketidaktai tan

I'ersoalan

Dosa manusia yang utama ialah penyangkalan
hakekat dan sif at-sifat
Allah.
Manusia gagal mengakui Allah sebagai Pencipta dan Bapa seluruh
alam semesta, Marilah kita melihat lingkup atau jangkauan dosa man rsia,
1. Dcvia mulai dengan satu orang. Kisah tentang sifat dosa dalar 1 kehidupan n .musia terdapat
dalam Kejadian 3. Dosa umat manusia mulai
dengan .\ 'lam dan Hawa. Mereka tidak mematuhi
perintah Allah. Mereka
meraguka 1 kebenaran
perintah Allah yang melarang mereka makan buah
pohon p-ngetahuan
baik dan jahat.
Mereka diciptakan
dengan kehendak
bebas dan mereka
berhak
memilih.
Mereka memilih
untuk
melawan

PERSOALAN YANG AM
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Allah dan mereka menanggung akibatnya.
Hasil perbuatan dosa yang
pertama ialah kesalahan dan rasa bertelanjang di hadapan Allah.
2. Dosa satu orang diwariskan kepada sekalian manusia.
Hukuman
mati berlaku bagi seluruh keturunan Adam dan Hawa. Karena pilihan
manusia yang pertama, semua manusia dilahirkan dalam keadaan terpisah dari Allah. Manusia tidak hanya memiliki kecenderungan untuk
berbuat dosa ketika dilahirkan - mereka dilahirkan dalam dosa, dengan
sifat yang berdosa, dalam keadaan dosa.
Manusia harus menanggung
hukuman terhadap dosa, apabila ia tidak dibaharui oleh kasih karunia
Allah.
Karena sifatnya, dosa melibatkan dua oknum, yaitu oknum yang
berbuat dosa dan oknum yang terhadapnya dosa dibuat. Walaupun manusia dapat berdosa terhadap sesamanya, namun dosa manusia yang terbesar
ialah dosa terhadap Allah.
Allah bersifat suci dan adil. Hukum-hukum-Nya suci dan tidak berubah. Ia akan menghukum orang yang melanggar hukum-hukum itu. Namun, Ia juga bersifat seperti seorang bapa yang penuh kasih. Sebagai
Pencipta dan Bapa bagi seisi dunia, Ia bertindak terhadap manusia dan
persoalan dosanya.
Tenaga penggerak yang mendorong orang berdosa
kepada persekutuan dengan Allah melalui Putera-Nya, Tuhan Yesus Kristus,
berasal dari Dia sendiri.
3 Terangkanlah dengan kata-kata saudara sendiri, bilamana dosa masuk ke
dalam dunia dan akibat dosa bagi seisi dunia

Pemecah Persoalan
Tujuan 2. Menerangkan tiga segi yang menyatakan Allah sebagai "Bapa "
Segala sesuatu yang ada di dalam dunia - yaitu segala sesuatu yang
diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, segala sesuatu yang dilihat
dan mau dimiliki, dan segala sesuatu di dunia ini yang dibanggakan semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan
oleh manusia, sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan
Allah, tetap hidup sampai selama-lamanya (I Yohanes 2:16-17, Kabar
Baik).

GEREJA
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Keherdak Allah bagi dunia yang berubah dan berdosa ialah agar manusia mengakui dan menerima Dia sebagai Pencipta dan Bapa. Dosa nanusia
bertentangan dengan hakekat dan sifat-sifat Allah. Manusia harus me ngenal
Allah deruzan sebenarnya agar persekutuannya dengan Allah dipulihk in

Allah adalalt Pencipta

Allah adalah Tuhan atas seluruh dunia. Allah yang kekal ada pada permulaan, f ertengahan dan penghabisan segala sesuatu. Dialah Pencipta alam
raya dan manusia Ialah satu-satunya Allah yang mahakuasa. Ia el mburu
adanya (dalam arti Ia ingin diakui sebagai "Yang Mahakuasa dan Esa ').
4 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan jelaskan bagaimana tiap-tiap ayat itu
menggarn 'larkan Allah: Nehemia 9:6; Kisah Para Rasul 15:18.

