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Banyak gereja mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli atau Kredo Rasuli setiap ibadah hari Minggu.  Tetapi 

apakah semua jemaat memahami, apa manfaat dari pengakuan iman?  Apa kegunaan dari pengakuan iman? 

Jika kita memperhatikan bagaimana jemaat mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, mungkin mereka 

memiliki konsep yang berbeda-beda.  Ada sebagian jemaat yang berdiri tegap kemudian mengucapkannya 

sebagai sebuah ikrar atau sumpah.  Namun ada juga yang menutup mata dan memperlakukan pengakuan 

iman ini sebagai sebuah doa.  Jadi, apa manfaat atau kegunaan dari pengakuan iman?  Kegunaan kredo iman, 

terutama Pengakuan Iman Rasuli harus di lihat dalam tiga konteks.   

Konteks pertama adalah dalam konteks pengajaran.  Artinya adalah jemaat perlu diajar mengenai intisari 

dari kekristenan.  Pengakuan iman bukan bahan yang lengkap tentang seluruh ajaran kekristenan, tetapi 

pokok-pokok yang penting, fundamental, dan yang menjadi tulang punggung dari ajaran kekristenan.  Bukan 

berarti pengakuan iman menggantikan posisi studi Alkitab dan studi doktrin di dalam gereja; tetapi 

pengakuan iman menyediakan suatu pokok-pokok yang ringkas, penting dan bisa dimengerti dan 

dihafalkan oleh jemaat.  Karena itu pengakuan iman cenderung pendek, walaupun kita juga melihat ada 

beberapa pengakuan iman yang lebih panjang, tetapi tetap, pengakuan iman semacam itu jauh lebih pendek 

daripada keseluruhan doktrin kristen. 

Konteks kedua adalah bahaya ajaran sesat.  Mengapa para pemimpin gereja pada abad permulaan merasa 

perlu merumuskan doktrin-doktrin penting, dan dirumuskan dalam pengakuan iman?  Karena adanya 

bahaya ajaran sesat yang sedang berkembang dari zaman ke zaman.  Tiap zaman memiliki tantangan yang 

berbeda dan tiap zaman menghadirkan kesalahan-kesalahan yang berbeda, sehingga para pemimpin gereja 

juga perlu memberikan respon yang relevan dan tepat terhadap bahaya ajaran sesat.  Maka dirumuskanlah 

berbagai macam pengakuan iman: Pengakuan Iman Nicea, Konstantinopel, Iman Rasuli, dll.   

Situasi orang Kristen abad pertama adalah mereka tidak bisa membaca Alkitab atau tulisan-tulisan kristen, 

entah karena mereka tidak bisa membaca dan menulis, entah juga karena mereka mendapat aniaya yang 

hebat sehingga mereka tidak mempunyai akses pada literatur-literatur yang penting itu.  Mereka hanya 

mengandalkan apa yang setiap kali mereka dapatkan dalam ibadah.  Dalam kondisi ini, mereka patut 

bertanya-tanya, sebetulnya apa yang menjadi ajaran kekristenan?  Apa yang membedakan kekristenan 

dengan ajaran-ajaran yang beredar di sekeliling mereka?  Pertanyaan ini wajar sekali, karena pada waktu itu 

banyak ajaran yang berlainan, yang muncul disekitar mereka.  Dalam situasi seperti ini jemaat perlu 

mengetahui mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat.  Inilah sebabnya mengapa pengakuan iman 

perlu dirumuskan dan diikrarkan bersama-sama.  

Konteks yang ketiga, adalah kesatuan gereja.  Di dalam Efesus. 4:13 dikatakan bahwa kesatuan gereja 

bukan kesatuan yang murahan, melainkan kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak 

Allah.  Pada abad permulaan, kekristenan berkembang kemana-mana.  Ada ajaran yang sesat dan ada pula 

yang tidak sesat.  Tetapi di antara yang tidak sesat sendiri pun, terdapat berbagai macam variasi sehingga 

jemaat perlu memiliki sebuah pondasi untuk mengukur mana gereja yang benar dan tidak benar.  Apa yang 

menjadi doktrin yang penting, yang di dalamnya kita bisa berdiri bersama-sama, dan mana yang menjadi 

doktrin yang mungkin tidak penting yang berbeda, tetapi tidak perlu dipersoalkan.   

Ini merupakan point yang sangat penting sampai sekarang.  Ada banyak orang yang merasa bahwa 

kebersamaan itu hal yang mutlak, sedangkan kebenaran tidak mutlak, sehingga mereka menganggap aliran 

yang menamakan dirinya Kristen patut diterima sebagai tubuh Kristus, misalnya Saksi-Saksi Yehuwa 

diterima sebagai bagian tubuh Kristus.  Saya tidak sepakat dengan pandangan ini, karena Efesus 4:13 jelas 

mengatakan bahwa kesatuan kita adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak 

Allah.  Bukan berarti kita membenci orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi kita harus berdiri di atas 

Firman Tuhan bahwa untuk hal-hal yang pokok haruslah satu, untuk hal yang tidak pokok kita bisa berbeda, 

dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi.   

Kesatuan doktrin menjadi pondasi yang kuat untuk merengkuh perbedaan-perbedaan seperti cara ibadah, 

etnis, penekanan di sana-sini, tantangan, perumusan, pemikiran dsb.  Hal yang penting adalah ada kesatuan 

doktrinal mengenai hal-hal pokok yang dirumuskan dalam pengakuan iman. Tuhan memberkati  

(Ditranskrip dan diringkas oleh Ev. Arumi)  
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Walaupun banyak gereja mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, tetapi sebetulnya tidak semua mereka 

seragam menyebut pengakuan iman ini.  Ada yang menyebutkannya Pengakuan Iman Para Rasul.  Ada juga 

yang menyebutkannya Pengakuan Iman Rasuli.  Perbedaannya terletak pada tata bahasa.  Pengakuan Iman 

Para Rasul (the apostle’s creed) menunjukkan bahwa pengakuan ini milik atau bersumber dari para rasul.  

Tetapi jika kita mengatakan Pengakuan Iman Rasuli (the apostolic creed), maka kita hanya mengatakan 

bahwa pengakuan iman ini bersifat rasuli.  

Perbedaan dua istilah ini sangat berkaitan dengan tradisi di balik pengakuan iman rasuli.  Beberapa orang 

meyakini bahwa pengakuan iman ini dirumuskan sendiri oleh 12 rasul.  Biasanya mereka meyakini bahwa 

sebelum para rasul pergi untuk memberitakan Injil dari Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi seperti 

dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1:8, sebelum meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke berbagai tempat, 

mereka mengusulkan satu kalimat satu rasul.  Jadi karena ada 12 rasul maka dipercaya pengakuan iman 

rasuli ada 12 poin.  Ini adalah salah satu tradisi dan tradisi ini cukup populer.  Seandainya tradisi ini benar, 

maka seharusnya pengakuan iman ini bukan hanya “rasuli” (the apostle creed), tetapi pengakuan iman “para 

rasul” (the apostolic creed).  Tapi sayangnya tradisi yang populer ini tampaknya adalah tradisi yang keliru 

dan terlalu dibesar-besarkan oleh sebagian orang dalam aliran tertentu.  Ada tiga alasan mengapa rumusan 

ini kemungkinan besar tidak dituliskan sendiri oleh para rasul: 

Pertama, karena di dalam sejarah gereja, Bapa-Bapa Gereja yang ada di wilayah Timur tidak 

mengetahui pengakuan iman ini.  Di awal abad kekristenan, mereka tidak mengenal keberadaan 

pengakuan iman ini.  Baru beberapa abad kemudian, mereka mengenal pengakuan iman ini.  Seandainya 

pengakuan ini dituliskan sendiri oleh 12 rasul, lalu mereka pergi ke segala tempat, maka semua gereja, baik 

di Barat atauTimur, mereka pasti mengenal pengakuan iman ini.  

Kedua, dari catatan Bapa-bapa Gereja di wilayah Barat.  Walaupun Pengakuan Iman Rasuli diterima atau 

awalnya diterima oleh gereja-gereja di daerah Barat, tetapi para pemimpin gereja Barat justru tidak ada yang 

mengutip Pengakuan Iman Rasuli.  Mereka mengajarkan banyak doktrin penting dalam kekristenan, tetapi 

tidak ada bukti yang konkrit bahwa mereka pernah mengutip Pengakuan Iman Rasuli.  Bahkan, kalau kita 

melihat tulisan-tulisan Bapa-Bapa Gereja awal di daerah Barat, maka kita akan menemukan bahwa mereka 

mencoba merumuskan pengakuan iman mereka.  Seandainya para rasul sudah membuatkan itu dan berlaku 

di semua gereja, atau paling tidak diterima di gereja wilayah Barat, mengapa para pemimpin di daerah gereja 

Barat merasa masih perlu merumuskan pengakuan iman lagi?  Mengapa mereka tidak langsung menerima 

apa yang sudah diwariskan dari para rasul?  

Ketiga, karena dokumen dan rumusan yang paling tua dari Pengakuan Iman Rasuli baru ditemukan 

pada pertengahan abad keempat.  Kita patut bertanya-tanya, seandainya itu dituliskan oleh para rasul, 

bukankah kita berharap rumusan itu bisa ditemukan di abad kedua, tetapi mengapa malah ditemukan pada 

abad keempat?  Bukan hanya itu persoalannya.  Pada saat muncul di abad ke-4, ditemukan juga beberapa 

rumusan yang agak berbeda.  Di abad dan periode selanjutnya juga muncul beberapa rumusan yang berbeda-

beda.  Sebagai contoh, mengenai kalimat “turun ke dalam kerajaan maut”, kita semua mengucapkan ini dalam 

Pengakuan Iman Rasuli.  Sadarkah kita bahwa beberapa gereja memberikan tanda kurung ( ) dan beberapa 

gereja tidak memberikan tanda kurung.  Mengapa bisa terjadi perubahan dan perbedaan semacam itu? 

Karena memang rumusan kuno yang ditemukan di abad 4, 5, 6 memang sedikit berbeda.  Pada dokumen 

awal memang tidak terdapat frasa “turun ke dalam kerajaan maut.”  Perbedaan ini dan kemunculan rumusan 

yang konkret baru pada abad ke-4, mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar pengakuan iman ini tidak 

ditulis oleh para rasul.  Tapi kita patut menerima pengakuan ini karena apa yang diajarkan dalam pengakuan 

iman ini selaras dengan ajaran para rasul yang ada di Perjanjian Baru.  Jadi kita bisa mengatakan pengakuan 

iman ini – walaupun bukan the apostle’s creed, tetapi kita bisa mengatakan ini adalah the apostolic creed; 

Pengakuan Iman Rasuli yang selaras dengan pengajaran para rasul, yang dinafasi oleh ajaran-ajaran mereka.  

Ini adalah ajaran yang sehat bagi seluruh gereja.   

Itu sebabnya kita tetap mengikrarkan pengakuan iman ini dalam ibadah kita; terlepas dari sejarahnya, dan 

tradisinya yang bukan langsung berasal dari tulisan para rasul.  Tuhan memberkati.  

