
Umat Manusia:
Manusia yang Tunduk
Pada Sang Pencipta

Manusia mempunyai aneka ragam jawaban untuk menerar gkan asal
mulanya. Para filsuf mencari-cari alasan; para evolusionis meng -mukakan
alasan mereka; para ahli pengetahuan sosial menyatakan perkiraa n mereka.
Bagaimanapun juga usaha manusia sekuler untuk menjelaskan asal usul serta
perkembangan manusia kurang memuaskan kita, sebab mereka pere Iya bahwa
manusia itu hanya terjadi secara kebetulan, tanpa arti atau tujuan. Sebaliknya,
Pemazmur merenungkan asal usulnya serta berkata kepada Allah, 'Aku ber-
syuk ur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ... I )an dalam
kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelun I ada satu
pun daripadanya" (Mazmur 139:14, 16).

Kita dijadikan menurut gambar Allah. Kita dijadikan oleh Pencipta kita
supa \/a memerintah bumi ini dengan adil, dengan kreatif, serta be rtanggung
jawab. Ia telah memberikan kita kecerdasan, perasaan dan kesanggupan untuk
mem buat pilihan moral yang bertanggung jawab. Kita memiliki ke mampuan
untu k mengerjakan begitu banyak, tetapi kita juga mempunyai ker iungkinan
untuk memboroskan bakat-bakat alamiah kita serta menyangkal Sar g Pemberi
yang menganugerahkan segalanya. Satu-satunya cara kita dapat merealisasi
potensi besar yang diberikan Allah kepada kita ialah melalui keta atan pada
Firman-Nya. Akan tetapi, ketidaktaatan kita merampas kesempatan I ntuk men-
capa potensi kita baik sekarang ini maupun untuk selama-Iaman 'a,

Dalam pasal yang lalu, kita belajar tentang kerajaan roh. Kini, k ta melihat
segolongan makhluk lain yang takluk kepada Allah: umat manu: ia. Istilah
manusia dan umat manusia dalam pelajaran ini menunjuk kepada l edua ang-
gota bangsa manusia, baik pria maupun wanita. Ketika mempelajar I pasal ini,
saud ara seharusnya dapat lebih memahami diri sendiri serta mengetal rui dengan
lebir jelas apa tugas-tugas dan hak-hak mereka yang menerima l edaulatan
Alla r.
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ikhtisar pasal

Asal Usul Manusia
Kodrat Manusia
Kekekalan Manusia

tujuan. pasal
Setelah saudara menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyatakan pandangan alkitabiah mengenai asal usul manusia, kodratnya,
dan kekekalannya.

• Mengenali unsur-unsur yang membentuk manusia.

• Menggambarkan proses bagaimana seseorang mengambil suatu keputusan
moral.

• Mempunyai keinginan untuk mencerminkan gambaran Allah dalam hidup
saudara.

kegiatan belajar
1. Bacalah Kejadian 1-3 sebagai latar belakang untuk pasal ini. Usahakan supaya

membaca setiap ayat Alkitab yang terdapat dalam pelajaran ketika saudara
menemukannya. 149
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2. Pelajarilah pelajaran itu seperti biasa. Setelah saudara menyele .aikannya,
kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri dan periksalah jawaba 11 saudara.

uraian pasal

ASAL USUL MANUSIA

Ciptaan yang Istimewa

Tujuan 1. Memilih pernyataan-pernyataan yang memberikan burit bahwa
manusia adalah ciptaan istimewa Al/ah.

Dengan masuk akal dan langsung Alkitab menghadapi pe rtanyaan,
"Bagaimana manusia terjadi?" Alkitab memberikan bukti. mengenai asal usul,
tujuan, dan nasib manusia. Alkitab menyatakan kepada kita bahw.i manusia
adalah ciptaan istimewa Allah.

vlanusia itu sifatnya unik. Nas Alkitab menyatakan bahwa ia IT erupakan
hasil pekerjaan ilahi yang istimewa. "Beginilah Firman Tuhan.. 'Akulah
yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya' , (Yesaya
45:11-12). Ayat-ayat lain pun memberikan kesaksian yang sama kepada kita.

1 Bacalah ayat-ayat yang berikut dan tulislah apa yang dinyatakan (leh setiap
ayat mengenai asal usul manusia:
a Kejadian 1:27 oooo ..

b Kejadian 5:1, 2 .
c Kejadian 6:7 oo .

d Kejadian 9:6 . 0 .

e Ulangan 4:32 ..
f Mazmur 100:3 ..
g Yakobus 3:9 ..

I'enciptaan semua makhluk lainnya dilakukan hanya melalui su uu perin-
tah il.ihi yang terjadi dengan segera (lihat Kejadian 1:20, 24), tetapi ke tika men-
ciptakan manusia, Allah mengadakan suatu perbuatan yang istimewa. Pertama,
Ia membentuk manusia dari unsur bumi; kemudian Ia menghembusl an napas
hidup ke dalam hidung orang itu (Kejadian 2:7); dan manusia menjadi makhluk
yang hidup, Penghembusan napas ilahi ini memberikan kepada manusia suatu
sifat rohani dari Allah sehingga manusia memperoleh kedudukan l ang jauh
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melebihi segala makhluk lain yang disebut dalam Kejadian 1. Lagi pula, perin-
tah Allah untuk menguasai serta menaklukkan bumi menyatakan jarak yang
besar antara manusia dengan segala makhluk lain di bumi dalam tatanan cip-
taan (1:28).

Kita juga dapat melihat perhatian istimewa dari Allah terhadap manusia
ketika Allah memberkati manusia dengan kesuburan (Kejadian 1:28; 5:2) supaya
dapat memenuhi bumi dengan manusia, serta memberikan kepadanya kekua-
saan (pemerintahan) atas segala makhluk lain di bumi dan atas semua tumbuhan
yang berbiji.

Perbedaan paling penting antara manusia dengan segala makhluk lain ialah
bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa AI/ah (Kejadian 1:26).
Tidak ada makhluk lain yang dijadikan menurut rupa Allah; hanya manusialah
diberikan rupa Sang Pencipta. Sebagaimana kita akan melihat nanti dalam pasal
ini, persamaan manusia dengan Allah bukanlah secara fisik melainkan moral
dan rohani.

Kita memperoleh bukti lebih lanjut mengenai sifat khusus manusia dalam
berbagai perbedaan yang besar antara manusia dengan binatang. Marilah kita
mempertimbangkan beberapa perbedaan ini.