Allah bukan hanya Pencipta dunia benda, tetapi Ia juga Pencipta tata
susila bagi dunia
1. Allah menetapkan hukum-hukum tentang baik dan jahat.
2. Hukum-hukum Allah merupakan ukuran tertinggi kesusilaan.
3. Allah menuntut agar hukum-hukum itu ditaati.
4. Pelanggaran hukum-hukum itu mengakibatkan hukuman Allar .
5. Allah mengutus Yesus untuk menolong kita menaati hukum-hukumNV'L

Allah Adillah Bapa

Kary a penciptaan Allah harus diakui, Karya penyelamatan
diterima .uga, Ia adalah Allah penyelamat.

Allah harus

5 Bacalun Keluaran 14:13; 15:2; II Samuel 22:3, 47; Mazmur 18:47;
38: 23; KISah Para Rasul' 28: 28. Bagaimanakah ayat-ayat ini berbicara
tentang ,~J.lah?
Oo

•••

,

•••

•

••

"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

•••••••••

,

Allan menghendaki keselamatan bagi dunia.' Ini merupakan pilinan dan
kerindua-i-Nya.
Tindakan-tindakan
Allah ini mengungkapkan kasih Allah
untuk anak-anak-Nya, sebagai Bapa Surgawi bagi seluruh ciptaan.
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Allah adalah Bapa bagi sekalian manusia karena penciptaan. Kemudian,
Allah adalah Bapa bagi Putra-Nya Yesus Kristus, karena perhubungan. Dan
akhirnya, Allah adalah Bapa karena penebusan bagi semua orang yang
menerima korban Anak-Nya karena dosa mereka

ALLAH

BAPA

SEBAGAI

BAPA

"BAPA-KU"

BAPA

KITA

Bagi

Bagi

Bagi

manusia karena

Yesus karena

sekalian orang

penciptaan

perhubungan

percaya
karena penebusan

Dunia orang dan

Dari kekal

Dari sekarang

waktu

sampai kekal

sampai kekal

6 Terangkan dua cara dalam mana Allah adalah Pencipta.

7 Jelaskan arti pernyataan-pernyataan

berikut ini:

a Allah adalah Bapa bagi dunia karena penciptaan.

b Allah adalah Bapa bagi semua orang percaya karena penebusan.

c Allah adalah Bapa bagi Yesus karena perhubungan .
..................................................................................................................
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MEMAR'L\1I PERSOALAN
Tujuan 3 Mengenal segi-segi perubahan dalam masyarakat moderr yang
memberikan kesempatan bagi pelayanan.
Pernah kah saudara mendengar cerita menakjubkan yang terjadi dalam
zaman mutakhir ini? Dua orang tentara Jepang ditemukan dalarn hutan
rimba seluah pulau di Samudera Pasifik. Keduanya telah bersen bunyi
semenjak Perang Dunia II, suatu jangka waktu yang lebih dari 35 .ahun.
Mereka :,mgat heran ketika mendengar penjelasan bahwa perang telah
berakhir.
Mereka juga takjub melihat perubahan-perubahan yang luar
biasa pad" waktu mereka memasuki kota-kota modern.
Mereka kagum.
Tentu saja kekaguman mereka beralasan. Dunia
kita sedang berubah dengan cepat. Sebagian orang takut meng] Iadapi
apa yang sedang terjadi dan yang lain tidak dapat memahami peru bahan
itu. Kita harus menghadapi dunia ini.
Tuhan menghendaki kita berada di dalam dunia dan menger:i apa
yang sedang terjadi. Kita harus menyadari kehadiran kekuatan-kel, uatan
tangguh vang sedang membentuk masyarakat. Dunia sedang be}uhah,
tetapi kuasa dosa masih bercokol. Dunia yang berdosa member:.k: tn kesempatan bagi pelayanan yang mungkin belum pernah terbuka bagi generasi mana oun.
8 Siapakah yang telah dipilih Allah bagi pelayanan ini kepada dunia?

