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Kristus: Gambar
yang Nampak dari Allah
yang Tidak Kelihatan

------------------_.-

"Ia serupa benar dengan ayahnya." Pernahkah saudara mendengar orang
berkata demikian tentang seorang anak laki-laki? Kadang-kadang kita oertanya
kepada diri kita sendiri, "Dalam hal apa keduanya serupa?" Jika seor mg ayah
dan anaknya kelihatan mirip sekali, kita dapat melihat hal ini dengan mudah,
tetapi kadang-kadang kesamaan itu tidak nampak secara jelas. Sebagai con-
toh, barangkali keduanya serupa dalam cara bertindak atau dalam I ara ber-
pikir, atau kepribadian mereka sama dalam banyak hal. Dengan ca ra mem-
perhatikan anak, saudara dapat melihat keadaan ayahnya dalam banyak hal.

Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kepada kita bagaimana
Bapa nu. Ia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Yesus menjadi
perwujudan dari ciri-ciri kodrati dan moral dari Allah. Melalui mujizat penjel-
maan, Ia mengambil kodrat dan rupa manusia. Dengan demikian, Ia mengung-
kapkan sifat-sifat Allah dan mengkomunikasikan sifat-sifat ini kepada nanusia.
Yesus berkata, "Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa"
(Yohanes 14:9).

Dalam pasal ini, kita akan mempertimbangkan ajaran tentang Yesus Kristus
yang adalah "cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah" (Ib-ani 1:3).
Sementara kita berpikir tentang masa hidupnya di dunia dan baga mana Ia
mencerminkan Bapa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya dalarn cara
yang sama, kita juga mencerminkan keindahan sang Putra kepada OI ang lain.
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ikhtisar pasal

Kemanusiaan Kristus
Keilahian Kristus
Perpaduan Antara Keilahian dan Kemanusiaan dalam Kristus
Karya-Karya Kristus

tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Memberikan bukti-bukti alkitabiah mengenai keilahian dan kemanusiaan
Kristus.

• Membahas hakikat dan maksud penjelmaan.

• Mengenali karya-karya Kristus dan arti pentingnya.

• Lebih mengasihi Kristus sebagai akibat dari baik mengetahui tentang Dia.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah uraian pasal sesuai prosedur yang ditunjukkan dalam Pasal 1
dan 2.
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2. Pastikanlah untuk menuliskan jawaban saudara sendiri bagi pertanyaan-
pertanyaan dalam uraian pasal sebelum melihat jawaban yang terdapat pada
akhir pasal.

uraian pasal

KEMANUSIAAN KRISTUS

Tujuan 1. Mencocokkan bukti-bukti tentang kemanusiaan Yesus deni/an gam-
barannya masing-masing.

Di antara unsur-unsur iman Kristen yang khas, penjelmaan Tuhan kita
Yesus Kristus tak pelak lagi adalah sangat mendasar. Penjelmaan rrenunjuk
kepada perpaduan antara keilahian dan kemanusiaan dalam Yesus Kristus.
Bahwa Dia, Anak Allah yang kekal, menjadi manusia untuk menyel.unatkan
kita adalah ajaran Alkitab yang jelas. Allah bertindak dalam suatu c.ira yang
baru sama sekali di dalam dunia ketika Anak-Nya menjadi "manusia'. Yesus
dikandungkan oleh kuasa Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Dalam tin-
dakan kreatif yang unik ini, Allah menerobos proses alamiah te rjadinya
keturunan manusia dan mendatangkan satu oknum adikodrati.

Rahasia yang menyelimuti peristiwa ajaib ini agak sirna bila kita menyadari
bahwa ini adalah bagian dari kegiatan baru Allah. Anak Allah datang untuk
melepaskan manusia, makhluk darah dan daging, dengan cara menjadi darah
dan daging. Ia melakukan hal ini agar menyediakan keselamatan bagi nanusia
oleh kematian-Nya sendiri. Dengan penjelmaan, Allah mulai melaksanakan ren-
cana penebusan-Nya bagi dunia, "Tetapi setelah genap waktunya, maca Allah
mengutus Anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan" (Galatia 4:4). Tidak
ada jalan lain bagi Allah untuk mewujudkan rencana keselamatan-Nya.

Oleh sebab itu, penjelmaan merupakan titik balik bagi manusia yang ber-
dosa. Karena ini memungkinkan perdamaian (perukunan kembali) antara Allah
dan manusia. Sebab kemanusiaan Yesus mempunyai arti yang amat penting
dalam rencana keselamatan Allah, adalah perlu bagi kita untuk mempertim-
bangkan beberapa bukti dari kemanusiaan-Nya. Bukti-bukti ini meliputi garis
silsilah, pertumbuhan, penampilan manusiawi, keterbatasan, dan nam i-nama-
Nya sebagai manusia.
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Silsilah dan Pertumbuhan-Nya Sebagai Manusia

Dua penulis Injil, Matius dan Lukas, menelusuri garis silsilah Kristus
sebagai manusia. Sebenarnya, Matius merunut garis silsilah-Nya hingga Daud,
bahkan lebih jauh lagi ke belakang hingga Abraham leluhur Israel (Matius
1:1-17). Tujuannya ialah:

1. Membuktikan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Daud, dan
karena itu menjadi pewaris takhta Israel. Kalau tidak demikian, maka orang
Israel tidak akan menerima Dia sebagai Raja atau Mesias mereka.

2. Membuktikan bahwa Yesus, sebagai benih Abraham, adalah anak per-
janjian dan melalui Dia seluruh bangsa di bumi akan diberkati (lihat Kejadian
22:17-18).

Lukas merunut garis silsilah Yesus kepada Adam, manusia pertama (Lukas
3:23-38). Akan tetapi, tujuan Markus dan Lukas ialah menekankan fakta
kemanusiaan Yesus: Ia lahir dari seorang perempuan (Galatia 4:4).

Walaupun kita berkata bahwa Yesus mempunyai leluhur manusia, kita
harus teliti untuk menjelaskan bahwa Ia tidak mempunyai ayah manusia biasa.
Kelahirannya berbeda dari semua kelahiran manusia lainnya. Lukas mencatat
peristiwa pemberitahuan malaikat kepada Maria bahwa ia akan mengandung,
Seketika itu juga Maria bereaksi, "Bagaimana hal itu mungkin jadi karena aku
belum bersuami?" (Lukas 1:34). Menjawab pertanyaannya tentang kelahiran
Yesus yang ajaib dan agaknya mustahil, malaikat itu memperingatkan Maria
bahwa "bagi Allah tidak ada yang mustahil" (ayat 37). Kelahiran Yesus adalah
ajaib, namun itu adalah kelahiran manusiawi.

Yesus bertumbuh secara fisik dan mental sesuai dengan hukum-hukum per-
tumbuhan manusia biasa. Sesungguhnya, pertumbuhan dan perkembangan-Nya
sebagai anggota masyarakat Nazaret biasa diterima oleh penduduk sekota-Nya
(Matius 13:35). Lukas berkata bahwa Yesus "bertambah besar dan menjadi
kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya (Lukas 2:40). Kita
mengetahui bahwa perkembangan mental-Nya bukan merupakan akibat dari
ajaran yang diterima-Nya di sekolah pada zaman itu (Yohanes 7:15). Sebaliknya,
itu adalah hasil pendidikan yang diperoleh-Nya dari orang tua yang saleh,
kehadiran-Nya secara teratur di rumah ibadat (Lukas 4: 16), kunjungan-Nya
yang setia ke Bait Allah (Lukas 2:41), penelaahan dan penerapan Kitab Suci
dengan. setia, dan doa (Markus 1:35; Yohanes 4:32-34).
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1 Bacalah Lukas 2:52. Ayat ini menyarankan bahwa kehidupan Yesus bertum-
buh secara
a intelektual.
b spir itual,

c fisik.
d sosial.