(Ditranskrip dan diringkas oleh Ev. Arumi)  
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Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Pengakuan Iman Rasuli.  Ada dua hal menarik yang perlu 

diperhatikan dari Pengakuan Iman Rasuli, yang menunjukkan adanya keseimbangan di dalam pengakuan 

iman ini.  Dua sifat itu adalah: 

Pertama, bersifat personal dan komunal.  Personal berarti individual; antara kita dengan Allah, tetapi juga 

mencakup hal yang komunal.  Jika kita memperhatikan rumusan Pengakuan Iman Rasuli, maka kita 

mendapati kata ganti yang dipakai disana adalah kata “aku” bukan “kami”, “aku percaya”.  Ini adalah 

pengakuan yang bersifat individual atau personal.  Kita mengaku secara pribadi.  Tetapi menariknya, 

walaupun kata ganti yang dipakai di sana adalah personal, tetapi pengakuan ini diucapkan bukan ketika kita 

sendirian, melainkan bersama-sama dengan orang percaya yang lain.   

Bahkan beberapa orang seringkali memulai pembacaan Pengakuan Iman Rasuli dengan kalimat “bersama 

dengan gereja di segala abad dan tempat”.  Walaupun pendahuluan ini tidak sepenuhnya benar, karena 

sejarah menunjukkan ada beberapa tempat dan gereja di abad tertentu yang tidak mengucapkan pengakuan 

iman ini.  Tetapi paling tidak, pendahuluan itu mengingatkan kita bahwa ada aspek komunal di sana.  

Pengakuan ini walaupun bersifat pribadi tetapi diucapkan bersama-sama sebagai sebuah komunitas, karena 

memang ini merupakan fondasi kesatuan gereja-gereja yang benar.  Berarti ada keseimbangan antara yang 

personal dan komunal.  Di dalam segala hal, dua hal ini adalah penting.  Doktrin harus kita terima secara 

personal, terapkan dan kita mendapatkan manfaat di dalamnya, tetapi doktrin juga menjadi milik atau 

warisan bersama orang percaya yang mempersatukan kita.  

Kedua, bersifat intelektual dan relasional.  Jika kita memperhatikan teks Pengakuan Iman Rasuli, 

terutama dalam edisi bahasa Latin, kita akan menemukan pada poin-poin tentang Allah Tritunggal, ‘aku 

percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus’ maka  

kata yang dipakai di sana adalah credo in (aku percaya di dalam).  Tetapi di luar pribadi Allah Tritunggal, “aku 

percaya” langsung diikuti oleh sebuah objek.  Ketika berkaitan dengan pribadi-pribadi Allah yang esa atau 

Allah Tritunggal, memang sengaja diberi tambahan “aku percaya di dalam”, karena ini menunjukan personal 

dan kredo kita adalah bersifat relasional (credo in). Dalam bahasa Indonesia “Aku percaya kepada”.  Dalam 

bahasa Inggris “I believe in”.  Kita percaya dalam arti relasional, bukan hanya intelektual.   

Kita juga harus meyakini bahwa keyakinan kita bukan hanya bersifat personal dan relasional, namun juga 

intelektual, yaitu sebuah pengakuan yang bisa diuji atau diverifikasi secara rasio.  Kekristenan mengajarkan 

keseimbangan di dalam hal ini. memang kita harus meyakini kebenaran sebagai kebenaran yang objektif, 

yang siap diuji siapapun.  Kita perlu apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayai hal itu.  Juga 

sekaligus kita mengundang orang-orang non kristen untuk menguji keyakinan kita.  Ini adalah aspek 

intelektual dari kekristenan.  Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam intelektualisme; karena dalam 

kekristenan kita juga diajarkan tentang relasi.  Kita percaya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.  Ini 

berbicara tentang relasi; “Aku percaya kepada Allah”, “Aku percaya kepada Yesus Kristus”, “Aku percaya 

kepada Roh Kudus” 

Dua keseimbangan ini, yang bersifat personal dan komunal serta rasional dan intelektual harus benar-

benar kita pahami.  Pada saat kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dalam gereja, kita perlu 

mengingat ini:  Kita mengucapkannya bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena pengakuan pribadi kita.  Pada 

saat kita mengucapkan secara pribadi dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mengingat bahwa kita 

adalah bagian dari umat Allah.  Pada saat kita mengucapkannya, kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan 

adalah benar dan bisa diverifikasi secara rasional maupun faktual.  Tetapi di saat yang sama, pada saat kita 

mengucapkannya, kita juga sedang membangun relasi dengan Allah Tritunggal.  Kita bukan hanya 

mengucapkan pengakuan, melainkan mempercayakan diri kita kepada Dia.   

Biarlah penjelasan ini menolong kita untuk mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli dengan lebih benar.  Tuhan 

memberkati.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Ev. Arumi)  
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Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang merumuskan Pengakuan Iman Rasuli.  Kita juga tidak tahu berapa 
orang yang terlibat dalam merumuskannya.  Kita juga tidak bisa memastikan berapa lama waktu dibutuhkan 
untuk merumuskannya.  Tetapi dari rumusan yang sudah ada, kita bisa mengetahui struktur.  Dari struktur 
kita juga bisa mengetahui pola pikir perumusnya.  Bagaimana struktur Pengakuan Iman Rasuli? 

Jika kita membaca dengan cermat, maka kita akan mendapati dua struktur.  Struktur yang pertama dan 
terutama adalah struktur yang disebut “trinitarian.”  Trinitarian berarti bersifat tritunggal atau 
berkaitan dengan Allah Tritunggal.  Kita memulai pengakuan iman dengan kalimat “Aku percaya kepada Allah 
Bapa, yang maha kuasa”.  Setelah itu kita melanjutkan, “dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal”. 
Pembahasan tentang Yesus sangat banyak, dan Pengakuan Iman Rasuli justru berfokus pada Yesus Kristus. 
Jika kita membaca dari awal sampai akhir, maka sebagian besar dari pengakuan iman ini berbicara tentang 
Yesus Kristus.  Bapa hanya disinggung diawal, lalu Yesus Kristus disinggung cukup banyak, barulah terakhir 
“Aku percaya kepada Roh Kudus”.  Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan inilah struktur Pengakuan Iman Rasuli.  

Perumusnya ingin kita bisa menangkap hal tersebut.  Walaupun tidak ada formula tritunggal yang eksplisit: 
satu hakekat tiga pribadi, tetapi kita bisa langsung menangkap Pengakuan Iman Rasuli ini bersifat trinitarian.  
Mungkin memang tidak diperlukan rumusan tritunggal yang eksplisit, karena gereja pada waktu itu sudah 
sama-sama mengenal rumusan tersebut sebagai pengetahuan umum dalam gereja-gereja pada abad 
permulaan.  Tidak perlu dituliskan eksplisit, namun kita tetap bisa menangkap struktur tritunggal tersebut.  

Ini merupakan struktur yang penting bukan hanya dalam konteks pengakuan iman, tetapi juga dalam setiap 
kegiatan orang Kristen dan Gereja; kita harus berfokus pada Allah Tritunggal.  Alkitab mengajarkan hal ini 
berulang kali.  Sebagai contoh dalam 1Korintus 12:4-6, ketika Paulus berbicara tentang pelayanan gereja 
sebagai satu tubuh. Ia mengatakan, “Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.  Dan ada rupa-rupa pelayanan, 
tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah  adalah satu yang mengerjakan 
semuanya dalam semua orang.”   

Jadi, ketika Paulus membicarakan tentang pelayanan pun, dia membicarakannya dalam konteks Tritunggal.  
Pengakuan Iman Rasuli pun dirumuskan dengan struktur Tritunggal.  Doktrin Tritunggal bukan doktrin yang 
kering ataupun abstrak, tetapi justru menjadi fondasi dari segala doktrin.  Doktrin ini adalah yang paling 
praktis diantara semua doktrin.  Karena segala sesuatu dalam kekristenan didirikan di atas satu fondasi, 
yaitu Allah kita sebagai Allah Tritunggal.  

Struktur yang kedua adalah kronologis.  Pengakuan Iman Rasuli dimulai dengan penciptaan, ‘aku percaya 
kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi’.  Lalu diikuti dengan penebusan, “dan kepada Yesus Kristus, 
AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.”, lalu karya Kristus dijelaskan disana.  Kemudian dilanjutkan dengan 
pengudusan, “aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Am.”  Lalu diakhiri dengan kebangkitan 
orang mati dan kehidupan yang kekal.  Strukturnya begitu kronologis dan para perumusnya mungkin 
memaksudkan seperti itu.  

Tetapi kita harus berhati-hati dalam memahami hal ini.  Jangan sampai kita berpikir bahwa penciptaan hanya 
berkaitan dengan Bapa saja.  Banyak ayat Alkitab, misalnya Yohanes 1:3, yang menyatakan bahwa Yesus 
Kristus (Firman) juga terlibat dalam penciptaan: “Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada 
suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.”   

Jadi Allah Tritunggal/tiga Pribadi dalam Allah yang esa sama-sama terlibat dalam penciptaan dan sama-sama 
terlibat dalam penebusan dan pengudusan.  Penebusan bukan cuma karya Pribadi Kedua yaitu Yesus Kristus, 
tetapi Bapa terlibat di sana. Bapa yang mengutus Anak, Anak yang merealisasikan penebusan, dan Roh Kudus 
yang menerapkan itu kepada orang-orang percaya.  Di setiap bagiannya, Allah Tritunggal terlibat; tetapi di 
dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita masih dapat melihat unsur kronologi sebagai sebuah bentuk penekanan.  
Bapa dikaitkan dengan penciptaan sebagai penekanan.  Yesus Kristus dikaitkan dengan penebusan sebagai 
penekanan.  Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan sebagai penekanan.  Jadi ada kronologinya, dari 
penciptaan sampai akhirnya kehidupan yang kekal.   

Kedua struktur ini, trinitarian dan kronologis, mengingatkan kita bahwa pengakuan iman ini tidak 
dirumuskan dengan tergesa-gesa ataupun sembarangan.  Ada pemikir-pemikir yang hebat dan yang sudah 
memikirkan semua ini dengan matang.  Bahkan strukturnya pun dipikirkan dengan luar biasa.  Kiranya ini 
membantu kita untuk memahami alur pemikiran dan apa yang menjadi pemikiran para perumusnya dengan 
lebih baik.  Tuhan memberkati.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Ev. Arumi)  
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Setelah kita mengetahui beberapa informasi mendasar sebagai pendahuluan dari Pengakuan Iman Rasuli, 

sekarang marilah kita membahas poin demi poin di dalam rumusan ini.  Mari kita mulai dengan yang 

pertama: “Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi”?  Apa makna dari kalimat 

ini?  Terdapat dua poin sekaligus dua konteks di balik pernyataan iman ini.  Makna yang pertama adalah 

alam semesta ini tidak bersifat kekal.  Di dalam filsafat Yunani-Romawi kuno, ada aliran-aliran tertentu 

yang mempercayai bahwa alam semesta ini bersifat kekal.  Materi ada secara kekal, namun tidak ada yang 

menciptakan.  Materi ada, sekarang ada, dan akan terus menerus ada; materi bersifat kekal.  Menghadapi 

pandangan ini, para pemimpin gereja di abad permulaan ingin mengajarkan bahwa alam semesta tidak 

bersifat kekal karena alam semesta diciptakan oleh Allah.  