1. Manusia memiliki kesanggupan untuk berbicara - kesanggupan yang
luar biasa untuk menyampaikan gagasan-gagasan, baik yang konkret (nyata)
maupun yang abstrak (teoretis), dalam cara yang dinamis dan kreatif. Sebuah
contoh dari gagasan yang konkret (nyata) ialah sebagai berikut: Saya tinggal
dalam sebuah rumah putih yang mempunyai lima ruangan. Sebuah contoh dari
gagasan yang abstrak (teoretis) ialah: Lebih baik mengasihi daripada memben-
ci. Kedua gagasan ini dapat disampaikan kepada manusia lainnya sebab kesang-
gupannya untuk berpikir, mengerti, dan mengungkapkan pikirannya melalui
ucapan. Binatang tidak dapat melakukan hal ini.

2. Manusia sanggup menikmati keindahan. Akan tetapi, binatang nam-
paknya tidak memiliki penghargaan atas sebuah taman yang indah lebih dari
pada hanya sebagai sebidang kecil tanah berumput yang jelek.

3. Manusia sanggup membedakan antara yang benar dan yang salah.
Binatang tidak memiliki kesanggupan ini. Misalnya, seekor anjing dapat menun-
jukkan rasa tidak suka akan l!ukuman sebab ia tidak taat, dan anjing itu dapat
dibiasakan atau dilatih supaya taat melalui hukuman yang berulang-ulang, tetapi
anjing itu tidak pernah menyadari bahwa mencuri telur ayam atau memakan
anak ayam itu adalah salah secara moral.
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4. Manusia memiliki pengertian yang dalam tentang perlunya m enyembah
oknum yang agung, tetapi hewan tidak mempunyai kesangguj an untuk
menvernbah ataupun cara untuk menyatakan penghormatan.

". Manusia dapat merencanakan sebelumnya, membayangkan St belum nya
kebutuhan-kebutuhan yang akan datang, serta menyebabkan perubahan
peristiwa, Ia gemar menciptakan gaya baru bangunan rumah dan bent uk-bentuk
kesenian yang baru. Ia berusaha terus-menerus untuk mengubah IiI gkungan-
nya supaya kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Akan tetapi, hewan
tidak memiliki daya cipta dan tak mampu meninjau ke masa depar. Apapun
yang binatang lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi yang di depan.
hanyalah merupakan tanggapan terhadap naluri alamiahnya. vlisalnya,
walaupun burung memiliki naluri alamiah untuk membangun sarang »agi anak-
anaknya, sudah berabad-abad lamanya mereka terus-menerus membangun jenis
sarang yang sama dengan yang dibangun oleh induk mereka sebel irnnya,

Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia adalah ciptaan istimewa dari
Allah. Manusia bukan hasil ciptaan secara kebetulan - ia tidak "berl embang"
dari bentuk kehidupan hewan yang lebih rendah. Kita telah melihat dalarn pasal
yang lebih dahulu bahwa Allah yang menciptakan alam sem .sta juga
memeliharanya. Bila alam dibiarkan sendiri maka ia cenderung berkurang
mutunya, dan bukan bertambah baik. Segala sesuatu menjadi aus dan rusak.
Keadaan yang teratur dan rapi mulai menunjukkan tanda-tanda ke kacauan.
Perlu adanya suatu kecerdasan dan kekuatan yang di luar dan yang Iebih ung-
gul dari sistem itu untuk memeliharanya agar menjadi lebih baik. Hanya melalui
perbuatan istimewa dari Allah yang mahatinggi maka makhluk yang paling
mengagumkan ini, yaitu manusia diciptakan (Kolose 1:16-17).

2 Yang manakah dari pernyataan berikut ini memberikan bukti bahw.i manusia
adalah ciptaan Allah yang istimewa?
a Penciptaan manusia itu mengikuti pola yang sama dengan p mciptaan

kehidupan tumbuh-tumbuhan dan margasatwa.
b Manusia sendiri menerima hidup sebagai hasil penghembusan nat: as Allah.
c Manusia diberikan kekuasaan atas kehidupan tumbuh-tumbuhan dan ID. irgasatwa.
d Manusia diciptakan menurut rupa Penciptanya.
e Manusia itu berbeda dari segala makhluk lain di bumi dan lebi h unggul

da! ipada mereka.
I Manusia sendirilah yang bebas dari kekuasaan yang lebih tinggi

Dijadikan Menurut Gambar Allah

Tujuan 2. Menemukan da/am nas A/kitab keserupaan manusia dengan Al/ah
yang dinyatakan atau tersirat.
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Alkitab mengajarkan bahwa manusia dijadikan menurut gambar, atau
rupa, Allah (Kejadian 1:26-27; 5:1; 9:6; 1 Korintus 11:7; Yakobus 3:9). Sama
seperti Allah, manusia dapat memikirkan hal yang berhubungan dengan ben-
tuk dan maksud. Masing-masing kita, dengan cara kita sendiri, dapat mencip-
takan benda-benda yang berguna dan indah. Kita juga dapat menemukan
melalui studi kita sendiri prinsip-prinsip dalam penciptaan yang membuktikan
hasil pekerjaan kreatif dari Allah. Apa lagi yang termasuk dalam hal "keseru-
paan dengan Allah" ini? Apa yang tidak termasuk?

Ungkapan "menurut gambar Allah" tidak berarti bahwa manusia adalah
tiruan yang tepat sama dengan Allah. Maksudnya ialah bahwa dalam beberapa
hal manusia itu mirip dengan Allah. Kita telah melihat dalam Pasal I bahwa
Allah itu tidak kelihatan, dan Ia adalah Roh. Jadi, kita ketahui bahwa gam-
baran Allah dalam manusia bukanlah rupa jasmaniah. Jikalau keserupaan kita
dengan Allah bukan jasmani, apa maksudnya?

1. Kepribadian. Walaupun Allah itu Roh, namun roh manusiawi kita dapat
mempunyai hubungan timbal balik dengan Roh ilahi-Nya, karena kita, sama
seperti Allah, bersifat pribadi. Kita mempunyai kemungkinan bersekutu dengan
Dia dalam hubungan pribadi, dan kita juga memiliki kemampuan, seperti Dia,
untuk bersekutu dengan yang lain.