Penampilan dan Keterbatasan-Nya Sebagai Manusia

Semua bukti menunjukkan bahwa penampilan Yesus secara fisik sama
dengan manusia lainnya. Sebenarnya, Ia sama dengan manusia lai n dalam
kegiatan sehari-hari, sehingga ketika Ia berkata bahwa Ia dan Bapa satu adanya,
pendengar-pendengar-Nya menjadi amat marah. Mereka menanggapi dengan
sengit bahwa Ia hanya "seorang manusia saja" dan karena itu tidak berhak
untuk menyatakan diri sebagai Allah (Yohanes 10:33).

Ketika gubernur Romawi, Pilatus, menghadapkan Yesus kepac.a orang
Yahudi sebelum menjatuhkan hukuman kepada-Nya, ia berkata, "Lihatlah
manusia itu!" (Yohanes 19:5). Sementara Yesus berdiri di hadapan Pilatus
sebagai terdakwa, tidak seorang pun mempersoalkan kemanusiaan-Nj a. Rasul
Paulus kemudian bersaksi kepada dunia abad pertama bahwa Kristus Yesus
didapati "dalam keadaan manusia" (Filipi 2:8).

Tidak seorang pun dari sahabat-sahabat Yesus yang terdekat pernah
meragukan bahwa Ia adalah manusia. Banyak kali mereka terkesan oleh. kenya-
taan bahwa Ia adalah manusia luar biasa, "Siapa gerangan orang ini, -ehingga
angin dan danau pun taat kepada-Nya?" (Markus 4:41).

Ketika Yesus mengambil rupa manusia, Ia dengan sukarela menaklukkan
diri-Nya kepada keterbatasan manusia. Sebagai akibatnya, Ia juga kadang-
kadang menjadi lelah (Yohanes 4:6), lapar (Markus 11:12), haus (Yohanes
19:28), Ia mengalami pencobaan (Matius 4:1-11) dan dikuatkan oleh Bapa
sementara Ia berdoa (Lukas 24:42-44). Ia juga mengalami rasa sakit (l Petrus
4: 1) dan akhirnya kematian (1 Korintus 15:3). Inilah bukti terbesar tentang keter-
batasan yang ada pada-Nya karena kemanusiaan-Nya.

Berbqai Nama-Nya Sebagai Manusia

Nama yang diberikan kepada Yesus menandakan kemanusiaan-Nya juga.
Ketika malaikat memberitahukan Yusuf tentang kelahiran-Nya, ia menyuruh
agar bayi itu dinamai Yesus. Nama ini hanyalah bentuk Yunani dari nama Per-
janjian Lama Yosua (Matius 1:21) yang artinya" Juruselamat". Ia juga disebut
"anak Daud" dan "anak Abraham" (Matius 1: 1). Tetapi nama yang sering
diberikan kepada-Nya dalam Kitab Suci dan yang agaknya amat disenangi-Nya,
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Anak Manusia, adalah nama yang secara jelas menyatakan kemanusiaan-Nya.
Yesus memakai nama ini ketika berbicara tentang diri-Nya sendiri (Matius
26:64-65). Akan tetapi, saudara akan melihat bahwa Yesus tidak sekedar
menyatakan Diri-Nya sebagai salah seorang anak manusia tetapi Anak Manusia
itu. Istilah ini tidak hanya mengandung arti bahwa Ia sesungguhnya manusia,
tetapi juga bahwa Ia mewakili segenap umat manusia.

2 Bacalah Lukas 2:40,51; 8:19-21; dan Yohanes 7:1-8. Berdasarkan ayat-ayat
ini, lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Sebagai seorang anak, Yesus melalui masa pertumbuhan yang normal dan

bertahap secara fisik, mental, dan spiritual.
b Meskipun Yesus menampakkan sifat-sifat yang luar biasa sebagai seorang

anak, namun Ia masih berada di bawah bimbingan orang tua-Nya.
c Ketika Yesus menjadi pusat perhatian saat Ia mengajar, keluarga-Nya

memahami sungguh-sungguh akan misi-Nya sehingga tidak menuntut apapun
daripada-nya.

d Saudara-saudara Yesus diyakinkan oleh perbuatan-perbuatan-Nya yang
penuh kuasa bahwa Ia bukan sekedar manusia biasa, dan mereka menyetu-
jui pelayanan-Nya di hadapan umum.

3 Cocokkanlah setiap bukti tentang kemanusiaan Yesus (kanan) dengan pen-
jelasannya (kiri) .

.... a Yesus mengalami rasa lelah, lapar, haus, nyeri,
dan akhirnya kematian.

.... b Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Perjan-
jian Lama Yosua. Selain dari nama itu Yesus
juga mempunyai nama-nama lain.

.... c Penulis-penulis Alkitab merunut silsilah ketu-
runan Yesus kepada Daud, Abraham, dan
Adam.

.... d Gubernur Romawi yang menjatuhkan hukuman
kepada Yesus memperkenalkan Dia dengan
ucapan, "Lihat manusia itu" (Yohanes 19:5).

.... e Yesus menunjukkan pertumbuhan secara men-
tal, fisik, spiritual, dan sosial.

1) Keturunan secara
manusia

2) Pertumbuhan secara
manusia

3) Penampilan secara
manusia

4) Keterbatasan secara
manusia

5) Nama-nama manu-
sia
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KEILAHIAN KRISTUS

TujuanZ. Memilih pernyataan-pernyataan yang mendukung keilahian Yesus.

Kita telah menelaah bukti alkitabiah tentang kemanusiaan Yesus dan
melihat bahwa bukti itu sangat meyakinkan. Sekarang kita mempertimbangkan
fakta-fakta alkitabiah mengenai keilahian Kristus dan pentingnya segi
keberadaan-Nya yang satu ini.

Hak-Hak Dahi
Bukti pertama yang akan kita pertimbangkan tentang keilahian Yesus ialah

bahwa Ia menggunakan hak-hak ilahi yang hanya dimiliki oleh Al/ah. Hak-
hak ilahi ini meliputi: menerima penyembahan dari manusia, mengampuni dosa,
membangkitkan orang mati, dan hak untuk menghakimi.

Karena Allah telah melarang keras penyembahan kepada allah laln dalam
Sepuluh Hukum (Keluaran 20:3-5), maka tindakan Yesus untuk menerima
penyembahan akan merupakan penghujatan kalau Ia bukan benar-benar ilahi
adanya. (Penghujatan ialah penghinaan terhadap Allah, atau menyatakan diri
sebagai allah padahal tidak benar demikian.) Ketika Yesus dicobai al eh Iblis,
Ia menegaskan lagi perintah untuk menyembah Allah dan berbakti kepada-Nya
saja (Matius 4:10). Namun, Ia menuntut hak-Nya untuk menerima penyembahan.

Alkitab menyatakan bahwa ketika orang-orang yang tidak mengetahui
berusaha menyembah para rasul, mereka menolak penyembahan itu dengan
keras (Kisah Para RasullO:25-26; 14:14-18). Bahkan malaikat-malaikat yang
kudus pun menolak penyembahan yang ditujukan kepada mereka (Wahyu
19:10; 22:8-9). Sedangkan para rasul yang adalah manusia biasa, dan malaikat-
malaikat yang perkasa menolak penyembahan yang ditujukan kepada mereka,
Yesus menerimanya sebagai hak-Nya. Ia menyatakan bahwa semua aung wa-
jib menghormati Dia (Yohanes 5:23). .,.,

Kedua, kita melihat bahwa Yesus memakai hak-Nya untuk mengampuni
dosa, padahal hanya Allah sendirilah yang memiliki hak ini (Markus 2:7 I. Yesus
tidak ragu-ragu memakai hak ini, walaupun musuh-musuh-Nya menjad sangat
marah karena hal itu (Matius 9:2-6).

