
Manusia

Sebuah dongeng anak-anak menceritakan tentang seorang
pemahat kayu terkenal yang pada suatu hari memahat se-
buah orang-orangan yang merupakan anak laki-laki. Hasil
pahatannya itu sangat indah dan orang itu menyebutnya
Pinokio. Dia sangat bangga akan hasil karyanya, akan tetapi
ukiran itu tidak dapat membalas kasihnya sama sekali.

Apa yang terjadi seandainya pemahat kayu itu menaruh
sebuah pesawat kecil yang dapat berbicara di dalam anak-
anakan dari kayu itu? Mungkin anak-anakan itu dapat ber-
gerak dan berkata, "Aku cinta padamu." Apakah itu akan
memuaskan pemahat kayu itu? Apakah dia akan senang
dan mengatakan, "Sekarang aku tahu pahatanku mengasihi-
ku. " Tidak, itu bukan suatu pernyataan kasih. Itu hanya
sebuah kalimat yang diucapkan sebuah pesawat tanpa pera-
saan.

Menurut cerita itu anak-anakan itu akhirnya hidup. Ia
dapat berpikir sendiri dan ketika ia mengatakan, "Aku
mengasihimu ," pemahat itu sangat terharu. Mengapa? Ka-
rena anak-anakan itu tidak dipaksa untuk mengatakan hal
itu - ia mengatakannya dengan rasa kasih.

Kita tahu bahwa cerita itu cuma sebuah dongeng saja,
tetapi memberi suatu gambaran tentang perasaan Allah
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ketika Ia membuat manusia. Ia menjadikan manusia sangat
indah dan, yang paling penting, memberinya kuasa untuk
memilih sendiri.

Allah menjadikan manusia, tetapi bukan dari pahatan
kayu. Bagaimana Ia menjadikannya? Sifat-sifat apa yang
ditempatkan-Nya dalam manusia? Dalam pelajaran lalu kita
telah mempelajari beberapa sifat Allah dan sikap kita terha-
dap-Nya. Sekarang marilah kita melihat bagaimana Allah
menjadikan manusia dan tanggung jawab apa yang diberikan
kepadanya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Keadaan Manusia pada Saat Penciptaan
Keadaan Manusia Sekarang Ini

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menerangkan bagaimana dan mengapa Allah menjadikan
manusia.

• Mengerti penyebab keadaan manusia yang berdosa.

27



28 Intisari Pelajaran Alkitab

KEADAAN MANUSIA PADA SAAT PENCIPTAAN

Tujuan 1. Menerangkan bagaimana manusia dijadikan dan
menyebut suatu alasan mengapa ia diciptakan.

Allah menciptakan dunia yang indah dengan pohon-
pohon, bunga-bunga dan binatang. Alkitab mengatakan
bahwa Tuhan senang dengan apa yang dilihat-Nya. Tetapi
dunia belum lengkap. Tidak ada manusia untuk menikmati
dan ikut menyenangi keindahan itu.

Kejadian 1: 26,27 mengatakan:
Berfirmanlah Allah, "Baiklah Kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas
temak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang
melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan
manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah
diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-
Nya mereka.
Manusia berbeda dengan binatang-binatang yang telah ter-

cipta itu, karena dia dijadikan menurut gambar Allah. Ia
ciptaan yang mulia, sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh.
Seluk beluk lebih lanjut dari cerita itu diberikan dalam Keja-
dian 2 yang menceritakan bagaimana Allah membentuk ma-
nusia dari debu tanah. Kemudian Ia menghembuskan nafas
hidup ke dalam hidung manusia dan manusia itu mulai hidup.

Bersama dengan hidup datanglah tanggung jawab. Manu-
sia dapat mengambil keputusannya sendiri. Dalam kehidup-
an sehari-hari ia dapat memuliakan Allah. Yesaya 43:7
memberikan kata-kata Allah, "Semua orang yang disebutkan
dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku."