2. Keserupaan moral. Manusia, sama seperti Allah, memiliki kesanggupan
untuk membedakan yang benar dan yang salah. Semula, seluruh kepribadian
manusia - pikiran, perasaan, dan kehendak - ditujukan kepada Allah. Sifat
moral manusia adalah tiruan yang terbatas dari sifat moral Allah yang tidak
terbatas. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak dengan
bertanggung jawab. Manusia dapat diuji, mengadakan pertimbangan, berkem-
bang, dan bergerak maju sementara ia menjalankan kebebasannya untuk
memilih antara yang baik dan yang jahat. Kenyataannya, manusia sadar akan
kebutuhan untuk memilih antara yang benar dan yang salah.

3. Sifat rasional. Manusia memiliki keserupaan dengan sifat rasional Allah
sebab sifat rasional atau inteleknya, kesanggupannya untuk menggunakan nalar
dan mengenal Allah dan orang lain. Kesanggupan ini juga disebut sebagai
keserupaan mental manusia dengan Penciptanya.

4. Kesanggupan memerintah. Manusia sama seperti Allah dalam kesang-
gupannya untuk menjalankan pemerintahan, untuk menguasai. Manusia dapat
menjinakkan binatang-binatang yang lebih kuat dari dirinya. Ia mengekang
sungai dengan bendungan-bendungan agar dapat membangkitkan tenaga listrik.
Ia mengubah padang pasir menjadi sama seperti padang yang subur. Secara
kecil-kecilan, kesanggupan yang diberikan Allah ini mencerminkan pemerin-
tahan Allah di atas seluruh alam semesta.
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"i. Kesadaran diri. Sebagai makhluk pribadi yang diciptakan men urut gam-
bar Allah, manusia itu mempunyai kesadaran akan diri sendiri. Pad.i usia dini
seorang anak mulai merasakan bahwa ia adalah seorang oknum yang terpisah
daripada setiap orang lain dalam keluarga. Ia seorang individu. Apa pun juga
yang diminta dari dirinya oleh keluarga atau oleh lingkungan budayanya, ia
tahu bahwa ia adalah seorang yang tersendiri. Ia mempunyai cita-cita, ambisi,
pengharapan, ketakutan, dan alasannya sendiri. Ia tidak sama dengan segala
makhluk yang lain. Makhluk lain tidak memiliki kesadaran diri in i.

6. Sifat sosial. Dasar dari sifat sosial yang ilahi ialah kasih sayang Allah,
atau kasih-Nya. Sepanjang kekekalan Allah menemukan sasaran kasih-Nya
dalam Trinitas. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian
juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu .. . Inilah
perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah Inengasihi
kamu" (Yohanes 15:9, 12). Karena kita telah menerima suatu sifat sosial, maka
kita mencari persekutuan dengan Allah dan orang-orang lain, dan 'nengatur
hidup kita sesuai dengan kesatuan sosial yang dasar, yaitu keluarga k ta. Kasih
dan minat kita kepada orang lain mengalir langsung dari segi sosial -ifat kita.

3 Cal ilah ayat-ayat Alkitab berikut dan sebutlah keserupaan manusi a dengan
Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam tiap ayat:

a Kejadian 2:1 .
b Efesus 4:24 ..
eKolose 3:10 .
d Mazmur 139:13-16 .
e Roma 10:8-11 .
f Kejadian 1:26,28 .
g 1 Petrus 1:15 .

Alkitab memberikan kita suatu cerita yang masuk akal mengenai asal usul
manusia, Cerita itu berhubungan dengan sifatnya dan kesanggupannya yang
dengannya ia diciptakan. Alkitab menyatakan fakta-fakta mengena. keseru-
paan manusia dengan Penciptanya. Hal ini menolong kita untuk melihat betapa
istimewanya manusia itu dan betapa unggulnya dia terhadap makhluk) ang lain.
Alkitab juga mengajarkan kita bahwa sejalan dengan keunggulannya sebagai
makhluk bermoral, manusia juga mempunyai beberapa tanggung jawab yang
amat penting - tanggung jawab yang mempengaruhi nasibnya yar g kekal,
sebagaimana akan kita lihat dalam pasal yang berikut.
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KODRAT MANUSIA

Tujuan 3. Menyesuaikan ayat-ayat dengan dan menyempurnakan pernyataan
berkenaan dengan segi manusia yang bersifat badani dan nonbadani.

Akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan persoalan kita dan
mengerti bagaimana dan mengapa kita berperilaku sebagaimana adanya jikalau
kita memiliki pengertian yang lebih sempurna tentang kodrat manusia. Memang
benar, manusia itu merupakan makhluk yang kompleks - ia memiliki tubuh
yang mengagumkan, pikiran yang subur, dan kemampuan untuk membedakan
antara yang benar dan yang salah. Ini hanya beberapa dari ciri-cirinya yang
lebih menonjol. Gambaran ini menyatakan kepada kita bahwa manusia mem-
punyai segi badani atau fisik yang dapat dilihat, dan segi nonbadani atau non-
fisik yang tidak dapat dilihat, diukur atau dianalisis dalam laboratorium.
Marilah kita pikirkan berbagai segi atau ciri ini dari kodrat manusia.

Segi Badani (Fisik)

Agak mudah bagi kita untuk mengenali segi badani atau fisik dari manusia.
Itulah yang kita lihat dari orang lain. Itulah yang diperiksa dan yang dibedah
oleh dokter. Hal itu dapat ditimbang, diukur, dan dianalisa dalam laboratorium.
Itulah tubuh manusia.

Firman Tuhan berbicara agak sering mengenai tubuh dan memasukkan-
nya dalam penebusan kita (Roma 8:23; 1 Korintus 6: 12-20). Nilai apakah yang
diberikan Alkitab pada tubuh manusia? Meskipun kita diajarkan bahwa segi
nonfisik manusia itu lebih penting daripada segi fisik (Matius 10:28), namun
kita tidak dipengaruhi untuk menganggap tubuh kita sebagai sesuatu yang hina
atau jahat pembawaannya. Sebaliknya, rasul Paulus mengajarkan bahwa
walaupun tubuh kita menjadi rusak sesudah kematian, namun tubuh itu pada
suatu saat akan dibangkitkan secara menakjubkan, "Tuhan Yesus Kristus ...
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-
Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu
kepada diri-Nya" (Filipi 3:20-21).

