
Yesus,
Firman Itu

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

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

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

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

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari .•.

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

Pelajaran ini akan menolong saudara .•.

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

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

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

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

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

Perangai Allah

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

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

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

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

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

Ibrani 1:1,3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang
kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek
moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada
zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan
perantaraan Anak-Nya. .. Ia adalah cahaya kemuliaan
Allah dan ... gambar wujud Allah.

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

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

Bagaimana Allah Berfirman

pada zaman dahulu pada zaman akhir ini

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

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

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

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

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

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

Nya.
b Kehidupan Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak per-

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

lalui ajaran-ajaran Yesus.

Kuasa dan Kehendak Allah

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

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan!

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

PENYATAAN
YESUS

NAMA-NAMA ALLAH DI DALAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Yehoua-yireh - Tuhan akan menyediakan.

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

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

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

2. Yehoua-ropheha - Tuhan, Penyembuh kita.

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

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

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

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

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

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

4. Yehoua-rohi - Tuhan, Gembalaku.

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

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

Yesus - Gembala yang baik - mati untuk menyelamat-
kan kita. Sekarang Ia hidup untuk memelihara semua orang
yang mengikut Dia.
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5. Yehoia-tsidhenu - Tuhan, Kebenaran kita.

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

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

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

6. Yehoua-shammah - Tuhan hadir.

Yehezkiel48:35. Tuhan hadir di situ.

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

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

7. Yehoua-nissi - Tuhan, Panji kita.

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

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

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

Cocokkan Jawaban Saudara

4 a Benar.
b Salah.
c Benar.

1 a) mati di kayu salib.

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

2 Bagan Saudara harus begini:

BagaimanaAllah Berbicara

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

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

Yesus adalah jalan.

a a) perasaan.