Ye-us juga menggunakan hak memberi hidup (Yohanes 5:21; 10:10).
Sekurang-kurangnya dalam tiga peristiwa, Yesus menghidupkan kembali orang
yang sudah mati (Lukas 7:11-17; 8:40-56; Yohanes 11:1-44). Pada ma-a yang
akan dalang, semua orang mati akan dibangkitkan oleh perkataan-Ni a yang
berkuasa (Yohanes 5:21-30). Jelas sekali bahwa hak untuk memberikan hidup
merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa dengan kemam-
puannya sendiri.
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Contoh keempat tentang penggunaan hak ilahi oleh Yesus adalah hak un-
tuk menghakimi, "Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah
menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak" (Yohanes 5:22). Ayat-
ayat berikut ini memberikan pengertian lebih banyak tentang jangkauan hak-
Nya untuk menghakimi: Matius 25:31-46; Kisah Para Rasull0:42; 17:31; dan
2 Korintus 5:10.

Yesus menggunakan semua hak ini dan hak-hak lainnya tanpa ragu-ragu.
Hanya Allah yang dapat berlaku demikian. Manusia yang berbuat demikian
telah bertindak melampaui apa yang patut dan karena itu menghujat.

4 Dari ingatan saudara, tuliskan hal-hal yang dilakukan Yesus ketika hidup
di dunia, yang menunjukkan bahwa Iamemakai hak-hak ilahi. Pakailah buku
catatan saudara.

Watak Dahi

Tujuan 3. Mendaftarkan si/at-si/at moral dan si/at-si/at kodrati yang khas yang
menunjukkan bahwa Yesus adalah Al/ah.

Si/at-Si/at Moral yang Khas

Watak Yesus mengherankan orang. Mereka kagum terhadap perilaku dan
sikap-Nya dalam semua keadaan. Cara Ia menanggapi situasi dalam hidup
menyatakan secara jelas bahwa Ia berbeda. Ia memiliki sifat-sifat moral dan
sifat-sifat kodrati yang khas seperti yang dimiliki Allah Bapa.

Kehidupan Yesus begitu kudus sehingga salah satu dari orang-orang yang
hidup dekat sekali dengan Dia berkata, "Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak
ada dalam mulut-Nya" (l Petrus 2:22). Musuh-musuh-Nya tidak dapat mem-
buktikan bahwa Ia berdosa, karena Ia tanpa dosa (Yohanes 8:46). Tidak ada
manusia biasa yang mampu hidup seperti ini, tetapi Yesus memang bukan
manusia biasa.

Kasih-Nya juga membuat Yesus berbeda dari manusia biasa. Ia mem-
buktikan kasih-Nya dalam hubungan dengan orang-orang dari semua latar
belakang kehidupan dan golongan masyarakat (Lukas 19:10; bandingkan Matius
11:19dengan Markus 1<r.17 -22). Ia mendoakan pengikut-pengikut-Nya dan juga
musuh-musuh-Nya (Yohanes 17:9, 20; Lukas 23:34). Kualitas kasih-Nya yang
sempurna ini menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah.
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Kasih Yesus dinyatakan dalam banyak cara. Ia menunjukkan k.irendahan
dan kelembutan hati yang sejati. Ketika memasuki pelayanan-Nya di hadapan
umum, Ia didorong oleh keinginan untuk melayani (Matius 20:281. Sebagai
Tuhan dan Guru, Ia melukiskan maksud yang benar dari pelayanan ketika mem-
basuh kaki murid-murid-Nya (Yohanes 13: 14). Ia berlaku lembut kepada orang
berdosa (Lukas 7:37-39, 44-50), ragu-ragu (Yohanes 20:29), dan mereka yang
meninggalkan Dia (Lukas 22:61; Yohanes 21:15-23). Dalam kasih ia mende-
monstrasikan prinsip-prinsip yang diajarkan-Nya! Tidak pernah ada manusia
biasa yang hidup dalam kasih seperti itu.

Kasih-Nya terungkap secara jelas melalui cinta-Nya kepada Al ah Bapa.
Ia menunjukkan melalui teladan-Nya sendiri bahwa rahasia hidup yar g berhasil
bergantung kepada hubungan yang dekat dengan Allah. Tidak ade manusia
biasa yang berdoa seperti yang dilakukan-Nya. Ia berdoa secara sungguh-
sungguh (Lukas 22:39-44), secara tetap, dan untuk jangka waktu YLJ1g lama.
Kadang-kadang Ia berdoa semalam suntuk. Pada waktu lain, Ia ban gun pagi-
pagi benar untuk berdoa (Markus 1:35). Ia meninggalkan contoh) ang sem-
purna untuk pola pembinaan dan pengembangan kehidupan ro iani kita
(l Petrus 2:21).

Tidak seorang pun yang hidup dekat dengan Yesus m eragukan
kemanusiaan-Nya. Juga tidak seorang pun yang dapat memba idingkan
kehidupan Yesus yang sempurna dengan usaha-usaha terbaik dari manusia
biasa. Sebagai teladan yang sempurna dari kekudusan dan kasih, YesLS,seperti
yang diucapkan Petrus, adalah "Mesias, Anak Allah yang hidup" (Matius
16:16).

5 Dalam buku catatan saudara, tuliskan cara-cara Yesus menyatakan
kekudusan dan kasih-Nya.

Si/at-Sifat Kodrati yang Khas

Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah
(l Konntus 1:24), dan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam
Anak -"iya (Kolose 1: 19; 2:9). Matius mengakhiri Injilnya dengan kata-kata
Yesus berikut ini, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di
bumi" (Matius 28:18). Ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa Yesus, Oknum
yang Kedua dari Trinitas, adalah mahakuasa. Semua malaikat, ku.isa, dan
kekuatan takluk kepada kuasa dan wewenang-Nya (l Petrus 3:22).

Alkitab juga mengajar bahwa Yesus mahahadir (berada di mana-mana).
Paulus berkata bahwa Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah
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kaki Anak-Nya dan bahwa Anak itu" memenuhi semua dan segala sesuatu"
(Efesus 1:22-23). Pengetahuan bahwa Ia akan memenuhi janji-Nya untuk
menyertai kita bilamana dua atau tiga di antara kita berkumpul untuk beribadah
kepada-Nya (Matius 18:20) menjadi dorongan besar bagi kita. Walaupun kita
kadang-kadang tidak merasakan hadirat-Nya, namun kita boleh yakin bahwa
Ia menyertai kita sepanjang waktu!

Yesus Kristus juga mahatahu. Ia mengetahui segala sesuatu (Yohanes
2:24-25; 16:30; 21:17). Paulus mengacu pada rahasia Allah yang adalah Kristus,
"Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan"
(Kolose 2:2-3; garis bawah oleh pengarang). Ia mengetahui kehidupan wanita
Samaria yang berdosa (Yohanes 4), pikiran orang Farisi (Lukas 6:8), bagaimana
dan bilamana Ia akan meninggalkan dunia (Yohanes 12:33; 13:1), dan sifat serta
akhir dunia ini (Matius 24 dan 25; Markus 13; Lukas 21).

Beberapa ayat Alkitab membuat kita menyelidiki ciri kemahatahuan-Nya
dengan lebih cermat. Misalnya, Matius 24:36 menunjukkan bahwa Ia tidak
mengetahui saat kedatangan-Nya kembali; dan Markus mencatat bahwa Yesus
mendekati pohon ara dengan harapan menemukan buah tetapi ternyata harapan-
Nya sia-sia (Markus 11:13).