Dalam tulisannya kepada jemaat Korintus, Paulus menyatakan bahwa
tubuh orang-orang percaya acfalah anggota tubuh Kristus. Tubuh mereka, kata
Paulus, adalah bait Roh Kudus. Karena alasan ini ia menyuruh orang Kristen
supaya menghormati Allah dengan tubuh mereka (1 Korintus 6:15, 19-20).
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",1 uhan Yesus paling menghormati tubuh manusia ketika Ia menjelma dalam
tubuh manusia. Lukas menceritakan bahwa Yesus bertambah "besa-" (Lukas
2:40) sewaktu Ia bertumbuh menjadi dewasa. Sebenarnya, penulis kiab Ibrani
menyatakan bahwa perlu Tuhan kita memiliki satu tubuh supaya Ia bisa men-
jadi Imam Besar kita yang menaruh belas kasihan dan Juruselamat) ang men-
damaikan (Ibrani 2:14-15, 17-18).

4 Cocokkan ayat Alkitab (kanan) dengan keterangan yang sesuai (kiri) .

.... a Tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang
ajaib yang Ia nyatakan sangat baik.

.... b Oleh karena Yesus mempunyai tubuh manu-
sia, Ia bisa menjadi Imam Besar kita yang
menaruh belas kasihan.

.... c Tubuh kita dan segala bagiannya dipakai
sebagai pola untuk mewakili tubuh Kristus.

.... d Tubuh harus dihormati sebagai bait Roh
Kudus .

.... e Tubuh kita sudah termasuk dalam penebusan
kita .

....f Tubuh kita harus dipakai dalam pelayanan
suci yang berkenan kepada Allah .

.... g Tubuh kita akan dibangkitkan dan diubah
menjadi seperti tubuh Yesus yang mulia.

Segi-segi Nonbadani (Nonfisik)

1) Kejadian 1:27, 31
2) Roma 12:1
3) 1 Korintus 6 15, 19-20
4) Mazmur 139' 13-16
5) Ibrani 2:14-15, 17-18
6) 1 Korintus 6 14
7) Filipi 3:20-2
8) Roma 8:23
9) 1 Korintus U: 12-27

VI' alaupun mudah untuk mengenal segi badani kita, lebih sulit unt lk meng-
gambarkan dimensi nonbadani atau nonfisik dari susunan manusia. Misalnya,
Alkitab berbicara tentang jiwa dan roh dalam 1 Tesalonika 5:23, yang bersama-
sama dengan tubuh membentuk pribadi yang utuh. Akan tetapi, dalai n Matius
10:28 riwa itu agaknya menggambarkan keseluruhan segi nonfisik kita Apakah
kita menjadi makhluk rangkap dua atau rangkap tiga? Apakah jiwa dan roh
itu sama, atau keduanya berbeda?
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Sukar untuk menentukan apakah jiwa dan roh merupakan dua segi yang
terpisah dari pribadi manusia yang utuh, atau merupakan hal yang sama saja.
Baiklah kita mengingat hal ini sementara memeriksa dengan lebih teliti unsur-
unsur nonfisik dari jiwa raga kita.

Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa ketika Allah menciptakan
manusia, Ia menghembuskan napas ke dalam manusia satu prinsip saja: jiwa
yang hidup. Sarjana Alkitab lainnya percaya bahwa ada dua unsur pada bagian
nonbadani manusia. Salah satu unsur itu ialah jiwa, yang merupakan prinsip
kehidupan biologis, atau yang memberikan kepada kita napas dan menjadikan
kita makhluk yang hidup. Unsur yang lain, ialah roh, yang merupakan
dasar kehidupan rasional, atau yang berhubungan dengan nalar atau
pemahaman.

5 Bacalah ayat-ayat berikut dan nyatakan apakah di dalamnya tersirat segi
membadani manusia yang tunggal atau rangkap dua:

a Kejadian 2:7 oo oo .

b Mazmur 42:7 oo oo .. oo oooo ..

ciKorintus 5:3 oo ..

d Ibrani 4: 12 oo oo ..

e 1 Tesalonika 5:23 oo oo .

Ada beberapa unsur penting pada kehidupan rasional. Saudara akan
mengenali bahwa ketiga unsur yang pertama adalah juga segi-segi kepribadian.
Unsur-unsur itu ialah:

1. Unsur kecerdasan: kesanggupan untuk memahami, menggunakan nalar,
mengingat.

2. Unsur perasaan: kesanggupan untuk merasa, untuk dipengaruhi oleh
apa yang diketahui atau dialami seseorang.

3. Kehendak: kesanggupan untuk memilih, memutuskan, bertindak.
4. Hati nurani: pengenalan diri dalam hubungan dengan norma yang

diketahui mengenai yang benar dan yang salah.

Dalam pelajaran kita tentang kodrat Allah (Pasal I) kita pelajari bahwa
kita diciptakan dengan unsur-unsur kepribadian dasar: akal, emosi dan kehen-
dak. Sifat-sifat ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah dan dengan
orang lain dalam cara yang bertanggung jawab dan berarti. Bersama-sama
dengan wujud fisik kita, unsur-unsur nonfisik ini memungkinkan kita untuk
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hidup sebagai makhluk yang utuh dan sempurna. Kita menaklukkan lin zkungan,
dengan memanfaatkan daripadanya apa yang kita butuhkan untuk hidup. Kita
belajar bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang
harmonis. Terutama kita berusaha menyenangkan Pencipta kita, yang telah
menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mempunyai kl hidupan
yang berarti dan keselamatan yang kekal.

Kehendak dan hari nurani kita adalah unsur yang penting dari SE gi moral
keberadaan kita yang nonfisik, sebagaimana kita akan lihat dalam bag ian pela-
jaran \ ang berikut.

6 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kini kita dapat meyakini bahwa:
a) mar.usia terdiri atas tiga unsur: tubuh, jiwa dan roh.
b) Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa manusia itu tiga rangk ip.
c) manusia terdiri atas dua unsur: tubuh dan jiwa.
d) Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa manusia adalah makhluk dua

rangkap.
e) Firman Tuhan berbicara tentang tubuh, jiwa, roh, napas hidup, da n istilah

lainnya untuk menggambarkan kodrat manusia, tetapi tidak men vatakan
dengan jelas apakah manusia itu mempunyai kodrat yang dua rangl ap atau
tiga rangkap.