Para pemimpin gereja di zaman dahulu mungkin hanya berbekal Firman Tuhan dan hanya mengetahui 

Kejadian 1:1 “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” serta ayat-ayat yang lain.  Akan tetapi, di 

zaman ini di mana dunia keilmuan telah berkembang sedemikian rupa, hampir semua ilmuwan 

mempercayai bahwa alam semesta tidak kekal.  Mereka meyakini hal ini berdasarkan teori pembesaran alam 

semesta.  Alam semesta membesar dengan pola yang cukup konstan sehingga alam semesta dapat diukur 

secara mundur atau regresif.  Jika alam semesta bersifat kekal, maka penghitungan alam semesta tidak 

mungkin terjadi.  Selain teori pembesaran alam semesta, teori termodinamika juga menyakinkan para 

ilmuwan bahwa memang alam semesta tidak kekal.  Alam semesta memiliki permulaan yang dihitung dari 

massa, energi, dsb, sehingga menandakan bahwa alam semesta tidak bersifat kekal.  Sebagai contoh: Anda 

menemukan mobil di tengah jalan dengan tangki yang berisi bahan bakar sebesar 50 %, saudara mengetahui 

untuk 1 liter bahan bakar dapat mencapai jarak 10 kilometer, dan saudara juga mengetahui jika mobil 

tersebut dapat menampung bahan bakar sebanyak 50 liter, namun tangki terisi hanya sebesar 50 % atau 25 

liter.  Saudara kemudian dapat menghitung mundur untuk menemukan di titik mana mobil tersebut berada 

sebelum berhenti di tengah jalan. 

Makna yang kedua adalah alam semesta itu baik dan bersumber dari Allah yang baik.  Kita percaya 

bukan hanya kepada Allah tetapi kepada Bapa.  Bukan hanya sembarang Allah karena orang-orang Yunani-

Romawi kuno juga memiliki konsep tentang Allah.  Tetapi bagi kita, keunikan Allah kita karena Ia adalah 

Bapa.  Ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang baik.  Jika Ia adalah Allah yang baik dan Dia menciptakan 

alam semesta, maka alam semesta pasti baik.  Rumusan ini secara khusus ditujukan untuk mengkritik ajaran 

Marsionisme yang berkembang demikian rupa.  Selain itu, juga mengkritik aliran-aliran lain yang termasuk 

aliran gnostik. 

Apa yang dimaksud dari kedua aliran ini?  Gnostik sangat dipengaruhi oleh dualisme Yunani kuno yang 

menganggap materi adalah jahat dan non material adalah baik.  Dengan konsep semacam ini maka alam 

semesta tidak mungkin diciptakan dari Allah yang bersifat Roh dan tidak mungkin berasal dari Allah yang 

baik.  Maka dari dualisme Yunani kuno atau Plato inilah yang menghasilkan aliran gnostik yang lain termasuk 

salah satunya adalah aliran Marsionisme yang diajarkan oleh seorang yang bernama Marcion.  Ia menganggap 

bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah yang baik.  Namun Marcion percaya pada Allah, maka ia 

merumuskan sebuah konsep tentang Allah bahwa Allah yang baik dan sempurna bukanlah pencipta alam 

semesta.  Menurut Marcion, alam semesta berasal dari allah kelas dua, Allah yang bukan benar-benar roh, 

rohani dan tidak sempurna.  Namun alam semesta ini diciptakan oleh allah yang berada di antara Allah yang 

sempurna dan bersifat non material dan alam semesta yang bersifat material. 

Para pemimpin gereja abad permulaan menolak dengan tegas ide dari teori Marsionisme ini.  Allah adalah 

sumber dari segala sesuatu, baik yang material maupun yang non material.  Semua berasal dari Allah.  Oleh 

karena Allah adalah baik maka semua yang diciptakan Allah adalah baik.  Jika kita mendapati sesuatu yang 

tidak baik di dalam alam semesta, maka itu bukanlah hasil ciptaan Allah, tapi hasil dari keberdosaan manusia.  

Allah yang baik menciptakan alam semesta yang baik.  Allah ialah Allah Bapa kita, Ia Allah yang baik dan Dia 

menciptakan alam semesta yang baik bagi kita.  Ketika kita mengakui pernyataan iman “Aku percaya pada 

Allah Bapa, yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi”, berarti kita percaya bahwa tidak ada Allah yang 

lain.  Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang baik, yang menjadi awal dari alam semesta ini.  Tuhan 

memberkati.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Hari ini kita akan membahas Pengakuan Iman Rasuli yang berkaitan dengan Yesus Kristus di bagian awalnya, 
yaitu yang berbunyi demikian: “aku percaya kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita”.  
Kita bisa menemukan maknanya dalam tiga bagian kalimat ini.  Makna yang pertama, berkaitan dengan 
“Aku percaya kepada Yesus Kristus”.  Maknanya, kita mempercayai Yesus Kristus utusan Allah, yang diurapi 
Allah untuk menyelamatkan orang berdosa.  Kata “Yesus” secara khusus muncul dalam kitab Matius 1:21, 
ketika malaikat TUHAN memberitahukan Yusuf untuk menamakan anak yang akan dilahirkan itu: Yesus; 
sebab Ia yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka.  Kata “Yesus” berasal dari bahasa Ibrani, 
Yosua, Hosea, berarti adalah Yahweh, YHWH: Tuhan yang menyelamatkan.  

Jadi, kata “Yesus” berbicara tentang keselamatan dan penyelamat.  Kata “Kristus” berasal dari kata “Mesias”, 
yang berarti: yang diurapi; utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan tugas tertentu.  Di dalam 
PL, ada banyak orang yang diurapi, baik sebagai raja maupun sebagai imam.  Mereka adalah hamba Allah 
yang khusus diurapi sebagai simbol perkenanan Allah atas orang itu untuk menjalankan sebuah misi 
tertentu.  Ketika kita mengaku kepada Yesus Kristus, maka kita mengaku bahwa Yesus adalah penyelamat 
dan Kristus adalah Mesias yang diutus dan diurapi oleh Allah.  Maka, penggabungan Yesus dan Kristus 
berarti kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang-
orang berdosa.  Ia adalah Allah yang menjadi manusia dan di dalam kemanusiaan-Nya Ia diutus oleh Bapa 
untuk menyelamatkan orang berdosa.  

Makna yang kedua, berkaitan dengan “Anak-Nya yang tunggal”.  Ini penting untuk kita pahami dengan 
baik.  Allah sebagai Bapa, memiliki makna yang sangat variatif.  Dia adalah Bapa seluruh ciptaan.  Bapa segala 
terang (Yak. 1:17).  Itu berarti bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu.  Tetapi Allah juga adalah Bapa 
orang percaya, yang berarti Dia sangat dekat dan mengasihi semua orang percaya.  Namun dalam kaitannya 
dengan Yesus Kristus, Allah sebagai Bapa berarti memiliki hubungan yang sangat unik.  Yesus bukan 
anak Allah seperti kita yang adalah anak-anak Allah.  Kita adalah anak-anak Allah secara adopsi, kita adalah 
anak-anak Allah secara ungkapan; tetapi Yesus Kristus pada hakikat-Nya adalah Anak Allah.   

Istilah “anak-Nya yang tunggal” seringkali disalahpahami orang, yaitu dipahami berarti dilahirkan secara 
biologis, atau dilahirkan satu-satunya secara biologis.  Dua hal ini jelas keliru.  Ketika Yesus disebut sebagai 
Anak Allah, bukan berarti Dia dilahirkan secara biologis.  Allah adalah Roh, sehingga Allah tidak mungkin 
bersetubuh dengan ciptaan-Nya sendiri, lalu melahirkan Yesus Kristus.  Itu adalah pemikiran yang terkutuk 
dan sangat menghina Allah.  Yesus sebagai anak Allah harus dipahami sebagai sebuah ungkapan yang 
menunjukkan keunikan relasi yang dalam antara Yesus Kristus dengan Bapa-Nya.   

Kata “tunggal” atau “monogenes” di dalam bahasa Yunani, juga muncul dalam Ibrani 11:17 dan dipakai untuk 
Ishak sebagai anak tunggal Abraham.  Padahal Abraham juga memiliki anak-anak yang lain (Kej. 25).  
Abraham memiliki anak yang banyak, namun yang disebut monogenes adalah Ishak.  Maka dari itu, kata 
monogenes sebaiknya tidak diterjemahkan dengan “anak-Nya yang tunggal”, tetapi sebaiknya diterjemahkan 
“unik”.  Dalam terjemahan Alkitab versi Inggris terbaru, NIV, kata “anak-Nya yang tunggal” (monogenes), 
diterjemahkan dengan “One and Only”.  Ishak bukan satu-satunya anak yang dilahirkan bagi Abraham, tetapi 
Ishak adalah monogenes; sangat unik, karena Ishak adalah pnak perjanjian.  Demikian pula dengan Yesus 
Kristus, Ia adalah Anak Tunggal Bapa, berarti Ia adalah unik, memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa.  

Makna yang ketiga, berkaitan dengan “Tuhan kita”.  Yesus Kristus, yang memiliki relasi yang unik dengan 
Bapa-Nya itu, adalah Tuhan kita.  Banyak orang salah memahami istilah ini.  Ada yang menggangap bahwa 
“Tuhan” di sana hanya sekadar “tuan”.  Tidak ada yang istimewa dari sebutan “kurios” di sana.  Tapi 
sebetulnya pandangan ini tidak tepat.  Ada banyak ayat Alkitab, yang menunjukkan bahwa makna semacam 
itu tidak mungkin diterapkan kepada Yesus.  Sebagai contoh di dalam 1Korintus 8:6 dituliskan, “bagi kita 
hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita 
hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang 
karena Dia kita hidup.”  Tidak mungkin kita menerjemahkan di situ “tuan”, karena ada banyak “tuan” di dalam 
dunia ini.   

Juga di dalam Filipi 2:9-11 dituliskan: “Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan 
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah 
Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!”.  Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus dan ini bersifat absolut, 
mutlak; bukan hanya tuan, tetapi Tuhan.  Ia bukan hanya Tuhan atas alam semesta, Ia adalah Tuhan kita.  Kita 
mempercayai bahwa Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal, adalah Tuhan kita.  Adalah mudah untuk 
mempercayai bahwa Dia adalah tuan atas segala sesuatu, tapi sangatlah sulit untuk mengakui bahwa Dia 
adalah Tuhan kita, karena membutuhkan ketaatan dari kita.  Sudahkah kita menaati Yesus Kristus, Tuhan 
kita yang baik itu?  Tuhan memberkati!  (Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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“Dikandung dari Roh Kudus” adalah salah satu frasa di dalam Pengakuan Iman Rasuli yang seringkali 

menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan.  Beberapa gereja menulis dikandung daripada Roh Kudus, 

namun secara tata bahasa penggunaan kata daripada di sini kurang tepat.  Penulisan yang lebih tepat adalah 

dikandung dari Roh Kudus.  Tetapi frasa ini tetap menimbulkan pertanyaan.  Apa arti dari frasa 

“dikandung dari Roh Kudus”? 