Alkitab menyebutkan bahwa dalam kesejukan senja Allah
akan berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan manusia da-
lam taman indah, tempat kediaman mereka. Allah mengasihi
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manusia pertama itu, Adam dan Hawa, dan menginginkan
persahabatan yang sempurna itu berlangsung untuk selarna-
lamanya. Tetapi Allah tahu bahwa persahabatan itu tidak
akan sempurna jika dipaksakan, jika Adam dan Hawa tidak
mempunyai pilihan lain, kecuali bersahabat dengan Dia. 0

Karena Allah mempunyai kebebasan untuk memilih dan
Ia menjadikan manusia seperti diri-Nya sendiri, maka Ia
memberikan manusia kebebasan untuk memutuskan apakah
persahabatan itu akan tetap berlangsung seperti yang sudah-
sudah - tak putus-putus dan, indah. Mungkin Adam dan
Hawa menginginkan hal seperti itu, tetapi mereka mengingin-
kan hal-hal lain juga. Pada suatu hari mereka akan tiba di
suatu titik di mana mereka harus memutuskan apa yang
paling diinginkannya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

"Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang BENAR.
a Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah.
b Allah menciptakan manusia dari yang tiada.
c Hembusan nafas Allah menjadikan manusia makhluk

yang hidup.
d Manusia diciptakan sempurna tubuh, jiwa serta roh-

onya.
e Manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih.

2 Hafalkan Wahyu 4:11. Setelah saudara menghafalkan
isilah tempat kosong di bawah ini.
Ya dan kami, Engkau ..
menerima , dan oo. dan ;
sebab Engkau telah segala sesuatu; dan
oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ..
dan .
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3 PIlihlah kata-kata yang tepat untuk menyempurnakan
kalimat berikut ini. Manusia diciptakan untuk
a) ditindas dan dibebani terlalu banyak pekerjaan.
b) dipaksa melayani Tuhan.
c) kemuliaan Tuhan.

KEADAAN MANUSIA SEKARANG INI

Tujuan 2. Mengetahui keadaan manusia sebagai akibat heja-
tuhannya.

Betapa bersukacitanya Allah ketika dapat bersekutu de-
ngan makhluk ciptaan-Nya. Akan tetapi, Adam dan Hawa
memilih untuk memutuskan persekutuan yang indah dengan
Allah.

Begitulah manusia jatuh dari keadaannya yang sempurna.
Ia membuat pilihan yang salah dan menjadi berdosa. Roma
5:19 mengatakan, "Oleh ketidaktaatan satu orang semua
orang telah menjadi orang berdosa."

Allah yang adil memang tidak dapat mengabaikan dosa.
Allah tidak bisa berdusta dan menentang firman-Nya sendiri.
Ia telah berfirman bahwa ketidaktaatan akan menyebabkan
manusia menjadi fana. Adam dan Hawa harus meninggalkan
Taman Eden dan hidup terpisah dari kehadiran Allah.

Sekarang ini keadaan manusia masih tetap berdosa. Roma
3:23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Manusia tidak per-
nah kehilangan kemampuan untuk memilih. Pilihan-pilihan
yang salah masih tetap menjauhkan manusia dari Allah.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Untuk latihan-latihan ini, pilihlah kata-kata yang paling
tepat untuk menyempurnakan tiap kalimat. Lingkarilah
huruf di depan kata-kata pilihan saudara.

4 Menurut Zefanya 3:17, apabila saudara bersekutu
dengan Tuhan, maka Ia
a) merasa bahwa itulah yang paling sedikit yang dapat

saudara lakukan.
b) bersorak-sorak dan bersukacita karena saudara.
c) tahu bahwa tak lama kemudian manusia akan tidak

taat lagi.
d) akan memberi hidup baru kepada saudara.

5 Ayub 8:3 mengatakan, "Masakan Allah membengkok-
kan keadilan? Masakan Yang Mahakuasa membeng-
kokkan kebenaran?" Karenanya Allah harus bertindak
sesuai dengan kodrat-Nya dan
a) manusia kehilangan kemampuan untuk memilih

yang benar atau yang salah.
b) melaksanakan Firman-Nya dengan menghukum dosa.
c) Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden.
d) memutuskan bahwa Adam dan Hawa sebenamya

belum mengerti perintah-Nya.

6 Keadaan manusia sekarang ialah
a) hidup terpisah dari Allah.
b) memiliki sifat dosa.
c) tidak bertanggung jawab atas dosa-dosanya.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah
c Hembusan nafas Allah menjadikan manusia makhluk

yang hidup.
d Manusia diciptakan sempurna tubuh, jiwa serta rohnya.
e Manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih.

4 b) bersorak-sorak dan bersukacita karena saudara.
d) akan memberi hidup baru kepada saudara.

2 Tuhan, Allah, layak, puji-pujian, hormat, kuasa, mencip-
takan, ada, diciptakan.

5 b) melaksanakan Firman-Nya dengan menghukum dosa.
c) Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden.

3 c) kemuliaan Tuhan.

6 a) hidup terpisah dari Allah.
b) memiliki sifat dosa.
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