7 Empat unsur kehidupan rasional manusia ialah oo .. oo .. oo' oo ..

Segi-Segi Moral

Tujuan 4. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar mengenai fungsi-
fungsi hati nurani dan kehendak dalam pilihan moral.

Silat-sifar rasional dari keberadaan non badani kita yang baru saja k ta pela-
jari melengkapi kita untuk perbuatan yang benar dan yang salah. As al kita
rnenyar ggupkan kita untuk mengetahui perkara-perkara yang benar dan yang
salah. Perasaan kita meminta kita untuk bergerak ke satu arah atau 'Cearah
yang lai n, dan kehendak kita memutuskan perkara itu. Akan tetapi, ta.ipa un-
sur yang keempat, hati nurani kita, tidak akan ada tindakan moral.

HaTI nurani kita dapat digambarkan sebagai suatu "suara batin" yang
menerapkan hukum moral Allah kepada kita dalam hubungannya dengan
kelakuan-kelakuan yang khusus serta mendorong kita menaatinya. Agar dapat
mengeri I lebih jelas sifat kekuatan moral ini, kita sekarang akan memikirkan
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hati nurani dan kehendak sewaktu kedua unsur itu berhubungan dengan tin-
dakan kita.

Hati Nurani

Kita telah melihat secara singkat bahwa hati nurani kita bersangkutan
dengan sikap dan tindakan kita. Hati nurani adalah kemampuan yang me-
mungkinkan kita untuk mempertimbangkan dengan semestinya antara kelakuan
atau pembentukan sikap yang bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan
Allah. Di dalam Firman-Nya Allah telah mengungkapkan suatu norma hidup
yang sesuai. Pengajaran dan penerapan praktis kebenaran ilahi yang kita terima
membantu untuk mengerti bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi, apa yang
kita ketahui mengenai kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Firman-
Nya dan apa yang telah kita pelajari melalui penerapan kebenaran ini dalam
kehidupan setiap hari membentuk dasar bagi bertindaknya hati nurani.

Hati nurani memantau (memperingatkan atau mengajarkan tentang)
kebenaran dan kekeliruan sikap yang sedang terjadi atau tindakan yang mungkin
akan kita lakukan. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh mengenai hal ini,
ketika ia berbicara tentang orang-orang yang "menunjukkan bahwa isi hukum
Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela" (Roma 2:15).

Misalnya, seorang pengusaha Kristen, bernama Jerome, yang diperhadap-
kan pada suatu keputusan, "Apakah saya harus pergi makan bersama-sama
dengan koneksi perusahaan yang penting di suatu tempat yang mengutamakan
acara hiburan yang tidak senonoh? Atau haruskah saya tetap berpegang pada
pendirian bahwa hal ini salah walaupun saya bisa kehilangan transaksi bisnis
jikalau saya tidak menerima undangan itu."

Norma yang dipegang Jerome ialah Firman Allah. Ia mengetahui apa yang
dikatakan oleh Allah mengenai pergaulan yang jahat (2 Korintus 7: I; 1 Korin-
tus 15:33). Hati nuraninya bersaksi bahwa menerima undangan itu adalah salah,
sebab hal itu bertentangan dengan norma Allah. Hati nuraninya juga meng-
ingatkannya tentang kewajibannya untuk berkelakuan sebagaimana yang
dikehendaki Allah. Dengan demikian, hati nurani Jerome membedakan
(memperhatikan perbedaan) antara tindakan yang benar dan yang salah ber-
dasarkan Firman Allah. Oleh karena Jerome seorang Kristen, maka hati
nuraninya berbicara kepadanya di bawah pengaruh Roh Kudus.

Jikalau Jerome mengabaikan kesaksian hati nuraninya dan tanggung jawab
moralnya, ia akan merasa malu dan menyesal, dan ia akan kuatir akan akibat-
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akibat tindakannya. Menyerah kepada pencobaan akan menyebabkar perasaan
kegagalan - gagal untuk hidup sesuai dengan norma Allah. Pera: aan yang
berhubungan dengan kegagalan - rasa malu, menyesal, dan takut .- bukanlah
unsur -unsur hati nurani tetapi dari perasaan. Dengan demikian, h.ui nurani
berperan sebagai hakim atas sikap mental dan perilaku kita.

8 Bagi orang Kristen, hal tidak menaati hati nurani mengakibatkan 1 imbulnya
tiga perasaan yaitu oo oo. oo oo' .

Karena Allah telah menciptakan kita dengan monitor atau "sua ra" batin
ini, maka kita seharusnya mengerti lebih banyak tentang apa yang {apat kita
lakukan terhadap hati nurani kita dan apa keterbatasannya. Pertal [la, sama
sepen I hati nurani ini berkembang sewaktu kita bertumbuh dan menjadi dewasa.
Sewaktu kita mengerti tanggung jawab kita, maka kita mulai mengeri i akibat-
akibar dari tindakan kita. Kedua, Alkitab mengajar bahwa hati nur ini dapat
dinodai, dinajiskan, dan diselar:

Ada orang, yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, J r.akan
daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati
nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya (1 .(orin-
tus 8:7).

Bagi orang suci, semuanya suci; tetapi bagi orang najis dan bagi orang
yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena bai.: akal
maupun suara hati mereka najis (Titus 1:15).

Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memaki 'i cap
mereka (diselar dengan besi hangat) (1 Timotius 4:2).

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam kehidupan Kristen,
dengan mengabaikan suara hati nurani, serta meninggalkan iman s .seorang
dapat menjadikan fungsi hati nurani yang diberikan Allah itu tidak herman-
faat. Bagaimanapun juga, Alkitab tidak menunjukkan bahwa hati nurani dapat
dibina-akan.

Ketiga, hati nurani itu bukanlah sempurna (tanpa salah). Yaitu, hati nurani
bisa menyesatkan seorang jikalau norma yang salah diberikan kepadanj a. Rasul
Paulus sebelum krisisnya di jalan menuju Damsyik, sangat bersungguh- sungguh
dalam kelakuannya yang salah. Ia menyangka bahwa ia melakukan yang benar.
Semangatnya yang berapi-api dan wataknya yang tak bercacat patut c ihargai,
tetapi undakan-tindakannya sangat mengejutkan. Oleh karena nalarnya telah
menerima penafsiran yang salah mengenai Perjanjian Lama, maka suara hatinya
bersak ,i berdasarkan penafsiran itu, dan hal itu menyesat dia. (Lihat f.lsah 9.)
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Dengan demikian, hati nurani kita menghakimi tindakan dan sikap kita
berdasarkan:

1. pengetahuan kita akan keberadaan Allah;
2. kehendak Allah yang dinyatakan;
3. kesadaran moral yang telah diberikan-Nya kepada kita;
4. apa yang telah diajarkan kepada kita (masukan yang diberikan kepada

hati nurani);
5. norma-norma sosial yang telah kita terima.
Kita tahu bahwa kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah.