Perlu ditegaskan bahwa “dikandung dari Roh Kudus” bukan berarti terjadi persetubuhan secara biologis 

atau seksual antara Allah dan Maria.  Konsep pemahaman ini tidak diajarkan dalam kekristenan.  Konsep ini 

ada di dalam pengajaran agama-agama misteri di dalam budaya Romawi dan Yunani kuno.  Akibatnya, ada 

orang di luar kekristenan yang menganggap Allah dan Maria bersetubuh lalu melahirkan Yesus.  Pandangan 

ini keliru.  Dalam kekristenan, Maria tidak pernah dianggap sebagai Allah dan juga kita tidak pernah 

menganggap bahwa Yesus adalah hasil hubungan persetubuhan antara Allah dan Maria.  “Dikandung dari 

Roh Kudus” sebaiknya dipahami sebagai sebuah peristiwa supranatural atau mujizat di mana Allah 

memampukan terjadinya kehamilan Maria tanpa campur tangan laki-laki. 

Ada dua poin yang penting sehubungan dengan makna dalam frasa “dikandung dari Roh Kudus”.  Pertama, 

berkaitan dengan kesucian Kristus.  Di dalam Lukas 1:35, ketika Maria mempertanyakan bagaimana 

mungkin dia bisa hamil sedangkan ia masih perawan.  Lalu Tuhan melalui malaikat-Nya menjawab Maria: 

"Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang 

akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.”  Intervensi Roh Kudus dalam kehamilan Maria 

memastikan bahwa anak yang akan dilahirkannya akan disebut kudus.  Maka, kita dapat menarik kesimpulan 

bahwa kekudusan bayi Yesus tidak ditentukan oleh kesucian Maria.  

Di sepanjang sejarah gereja, beberapa orang memiliki pemikiran jika bayi Yesus kudus, maka mungkin orang 

tua Yesus juga hidupnya kudus.  Namun, kita tidak perlu menarik kesimpulan sampai sejauh itu, karena 

Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus akan turun menaungi Maria, sehingga anak yang akan 

dilahirkan disebut kudus.  Maka itu berarti kekudusan itu berkaitan dengan karya Roh Kudus, bukan 

berkaitan dengan siapa Maria.  Maria dipilih dan tetap menjadi figur yang penting sebagai “bunda Allah”, 

karena ia dipakai untuk melahirkan Yesus Anak Allah.  Namun kesucian Kristus tidak bergantung kepada 

siapa ibu-Nya, melainkan bergantung kepada intervensi Roh Kudus di dalam kehamilan Maria.  

Jika kita memahami hal ini dalam perspektif yang lebih luas, maka hal ini menjadi logis karena Yesus adalah 

Adam yang kedua dan terakhir.  Ia adalah kepala perjanjian yang baru.  Sebagai kepala perjanjian yang baru, 

Ia tidak diwakili oleh perjanjian sebelumnya, sehingga Yesus bukanlah manusia yang berdosa.  Beberapa 

orang mempersoalkan hal ini dengan mengatakan jika Yesus bukanlah manusia yang berdosa, maka Ia tidak 

dapat menjadi manusia yang sejati karena semua manusia berdosa.  Sanggahan ini tidak terlalu tepat, karena 

jika kita melihat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka adalah manusia yang sejati, mereka 

manusia yang tanpa dosa.  Barulah setelah mereka memakan buah terlarang itu, maka mereka menjadi 

manusia berdosa.  Dengan demikian, berdosa atau tidak, bukanlah hakikat dari manusia sejati.  Adam adalah 

manusia sejati yang tidak berdosa, yaitu Adam dan Hawa sebelum berdosa (Kej.3).  Maka ketika dikatakan 

bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, dan pada saat yang sama Ia adalah kudus; dua hal ini tidak 

bertentangan.  

Kedua, menunjukkan status Kristus sebagai Anak Allah.  Di dalam Lukas 1:35, dikatakan “ . . .sebab itu 

anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah”.  Yesus disebut sebagai Anak Allah karena 

adanya intervensi Allah di dalam proses kehamilan Maria.  Maka sangat pantas jika Anak yang dikandung 

Maria itu disebut Anak Allah.  Allah ingin menjadi manusia, sehingga kelahiran-Nya sebagai Anak Allah untuk 

menjadi manusia adalah dengan melalui cara yang supranatural.  “Dikandung dari Roh Kudus” 

menunjukkan status-Nya sebagai Anak Allah yang Mahatinggi.  Setiap kali kita mengaku Yesus Kristus 

dikandung dari Roh Kudus, pada dasarnya kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah suci dan Ia adalah 

Anak Allah yang Mahatinggi.  Tuhan memberkati.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Dalam beberapa pengakuan iman kuno kelahiran dari seorang perawan selalu disebutkan, tidak terkecuali 

yang kita temukan dalam Pengakuan Iman Rasuli.  Ini menunjukkan bahwa doktrin ini sangat penting.  Di 

dalam Pengakuan Iman Rasuli dituliskan “lahir dari anak dara Maria” atau Yesus Kristus lahir dari anak 

dara Maria.  Apa maknanya? 

Makna yang pertama adalah kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus.  Di dalam Yohanes 1:14 

dikatakan “Firman itu menjadi telah menjadi manusia…”.  Dalam Bahasa Yunani dikatakan telah menjadi 

daging (Yun.:sarx) dan tinggal di antara kita.  Konsep ini sangat penting, dikarenakan pada awal 

kekristenan mulai berkembang, terutama pada abad yang kedua, muncul pemahaman dualisme yang 

berujung pada pemahaman gnostik, dsb yang mengatakan bahwa hal yang bersifat material itu jahat dan 

yang non material atau rohani adalah baik.  Ajaran yang bersumber dari Plato ini, memiliki pengaruh yang 

sangat luas pada abad kedua dan seterusnya.  Itu sebabnya perlu ditekankan bahwa Yesus bukan manusia 

jadi-jadian atau menjelma menjadi manusia untuk sementara waktu tanpa melalui proses kelahiran seperti 

manusia yang lain.   

Kelahiran Yesus bukanlah sebuah proses yang “aneh”seperti misalnya muncul dari batu yang terbelah, 

seperti yang banyak kita temukan di dalam mitologi kuno.  Ia lahir dari anak dara Maria untuk menunjukkan 

kesungguhan-Nya bahwa Ia adalah manusia, yang di dalam segala hal sama dengan kita.  Dalam kitab Ibrani 

2:17dikatakan bahwa dalam segala hal Ia harus disamakan dengan kita, karena Ia ingin menebus kita.  Yesus 

adalah manusia yang sejati.  Oleh karena itu, kehadiran-Nya di dunia sangat masuk akal jika melalui 

kelahiran, dan itu melalui kelahiran dari anak dara Maria.  

Makna yang kedua adalah menunjukkan keajaiban kelahiran-Nya.  Yesus Kristus lahir dari seorang 

manusia untuk menunjukkan kesungguhan hakikat-Nya.  Tetapi jangan lupa, manusia yang melahirkan 

Yesus adalah anak dara.  Peristiwa kelahiran Yesus melalui anak dara ini adalah peristiwa yang pertama dan 

satu-satunya di sepanjang sejarah umat manusia.  Alkitab juga menceritakan kelahiran-kelahiran yang ajaib 

dari perempuan mandul seperti Sara, Ribka, Hana, dan sebagainya.  Bahkan Alkitab mencatat kelahiran dari 

seorang yang telah mati haid.  Tiap kali kita melihat ada kelahiran ajaib dari kemandulan, maka biasanya 

yang dilahirkan merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa.  Sarah melahirkan Ishak, Ribka melahirkan Yakub, 

Hana melahirkan Samuel, dan masih banyak lagi.  Pada zaman Yesus Kristus, kelahiran luar biasa juga terjadi 

saat Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elizabeth.   

Namun, yang membedakan semuanya ini dengan kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran Yesus Kristus 

tidak melibatkan sperma laki-laki sama sekali.  Kelahiran Yesus yang ajaib tidak berasal dari 

persetubuhan seksual.  Kelahiran Yesus benar-benar oleh kuasa Roh Kudus; sehingga tidak memerlukan 

sperma dari laki-laki, tapi bisa terjadi kehamilan, dan bisa terjadi kelahiran.  Jadi ini adalah kelahiran yang 

benar-benar ajaib.  Dia lahir dari anak dara Maria, bukan hanya untuk menunjukkan kesungguhan hakikat 

kemanusiaan-Nya, tapi juga keajaiban dari kelahiran-Nya. 

Makna yang ketiga adalah berkaitan dengan kesetiaan Allah atas janji-Nya.  Kelahiran Yesus dari 

seorang perawan telah disebutkan dalam kitab Kejadian 3:15 ketika TUHAN berkata “Aku akan mengadakan 

permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan 

meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."   Di dalam periode selanjutnya nubuat ini 

dipahami sebagai rujukan kepada Mesias seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya 7:14: Sebab itu Tuhan 

sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.  Di dalam 

Matius 1 nubuat ini telah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus.  Apa yang telah Allah nubuatkan ketika 

Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus dipelihara oleh Allah; melalui keturunan-keturunan ilahi, 

melalui keturunan Abraham sampai kepada keturunan Daud, hingga nubuat digenapi melalui kelahiran 

Yesus Kristus sebagai Juruselamat umat manusia.   

“Lahir dari anak dara Maria” menunjukkan kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus Kristus, menunjukkan 

keajaiban kelahiran-Nya serta menunjukkan kesetiaan Allah pada janji-Nya.  Tuhan memberkati.  (Ditranskrip 

dan diringkas oleh Primalia H) 
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Frasa “menderita sengsara” di dalam Pengakuan Iman Rasuli merujuk pada keseluruhan hidup Yesus Kristus 
yang pada akhirnya berpuncak pada kematian-Nya di atas kayu salib.  Walaupun frasa ini dikaitkan dengan 
zaman Pontius Pilatus, kita tidak boleh melupakan bahwa seluruh kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia 
adalah kehidupan yang penuh penderitaan.  Setidaknya ada dua makna dari frasa “menderita sengsara”. 

Makna yang pertama, Dia yang Mahakudus berada di tengah orang berdosa.  Betapa menyesakkannya 
kehidupan yang seperti ini, dapat kita bandingkan dengan kehidupan Lot yang hidup di antara penduduk 
Sodom dan Gomora, seperti yang dicatat dalam 2Petrus 2:7, “tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, 
yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya 
mengikuti hawa nafsu mereka saja”.  Lot bukanlah tipikal “orang benar”atau orang yang sempurna.  Kita dapat 
menemukan orang-orang di dalam Alkitab yang kesalehannya melebihi Lot.  Betul Lot memang seorang yang 
benar, jika dibandingkan dengan penduduk Sodom dan Gomora; tetapi kita harus mengakui bahwa Abraham 
dan banyak tokoh Alkitab lain memiliki kesalehan yang jauh lebih nampak.  Walaupun demikian, Lot tetap 
disebut sebagai orang benar dan ia menderita karena kefasikan orang-orang yang ada di sekelilingnya.   