Iklim dan Suasana Kota
Penduuuk dunia makin bertambah.
Banyak orang tertarik kepada
kota. Mereka meninggalkan dosa dan kota kecil untuk menemuka 1 keadaan hidu p yang lebih baik di kota.
9 Buatlah suatu daftar tentang perubahan-perubahan
saudara sr-lama 10 tahun berakhir.

yang terjadi d kota

Dikatakan bahwa tiga di antara empat penduduk dunia hidup di kota.
Kota-kota kecil berubah dan berkembang juga, tetapi kota-kota be sarlah
yang paling menderita akibat-akibat perubahan. Penduduk katalah yang
paling dipl ngaruhi oleh perubahan masyarakat.

PERSOALAN YANG AM

Sementara jumlah penduduk bertambah, kebutuhan-kebutuhan mereka
pun bertambah juga
Kebutuhan-kebutuhan ini menyangkut kebutuhan
lahiriah, sosia~ dan ekonomi.
Kecepatan pertambahan mengakibatkan
keadaan yang tidak seimbang dan menciptakan persoalan-persoalan sosial.
Kemiskinan, perumahan yang tidak memenuhi persyaratan, kekurangan
lapangan pekerjaan, dap pengemis yang berkeliaran merupakan contoh
tekanan- tekanan peru bahan.
Tetapi kota-kota juga memberikan kesempatan bagi pelayanan. Orangorang yang mempunyai kebutuhan merupakan "tanah yang subur" bagi
pemberitaan "kabar baik bagi orang miskin".
10 Bacalah Matius 9:35 dan terangkan di mana Yesus melayani.

11 Bacalah Lukas 4: 18. Terangkan keadaan orang-orang yang disebutkan
di situ.

Masyarakat yang sedang berubah juga menunjukkan perubahan nilainilai, Pemukiman baru, keadaan baru dan tetangga baru terlibat dalam
kepindahan kita ke tempat tinggal yang baru. Bentuk dan pola hidup
yang baru diterima. Persahabatan baru dan gereja baru ditemukan. Hal-hal
ini merupakan kemungkinan di kota-kota.

KOTA-

SUATU KAWASAN PELAYANAN
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Peruhahan biasanya mempunyai pengaruh yang sangat dalar i atas
seseorang Kota-kota tidak hanya mengetengahkan nilai-nilai baru, tetapi
juga persoalan-persoalan baru. Perasaan terpisah dari keluarga dan kawankawan m-ngakibatkan rasa kesepian. Kebebasan baru, yang tidak pernah
diberikan oleh lingkungan kecil, dialami oleh mereka. Sama seperti Anak
yang Hilang dalam Lukas 15, yang menemukan kebebasan baru, kemerdekaan in I memalingkan orang dari hal-hal yang benar.
12 Bacalah Lukas 15:11-16 dan Yakobus 4:13.
ayat ini 5. rupa?

Dalam hal apakah kedua

13 Pilihli.h dua ungkapan yang menyempurnakan pernyataan 1 erikut
dengan t-pat, (Lingkarilah huruf di depan kedua pilihan itu.) Kota memberikan kesempatan bagi pelayanan karena:
a) sebagia 1 besar penduduknya belum terjangkau oleh Injil.
b) kebanyakan penduduknya senang dan berbahagia.
c) hanya terjadi sedikit perubahan dalam kota besar itu.
d) keadaan kota menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman.
Kota .elah menjadi amat penting dalam zaman kita ini karena be sarnya
dan pengaruhnya atas masyarakat modern.
Yesus berkata, "Kota yang
terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi" (Matius 5:14'1. Orang
Kristen harus menaruh perhatian khusus kepada kota-kota sebagai kl wasan
pelayanan. Sebagai contoh:
1. YE-SUS
melayani di kota-kota (Matius 9:35).
2. Yesus melihat kota-kota sebagai pusat dosa (Matius 11:20).
3. YE-SUSmemperhatikan orang-orang yang terbuka hatinya di kotakota (Matius 10:11).