Di sini, penting sekali untuk menjelaskan bahwa ketika Yesus berada'di
dunia dalam keadaan sebagai manusia, Ia melepaskan hak-Nya untuk meng-
gunakan sifat-sifat ilahi-Nya secara leluasa. Ia dengan sengaja memutuskan un-
tuk tidak menggunakan kemampuan-kemampuan ilahi-Nya pada saat itu. Ia
mempunyai kuasa yang dapat dimanfaatkan-Nya untuk melepaskan diri, tetapi
menolak untuk menggunakannya (Matius 26:52-54). Ia melakukan hal ini ber-
dasarkan kehendak bebas-Nya, karena Ia tahu bahwa tanpa takluk kepada
penderitaan dan kematian, Ia tidak mungkin mewujudkan misi-Nya untuk mati
menggantikan manusia yang berdosa. Sekarang, sesudah misi-Nya selesai, Ia
sudah mengambil kembali semua ciri-ciri ilahi-Nya, termasuk sifat mahatahu.

Yesus dinyatakan dalam Kitab Suci sebagai Anak Allah yang Kekal
(Yohanes 1:1; 1 Yohanes 1:1; Mikha 5:1). Ia selalu ada, dan akan tetap ada
selama-lamanya (Ibrani 1:11-12; 13:8). Ayat-ayat ini juga menyatakan bahwa
Yesus Kristus tidak berubah, Ciri-dri yang telah kita lihat ini adalah sifat-sifat
khas Allah. Jadi, sifat-sifat khas ini memberikan bukti yang jelas tentang
keilahian Yesus Kristus.
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6 Dalam buku catatan saudara terangkan mengapa Yesus tidak menggunakan
semua sifat ilahi-Nya ketika Ia berada dalam keadaan sebagai manusia.

7 Dalam buku catatan saudara, tuliskan judul Sifat-Sifat Khas Moral Yesus
dan Sifat-Sifat Khas Kodrati Yesus. Di bawah kedua judul ini, daftar kan sifat-
sifat khas yang sesuai dengan masing-masing judul. Kemudian, bandingkan daf-
tar saudara dengan sifat-sifat khas moral dan sifat-sifat khas kodrati Allah yang
dibahas dalam Pasal I dan 2. Apakah yang diungkapkan oleh perbandingan ini?

Pemyataan-Pernyataan Keilabian

Yesus membuat pernyataan-pernyataan tertentu bahwa Ia adalah Allah.
Menjelang kematian-Nya, Ia menghimbau para murid-Nya untuk r-ienerima
pernyataan-pernyataan itu atas dasar mujizat-mujizat-Nya (Yohanes 14:11).
Apakah pernyataan-pernyataan itu?

1, Ia menyatakan kepada orang Yahudi bahwa Ia dan Bapa satu adanya
(Yohanes 10:30).

2. Ketika Ia berdiri sebagai terdakwa di hadapan Mahkamah Agama,
Yesus menyatakan sekali lagi bahwa Ia adalah Anak Allah (L rkas
22:70-71; Yohanes 19:7).

3. Ia menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui
Dia (Yohanes 10:9).

4. Ia berkata bahwa Ia adalah jalan satu-satunya kepada Hapa
(Yohanes 14:6).

5. la menyatakan bahwa tanpa kesanggupan yang diberikan-Nya, t dak
seorang pun dapat melakukan sesuatu (Yohanes 15:5).

6. Ketika mengajar, Ia mengungkapkan keberadaan-Nya yang kekal
(Yohanes 8:58; 17:5).

7. Ia mengajar murid-murid-Nya untuk berdoa dalam Nama- "Iya
(Yohanes 16:23).

8. Ketika mengutus murid-murid-Nya untuk melayani, Ia memberik.an
mereka kuasa untuk mengadakan mujizat (Lukas 9:1-2).

Semua pernyataan ini, ditambah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus
menyediakan bukti kuat yang mendukung tuntutan bahwa Ia adalah Allah.
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Nama-Nama yang Menunjukkan Keilahian

Nama-nama yang hanya dipakai untuk menunjuk kepada Allah diberikan
bagi Yesus di seluruh Perjanjian Baru. Penulis-penulis yang diilhami sering
menyebut Dia sebagai Anak Allah. Suara dari langit dalam dua peristiwa yang
berbeda menyatakan Dia sebagai Anak Allah (Matius 3:17; 17:5). Yesus juga
memakai gelar ini untuk menyebut diri-Nya sendiri (Yohanes 10:36).

Nama lain yang menyatakan keilahian-Nya dinubuatkan nabi Yesaya dan
diulangi lagi oleh malaikat yang berbicara kepada Yusuf (Yesaya 7: 14; Matius
1:22-23). Anak ini akan dinamai Imanuelyang artinya "Allah menyertai kita"
(Matius 1:23). Yang Ilahi telah datang untuk hidup seketika lamanya di bumi
dengan manusia (Yohanes 1:14).

Yohanes menulis bahwa Yesus adalah Firman Allah. Bagi kita nama ini
agak aneh, tetapi pada zaman itu para filsuf berpikir bahwa akal-budi dan kuasa
di balik alam semesta dapat diringkaskan dalam gagasan perkataan (firman).
Sebab itu Yohanes berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di
antara kita" (Yohanes 1:14). Perkataan seseorang mengungkapkan pikirannya.
Firman Allah adalah pikiran Allah yang diungkapkan dalam cara sedemikian
rupa sehingga manusia dapat memahaminya. Allah tidak terpisah dari ciptaan-
Nya - Ia menyatakan diri-Nya. Yohanes berkata bahwa Firman (Yesus) adalah
Allah dari kekal (Yohanes 1:1-2).

Yesus juga disebut Allah. Paulus menulis bahwa kita "menantikan peng-
genapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah
dan Juruselamat kita Yesus Kristus" (Titus 2:13).

Nama Ibrani Mesias sering dipakai dalam hubungan dengan Yesus. Nama
ini dalam bentuk Yunaninya ialah Kristus. Terjemahan lain dari nama ini ialah
Yang Diurapi. Siapakah yang diurapi itu bagi orang Ibrani? Dalam kebudayaan
mereka, apabila Allah memanggil seseorang untuk melakukan tugas khusus,
orang itu diurapi oleh pemimpin agama yang mencurahkan minyak ke atas
kepala orang yang terpilih itu. Ini adalah lambang bahwa ia dipisahkan untuk
melayani. Orang-orang Ibrani telah terbiasa dengan pengurapan para nabi,
imam, dan raja. Jadi, ketika Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan
dan Kristus, para pendengarnya memahami apa yang dimaksudkannya (Kisah
Para Rasul 2:36). Tanggapan beberapa ribu orang itu menunjukkan bahwa
mereka menerima Yesus sebagai Mesias mereka, atau Yang Diurapi.
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Yesus disebut Tuhan. Kadang-kadang nama ini digunakan sebagai gelar
kehormatan, tetapi dalam banyak hal, nama ini digunakan sebagai penghor-
matan bagi keilahian-Nya. (Lihat Lukas 1:43; 2: 11; Yohanes 20:28; Kisah Para
Rasul 16:31; dan 1 Korintus 12:3.) Nama ini, sebagaimana sering digunakan
untuk Tuhan kita, berasal dari penerjemahan istilah Ibrani Yehovah. Jadi,
Kristus (Mesias) disamakan dengan Yehovah Perjanjian Lama.

8 DaJam buku catatan saudara, tulislah nama-nama yang diberikan kepada
Yesus yang menyatakan keilahian-Nya dengan ayat penunjuk untuk masing-
masing nama.