Bayangkan seandainya itu adalah Yesus Kristus.  Allah yang Mahakudus mau menjadi manusia dan tinggal di 
antara manusia yang berdosa.  Bayangkan sebuah situasi ketika saudara berada di tengah orang-orang yang 
fasik, saudara berada di dalam kumpulan orang-orang yang mudah menghalalkan segala cara, sedangkan 
saudara adalah seorang yang benar yang selalu ingin bertindak sesuai dengan aturan.  Tapi saudara 
dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk menabrak aturan dan menghalalkan segala cara.  Situasi ini 
pasti membuat saudara sangat sulit untuk menikmati hidup.  Saudara pasti merasa sangat menderita karena 
situasi itu.  Jika saudara tidak mengikuti gaya hidup mereka, mungkin saudara akan dibenci dan dikucilkan.  
Namun, jika saudara mengikuti gaya hidup mereka, maka saudara dianggap sama dengan mereka dan itu 
bertentangan dengan hati nurani saudara.  Yesus, Pribadi yang Mahakudus, berada di tengah-tengah orang 
yang berdosa.  Ini merupakan penderitaan tersendiri bagi Dia.  

Makna yang kedua, penderitaan yang memuncak di atas kayu salib.  Penderitaan ini adalah penderitaan 
yang sangat luar biasa.  Diperlakukan tidak adil adalah sebuah penderitaan, namun penderitaan tersebut 
tidak seberapa.  Di dalam 2Korintus 5:21 dikatakan, “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi 
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”  Juga di dalam Matius 27:46 dikatakan 
demikian: “Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: 
Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”  Yesus Kristus ditinggalkan oleh Bapa-Nya karena 
Ia dijadikan berdosa.  

Dosa orang-orang pilihan ditanggungkan di atas bahu-Nya.  Ia dijadikan orang berdosa dan Ia menanggung 
seluruh hukuman Allah, yaitu keterpisahan total dari Allah.  Ia menanggungnya di atas kayu salib.  Ketika 
Yesus  mengatakan “Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”, ini merupakan penderitaan 
yang luar biasa dan tidak terbayangkan.  Kita saja, manusia yang tidak sempurna, ketika dianggap melakukan 
kesalahan yang tidak kita perbuat, kita bisa bereaksi, memberontak, kita melawan atas perlakuan yang tidak 
adil.  Bagaimana dengan Yesus Kristus yang sama sekali tidak mengenal dosa, namun dijadikan berdosa dan 
menanggung dosa semua orang pilihan?  

Ada seorang teolog yang mengatakan penderitaan Yesus di atas kayu salib ketika Ia ditinggalkan oleh Bapa-
Nya, jauh melebihi semua penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka.  Mengapa demikian?  Orang-
orang di neraka mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi mereka menderita oleh karena kesalahan 
mereka sendiri.  Mereka menolak persekutuan dengan Allah yang benar, akibatnya mereka dipisahkan dari 
Allah yang benar.  Orang-orang dalam neraka menanggung hukuman akibat dosa yang mereka perbuat.  
Mereka tidak menanggung hukuman orang lain.   

Sangat berbeda dengan Yesus Kristus, Ia tidak berdosa tetapi Ia harus menanggung akibat dari dosa.  Ia tidak 
hanya menanggung dosa satu orang manusia, namun Ia menanggung semua dosa orang-orang pilihan.  Jika 
semua digabungkan dan semua hukuman itu diletakkan di atas bahu Yesus Kristus, maka kita bisa benar-
benar mengerti -walaupun kita tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya- betapa hebatnya penderitaan 
Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika Dia berteriak: “Eli, Eli, lama sabakhtani? . . . Allah-Ku, Allah-Ku, 
mengapa Engkau meninggalkan Aku?”  Itu bukan keterpisahan yang biasa, tapi keterpisahan yang luar biasa, 
yang jauh lebih parah daripada yang dialami oleh orang-orang di dalam neraka; tetapi Yesus rela 
menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan.   

Yesus bukan cuma lahir, tetapi Dia lahir menderita sengsara.  Dia menderita sengsara untuk kita.  Hidup-Nya 
di dunia bersama orang berdosa sudah merupakan penderitaan, dan memuncak di atas kayu salib, ketika Ia 
harus menanggung semua dosa orang pilihan dan ditinggalkan oleh Bapa-Nya.  Tuhan memberkati.  
(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Pengakuan Iman Rasuli tidak hanya mencatat bahwa Yesus menderita sengsara, tapi ada tambahan yang 
penting di sana, yaitu “di bawah pemerintahan Pontius Pilatus”.  Kita tahu bahwa Pontius Pilatus adalah 
pejabat Romawi yang bertugas mengamankan dan mengontrol beberapa wilayah termasuk wilayah di 
Yerusalem.  Mengapa perlu ditambahkan “di bawah pemerintah Pontius Pilatus”?  Mengapa nama Pontius 
Pilatus yang bukan Kristen ini, bahkan dianggap sebagai musuh kekristenan karena telah menyalibkan 
pendiri kekristenan yaitu Yesus Kristus, perlu dicantumkan di dalam Pengakuan Iman Rasuli?  

Tambahan ini mengajarkan pada kita dua makna.  Makna yang pertama adalah bahwa kebenaran 
kristiani dapat diverifikasi secara historis.  Mengapa para penulis Alkitab gemar memberikan rujukan 
historis seperti nama tempat, nama orang, bahkan zaman pemerintahan siapa, tahun keberapa peristiwa itu 
terjadi, dari pemerintahan raja tertentu, diberitahukan secara detail?  Jika kita membandingkan Alkitab 
dengan kitab-kitab religius yang lain, yang memiliki jenis sastra dan tujuan penulisan yang sama; maka kita 
akan mendapati Alkitab memberikan rujukan historis paling banyak dibanding dengan kitab-kitab religius 
yang lain.  Ini menunjukkan bahwa para penulis Alkitab sangat menekankan historisitas Alkitab.  Historisitas 
kejadian yang terjadi pada diri Yesus adalah sangat penting. Kekristenan menekankan historisitas, 
menunjukkan bahwa apa yang telah dituliskan oleh para rasul, bukan legenda ataupun isapan jempol belaka. 
Berkali-kali para rasul mengatakan “kami menyampaikan apa yang kami lihat”.   

Jika kita melihat natur atau sifat dari kekristenan, maka kita tahu bahwa jatuh atau bangunnya agama ini, 
didasarkan pada peristiwa historis.  Paulus mengatakan “jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan”, hal ini 
merujuk pada sebuah peristiwa tertentu yang bisa diverifikasi, yang terjadi di dalam sejarah.  “jika Yesus 
Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kekristenan kita”.  Apapun yang kita imani terhadap Kristus, tidak 
peduli bagaimana kita mengimaninya, tidak peduli bagaimana hasil dari iman ini, tidak peduli perasaan 
apapun yang ada di dalam hati kita pada waktu mempercayainya; selama Kristus tidak benar-benar 
dibangkitkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia.   

Begitu pula dengan kematian Yesus Kristus, yang kesengsaraan-Nya terjadi di bawah pemerintahan Pontius 
Pilatus.  Terlepas dari hal ini benar atau tidak secara historis, para penulis Alkitab memberitahukan kita 
bahwa kebenaran kristiani dapat diverifikasi secara historis.  Para penulis Alkitab sangat peduli pada 
historisitas kekristenan.  Kekristenan beda dengan “yang lain-lain”, dimana nilai historisnya tidak terlalu 
ditekankan.  Bahkan, dalam beberapa kasus, kita dapat mengatakan, seandainya tokoh maupun peristiwa 
yang telah dicatat di sana tidak benar-benar terjadi, maka agama-agama itu masih bisa berdiri, dan para 
penganutnya masih bisa melakukan praktek religi mereka.  Tapi tidak demikian halnya dengan dengan 
kekristenan.  Seandainya Yesus Kristus tidak mati, maka kekristenan tidak punya arti.  Jika Yesus Kristus 
tidak dibangkitkan, kekristenan pun tidak memiliki arti sama sekali.  

Makna yang kedua adalah bahwa kebenaran kristiani terbukti benar.  Poin ini berbeda dengan poin 
sebelumnya yang menyatakan bahwa klaim dan pernyataan ajaran kristiani dapat diverifikasi.  Tapi kita 
belum tahu hasilnya apa.  Apakah benar Yesus mati atau tidak?  Poin yang kedua ini menandaskan bahwa 
kebenaran kristiani terbukti benar secara historis.  Kalau kita berbicara tentang kematian Yesus Kristus, maka 
tidak semua orang sepakat bahwa Yesus Kristus benar-benar mati.  Beberapa penganut agama lain 
mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah disalibkan.  Namun, Pengakuan Iman Rasuli dan Alkitab kita 
menyatakan bahwa Yesus Kristus menderita sengsara, disalibkan dan mati pada zaman Pontius Pilatus.  

Kalau ada dua ajaran yang berbeda, dan memberikan klaim yang bertabrakan, bagaimana kita menilainya?  
Cara yang paling baik adalah tidak menggunakan kitab suci masing-masing, tetapi menggunakan tulisan-
tulisan kuno yang ditulis oleh orang-orang yang bukan berpihak pada salah satu.  Dalam hal ini, kita perlu 
mengutip tulisan para penulis kuno yang non Kristen, yang bahkan sebagian diantaranya memusuhi 
kekristenan.  Apa kata mereka tentang kesengsaraan Kristus dan penyaliban Kristus pada zaman Pontius 
Pilatus?  Menarik sekali!  Kita akan menemukan bahwa para penulis kuno dari berbagai macam tradisi 
misalnya dari tradisi Yunani atau Romawi seperti Pliny the Younger, Tacitus, Lucian; mereka mencatat secara 
eksplisit bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus.  Mereka memiliki pemahaman yang 
berbeda tentang kematian Kristus, tetapi mereka sepakat tentang historisitas fakta kematian Kristus.   

Di dalam tradisi Yahudi kita mengenal ada Yosefus, penulis sejarah Yahudi abad pertama; dan di dalam 
Talmud Babylonian, juga dituliskan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib.  Terlepas dari bagaimana 
mereka memahami maknanya, tapi mereka menyepakati faktanya.  Di dalam tradisi yang lain, Mara bar-
serapion juga mencatat bahwa Yesus mati di zaman Pontius Pilatus.  Semua ini menyakinkan kita, bahwa 
tambahan “menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus” menunjukkan nilai historisitas 
kekristenan yang luar biasa.  Kebenaran kristiani dapat diverifikasi dan pada waktu diverifikasi terbukti benar.  
Tuhan memberkati.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Pengakuan Iman Rasuli tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menderita bagi kita.  Karena penderitaan 
Kristus hanyalah jalan kepada sesuatu yang lebih penting yaitu bahwa Dia telah disalibkan.  Dia menderita 
sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan.  Mengapa kita perlu memikirkan tentang 
doktrin disalibkan ini?  Mengapa Kristus tidak bisa mati dengan cara yang lain?  Pernahkah kita 
membayangkan kalau Kristus mati karena sakit, atau Dia mati karena tua atau karena kecelakaan, atau 
mungkin Dia dihukum tapi tidak melalui salib?  Apa yang akan terjadi dengan kita?  Mengapa Pengakuan 
Iman Rasuli perlu menandaskan bahwa Kristus disalibkan?  Mengapa cara kematian-Nya ini perlu 
dinyatakan secara eksplisit? 