Akan tetapi, norma-norma sosial tidak selalu sama, oleh karena dosa dan
penolakan terhadap norma Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya norma hati
nurani yang berkenan pada Allah ialah yang didasarkan pada Firman Allah
sebagaimana ditarsirkan oleh Roh Kudus.

9 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Hati nurani memberitahukan kepada kita jikalau kita hidup bertanggung

jawab berhubungan dengan norma yang diterima.
b Orang Kristen biasanya dapat dituntun oleh norma-norma sosial dalam

menentukan mana yang benar atau salah.
e Hati nurani selalu sesuai dengan norma yang mendasarinya.
d Jikalau hati nurani didasarkan pada norma Firman Allah maka tidak dapat

ternodai, dinajiskan, atau terselar .
e Hati nurani orang Kristen terutama dibentuk oleh penafsirannya mengenai

tindakan-tindakan yang benar dan yang salah.
f Hati nurani dapat dinodai, dinajiskan, atau terselar jikalau terus menerus

diabaikan.
g Hati nurani seseorang dapat dibinasakan jikalau ia terus-menerus bertindak

bertentangan dengan apa yang diberitahukan oleh suara hati nuraninya.

Kehendak
Kehendak adalah kesanggupan kita untuk memilih atau memutuskan di

antara berbagai macam tindakan yang mungkin terjadi. Berkenaan dengan
setiap tindakan yang mungkin, kita harus mengetahui tentangnya sebelum kita
dapat menyatakan perasaan kita mengenai hal itu. Dengan demikian, berdasar-
kan pengetahuan dan perasaan, kita dapat memilih melalui tindakan kehen-
dak suatu cara tindakan yang khusus. Dengan leluasa kita dapat memilih un-
tuk melakukan apa saja yang sesuai dengan sifat dosa kita. Kita bisa berkemauan
untuk lari, tetapi kita tidak dapat berkemauan untuk hidup di bawah air seper-
ti ikan. Hal berlari adalah sesuai dengan sifat manusia; hidup di bawah air
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bukan. Sebagaimana kita akan lihat dalam pasal berikut, manusia dibatasi oleh
dosa sehingga ia tidak dapat mengubah keadaan moralnya hany a dengan
berkehendak untuk menjadi benar.

Kalau begitu, apakah yang mempengaruhi kehendak? Apakah hal itu
berada sepenuhnya di bawah pengawasan manusia atau pengawasan A [lah? Pro-
ses apakah yang terlibat dalam pengambilan keputusan kita? Marilah kita
meme-riksa hal-hal ini sementara kita mempelajari sifat dasar manus a dengan
lebih tuntas.

Ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberikan manusia kuasa untuk
memilih: kuasa untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Allal menem-
patkan dia di Taman Eden dan menetapkan syarat-syarat untuk melan gsungkan
persek utuan:

Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon
dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi oohon
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kaumakan
buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati"
(Kejadian 2:16).

Bagaimana Adam menanggapi perintah dari Tuhan ini? Proses pengam-
bilan keputusan mungkin mengikuti pola ini:

1. Akal Adam menerima norma Allah. Ia mengerti apa yang Allah beri
iahukan kepadanya.

2. Emosinya menyetujui kebenaran Firman Allah. Sebagai Pencipta d.m Tu-
han yang Berdaulat, Allah mempunyai hak untuk membuat norrra ini.

3. Kehendaknya bersedia untuk memutuskan di antara menerima dan
menolak pencobaan yang dikemukakan oleh ular (Kejadian 3:4-6).

4. Pada saat yang genting ini, suara hati Adam menimbangkan ukibat
dari tindakan yang bertentangan dengan norma Allah.

5. Adam menyerah kepada pencobaan oleh suatu tindakan kehenda knya.

Jadi, Adam dengan sengaja tidak menaati Firman Allah dan deng, tn segera
menderita akibatnya. Hati nuraninya menuduh dia, menyebabkan dia rr enyadari
bahwa ia telah gagal menaati perintah Allah. Ia merasa malu, menyesal, dan
takut karena tindakan tidak taat telah membuat dia kehilangan kea daannya
yang tidak bersalah (Kejadian 3:7-10). Sekarang sifat-dasarnya menj a.li rusak.
Ia tela h jatuh dari keadaan tidak bersalah kepada keadaan yang bin asa atau
rusak. Sejak kejatuhan Adam dari perkenanan Allah, maka manusia dibatasi
oleh si j atnya yang berdosa. Ia tidak dapat berkehendak untuk menaai i kehen-
dak Allah tanpa pertolongan Allah. Paulus berkata, "Aku tahu bahwa ji dalam
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aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab
kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik"
(Roma 7:18).

Akan tetapi, Allah tidak puas membiarkan manusia dalam keadaannya
yang rusak. Ia memperluas anugerah-Nya kepada manusia yang dalam kea-
daan yang terhilang itu, menghimbau kepadanya untuk bertobat dari dosa-
dosanya, dan menerima keselamatan yang ditawarkan-Nya (Titus 2:11). Di
sinilah Roh Kudus mengambil inisiatif, mempengaruhi kehendak manusia un-
tuk berpaling kepada Allah (Filipi 2: 13). Mereka yang berbalik kepada Allah
mempunyai hak untuk menjadi anak Allah (Yohanes 1:12).

Walaupun Allah memperluas anugerah kepada manusia yang jatuh dan
memungkinkan dia untuk menerima Kristus sebagai Juruselamatnya, namun
Ia tidak memaksa manusia untuk berbuat demikian. Dengan suatu tindakan
kehendak, manusia bisa menerima tawaran itu dan menjadi anak Allah; atau
ia bisa menolaknya tinggal tetap di bawah hukuman Allah. Kehendaknya bebas
untuk menentukan persoalan ini. Dalam proses itu, baik kehendak Allah
maupun kehendak manusia telah terlibat (Titus 2:11-12; Yohanes 7:17).