9 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR. Keilahian Yesus
dinyat akan melalui
a) penerimaan-Nya akan penyembahan manusia, hal mengampuni do ia, mem-

bangkitkan orang mati, dan menuntut hak untuk menghakimi.
b) sifat khas moral-Nya yaitu kekudusan dan kasih.
c) sifat-sifat khas kodrati-Nya yaitu mahakuasa, mahahadir, mahatahu, dan

kekal.
d) cara Ia diterima oleh umat-Nya.
e) pernyataan-pernyataan yang dibuat-Nya mengenai keilahian.
f) nama-nama-Nya yang menunjukkan keilahian-Nya.

KEMANUNGGALAN KEILAHIAN DAN KEMANUSIAAN UALAM
DISTUS

Doktrin tentang penjelmaan merupakan persoalan yang belum terpecahkan
pada hari-hari permulaan Gereja. Doktrin Trinitas didasarkan secara kokoh
pada Perjanjian Lama, pengalaman murid-murid Yesus, dan tulisan-tulisan Per-
janjian Baru yang diilhamkan. Tetapi pertanyaan yang menimbulkar banyak
dugaan adalah sebagai berikut: Bagaimana mungkin bagi Anak yang Kekal,
yang adalah Allah bersama dengan Bapa, yang sezat atau sehakikai dengan
Bapa, menjadi daging - menjadi manusia seperti kita?

Sebagian orang yang mencoba menjelaskan penjelmaan begitu menekankan
kemanusiaan Yesus sehingga mereka hampir sama sekali menyangkali keilahian-
Nya. Orang lain berbuat sebaliknya; mereka menekankan keilahian-Nya
sedemikian rupa sehingga hampir menyangkali kemanusiaan-Nya. Paca akhir-
nya, para pemimpin Gereja yang Mula-Mula dapat merumuskan definisi pen-
jelmaan yang masih dianggap sebagai dasar bagi kepercayaan Kristen tentang
pribadi Yesus Kristus,
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Ciri-Ciri Penjelmaan

Tujuan 4. Memilih pernyataan-pernyataan yang mencerminkan ajaran alki-
tabiah tentang penjelmaan.

Definisi penjelmaan yang diberikan oleh para pemimpin Gereja Mula-Mula
(pada suatu pertemuan yang disebut Konsili Chalcedon pada tahun 451 Tarikh
Masehi) adalah sebagai berikut:

Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati,
sehakikat dengan Bapa dalam segala sesuatu yang menyangkut
keilahian-Nya, namun dalam kemanusiaan-Nya sama seperti kita
kecuali tanpa dosa. Jadi, Yesus dikenal dalam dua tabiat: ilahi dan
manusiawi. Kedua tabiat ini berbeda satu dari yang lain. Perbedaan
ini tidak dilenyapkan oleh penyatuan keduanya, tetapi ciri-ciri khusus
masing-masing tabiat tetap terpelihara."

Definisi ini tentu saja tidak menghilangkan rahasia penjelmaan. Sebaliknya,
semua orang Kristen ikut merasakan kekaguman Paulus, "Sesungguhnya,
agunglah rahasia ibadah kita: Dia yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa
manusia" (l Timotius 3: 16). Kita akan memahami gagasan yang sulit ini lebih
baik apabila kita mempertimbangkan penyatuan tabiat ilahi dan manusiawi
dalam Yesus dan arti penting peristiwa yang unik ini.

Bilamana kita berbicara tentang kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Kristus,
kita menunjuk kepada keadaan-Nya atau kenyataan-Nya. Ketika kita berkata
bahwa Yesus memiliki kodrat ilahi, kita maksudkan bahwa semua sifat atau
ciri khas yang dapat digunakan untuk memerikan Allah berlaku bagi Dia. Jadi,
Ia adalah Allah - bukan sekedar menyerupai Allah, tetapi Allah sejati.

Apabila kita mengatakan bahwa Yesus mempunyai tabiat manusiawi, kita
maksudkan bahwa Kristus bukanlah Allah yang berpura-pura menjadi manusia
- Ia adalah manusia. Ia tidak hanya manusia atau hanya Allah. Ia adalah Allah
"yang menjadi manusia dan diam di antara kita" (Yohanes 1:14). Ia tidak
berhenti menjadi Allah ketika Ia menjadi manusia. Ia tidak menukar keilahian-
Nya dengan kemanusiaan. Ia malah mengambil keadaan manusia. Artinya, Ia
menambah tabiat manusia pada tabiat ilahi-Nya. Demikianlah, karena penjel-
maan, Ia serentak adalah Allah dan manusia - Allah-Manusia.

Yesus sebagai Kristus memiliki semua sifat atau ciri yang dimiliki manusia,
termasuk ciri-ciri fisik atau jasmani. Akan tetapi, kita tidak dapat berkata bahwa
pada hakikat-Nya yang terdalam, Ia adalah manusia. Ia adalah pribadi ilahi
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dengan kodrat manusia. Artinya, Ia tidak menambahkan kepribadian manusia
kep .ida kodrat-Nya sendiri; tetapi menambahkan kodrat manu lia kepada
kepribadian-Nya sendiri. Kepribadian ilahi itulah hakikat-Nya yang terdalam.
Kalau Ia bukan oknum ilahi, tidak mungkin Ia menjadi objek penyembahan
kita. karena orang Kristen diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja.

Demikianlah kita melihat bahwa Anak yang menjelma itu menyatukan
keilahian yang sejati dan kemanusiaan yang sejati dalam satu pribadi. Jadi,
dalam Dia terdapat keterpaduan sifat-sifat sehingga apapun yang kita katakan
tentang Dia sesuai dengan apa yang dapat dikatakan tentang Allah dan ten-
tang manusia.

10 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR yang men cerminkan
ajaran alkitabiah mengenai penjelmaan.
a) Yesus Kristus adalah Oknum ilahi yang mengambil sifat kemam siaan kita.
b) Kristus adalah manusia yang mengambil tabiat ilahi.
c) Karena Yesus Kristus adalah Oknum Ilahi, Ia layak untuk kit a sembah.
d) Berhubung dengan kodrat-Nya sebagai manusia, maka Yesus mer jadi lapar,

haus, lelah, dan mengalami rasa sakit dan kematian. Karena kodra: -Nya yang
ilahi, maka Ia selalu ingin melakukan kehendak Bapa-Nya, sebal, Ia adalah
Allah yang sejati.

Alasan-Alasan Bali Penjelmaan

Dalam keadaan kita yang terbatas, kita tidak pernah akan mampu mengerti
secara tuntas mengapa Tuhan kita menjadi manusia. Apakah yang riendorong
Anak Allah untuk datang ke dunia, menjadi anggota keluarga mall usia yang
telah jatuh dalam dosa, dan membiarkan diri-Nya dikelilingi oleh kedengkian
dan kebencian?

Pertama, Allah tidak dapat mati. Diperlukan korban yang tida k bercacat
karena dosa. Sebab semua manusia telah berdosa, maka Allah menjadi manusia
untuk menjadi korban yang sempurna dan menanggung hukuman bagi dosa
(Ibrani 2:9). Kedua, melalui penjelmaan, Yesus menyatakan Bapa kepada
manusia dalam keunggulan dan keindahan-Nya yang tak ada banJingannya
(Yohanes 14:7-11). Ketiga, dengan cara menjadi manusia, Tuhan kita menjadi
teladan yang sepatutnya bagi kita (l Petrus 2:21-25). Ketika kita menyelidiki
tanggapan-Nya terhadap situasi manusia, kita akan dapat menyamakan diri
dengan Dia dan menyadari bahwa tujuan kehidupan Kristen ialah men jadi seper-
ti Kristus (Roma 8:29).
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Yesus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa Ia mengutus mereka ke
dalam dunia dalam cara yang sama sebagaimana Bapa mengutus Dia (Yohanes
17:18; 20:21). Perintah ini terdiri dari pemberitaan tentang persediaan
keselamatan Allah untuk semua orang yang akan percaya. Adalah bagian dari
Amanat Agung untuk pergi ke seluruh bumi dan memberitakan Injil kepada
semua makhluk (Markus 16:15). Yesus adalah persediaan Allah untuk kesela-
matan kita. Dan kita harus membawa berita ini kepada semua manusia.