Roh Zaman Ini
Kota-kota merupakan kawasan khusus bagi pelayanan, bukan saja
karena penduduknya yang padat dan karena perubahan-perubahan yang
sedang terjadi tetapi juga karena mencerminkan roh zaman ini. Dalam
kurun wastu ini ada pemikiran-pemikiran dan ide-ide tertentu yang sangat
populer. Melalui pemikiran dan ide-ide ini, kita dapat melihat dosa manusia, yaitu sifat mementingkan diri. Kota-kota menggambarkan 1) keinginan
untuk mengejar hal-hal materi lebih daripada hal-hal rohani; dan 2) keinginan untuk mendewakan diri dan kehidupan manusia lebih daripada Allah
dan kedudukan-Nya yang sah sebagai Pencipta.

PERSOALAN YANG AM
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Sebagai gambaran saya telah memberikan nama khusus bagi dua "gerakan" atau sikap manusia dan satu gerakan dari Allah kepada manusia.
1. Gerakan Kanaan (Keluaran 3:8). Nampaknya roh zaman ini adalah
kecenderungan mencari negeri yang berlimpah-limpah "susu dan madu".
Manusia ingin mendapat kemajuan dan sukses dalam hidup. Manusia berjuang mati-matian untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Ia didorong
untuk mencari kesenangan hidup. Dunia berkata, "Hari ini atau besok
kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung" (Yakobus 4:13).
14 Bacalah Ulangan 8:17 dan Yakobus 4:13.
a Persamaan apakah yang terdapat pada keduanya?

b Kesalahan apakah yang terdapat dalam cara berpikir seperti ini?

c Bacalah Matius 6:33. Cara berpikir apakah yang benar?

2. Gerakan Menara Babel (Kejadian 11 :1-9). Manusia dewasa ini bukan
saja ingin maju dalam hidupnya, tetapi juga ingin menanjak dalam karirnya.
Kedua keinginan ini tidak sama. Maju dalam hidup ialah memperoleh lebih
banyak harta milik. Menanjak dalam karir artinya mendapat kedudukan
yang lebih tinggi. Manusia ingin di atas dan bukannya di bawah orang lain.
Ia berusaha untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Keinginan menjadi
"allah" mengakibatkan kejatuhan manusia yang pertama (Kejadian 3: 5). Ia
masih mau berusaha untuk mendapat "nama" bagi dirinya. Manusia masih
melarikan diri dari murka dan hukuman Allah. Ia bukan hanya mengesampingkan Allah, tetapi sekarang ia ingin menempatkan dirinya pada tempat
Allah.
3. Gerakan Betlehem (Lukas 2:4-7). Gerakan Kanaan dan Babel tidak
memberikan kepuasan kepada dunia. Generasi demi generasi, manusia
bergumul untuk maju dan menanjak dalam berbagai macam cara. Namun
manusia gagal dan ia tetap terhilang dan tidak berbahagia.
Gerakan Betlehem adalah tindakan Allah untuk datang ke dunia dalam
oknum Yesus Kristus. Ia datang untuk mengangkat manusia karena manusia tidak berdaya mengangkat dirinya sendiri. Anak Allah datang dalam
rupa manusia untuk manunggal dengan kebutuhan manusia. Hal ini terjadi
hanya karena kasih karunia dan cinta ilahi. Sekarang, manusia dapat ber-
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sekutu b embali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Manusia beroleh hidup
yang lehih baik dan kekal.

Kerru.syhuran dan kekayaan tidak membahagiakan dan rnembe narkan
manusia di hadapan Allah. Jalan keselamatan Allah tidak ditemuk.in atau
dibeli oh h manusia. Jalan keselamatan datang kepadanya melalui penyataan ilahi. Jalan keselamatan harus diberitakan kepadanya melalui Firman
Allah.
man timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus" (Roma 10 :8-17).
"j