Ada beberapa alasan.  Alasan yang pertama, karena salib menunjukkan bahwa kutukan dosa atau 
kutukan Taurat telah ditanggung.  Salib Kristus menunjukkan bahwa kutukan ilahi telah ditanggung.  Di 
dalam Galatia 3:10, Paulus mengatakan bahwa tuntutan Allah sudah jelas di sana:  “Terkutuklah orang yang 
tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.”  Tidak ada satupun yang bisa 
memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka semuanya terkutuk.  Di beberapa ayat sesudahnya, pada ayat yang 
ke-13, Paulus mengatakan bahwa kutukan itu berbunyi, “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”  
Jadi Kristus mati harus secara salib.  Sebab jika Ia mati tanpa salib, maka Ia tidak bisa mati dalam keadaan 
menanggung kutukan, Dia harus mati untuk menanggung kutukan itu bagi kita.  Dia tidak harus menebus 
kita, Dia tidak harus mengasihi kita, dan Dia tidak harus menyelamatkan kita; tapi ketika Ia memastikan 
untuk menyelamatkan kita, maka jenis kematian-Nya cuma ada satu yaitu melalui salib, karena salib 
merupakan simbol orang yang dikutuk oleh Allah dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita.  

Alasan yang kedua, karena salib berarti tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi. Kematian di kayu salib 
memenuhi keadilan Allah.  Di dalam Roma 3:25, Paulus mengatakan bahwa “Kristus Yesus telah ditentukan 
Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan 
keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.”  
Salib tidak hanya menunjukkan kebenaran Allah yang benar tetapi juga menunjukkan keadilan Allah.  
Maksudnya ialah Allah adalah Allah yang kudus, Ia adalah Allah yang adil dan orang yang berdosa patut untuk 
dihukum.  Akan tetapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi manusia, maka Ia 
mengutus anak-Nya sendiri untuk menanggung hukuman itu.  Pada saat hukuman itu ditanggung, maka 
keadilan Allah dipuaskan.  Bukan hanya kebenaran Allah, tapi juga keadilan-Nya dipuaskan.   

Ada beberapa orang yang sulit untuk menerima doktrin ini sebab mereka menganggap jika Allah mau 
mengampuni, mengapa Allah tidak langsung mengampuni, sehingga hukuman dosa tidak perlu ditanggung, 
karena Allah memiliki hati yang besar untuk mengampuni orang berdosa  Mengapa diperlukan orang lain 
untuk menanggung hukuman?  Bahkan ada beberapa orang mengatakan jika ia diperlakuan tidak adil, 
semisal ada yang menabrak mobilnya.  Jika ia adalah seorang yang murah hati, maka ia tidak akan menyuruh 
penabrak tersebut untuk ganti rugi dikarenakan yang menabrak mungkin saja miskin atau mungkin karena 
tidak berhati-hati dan sebagainya.  Ia tidak akan menuntut orang tersebut untuk menanggung perbaikan 
mobil.  Jika ia mengampuni orang tersebut setelah membayar ganti rugi kepadanya, maka itu bukanlah 
pengampunan namun pembalasan.   

Benarkah demikian?  Analogi di atas adalah analogi yang keliru.  Sebab pada saat seseorang membebaskan 
orang lain dalam hal ini penabrak mobil untuk mengganti kerusakan yang ada, sebenarnya ada orang yang 
harus mengganti kerusakan mobil tersebut.  Pemilik mobil yang murah hati mengampuni penabrak dan 
menanggung sendiri hukumannya.  Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Allah.  Dia mengasihi dan mau 
mengampuni; tetapi Dia juga adil, orang berdosa perlu untuk dihukum.  Kristus melakukannya bagi kita.  Dia 
mati untuk kita.  

Alasan yang ketiga, karena di salib itu, manusia didamaikan dengan Allah.  Di dalam Kolose 1:20 
mengatakan, “dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, 
maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.”  Beberapa orang 
salah memahami Allah.  Mereka menganggap Allah adalah dewa yang murka dan membutuhkan sesaji 
tertentu ataupun sebuah pengorbanan tertentu, supaya Allah mau mengampuni manusia.  Konsep ini keliru 
sebab konsep didamaikan di dalam Alkitab, digambarkan bukanlah seperti dewa-dewa yang marah kepada 
manusia dan meminta manusia membawa sesuatu tebusan yang dapat dibawa manusia, supaya Allah mau 
berdamai.  Pendamaian di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kekudusan Allah.  Dia adalah Allah yang 
kudus dan suci, dan manusia berdosa terpisah dari-Nya.  Manusia berdosa memusuhi Allah dan melalui 
kurban Kristus Yesus, manusia berdosa dibasuh di dalam kesucian Kristus, dan dipersekutukan kembali 
dengan Allah.  Tuhan memberkati.  

(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Kristus tidak hanya menderita sengsara dan tidak hanya disalibkan.  Pengakuan Iman Rasuli menambahkan 

kata “mati”.  Alkitab juga menekankan tentang kematian ini.  Kristus tidak hanya disalibkan tapi Dia mati. 

Yohanes 19 mencatat bahwa tentara memastikan para penjahat yang disalibkan termasuk Yesus dipastikan 

mati.  Jika belum mati maka biasanya kakinya akan dipatahkan, supaya mereka tidak memiliki kekuatan 

mengangkat dada untuk menghirup oksigen, supaya mereka mati.  Mereka juga memastikan Yesus telah mati 

dengan menusukkan tombak ke tubuh Yesus.  Darah dan air keluar dari tubuh-Nya sehingga mereka yakin 

bahwa Yesus telah mati.  Alkitab menyatakan hal ini penting, begitu juga dengan saya, menganggap hal ini 

sangat penting karena ada orang-orang lain yang mempertanyakan tentang kematian Kristus. 

Ada sebuah aliran dalam agama tertentu yang mengatakan bahwa Kristus tidak disalibkan.  Ada juga yang 

mengatakan Kristus disalibkan tetapi Ia tidak sampai mati.  Beberapa orang lain yang menentang 

kekristenan juga mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan, lalu Ia terluka parah dan ditaruh dalam kuburan 

yang berbentuk gua, kemudian Dia segar kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid-Nya; namun, 

Dia tidak bangkit karena Ia tidak pernah mati.  Ada juga orang lain yang menyoal ini dengan dasar Matius 12 

ketika Yesus berkata angkatan yang tidak setia dan jahat ini tidak akan diberi tanda apa-apa selain tanda 

Yunus.  Mereka mencoba memahami bahwa dalam kasus Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, berada di dalam 

perut ika, tetapi tidak sampai mati.  Maka jika Yesus memberikan tanda Yunus untuk kematian-Nya, mereka 

menafsirkan Yesus sebenarnya tidak mati.  Bagaimana kita menyikapi ini?  

Kita harus berhati-hati terhadap sebuah analogi ketika Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan 

diberikan tanda lain kecuali tanda Yunus.  Ini adalah sebuah analogi, yang berarti kita hanya perlu 

mempertanyakan apa poin utamanya.  Yesus jelas mengatakan “seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 

demikian pula dengan anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari.”  Berarti yang ditekankan di dalam 

analogi ini bukanlah masalah mati atau tidak mati, namun yang ditekankan adalah durasi.  Beberapa teolog 

juga tidak sepakat dalam kasus Yunus, apakah Yunus mati lalu dibangkitkan, ataukah Yunus hanya dalam 

keadaan buruk di dalam perut ikan lalu Yunus dikeluarkan oleh ikan itu?  Poin analogi Yesus bukanlah 

keadaan Yunus namun tentang durasi waktunya.  Sehingga analogi yang digunakan Yesus tentang Yunus 

tidak dapat dipakai untuk menyangkali kematian Kristus di kayu salib. 

Apa artinya Yesus mati?  Arti yang pertama, berarti Kristus menanggung upah dosa, yaitu maut.  Jika 

kita membaca Roma 6:23 dikatakan bahwa “sebab upah dosa ialah maut…”.  1Korintus 15:3 juga mengatakan 

bahwa, “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah 

bahwa Kritus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci”.  Ia telah menanggung upah dosa 

yaitu maut.  Ia tidak hanya bersimpati dengan orang yang berdosa.  Ia tidak hanya memahami perasaan dan 

tidak hanya menerima orang berdosa; namun, Ia menanggung upah dosa, yaitu maut.  Kristus tidak hanya 

pingsan tapi mati untuk menanggung upah dosa.  Ia tidak harus mati bagi kita, dalam arti Ia tidak harus 

mengasihi dan menebus kita, tetapi ketika Kristus memutuskan untuk mengasihi kita, maka Kristus harus 

mati di atas kayu salib.  

Arti yang kedua, Kristus memberikan korban yang genap.  Di dalam Yohanes 19:30, sebelum 

menghembuskan nafas-Nya yang terakhir, Yesus berseru “sudah selesai”.  Yesus bukan cuma menderita 

sengsara dan Yesus bukan cuma disalibkan, pingsan atau terluka parah.  Kristus datang ke dunia tidak hanya 

untuk disalibkan, tetapi untuk mati.  Kematian-Nya di kayu salib untuk menunjukkan bahwa korban itu telah 

genap.  Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, karena Kristus telah memberikannya secara sempurna, 

secara genap dan satu kali saja.   

Mengapa Kristus perlu mati?  Karena Ia menanggung upah dosa kita.  Mengapa Kristus perlu mati? Karena 

itu membuktikan bahwa korban-Nya sudah genap di atas kayu salib.  Ia lakukan itu untuk saya dan untuk 

saudara.  Tuhan memberkati.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Di dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita percaya bahwa Yesus tidak hanya mati, namun Ia juga dikuburkan.  

Mengapa kata “dikuburkan” perlu secara khusus ditambahkan?  Ada dua makna yang penting: 

Makna yang pertama, menunjukkan bahwa Dia menggenapi nubuat Allah.  Di dalam Yesaya 53:9 

(terjemahan LAI-TB) dituliskan: Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam 

matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam 

mulutnya.  Dalam beberapa Alkitab terjemahan lain, ada sedikit perbedaan dalam menerjemahkan “dan 

dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat”.   LAI-BIMK menerjemahkan bagian tersebut “makamnya 

di tengah-tengah orang kaya”.  Senada dengan LAI-BIMK, King James Version (KJV) dan New International 

Version (NIV) menerjemahkannya “and with the rich in his death”.  Terjemahan “orang-orang kaya” bisa 

dipertanggungjawabkan, jika kita melihatnya secara lebih hurufiah  Yesus dimakamkan di antara orang-

orang kaya.   

Alkitab mencatat saat Yesus dikuburkan, ada dua orang terpandang dan kaya raya juga turut membantu.  

Nikodemus memberikan rempah-rempah yang sangat banyak dan Yusuf Arimatea meminjamkan kubur bagi 

Yesus.  Orang banyak mengetahui di mana Yesus dikuburkan sebab Ia dikuburkan di antara orang-orang 

kaya.  Kubur pada zaman dahulu tidak digunakan satu orang saja, namun dipakai untuk keluarga.  Orang 

kaya menguburkan keluarganya yang mati di sebuah gua.  Terdapat beberapa ruangan di dalam gua tersebut 

seperti ruangan untuk meletakkan mayat, dan jika ada keluarganya yang baru meninggal, maka yang telah 

lebih dahulu meninggal dikumpulkan tulang belulangnya dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak, agar 

keluarga yang baru meninggal bisa diletakkan.  Orang kaya pada zaman itu, bisa memiliki beberapa gua 

sekaligus untuk penguburan.   