11 Tuliskan angka 1 di depan setiap pernyataan yang merupakan alasan yang
BENAR bagi penjelmaan. Tuliskan 2 bila pernyataan itu SALAH .
.... a Yesus harus mengambil tubuh yang fana agar dapat menanggung hukuman

mati karena dosa kita .
.. ..b Penjelmaan perlu karena Allah perlu mengetahui apa artinya menjadi

orang berdosa .
.... c Melalui penjelmaan, kita mempunyai penyataan tentang kasih, perhatian,

dan persediaan Bapa bagi manusia .
.... d Penjelmaan memberikan Kristus pengalaman langsung mengenai keter-

batasan dan kelemahan manusia. Ini menyebabkan Ia memenuhi syarat
untuk memohonkan syafaat bagi kita di hadirat Bapa .

.... e Sebagai salah satu akibat penjelmaan, manusia tidak lagi dilahirkan dalam
dosa, karena pengorbanan Anak Allah dalam keadaan-Nya sebagai
manusia telah membuat manusia tanpa cacat atau cela.

KARYA.KARYA KRISTUS

Tujuan 5. Memilih pernyataan-pernyataan yang menerangkan mengapa karya-
karya Kristus penting bagi manusia.

Kita beralih sekarang kepada karya-karya Kristus. Ketika kita berbicara
tentang karya-karya-Nya, maka kita mengacu pada kematian, kebangkitan,
kenaikan, dan pemuliaan Kristus. Kita akan mempertimbangkan karya-karya
ini menurut urutan terjadinya.

Kematian-Nya

Kematian Kristus berbeda dari kematian manusia yang lain. Pertama,
kematian-Nya semata-mata bersifat sukarela. Tentang kematian ini, Ia berkata,
"Tidak seorang pun mengambilnya daripada-Ku, melainkan Aku memberikan-
nya menurut kehendak-Ku sendiri" (Yohanes 10:18). Pada saat kematian, Ia
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memerahkan roh-Nya (Matius 27:50). Kematian-Nya bukanlah kare-ia dipaksa
oleh iblis atau oleh kuasa tentara Romawi. Malahan Ia menerima kamatian
itu sebagai kehendak Allah bagi penyelamatan manusia.

Kematian-Nya adalah suatu karya, dalam arti bahwa melalui kl matian itu
Krisi us menanggung hukuman bagi dosa kita. Ganjaran dosa ialah kl terpisahan
dari Allah. Inilah harga yang harus dibayar-Nya untuk keselamatan kita. Semen-
tara Ia di salib, Ia mengalami keterpisahan yang menakutkan ini. ]a berseru,
"Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" (Markus 15:34).
Dalam karya ini, Ia meredakan murka Allah yang dibangkitkan oleh dosa kita.
Ia membiarkan godam keadilan Allah menimpa diri-Nya sendit i. Melalui
pengorbanan-Nya, Kristus membuat penebusan bagi dosa-dosa kit a dan me-
nutu pinya oleh kematian-Nya sebagai pengganti kita. Ia melakukan hal ini agar
kita dapat diampuni dan dipulihkan dalam hubungan yang selaras den gan Allah.

Sepanjang abad-abad, manusia telah berusaha untuk meredakan amarah
dewa-dewa mereka. Betapa menyedihkan usaha mereka ini! Mereka tdah mem-
bawa korban dan mempersembahkan darah, tetapi sesudah itu merek a mening-
galkan tempat pengorbanan itu tanpa mengetahui apakah persembah an mereka
diterima atau tidak. Suku bangsa Indian Aztec, misalnya, sangat tak ut kepada
dewa-dewa mereka. Karena itu, mereka mengorbankan manusia seba nyak yang
dituntut para dewa, pada hemat mereka, tetapi usaha mereka y mg tulus,
berlimpah-limpah, dan bernilai tinggi selalu sia-sia. Tanggapan in am-imam
mereka selalu sama, "Dewa kita menuntut lebih banyak darah!"

'\lkitab menunjukkan bahwa Bapa kita di sorga memang mar ah karena
dosa kita, tetapi kemarahan-Nya bukanlah seperti pikiran suku bar gsa Aztec
mengenai dewa mereka. Kita tidak perlu takut atau ragu-ragu mer genai apa
yang patut kita lakukan untuk meredakan murka-Nya. Ia sendiri telah melaku-
kan hal ini. Ia mempersembahkan korban-Nya sendiri - Anak-Ny L Melalui
kematian-Nya, Yesus membayar harga tebusan dan memberesk an segala
sesuatu. Dengan berbuat demikian, keadilan Allah terpelihara. Dosa ditutupi,
hukuman ditanggung, manusia diampuni, dan mendapat jalan masuk ke hadirat
Allal, yang kudus. Paulus menjelaskannya seperti berikut dalam Ron a 3:25-26:

"~t esus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena
iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan kl adilan-
Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahu lu pada
m.isa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan ke adilan-
Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membe narkan
orang yang percaya kepada Yesus."
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Kematian Yesus juga mempunyai penerapan praktis dalam kehidupan kita
setiap hari. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata,
"Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan
segala hawa nafsu dan keinginannya" (Galatia 5:24). Ini melibatkan penyaliban
diri sendiri, yang berarti mengesampingkan segala keinginan kita sendiri agar
melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya. Penyaliban Kristus menjadi pe-
nyaliban kita. Keselamatan yang disediakan-Nya memberikan kita kemungkinan
untuk hidup suci - hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah.
Kemungkinan ini menjadi kenyataan, bila kita menyerahkan kehidupan kita
kepada ketuhanan-Nya dan kepada pimpinan Roh Kudus (Roma 8:5-11).

12 Apakah saudara maju dalam usaha mematikan tabiat berdosa saudara?
Tuliskan dalam buku catatan saudara hal-hal yang dapat dilihat orang lain pada
diri saudara yang menunjukkan bahwa saudara sedang menyalibkan diri sendiri
dan memberikan perhatian yang seharusnya kepada tanggung jawab Kristen ini.

13 Lingkarilah huruf di depan pernyataan-pernyataan yang BENAR mengenai
pentingnya karya Kristus bagi kita.
a Dengan kematian-Nya Ia menjalani hukuman bagi dosa dan meredakan

murka Allah.
b Kematian Kristus merupakan akibat dari kekuatan-kekuatan yang tidak dapat

dikuasai-Nya; jadi, kematian itu adalah suatu musibah.
c Kematian Kristus memulihkan persekutuan antara Allah dan manusia secara

tuntas.
d Kematian-Nya memuaskan keadilan Allah yang ditujukan kepada dosa manusia.
e Karena kematian Kristus, kita tidak perlu lagi bertanggung jawab atas dosa-

dosa kita walaupun kita terus berbuat dosa.
f Kematian Kristus merupakan contoh dari ~einginan Allah untuk menghukum

manusia karena kelemahan dan kegagalannya.