Mamma, yang diciptakan menurut citra Allah itu, kini terhilang, namun
citra itu ndak lenyap, walaupun telah rusak. Keadaan dunia meningkatkan
tanggap al I manusia terhadap Injil. Roh Kudus menciptakan waktu yang
tepat bagi tanggapan orang yang terbuka untuk menerima kabar baik itu.
15 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR mengena perubahan dali sikap yang nampak pada manusia dewasa ini.
a Dunia llerubah dari hari ke hari.
b Karena dunia terlalu berdosa, usaha menjangkaunya dengan IIlJiI tidak
terlalu cuat.
c Kota-kota besar lebih merasakan akibat perubahan masyarakat daripada
kota-k: ta kecil.
d Manusia dewasa ini ingin memiliki lebih banyak harta, dan mereka juga
mengin.nnkan kedudukan yang lebih tinggi.
e Yesus Kristus telah menyediakan satu-satunya jalan bagi manusi a agar
betul-betul berbahagia dan benar di hadapan Allah.
f Perubahan-perubahan yang dihadapi seseorang pada waktu berpindah ke
kota, biasanya memalingkan dia kepada Allah.
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MEMECAHKAN PERSOALAN
Tujuan 4. Menerangkan
bagaimana Allah memungkinkan
antara manusia dengan Dia dipulihkan.

persekutuan

Allah berkehendak agar dunia diselamatkan. Untuk itu, Orang Ketiga
memasuki persoalan antara Allah dan manusia. Allah Bapa mengutus
Anak-Nya, Yesus, sebagai jalan ke luar bagi dosa (Yohanes 3:16). Pelayanan Yesus dibutuhkan karena persoalan dosa di dalam dunia. Jika tidak
ada dosa, maka Yesus tidak perlu lahir sebagai manusia. Tanpa dosa tidak
perlu Yesus mati di salib. Tanpa dosa, tidak perlu memulihkan manusia
kepada sesuatu yang hilang.
Apakah yang telah hilang dari manusia? Kemerdekaannya dan persekutuannya dengan Allah. Kesadarannya akan Allah Pencipta dan Bapa. Bacalah dalam Lukas 15, kisah pemulihan hubungan antara seorang anak dan
ayahnya. Ini akan menolong saudara mengerti hubungan manusia dengan
Allah.

16 Lukas 15 merupakan pasal kisah-kisah Hilang Dan Ditemukan
dalam Alkitab.

Pula

a Tiga hal apakah yang hilang dan ditemukan pula?

b Yang manakah yang paling berharga di antara ketiganya?

c Jelaskan mengapa demikian.

d Uraikan suasana pesta itu.

e Bagaimanakah hal ini dapat dibandingkan dengan orang berdosa yang
kembali kepada Allah atau yang ditemukan pula?

Bagaimanakah Allah memulihkan persekutuan manusia dengan diriNya? Ia melakukannya melalui kehidupan dan perbuatan Kristus. Kristus
datang ke dunia dan mati di salib. Melalui karya Kristus, Allah menawarkan empat hal:
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1. ~.\'lah menawarkan pendamaian.
Mendamaikan artinya "menyelesaikan !'l'rmusuhan
supaya kedua belah pihak berdamai kembali.'
Manusia menj idi musuh Allah karena pemberontakannya.
Kristus datar g untuk
menjembatani
jurang perbedaan
yang ada di antara manusia da 1 Allah.
Kasih-N va adalah kuasa yang mendekatkan
Allah dan manusia.
2. A Ilah menawarkan korban.
Murka Allah kepada manusia timbul
karena n.anusia telah melanggar hukum-hukum-Nya
yang suci. AHa}] adalah
Allah ya-tg benar dan Ia menuntut
agar hukum-hukum-Nya
ditaati.
Karena
manusia tidak dapat mematuhi
hukum-hukum
itu, Kristus datang untuk
mematuhi
hukum-hukum
itu bagi mereka. Sekarang tuntutan
murka Allah
telah dipenuhi,
Melalui pengorbanan-Nya
di salib, Yesus mernbay ar harga.
Kita har rs ingat bahwa Allah tidak hanya menuntut
harga, tetapi Ia juga
memberi han Anak-Nya sebagai harga itu.
3. A i lah menawarkan penebusan.
Ini berarti Kristus membay ..tr harga
agar orang berdosa itu bebas dari perbudakan
dosa. Ini berarti or.mg berdosa dil \ilong, dilepaskan,
dan diselamatkan.
Ia adalah budak yang dibeli
dengan !.arga tunai dari tuannya yang lama dan dibebaskan.
Bud lk yang
telah dd rebaskan itu mungkin sangat berterima
kasih kepada ora 19 baik
yang telah membeli kebebasannya
sehingga ia menyerahkan
diriny ~ sendiri
untuk m "layani orang itu. Inilah kisah seorang Kristen.
Hal ini d tunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat
berikut:
Markus 10:44, Galatia 3:13,
Roma 3: 23-24, dan Efesus 1:7.
17 Bacalah I Petrus 1:18-19 dan tuliskan
apa arti ii yat-ayat ini bagi saudara.