10 Cocokkan ayat-ayat (sebelah kanan) dengan pernyataan (sebelah kiri) .
.... a Anugerah Allah mengajar kita untuk mengatakan 1) Yohanes 7:17

"tidak" kepada kefasikan dan keinginan-keinginan 2) Filipi 2: 13
duniawi. 3) Titus 2:11-12

.... b Allahlah yang mengerjakan di dalam dirimu baik 4) Roma 7: 18
kemauan maupun pekerjaan .

.... c Jikalau seseorang memilih untuk melakukan kehendak
Allah, ia akan mengetahui kalau ajaran itu datang dari
Allah .

.... d Aku ingin untuk berbuat baik, tetapi tidak dapat
melaksanakannya.

11 Dalam proses yang membawa kepada tindakan atau hal mengambil
keputusan, kita melihat bahwa semua kesanggupan rasional manusia itu bekerja.
Sempurnakanlah kalimat-kalimat yang berikut untuk menerangkan proses itu.

a Akal ..

b Emosi ..

e Hati nurani ..

d Kehendak .
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Walaupun kesanggupan rasional kita terlibat dalam membuat ke putusan-
keputusan moral, namun Roh Kudus mempunyai pengaruh yang pasi if untuk
yang baik, selama pikiran kita tertuju kepada apa yang dikehendaki oleh Roh
Kudus (lihat Roma 8:5-9, 12-14), dan Dia bekerja di dalam kita unt lk mem-
bawa kepada keinginan untuk kehendak-Nya (Filipi 2: 13). Belajar hidup dalam
Roh dan melangkah bersama-sama dengan Roh menunjukkan suatu pengalaman
bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing sementara kita berg .rak ma-
ju menuju kepada kedewasaan Kristiani (Galatia 5:16-18,25).

KEKEKALAN MANUSIA

Tujuan 5. Menerangkan ide mengenai kekekalan dan apa yang terjadi pada
manusia sesudah kematian jasmani.

Apa yang terjadi pada manusia pada waktu kematian? Ada ba iyak hal
yang kIta tidak mengetahui tentang kehidupan sesudah mati, tetapi Alkitab
mengajarkan kita beberapa perkara yang mengungkapkan bahwa ada kl hidupan
sesudah kematian.

Kl-matian jasmani terjadi ketika tubuh berhenti berfungsi. Tubuh Itu mem-
busuk dan kembali kepada debu (lihat Kejadian 3:19), tetapi bagian ncnbadani
manusia, yang Alkitab sebut sebagai jiwa atau roh, terus bereksiste nsi atau
hidup. Sejumlah ayat Alkitab menegaskan hal ini:

Lukas 23:43: "Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, ses ung-
guhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan AI u di
dal rm firdaus.'"

2 Korintus 5:8: " ... terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk
menetap pada Tuhan."

Filipi 1:22-23: "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu be rarti
bag .ku bekerja memberi buah ... Aku didesak dari dua pihak: aku ngin
perci dan diam bersama-sama dengan Kristus - itu memang jauh ebih
baik. "

Yohanes 5:24: "Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Kl dan
pen aya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang I ekal

sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup."

Kl matian jasmani manusia termasuk kutuk yang menimpa dirinya ketika
Adam berdosa, " ... engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dan situlah
engkau diambil" (Kejadian 3:19). Walaupun pada saat kematian orang Kristen
berhent Idari keadaan hidup sebagai suatu makhluk badani dan nonbad.mi yang
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sempurna, ia memiliki pengharapan berkat akan kedatangan Kristus yang kedua
kali waktu ia akan menerima tubuh yang dimuliakan. Oleh kematian-Nya karena
dosa-dosa kita dan oleh kebangkitan-Nya, Yesus telah menjamin kebangkitan
kita dari kematian. Hal ini diterangkan dalam 1 Korintus 15:42-49:

Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan
dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan
dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam
kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah
tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada
tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis,
'Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup,' tetapi Adam
yang akhir manjadi Roh yang menghidupkan .... Sama seperti kita
telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai
rupa dari yang surgawi.

Sebaliknya, bilamana seorang berdosa yang tidak bertobat meninggal,
jiwanya terus berada dalam keadaan sadar di suatu tempat penderitaan yang
hebat yang disebut Hades atau neraka. Kita diberikan pandangan sekilas ten-
tang hal ini dalam cerita Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus (Lukas
16:19-24). Di Hades, orang kaya yang dilukiskan oleh Yesus dapat berpikir,
mengingat, berbicara, dan merasa. Ia juga tetap mempunyai kesadaran diri.

Dengan demikian, kita melihat bahwa manusia diciptakan Allah sebagai
makhluk yang kekal. Ini adalah pengharapan yang bahagia bagi mereka yang
telah menerima karya penebusan Kristus dan yang melayani serta menaati Dia.
Ketika orang-orang percaya mati, jiwa mereka segera berada di hadirat Tuhan.
Pada kedatangan-Nya yang kedua kali, tubuh fana mereka akan dibangkitkan
dan akan diubah menjadi tubuh kemuliaan (1 Korintus 15:50-57). Betapa
mulianya hari itu nanti! Akan tetapi, orang yang tidak percaya menghadapi
hukuman dan siksaan kekal di luar hadirat Tuhan (lihat Wahyu 20:7-10).

12 Dalam buku catatan saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang
didasarkan pada pembahasan yang mendahului:
a Apa yang terjadi kepada tubuh ketika mati?
b Apa yang terjadi kepada jiwa atau roh pada saat kematian?
c Apa yang akan terjadi pada orang-orang percaya pada kedatangan Kristus

yang kedua kali?
d Apakah nasib kekal dari orang-orang yang tidak menerima Kristus?
e Jelaskan pernyataan ini: Manusia adalah makhluk yang abadi.



166 DASAR-DASAR KEBENARAN

soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

1 Pandangan Alkitabiah mengenai penciptaan manusia ialah bahwa ia
a) hanva salah satu dari banyak makhluk hidup yang diciptakan Allah pada

suai u saat yang khusus.
b) adalah ciptaan Allah yang unik, yang ditempatkan di atas makhluk-makhluk

lainnya dan diberkati Allah.
c) berkembang dalam jangka waktu dari bagian ciptaan yang lebih rendah

hingga berangsur-angsur ia menjadi pengawas atas ciptaan itu.