Kebangkitan- Nya
Karya Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan lengkap dan iman kita akan

sia-sia sekiranya Ia tidak bangkit (1 Korintus 15:5). Peristiwa ini menandai pe-
nyelesaian karya Kristus di bumi. Karena itu, kebangkitan Kristus menyebabkan
Kekristenan berbeda sama sekali dari semua agama dan kepercayaan lainnya.
Tidak ada agama lain yang dapat menyatakan bahwa kubur pendirinya itu ko-
song. Kita, orang Kristen, tidak berkumpul di tempat Tuhan kita dimakamkan,
karena Ia tidak tetap berada di dalam kubur! Kita meninggikan Dia sebagai
Juruselamat yang hidup! Ia mengalahkan maut! Karena Ia hidup, kita telah
mewarisi hidup yang kekal.
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Kebangkitan Kristus adalah batu penjuru iman Kristen. Tanpa kebangkitan-
Nya, kematian Kristus tidak akan berarti, sebab kebangkitan itu men ibuktikan
keefektifan kematian-Nya dan memberikan arti padanya. Tentang hal mi Paulus
berkata, "Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan
karena pembenaran kita" (Roma 4:25).

Ada banyak alasan mengapa kebangkitan itu sangat penting bagi kita.
Berikut ini kita akan melihat beberapa akibat yang sangat berarti dari peristiwa
besar ini:

1. Kebangkitan menunjukkan bahwa karya Kristus sebagai pengganti
kita telah diterima. Kita boleh yakin bahwa Allah telah mene rima
kematian Kristus sebagai pengganti kita, karena Allah telah mem-
bangkitkan Dia dari antara orang mati (Kisah Para Rasul2:24, 32;
3:15; 4:10; 5:30).

2. Kebangkitan meneguhkan keilahian Tuhan kita. Paulus menyatakan
dalam Roma 1:4, "Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh
kebangkitan-Nya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak
Allah yang berkuasa."

3. Oleh karena kebangkitan-Nya, Kristus menjadi imam besar kita di
hadapan Allah (Ibrani 9:24). Ia adalah Jurusyafaat kita (Roma 8:34),
penguasa kita di sorga (Efesus 1:20-22), pengantara kita (l Timotius
2:5), dan pembela kita (l Yohanes 2:1). Jadi, di samping kelep asan
dari belenggu yang diakibatkan oleh kematian-Nya, Kristus me mo-
honkan syafaat bagi kita dihadapan takhta anugerah.

4. Kebangkitan menunjukkan kuasa Allah yang besar dalam menyedia-
kan keselamatan bagi kita. Kita boleh yakin bahwa Ia akan n em-
berikan kuasa yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Dia
secara berhasil guna (bandingkan Filipi 3:10 dengan Filipi 1:61. Ia
adalah mahakuasa.

5. Kebangkitan adalah jaminan bahwa orang yang mati dalam Kr stus
akan dibangkitkan (Yohanes 5:28; 6:40; Roma 8:11; 1 Korintus
15:20-23; 1 Tesalonika 4:14).
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Karena itu, kebangkitan menyudahi misi penyelamatan Kristus secara tepat.
Keselamatan ini direncanakan dalam zaman kekal yang lampau dan dilaksana-
kan ketika Allah memasuki keberadaan manusia melalui penjelmaan. Kristus
hidup secara sempurna dan kemudian mati sebagai pengganti sempurna dari
manusia dan menjalani hukuman bagi dosanya. Dengan melakukan hal ini, Ia
meredakan murka Allah, mendamaikan orang berdosa dengan Allah dan
memulihkan kesanggupan orang tersebut untuk memberikan tanggapan kepada
Roh Kudus. Lalu karya Kristus di dunia selesai dan tiba waktunya bagi Dia
untuk kembali kepada Bapa. Tugas-Nya telah rampung!

14 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang menunjukkan akibat yang
BENAR dari kebangkitan.
a Kebangkitan menjadikan Kekristenan sebagai salah satu dari beberapa agama

yang pendirinya hidup kembali.
b Kebangkitan menandakan bahwa Allah menerima pengorbanan Kristus

sebagai tebusan bagi dosa manusia.
c Keilahian Tuhan kita diteguhkan oleh kebangkitan-Nya.
d Oleh kebangkitan-Nya, Kristus menjadi imam besar kita yang memohonkan

syafaat bagi kita di hadirat Allah.
e Kebangkitan menjamin bahwa orang Kristen akan selalu berkenan kepada

Allah.
f Kebangkitan adalah jaminan orang percaya bahwa mereka yang mati di

dalam Kristus akan dibangkitkan dari antara orang mati pada waktu
kedatangan Kristus.

Kenaikan dan Pemuliaan-Nya

Perjanjian Baru menunjukkan bahwa sesudah 40 hari pelayanan setelah
kebangkitan-Nya, Kristus naik atau kembali ke sorga, "Sesudah Ia mengatakan
demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari
pandangan mereka" (Kisah Para Rasul 1:9). Kebangkitan dan kenaikan Kristus
terkait secara erat dalam pemberitaan para rasul (Kisah Para Rasul 2:32-35;
Efesus 1:20; 1Petrus 3:21-22). Kedua peristiwa ini merupakan awal pemulihan
Tuhan kita yang tersalib.

Kata kenaikan berbicara tentang peristiwa kembalinya Yesus ke sorga. Kata
pemuliaan berbicara mengenai hal Dia "ditinggikan" atau "diangkat ke taraf
yang lebih tinggi". Yesus diangkat pada tempat terhormat dan mulia di sebelah
kanan Bapa. Kenaikan dan pemuliaan-Nya sangat penting bagi kita. Dalam
pemuliaan-Nya, Kristus mendapat tempat yang patut bagi-Nya sebagai Tuhan
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yang berdaulat (Kisah Para RasuI2:33-36; 5:31; Efesus 1:19-23; Ibra li 2: 14-18;
4: 14 16). Status yang mulia ini telah mendatangkan berbagai keuntungan yang
indah bagi umat-Nya. Kita akan melihat beberapa di antaranya:

1. Walaupun la sekarang berada di sorga, namun secara rot ani Yesus
berada di mana-mana dan memenuhi segala sesuatu (Efesus 4: I0), Karena
itu, la menjadi objek penyembahan yang ideal bagi sen rua orang
(l Korintus 1:2).

2, Yesus telah memulai pelayanan-Nya sebagai imam di sorga:se iagaimana
telah diterangkan (Ibrani 4:14; 5:5-10).

3. Ia telah memberikan karunia-karunia kepada umat-Nya (Efe-ius 4:8-11)
yang meliputi karunia untuk perorangan (1 Korintus 12:4-11)dan jemaat
(Efesus 4:8-13).

4. Ia telah mencurahkan Roh Kudus ke atas umat-Nya (Kisah I 'ara Rasul
2:33).

5. Sebagai Juruselamat yang dimuliakan, la sedang menganuger ihkan per-
tobatan dan iman kepada umat-Nya (Kisah Para Rasul 5: 31; 11:18;
2 Petrus 1:1).

6. Tuhan kita yang naik dan ditinggikan, kembali ke sorga da am tubuh
yang mulia. Gagasan ini ditekankan dalam surat kepada orang Ibrani.
Penulisnya menyatakan bahwa Yesus dapat menjadi Imam Hesar yang
menaruh belas kasihan dan setia, karena la telah mengalami hul-hal yang
kita alami (Ibrani 2:14-18; 4:14-16). Ini menjadi sumber kekuatan dan
penghiburan yang berlimpah.

15 Berikanlah definisi istilah kenaikan dan pemuliaan dalam bulu catatan
saudara.



KRISTUS: GAMBAR YANG NAMPAK DARI ALLAH 89

16 Dalam latihan ini, tuliskan 1 di depan pernyataan yang dengan tepat menun-
jukkan akibat dari karya-karya Kristus, dan 2 di depan pernyataan yang tidak
tepat.

.... a Kristus memenuhi segala sesuatu dan karena itu menjadi objek penyem-
bahan yang ideal bagi semua manusia .