dengan

JALAN.KELUAR

kata-kata

pemberontakan

Untuk

kesalahan

Untuk

perbudakan

-~
--~
--~~

sendiri

ALLAH

t----------------------Untuk

saudara

Pendamaian
Korban
Penebusan

--
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4. Allah menawarkan partisipasi. Semua segi keselamatan, yang telah
diuraikan di atas, disediakan oleh Allah. Bapa menghendakinya dan Anak
bertindak demi keselamatan manusia. Tetapi manusia ditawari bagian
dalarn pemecahan terhadap persoalan dosa. Manusia harus 1) berpaling
dari dosa kepada Allah dan 2) berpaling kepada dunia dengan kabar baik.
Kelahiran hembali merupakan langkah pertama menuju pemulihan persekutuan dengan Allah. Pertobatan dan iman merupakan dua segi dasar
dari kelahiran kembali. Pertobatan merupakan tindakan untuk berpaling
dari dosa dan menyesalkannya karena memandang kepada salib. Iman berbicara tentang tindakan positif manusia ketika la berpaling kepada Allah.
Ia melihat Allah sebagai Bapa yang pengasih dan penyayang. Ia mempercayakan segenap kehidupan dan nasib kekalnya kepada Allah.
Yang digambarkan sekarang adalah seorang yang hidup di dunia, berada
di bawah hukuman kekal, tetapi diselamatkan dari kebinasaan. Setelah ia
diselamatkan, ia sadar akan tanggung jawabnya bagi orang lain yang juga
terhukum. Jadi, ia berusaha untuk menolong mereka.

DISELAMATKAN

Inilah gambaran gereja. Gereja adalah kelompok orang yang terpilih
dan dipanggil ke luar dari dunia untuk menjadi umat Tuhan dan membawa
berita keselamatan kepada dunia.

30

GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN

Gereja diberi amanat oleh Allah untuk memberitahukan penebu-.an-Nya
kepada i lunia. Gereja harus percaya bahwa tanpa Kristus dunia ini terhilang
dan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan manusia. Dunia hanya
dapat mengenal Kristus melalui Gereja-Nya, orang-orang percaya. Semua
orang im dipanggil untuk bersaksi dan akan bertanggung jawab kepada
Allah bagi apa yang telah mereka lakukan pada waktu Yesus kembali.

18 Pendamaian memberitahukan kita mengapa rencana keselamatai I diperlukan. 1 erangkan apa sebabnya pendamaian itu perlu.

19 Pengorbanan Kristus memberitahukan cara bagaimana keselamatan
dikerjakan. Terangkan bagaimana hal ini terlaksana.

20 Penebusan memberikan kita akibat-akibat keselamatan. Apa akil at itu?

21 Partisipasi menggambarkan keterlibatan manusia dalam rencana penebusan Allah. Terangkan dua cara keterlibatan manusia.
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soal-soal untuk menguji diri
JAWABAN SINGKAT.
Jawablah
memakai kata-kata saudara sendiri.

pertanyaan-pertanyaan

101

dengan

1 Bagaimana dosa Adam dan Hawa mempengaruhi seisi dunia?

2 Tuliskan tanda "X" di depan kata-kata di bawah ini yang menggambarkan roh zaman ini di mana kita hidup:
....

Perubahan

·

Perhambaan

· ... Persoalan-persoalan

·

Ketidaktaatan

....

Damai

·

Mementingkan diri

·

Kesejahteraan

·

Kebahagiaan

·

Pemberontakan

·

Kebebasan

·

Pengorbanan

....