Jadi ketika Yusuf Arimatea memberikan guanya untuk Tuhan Yesus sebagai kuburan Tuhan Yesus, maka itu 

berarti Tuhan Yesus juga nanti, seandainya Dia tidak bangkit (kenyataannya Dia bangkit) maka Ia akan 

dikuburkan bersama-sama dengan jenazah keluarga dari Yusuf Arimatea; dan itu berarti menggenapi Yesaya 

53:9 bahwa Mesias akan dimakamkan di antara orang-orang kaya. 

Makna yang kedua dari “dikuburkan” adalah Ia menunjukkan diri-Nya sebagai Raja.  Dalam Yohanes 

19 dituliskan bahwa Nikomedus memberikan rempah-rempah yang sangat banyak bagi mayat Tuhan Yesus. 

Dalam tradisi Yahudi, rempah-rempah hanya diberikan bagi orang yang sangat dihormati, terutama untuk 

seorang raja.  Maka apa yang dilakukan oleh Nikomedus dengan memberikan rempah-rempah yang begitu 

banyak adalah sebuah pengakuan non verbal bahwa Yesus adalah seorang Raja.  Kita dapat menemukan 

dalam Injil Yohanes bahwa Yesus ditinggikan.  Salib-Nya bahkan disebut “ketika Aku ditinggikan”.  Di dalam 

Injil Yohanes, kebesaran dan kemuliaan Yesus sangat ditekankan.  Sebelum Yesus disalibkan di Yerusalem, 

ketika Ia masuk ke dalam kota, orang banyak melambaikan daun palem bagi Yesus sambil berteriak, “Raja, 

Hosana, diberkatilah Ia yang datang dalam nama TUHAN!”.  Yesus diperlakukan dan diagungkan sebagai 

seorang Raja.  

Apa makna Yesus dikuburkan dan dikuburkan dengan cara yang khusus?  Makna yang pertama, Dia 

menggenapi nubuat di dalam Yesaya 53:9 bahwa Mesias akan dimakamkan di antara orang-orang kaya.  

Makna yang kedua, Dia membukyikan diri-Nya sebagai seorang Raja yang akan menahbiskan Kerajaan Allah 

di muka bumi.  Itulah yang seharusnya menghibur kita.  Yesus dikuburkan bukanlah sebagai bentuk 

kekalahan.  Akan tetapi, sebuah simbol kemenangan bahwa apa yang terjadi pada diri-Nya bukan sebuah 

kecelakaan, namun merupakan penggenapan nubuat Allah.  Ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur 

bukanlah menunjukkan kelemahan-Nya, namun justru menunjukkan bahwa Ia adalah Raja yang berkuasa.  

Dia lakukan semua untuk kita.  Tuhan memberkati kita. 

(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Frasa “turun ke dalam kerajaan maut” mungkin adalah sebuah frasa yang paling kontroversial di dalam 
Pengakuan Iman Rasuli.  Di dalam terjemahan juga teks yang ditampilkan di banyak gereja, frasa ini diberi 
tanda kurung.  Mungkin kita bertanya mengapa frasa ini diberikan tanda kurung.  Terdapat beberapa 
kesulitan yang menjadikan frasa ini sangat kontroversial, yaitu antara lain: 

1.Salinan.  Frasa ini tidak ditemukan pada salinan awal, di abad keempat.  Frasa ini baru ditemukan pada 
salinan-salinan di abad berikutnya, sehingga banyak ahli menduga bahwa frasa ini sebenarnya tidak asli, 
dalam arti tidak ada di dalam naskah tertua.  Mereka berpendapat bahwa frasa ini baru ditambahkan di 
periode selanjutnya.  

2.Terjemahan.  Persoalan frasa ini tidak berhenti pada level salinan namun juga pada level terjemahan.  Kata 
asli yang digunakan bisa berarti “turun ke dalam kerajaan maut” tetapi dapat juga diterjemahkan menjadi 
“turun ke dalam neraka”, sehingga kita perlu memutuskan terjemahan mana yang akan digunakan.  Di dalam 
bahasa Inggris kita menemukan “descended into hell” yang berarti turun ke dalam neraka.  Tetapi, apakah 
benar Yesus turun ke dalam neraka?  Apakah benar frasa ini dimaksudkan seperti itu?  

3.Tafsiran.  Seandainya kita mengikuti salah satu salinan dan kita menerjemahkan dengan mengikuti salah 
satu opsi penerjemahan, perbedaan pendapat mengenai apa arti dari frasa ini tetap akan terjadi.  Bahkan jika 
kita melihat pada tradisi reformed, di dalam konfesi reformed Pengakuan Iman Westminster; jika kita 
membandingkan dengan tulisan para pemikir reformed, maka kita dapat melihat ada perbedaan pendapat.  
Mereka masih berbeda pendapat mengenai arti “turun ke dalam kerajaan maut”.  Saya sendiri 
menganggap frasa ini tidak asli, sehingga saya menyetujui jika frasa ini diberi tanda kurung, sehingga kita 
boleh memakai frasa ini dan juga boleh untuk tidak memakainya.  Tetapi, ketika kita memutuskan untuk 
memakainya, maka kita perlu mengetahui penafsiran yang benar tentang frasa ini.  Saya akan menerangkan 
melalui dua cara. 

Penjelasan yang pertama yaitu dengan cara negatif atau via negativa, apa yang bukan dimaksud di 
dalam frasa itu.  Frasa ini sama sekali tidak mengajarkan bahwa Yesus pergi ke neraka setelah kematian-
Nya..  Urutan di dalam Pengakuan Iman Rasuli seolah-olah membuat orang dapat berpikir demikian, bahwa 
Yesus mati, dikuburkan, lalu turun ke dalam kerajaan maut.  Penafsiran bahwa Yesus setelah mati turun ke 
dalam neraka adalah penafsiran yang keliru.  Di dalam Lukas 23, sebelum Yesus mati, Dia berkata kepada 
seorang penjahat disalib disampingnya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada 
bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus”.  Yesus sendiri sebelum mati menyerahkan roh-Nya kepada 
Bapa.  Jadi pada saat Yesus mati Dia tidak ada di neraka, Dia ada di sorga bersama dengan Bapa-Nya.   

Jadi frasa “turun ke dalam kerajaan maut” tidak berarti bahwa Yesus turun ke dalam neraka setelah Dia mati.  
Di dalam Matius 27 dituliskan, ketika Tuhan Yesus mati, Dia berteriak “. . . Eli, Eli, lama sabakhtani?”Artinya: 
Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”  Pada saat itu dan di situlah Yesus menanggung 
siksa neraka.  Firman Tuhan dalam 2Tesalonika 1:9, berkata“Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan 
selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya.”  Ayat ini menunjukkan 
bahwa inti dari neraka bukanlah api atau ulat yang tak bisa mati, bukan gertakan gigi atau gelap gulita.  Inti 
dari neraka adalah keterpisahan total dari Allah, dan itulah yang sudah Yesus tanggung pada saat Ia 
ditinggalkan oleh Bapa-Nya di atas kayu salib (Matius 27:46 dan Markus 15:34).  

Penjelasan yang kedua yaitu dengan cara positif atau via positiva.  Saya memilih untuk menafsirkan frasa 
“turun ke dalam kerajaan maut” artinya adalah Yesus tetap mati.  Frasa ini hanya menekankan bahwa 
Yesus sungguh-sungguh mati dan terus menerus dalam keadaan mati selama tiga hari (Kis. 2:31).  Penafsiran 
saya didasarkan pada kronologi di dalam Pengakuan Iman Rasuli bahwa Yesus mati, dikuburkan, turun ke 
dalam kerajaan maut, lalu bangkit.  Artinya, peristiwa “turun ke dalam kerajaan maut” itu terjadi antara Yesus 
dikuburkan dan Yesus bangkit.  Frasa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan cuma dikubur, tetapi Dia tetap 
berada dalam keadaan dikubur.  Dia tetap berada dalam keadaan mati.   

Berdasarkan penafsiran kronologi ini, maka sekali lagi saya mengambil frasa ini sebagai sebuah bentuk 
penekanan saja, bahwa Yesus tidak hanya mati; kematian-Nya ditunjukkan dengan Dia dikubur, dan 
kematian-Nya itu ditekankan dengan Dia terus menerus tetap berada di dikubur.  Itulah artinya “turun ke 
dalam kerajaan maut”  Kiranya Tuhan memberkati kita.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Primalia H) 
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Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Pengakuan Iman Rasuli, dan masih di seputar kematian 
dan kebangkitan Tuhan Yesus.  Dalam Pengakuan Iman Rasuli di katakan bahwa “Yesus Kristus yang 
menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, Pilatus; disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam 
kerajaan maut.  Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati”.  Kali ini kita akan membahas 
frasa “pada hari ketiga”.  Mengapa Yesus bangkit pada hari ketiga?  Mengapa bukan bangkit pada hari 
pertama atau ketujuh sesudah kematian-Nya?  Mengapa perlu secara khusus disebutkan “hari yang ketiga”?  
Ada dua alasannya. 

Alasan yang pertama, untuk menunjukkan kesungguhan kematian-Nya, dan kesungguhan 
kemenangan-Nya atas kematian.  Untuk memahami poin ini kita harus mengerti budaya Yahudi.  Orang 
Yahudi sama seperti kita, mengenal apa yang disebut “mati suri”.  Ada orang yang kelihatannya mati, tapi 
tidak lama kemudian ternyata dia masih bisa bernafas dan akhirnya masih bisa hidup kembali.  Masyarakat 
kuno Yahudi biasanya punya pemikiran bahwa orang disebut benar-benar mati kalau kematian-Nya sudah 
mencapai hari ketiga.  Kita ingat salah satu peristiwa yang mirip dengan itu yang dicatat dalam Alkitab yaitu 
di dalam Yohanes 11:39 tentang Lazarus yang dibangkitkan.  Pada waktu Tuhan Yesus datang ke kuburnya, 
Lazarus sudah mati empat hari.  Mati tiga hari itu merupakan pertanda minimal bahwa orangnya benar-
benar sudah mati.  Jadi Yesus tidak langsung bangkit setelah kematian-Nya.  Dia bangkit pada hari yang 
ketiga, untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar mati, dan bahwa Dia benar-benar mengalahkan 
kematian.  Ini poin yang harus kita pahami.   

Alasan yang kedua, yaitu bahwaYesus menggenapi nubuat yang Dia ucapkan.  Di dalam Matius 12:39-
42 dicatat jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang minta tanda dari Dia.  Yesus mengatakan: 
"Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan 
tanda selain tanda nabi Yunus” (ay. 39).  Lalu Yesus mengatakan: “Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut 
ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga 
malam” (ay. 40).  Jelas, poin utama dari analogi ini adalah sama-sama tiga hari.  Yunus berada di perut ikan 
selama tiga hari, dan Yesus berada di perut bumi selama tiga hari.   