2 Bilamana kita mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dengan
Allah, kita maksudkan bahwa ia
a) tepat sama seperti Allah dalam setiap segi.
b) sekarang adalah tiruan yang terbatas dari Allah yang pada akhirrn a men-

jadi tepat sama dengan Allah dengan kekuatan dan kuasa yang tidak t.rbatas.
c) sama dalam kepribadiannya, kesadaran moral dan sosial serta kems rnpuan

untuk memerintah.

3 Makhluk manusia diciptakan dari
a) baik segi badani maupun nonbadani.
b) suatu tubuh yang akan rusak dan membusuk sesudah kematian, dali suatu

jiwa vang akan mati sehingga dibangkitkan kembali pada penghucurnan
akhir,

c) suatu tubuh yang jahat dan suatu segi nonbadani yang baik.

4 Segi nonbadani manusia itu sebagai prinsip hidup biologis dipandan g oleh
beberapa sarjana sebagai
a) tubuh
b) jiwa.

c) roh.
d) napas hidup.

5 Jiwa, loh, napas hidup, dan hati nurani adalah istilah-istilah yang semuanya
dipakai dalam Alkitab yang menunjuk kepada
a) segi badani manusia. c) kepribadian manusia.
b) segi nonbadani manusia. d) tubuh manusia.
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6 Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah benar
mengenai unsur-unsur manusia sebagai makhluk rasional?
a) Akal memungkinkan seorang mengerti dan menalar.
b) Emosi memungkinkan seorang untuk merasa dan dipengaruhi oleh apa yang

diketahuinya.
c) Hati nurani menimbang cara bertindak atau sikap di atas dasar norma benar

atau salah.
d) Kehendak adalah kesanggupan yang memungkinkan seorang untuk memilih

dan bertindak.

7 Bilamana suatu perkara dimengerti dengan jelas, mula-mula
a) kehendak dengan segera memutuskan perkara itu.
b) akal menunjukkan segi-segi yang baik dan.buruk sebagaimana dibandingkan

dengan norma.
c) emosi mendorong seorang untuk bertindak dalam satu atau lain cara.
d) Hati nurani menyebabkan perasaan bersalah dan menyesal.

8 Dalam proses mengambil keputusan, seorang harus terlebih dahulu
a) memiliki pengertian tentang fakta-fakta mengenai perkara yang dipersoalkan.
b) memutuskan apa yang harus dilakukanberdasarkannorma-norma masyarakatnya.
c) mempertimbangkan perasaannya serta akibat dari keputusannya.
9 Hati nurani adalah unsur yang
a) meminta suatu keputusan yang didasarkan pada keinginan seorang.
b) mempertimbangkan cara-cara bertindak dengan norma tingkah laku seorang.
c) mengambil keputusan untuk bertindak.
d) memilih suatu cara bertindak.

10 Kehendak manusia berfungsi menurut kehendak Allah oleh karena
a) keinginan untuk berbuat baik.
b) hati nurani manusia yang menyatakan kepadanya kehendak Allah.
c) kasih karunia Allah yang mendatangkan keselamatan dan kesanggupan un-

tuk menaati Allah.
d) takut akan penghukuman dan pengadilan Allah.

11 Yang manakah dari antara ini adalah benar mengenai kekekalan manusia?
a) Tubuh dan jiwa manusia adalah kekal dalam keadaan sekarang.
b) Tubuh jasmani manusia akan menjadi rusak dan mati, tetapi jiwanya akan

hidup selama-lamanya dalam keadaan damai yang sempurna.
c) Tubuh manusia akan mati; jiwa/roh orang percaya akan segera berada dalam

hadirat Tuhan dan pada kedatangan yang kedua kali ia akan menerima tubuh
kebangkitan yang mulia; orang yang tidak percaya akan mengalami penyik-
saan yang kekal di Hades atau neraka.
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jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal

1 a Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri.
b Allah menciptakan pria dan wanita menurut rupa-Nya.
c Allah menciptakan umat manusia.
d Allah menjadikan manusia menurut gambar Allah.
e Allah menciptakan manusia di bumi.
f Tuhanlah yang menjadikan kita.
K Manusia telah dijadikan menurut rupa Allah.

7 Unsur akal, kehendak, unsur emosi, dan hati nurani.

2 b), c), d) dan e) memberikan bukti.

8 malu, menyesal dan takut.

3 a Sifat sosial.
b Keserupaan moral
c Sifat rasional
d Kesadaran diri

e Kepribadian.
f Kemampuan untuk me nerintah.
g Keserupaan moral.

9 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah.

e Salah. (Hati nurani dibentuk oleh Firr lan Allah
sebagaimana ditafsirkan oleh Roh K idus.)

f Benar.
g Salah.

4 a 1) dan 4) Kejadian 1:27, 31; Mazmur 139:13-16.
b 5) Ibrani 2:14-15; 17-18.
c 9) 1 Korintus 12:12-27.
d 3) 1 Korintus 6:15, 19-20.
e 8) dan 6) Roma 8:23; 1 Korintus 6:14.
f 2) Roma 12:1.
g 7) Filipi 3:20-21.

10 a ~) Titus 2:11-12.
b 2) Filipi 2: 13.

c 1) Yohanes 7:17.
d 4) Roma 7:18.

5 a Nafas hidup (satu segi).
b Jiwa (satu segi).
c Roh (satu segi).
d fiwa dan roh (dua segi).
e fiwa dan roh (dua segi).
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11 Jawaban saudara seharusnya sama dengan ini:
a mengerti apa yang terlibat atau yang perlu diputuskan.
b meminta agar satu atau lain cara bertindak diambil.
c menimbang cara-cara bertindak yang diusulkan dengan norma-norma

moral seorang.
c memutuskan perkara itu.

6 e) Firman Tuhan berbicara tentang tubuh, jiwa, roh ....

12 Jawaban saudara harus sama dengan ini:
a Tubuh itu membusuk dan kembali kepada debu.
b Orang Kristen segera pergi ke hadirat Tuhan di firdaus. Orang yang tidak

percaya menderita di Hades atau neraka.
c Tubuh mereka yang fana akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh

kemuliaan yang kekal.
d Hukuman dan penyiksaan yang kekal di luar hadirat Allah.
e Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk badanilnonbadani yang

jiwa/rohnya tidak akan mati. Ia akan berada/hidup selama-lamanya, bait
dalam hadirat Tuhan, atau di neraka di mana ada hukuman kekal.