Dosa

·

Kesepian

· ... Ketakutan

3 Tiga kata manakah dalam daftar kata-kata di atas menggambarkan roh
orang yang telah ditebus?

4 Dalam hal apakah kota-kota merupakan tempat yang baik untuk melayani dan memberitahukan orang tentang rencana penebusan Allah?

5 Bagaimanakah rencana penebusan Allah mempengaruhi persoalan dosa?

......................................................................................................................
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6 Siap" kah yang telah dipilih Allah untuk membawa
kepada dunia yang terhilang dan sedang mati.

jawaban pertanyaan

berita

kest 'lamatan

dalam uraian pasal

Jawaban
pertanyaan-pertanyaan
ini tidak disusun menurut
urutan
nomor agar saudara tidak akan melihat jawaban pertanyaan berikutnya terlebih dulu.
Carilah nomor yang saudara perlukan dan usahakan.ah
agar
tidak melihat jawaban berikutnya terlebih dulu.

II

Orang miskin, orang tawanan,
penduduk kota.

1 Jaw..ban saya: Allah menciptakan
din-Nya

tormasuk

orang buta, dan orang tertindas

sr.ya bagi

saya dan Ia menciptakan

sendiri.

12 Yakobus

berbicara

tentang

berlucara tentang tindakan

roh kebebasan dan ayat dalam Injil Lukas
anak itu untuk mencari kebebasan.

2 a 2, Tindakan pemberontakan.
b 3 ~Tindakan ketidaktaatan.
c 11 Keadaan perbudakan.
13 a) sebagian besar penduduknya
d) keadaan kota menimbulkan

belum terjangkau oleh Injil.
ketakutan dan rasa tidak aman.

3 Dosa masuk ke dalam dunia ketika Adam dan Hawa berbuat
Kare 1a dosa mereka, semua manusia dilahirkan dalam dosa.

dosa.

14 a Kr-duanya berbicara

tentang manusia yang menghendaki
lebih banyak harta dan ingin dipuji karena keberhasilannya
mendi patkan
hana tersebut.
b Cara berpikir ini mengesampingkan
Allah.
c Bila kita mendahulukan
kerajaan Allah, Ia akan memenuhi ke.ierluan
kita.

4 Hanya Dia adalah Allah.
segala sesuatu.

15 a Be nar,
b Salah.
c BIC'1ar.

Ia menciptakan
d Benar.
e Benar.
f Salah.

segala sesuatu.

Ia

menzetahui
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5 Ayat-ayat ini berbicara tentang Allah sebagai "yang menyelamatkan":
sebagai Juruselamat.
16 a
b
c
d

Domba, dirham (mata uang), anak laki-laki.
Anak laki-laki.
Persekutuan antara ayah dan anak dipulihkan.
Ayah memberikan anaknya jubah yang terbaik, cincin, sepatu dan
makanan. Ada musik, nyanyian, tari-tarian, dan sukaria.
e Ada sukacita di surga.

6 Ia adalah Pencipta alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Ia adalah Pencipta tata susila atau hukum-hukum.
17 Allah tidak menebus kita dengan emas atau perak, tetapi dengan darah
Anak-Nya sendiri.
7 a Semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan.
b Orang percaya adalah anak-anak Allah yang telah ditebus (diselamatkan) karena Yesus menjadi korban karena dosa kita.
c Yesus adalah Anak-Nya yang dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa.
18 Karena manusia telah kehilangan persekutuannya dengan Penciptanya.
8 Orang-orang yang ditebus, Gereja.
19 Kematian Kristus di salib memenuhi tuntutan
nanggung murka Allah atas diri-Nya sendiri.

Allah, dan Kristus me-

9 Daftar itu dapat berisi perubahan fisik, sosial, susila atau rohani yang
dapat saudara pikirkan.
20 Manusia bebas dari hukum dosa dan ia tidak lagi menjadi hamba dosa.
10 Sebagian besar pelayanan Kristus dilakukan di kota-kota.
21 Pada waktu manusia melihat keperluannya akan keselamatan melalui
Kristus, ia bertobat. Sesudah itu ia membawa berita keselamatan kepada orang-orang lain yang terhilang.

