
Yesus
Kristus,

Tuhan

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

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

Yesus Mempunyai Kewibawaan Sebagai Tuhan
Yesus Diakui Sebagai Tuhan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

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

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

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

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

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

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

Gelar Kewibawaan

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

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Bacalah Roma 10:9lima kali dan hafalkanlah.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

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

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

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

YESUS DIAKUI SEBAGAI TUHAN

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

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

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

Kepala Jemaat

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

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

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

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

II Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap
takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memper-



178 Siapakah Yesus?

oleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang di-
lakukannya dalam hidupnya ini, baik atau pun jahat

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

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

Raja segala Raja dan Tuan atas Segala Tuan.

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

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

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

Yesus Kristus akan datang untuk memiliki dunia ini. Ia
mempunyai hak ganda untuk memerintah: Ia menciptakan
dunia dan Ia menebus dunia dengan darah-Nya. Dalam kitab
terakhir dari Alkitab, Wahyu, kita melihat suatu takhta di
surga. Di tengah-tengah takhta itu ada seekor anak domba,
Anak Domba itu adalah Yesus Kristus, yang memberikan
nyawa-Nya untuk menyelamatkan kita. Ia akan memerintah
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Wahyu 21:3·5, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-
tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan
mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya .. , Dan Ia akan
menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut
tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau
ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama
itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata,
'Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru!' "
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Dalam kursus yang singkat ini saudara tidak dapat mempe-
lajari semua gelar Yesus atau membaca segala sesuatu tentang
kerajaan-Nya yang indah itu. Akan tetapi, harapan kami ia-
lah bahwa kini saudara lebih mengenal Yesus dan lebih me-
ngasihi Dia daripada sebelumnya. Doa kami kiranya saudara
setiap hari akan makin mengenal Dia sementara saudara
menantikan kedatangan-Nya kembali. Sekali kelak bila Ia
datang, saudara akan mengenal Dia dalam keadaan-Nya
yang sebenamya, dan dapat turut menyanyikan nyanyian
pujian alam semesta untuk Anak Domba itu.

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

Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya:

"Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan mem-
buka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih
dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi
Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kera-
jaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka
akan memerintah sebagai raja di bumi."

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

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

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

Yang Harus Saudara Kerjakan

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

1) Kurios
2) Yang Pertama

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

a Ke-Tuhan-an
b Pemimpin Jemaat

c Tuhan dan Guru
d Yang menggenapi segala

maksud Allah
e Kurban penghapus dosa

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

kemuliaan.

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

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

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

6 b) menaati Yesus dalam segala sesuatu.

2 a) ketuhanan dan kewibawaan-Nya.

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

3 a) kesusilaan.

9 a) mati sebagai kurban.

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

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

5 e) memberi kita upah yang patut kita terima.