.... b Kristus telah menyelesaikan karya-Nya demi manusia dan tidak lagi terlibat
dalam kehidupan rohani mereka .

.... c Kristus memulai tugas-Nya sebagai Imam Besar bagi umat Allah .

.... d Kristus memberikan karunia-karunia kepada orang beriman, baik secara
perorangan maupun sebagai jemaat.

.... e Roh Kudus telah dicurahkan bagi orang percaya .

....f Dengan kematian-Nya Kristus menjalani hukuman bagi dosa dan mereda-
kan murka Allah .

.... g Kematian Kristus memulihkan secara tuntas hubungan antara Allah dan
manusia .

.... h Orang beriman tidak perlu lagi mengembangkan kehidupan rohani mereka,
karena hal ini telah dilakukan oleh Kristus secara tuntas .

....i Kebangkitan Allah adalah jaminan orang percaya bahwa mereka yang mati
di dalam Kristus akan dibangkitkan dari antara orang mati.

Kita telah melihat bahwa semua karya Kristus mempunyai arti yang besar
untuk kita. Oleh kematian-Nya, Ia telah menanggung hukuman bagi dosa kita.
Kebangkitan-Nya memberikan kita jaminan untuk hidup kekal bersama Dia.
Melalui kenaikan dan pemuliaan-Nya, Ia diangkat pada kedudukan-Nya yang
patut sebagai Tuhan kita yang berdaulat. Sekarang Ia membangun dan
memelihara Gereja serta menyediakan segala sesuatu yang perlu untuk mem-
bawa kita kepada kedewasaan rohani.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan bukti
kemanusiaan Kristus seperti diungkapkan dalam Alkitab?
a) Keterbatasan manusiawi dan nama-nama manusia.
b) Silsilah secara manusia.
c) Keberdosaan manusia.
d) Penampilan dan pertumbuhan secara manusia.

2 Bukti alkitabiah bagi keilahian Kristus menyatakan bahwa
a) secara tetap Ia menggunakan semua hak ilahi-Nya.
b) perilaku, pernyataan-pernyataan dan sifat-sifat-Nya menyatakan bahwa Ia

lebih dari manusia biasa.
c) bukti ini terbatas pada pernyataan-pemyataan-Nya secara pribadi can kesak-

sian para sahabat-Nya.

3 Pernyataan yang mana, secara lebih tepat, mencerminkan ajaran Kristen ten-
tang sifat penjelmaan? Tuhan Yesus Kristus
a) adalah Allah yang berpura-pura menjadi manusia.
b) memiliki kodrat manusiawi.
c) memiliki kodrat ilahi.
d) adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati.

4 Kitab Suci mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus Kristus
a) adalah manusia biasa yang mengambil sifat ilahi.
b) adalah oknum ilahi yang mengambil sifat manusiawi.
c) mempunyai beberapa sifat yang dimiliki manusia biasa.
d) mempunyai beberapa sifat yang dimiliki Allah.

5 Maksud utama penjelmaan ialah untuk
a) memulai rencana Allah bagi penebusan manusia.
b) menyudahi berlakunya hukum-hukum Perjanjian Lama.
c) memberikan teladan moral bagi manusia untuk dicontoh.
d) memberitahukan manusia bagaimana keadaan Allah yang sebenarnya,
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6 Kematian Kristus merupakan suatu karya karena
a) itu merupakan tugas yang dilakukan-Nya secara sukarela untuk menanggung

hukuman karena dosa kita.
b) menuntut usaha fisik yang besar dan juga siksaan dan kematian.
c) kematian itu dipaksakan kepada-Nya.

7 Penjelmaan itu penting karena
a) Kristus harus mengambil tubuh yang fana agar dapat menjalani hukuman

dosa kita.
b) menyatakan Bapa surgawi kepada manusia.
c) melalui penjelmaan Allah mengetahui betapa dahsyatnya dosa dan apa arti-

nya menjadi manusia yang berdosa.
d) melalui penjelmaan, Kristus memberikan kita teladan yang sempurna.

8 Makna praktis kematian Kristus bagi kita meliputi hal menyalibkan diri sen-
diri. Ini berarti mereka yang menjadi milik Kristus harus
a) mengalami secara pribadi kematian karena dosa mereka.
b) mematikan tabiat mereka yang berdosa karena keselamatan memungkinkan

hal hidup suci.
c) menyadari bahwa melalui kematian-Nya, Kristus telah menyingkirkan tabiat

berdosa sehingga mereka menjadi suci sama sekali.

9 Karya kebangkitan Kristus mempunyai arti penting karena
a) menunjukkan bahwa Allah Bapa menerima korban Kristus sebagai pen-

damaian bagi dosa.
b) membuktikan keilahian Tuhan kita.
c) menjamin bahwa sekali seorang diselamatkan, ia tetap akan selamat

walaupun hidup dalam dosa.
d) Kristus menjadi Imam Besar bagi kita di hadirat Bapa.
e) menjadi jaminan orang percaya bahwa ia akan dibangkitkan dari antara

orang mati pada waktu kedatangan Kristus.

10 Kenaikan dan pemuliaan Tuhan kita penting karena peristiwa-peristiwa ini
mengakibatkan
a) suatu segi baru dari pelayanan Kristus: sebagai Tuhan yang berdaulat Ia

memelihara dan membangun Gereja dan hadirat-Nya ada di mana-mana.
b) akhir dari karya Kristus bagi manusia.
c) permulaan dari suatu ibadah yang benar-benar rohani.
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jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam uraian pasal

9 Semua jawaban benar kecuali d).

1 Saudara harus menjawab: secara fisik, spiritual, dan sosial. YesLSbertum-
buh dalam semua segi ini.

10 al'. c), dan d) BENAR.

2 a dan b BENAR.

11 a, e, dan d, adalah alasan-alasan yang dapat diterima.

3 a 4) Keterbatasan secara manusia.
b 5) Nama-nama manusia.
el) Keturunan secara manusia.

d 3) Penampilan secara manusia.
e 2) Pertumbuhan secara manusia.

12 J~Iwaban saudara. Kita semua harus melakukan hal ini tiap-tia» hari.

4 la menerima penyembahan manusia, la mengampuni dosa, Ia membang-
kitkan orang mati, dan Ia diberi hak untuk menghakimi segala sesuatu.

13 a, e, dan d adalah pernyataan yang BENAR.

5 la menyatakan kekudusan-Nya dalam hal tidak berbuat dosa. Ia menyatakan
kasih-Nya melalui kerendahan hati, ketulusan, pelayanan, dan kelemahlem-
butan, melalui hubungan-Nya yang erat dengan Allah Bapa, dan melalui
banyak hal lainnya.

14 Semua BENAR kecuali a dan e.

6 la memilih untuk takluk kepada keterbatasan manusia agar dap at mewu-
judkan misi-Nya untuk mati bagi manusia yang berdosa.
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15 Kenaikan menunjuk kepada peristiwa kembalinya Yesus ke sorga dalam
tubuh yang mulia. Pemuliaan menunjuk kepada kedudukan Yesus yang
penuh kehormatan dan kemuliaan di sebelah kanan Bapa.

7 Sifat-sifat khas moral Yesus: kekudusan dan kasih. Sifat-sifat khas kodrati
Yesus: hikmat, kemahatahuan, kemahakuasaan, kemahahadiran, dan
kekekalan. Perbandingan menyatakan bahwa ini adalah sifat-sifat khas
Allah.

16 Semua pernyataan BENAR kecuali b dan h.

8 a Firman (Yohanes 1:14).
b Anak Allah (Yohanes 10:36).
c Mesias, Kristus, Yang Diurapi (Kisah Para Rasul 2:36).
d Imanuel (Yesaya 7:14).
e Tuhan (Lukas 2:11).