Tetapi ada analogi lain, yang juga disiratkan dalam Matius 12 ini, yaitu bahwa orang-orang Niniwe itu lebih 
baik daripada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus (band. Ay 41).  Mengapa?  Karena kepada orang-orang 
di Niniwe itu, Allah mengutus hanya seorang nabi.  Nabi itu enggan pergi dan justru protes kepada Tuhan 
setelah melihat bangsa Niniwe diselamatkan.  Dengan kata lain, ini nabi yang tidak mengasihi bangsa Niniwe.  
Nabi Yunus “ogah-ogahan” menunaikan tugasnya.  Pelayanan nabi ini juga tidak disertai dengan mujizat-
mujizat yang luar biasa.  Meski Yunus pernah berada dalam kapal yang terserang badai besar, kena undi yang 
menunjuk kepada dirinya.  Yunus di buang ke laut dan masuk di dalam perut ikan, entah dia mati atau hanya 
pingsan, atau dalam keadaan yang buruk.  Poinnya adalah apa yang dialami oleh Yunus bukanlah mujizat 
yang luar biasa; tetapi melalui nabi yang biasa-biasa ini, orang Niniwe sudah cukup untuk bertobat.  
Pemberitaan Yunus sudah cukup mempertobatkan orang-orang Niniwe. 

Bagaimana dengan orang-orang pada zaman Tuhan Yesus?  Allah menjadi manusia.  Dia mengasihi manusia.  
Dia tinggalkan sorga dan mencari mereka.  Yesus memberikan tanda, bukan cuma tanda yang biasa-biasa 
saja.  Dia melakukan berbagai macam mujuzat yang ajaib, dan terutama mujizat-Nya yang terbesar adalah 
ketika Dia bangkit dari antara orang mati.  Dia bangkit pada hari yang ketiga.  Tetapi apakah orang-orang 
Yahudi menerima Dia?  Apakah terjadi kebangunan rohani seperti yang terjadi di Niniwe?  Apakah semua 
pimpinan sampai seluruh penduduk bertobat kepada Allah?   Tidak!  Hal itu tidak terjadi.  Hanya beberapa 
ribu orang.  Pada waktu Tuhan Yesus pertama kali bangkit, hanya beberapa ratus orang yang percaya.  Tidak 
semua orang Yahudi percaya.  Berarti orang Yahudi lebih parah daripada penduduk kota Niniwe, dan itu 
sudah dibahas Yesus di beberapa tempat yang lain.  Dia mengecam mereka.  Tuhan Yesus juga pernah berkata 
kepada mereka; “ . . . jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu 
tentu masih berdiri sampai hari ini” (Mat. 11:23).   

Jadi mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga?  Untuk menunjukkan bahwa Dia menggenapi nubuat nabi 
Yunus.  Berarti kematian-Nya bukanlah kecelakaan, melainkan penggenapan nubuat.  Kalau Dia menggenapi 
nubuatan nabi Yunus, berarti Dia mengkonfirmasi ketegaran hati bangsa Yahudi pada zaman-Nya.  Mereka 
jauh lebih keras dan jauh lebih tegar tengkuk daripada penduduk kota Niniwe.  Inilah dua arti dari “bangkit 
pada hari yang ketiga”  Pertama, bahwa Dia sungguh-sungguh mati dan mengalahkan kematian.  Kedua, 
bahwa Dia menggenapi nubuat yang Dia ucapkan sendiri, yaitu tanda nabi Yunus.  Itulah maknanya.  
Tuhan memberkati kita.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Hari kita akan bicara tentang kebangkitan Yesus.  Di dalam Pengakuan Iman Rasuli dikatakan, “Yesus Kristus 
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.  Pada hari yang ketiga bangkit pula dari 
antara orang mati”.  Kita tahu bersama, bahwa kebangkitan Yesus merupakan pokok ajaran di dalam 
kekristenan, bahkan Rasul Paulus mengatakan: “ . . .jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu (1Kor 15:17).   Pemberitaan Injil, semua yang kita 
lakukan, dan bagaimana adanya kita sebagai orang Kristen akan menjadi sia-sia, seandainya Kristus tidak 
dibangkitkan.  Fakta kebangkitan Kristus adalah fondasi di dalam kekristenan.  Tapi hari ini kita tidak akan 
bicara tentang fakta kebangkitan.  Kita akan bicara tentang makna kebangkitan.  Apa makna di dalam frasa 
“bangkit dari antara orang mati”?  Setidaknya ada dua makna yang sangat penting. 

Makna yang pertama, menunjukkan bahwa upah dosa yaitu maut, telah dikalahkan oleh Kristus.  Kita 
tahu bersama di dalam Roma 6:23 dikatakan: Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup 
yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.   Upah dosa adalah maut.  Di dalam Kejadian 2:17 Allah sudah 
memberitahu Adam bahwa dia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat.  Kalau 
dia memakannya, maka dia pasti akan mati.  Ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan 
mereka mengalami kematian.  Kematian pertama adalah kematian secara fisik.  Kemudian juga kematian 
secara rohani, terpisah dari Allah.   

Kita bersyukur, Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan yang tanpa harapan.  Allah menjadi 
manusia.  Dia mati untuk menanggung hukuman dosa manusia.  Tapi kalau Dia berhenti sampai di situ saja, 
apalah artinya bagi kita?  Dia cuma menanggung upah dosa itu, tetapi upah dosa itu masih berkuasa atas kita.  
Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kristus bukan cuma menanggung upah dosa, mati di atas kayu 
salib dan ditinggalkan oleh Bapa-Nya, tetapi Dia juga mengalahkan upah dosa yaitu maut.   

Karena Dia benar-benar sudah mengalahkan upah dosa, maka kita mendapatkan jaminan, bahwa kita pasti 
juga akan menang melawan kematian.  Kematian fisik tidak menakutkan kita.  Ketika kita mati, kita akan 
memperoleh kehidupan yang lain, yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang ada di dunia ini.  Di 
dalam Roma 5:12 dst disebutkan sebuah perbandingan antara apa yang dibawa oleh Adam, yaitu dosa dan 
maut; dengan apa yang dibawa oleh Kristus, yaitu kebenaran dan kehidupan kekal melalui kebangkitan-Nya.  
Di dalam 1Korintus 15:54-58, Rasul Paulus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, yang 
merupakan langkah penebusan yang luar biasa, karena maut sudah dikalahkan: Hai maut di manakah 
kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?"  Maut tidak bisa lagi mengalahkan orang-orang percaya.  
Kita masih bisa mati secara fisik.  Tapi kematian fisik tidak akan menghalangi kita untuk memperoleh 
kehidupan yang kekal.  Jadi mengapa Yesus perlu bangkit antara orang mati?  Maknanya yang pertama adalah 
untuk mengalahkan upah dosa yaitu maut, sehingga kita punya jaminan hidup kekal. 

Makna yang kedua,membuktikan bahwa Allah membenarkan klaim Yesus Kristus.  Yesus Kristus, 
ketika Dia mati,dianggap sebagai orang yang terkutuk.  Orang-orang Yahudi mengganggap seperti itu, karena 
mereka menganggap Yesus ini menyamakan diri-Nya dengan Allah.  Menghujat Allah.  Ketika Yesus mati 
dengan cara disalib, maka itu semakin meyakinkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Dia adalah 
nabi palsu, manusia yang kurang ajar, yang menyamakan diri-Nya dengan Allah sendiri.  Tapi ternyata orang-
orang Yahudi itu keliru.  Allah berintervensi.  Dengan cara apa?  Membangkitkan Yesus!   

Di dalam Alkitab, kebangkitan Yesus kadangkala disampaikan dalam bentuk yang aktif, bahwa Yesus bangkit 
dengan kuasa-Nya sendiri.  Misalnya di Yohanes 10:11 Yesus berkata: “Akulah gembala yang baik. Gembala 
yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya”,  Lalu Yesus menambahkan, “. . .  Aku memberikan 
nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku 
memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya 
kembali . . .." (ay. 17-18).  Yesus aktif bangkit dengan kuasa-Nya sendiri.  Hal ini menunjukkan bahwa Dia 
adalah Allah yang berkuasa atas kematian.   

Tapi kita jangan lupa, bahwa kebangkitan Yesus juga seringkali diungkapkan dalam bentuk yang pasif.  Roma 
1 misalnya, dikatakan: Yesus dibangkitkan oleh Roh (Rom 1:3-4).  Lalu kalau kita membaca Kisah Rasul 2:24, 
juga dikatakan Allah membangkitkan Yesus.  Kita akan fokus kebangkitan Yesus secara pasif ini.  Apa artinya 
Allah membangkitkan Yesus?  Itu berarti Allah meninggikan Yesus Kristus.  Dengan kata lain, Allah 
membenarkan klaim Yesus Kristus, bahwa benar Dia adalah Allah; bahwa benar klaim-Nya selama ini bukan 
penghujatan.  Yesus hanya memberitakan apa yang sebenarnya, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang menjadi 
manusia.  Melalui kebangkitan Yesus, maka Allah seolah-olah ingin berkata kepada orang-orang Yahudi, 
bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan.  Yesus Kristus menunjukkan diri-Nya sebagai Tuhan, dan Allah 
menunjukkan hal itu juga melalui kebangkitan Yesus Kristus.  Jadi apa makna kebangkitan?  Pertama, upah 
dosa kita sudah dikalahkan.  Kita tidak perlu takut dengan upah dosa lagi.  Kedua, membuktikan 
bahwa Yesus Kristus adalah Allah sebagaimana yang Dia klaim sendiri.  Tuhan memberkati kita.  
(Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Yesus bukan cuma bangkit, Alkitab mengatakan Dia juga naik ke surga.  Dia tinggal dan berdiam di surga, 
bukan karena Dia tidak punya rumah di dunia ini.  Kita perlu tahu apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 
sebagaimana yang dikatakan di dalam Pengakuan Iman Rasuli, bahwa “pada hari yang ketiga Dia bangkit dari 
antara orang mati dan naik ke surga”.  Alkitab mengajarkan paling tidak ada lima makna kenaikan Tuhan 
Yesus ke surga. 

Makna yang pertama, kurban-Nya sempurna dan diterima oleh Bapa.  Di dalam Ibrani 9:11-14 secara 
panjang lebar penulis surat Ibrani menerangkan bahwa Yesus Kristus membawa kurban sekali saja (dan 
diulang berkali-kali dalam kitab yang sama, bahwa Kristus hanya perlu membawa kurban sekali saja) dan 
Dia masuk ke ruang mahakudus, yaitu surga.  Bukan cuma ruang mahakudus yang ada di bumi, tetapi ruang 
yang benar-benar kudus, berjumpa dengan Allah sendiri, dan membawa kurban yang sempurna yaitu diri-
Nya sendiri.  Ketika Tuhan Yesus dikatakan naik ke surga berarti kurban yang Dia bawa telah sampai kepada 
Bapa di surga, dan Bapa di surga telah menerima kurban yang sempurna itu. 

Makna yang kedua, tempat kita di surga telah Dia jamin.  Di dalam Yohanes 14:1-3, Tuhan Yesus 
menggunakan metafora dari budaya Yahudi, bahwa Dia pergi untuk menyiapkan tempat dan nanti setelah 
tempatnya selesai Dia akan datang kembali menjemput kita.  Ini adalah sebuah metafora, yang oleh para ahli 
dipercayai berasal dari praktik perkawinan kuno.  Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang 
perempuan, maka perempuan itu akan tinggal di rumah di rumah laki-laki tersebut.  Sebelum tinggal di 
rumah laki-laki tersebut, tempatnya sudah harus disiapkan, dan adalah tugas dari calon mempelai pria untuk 
menyiapkan tempatnya.  Setelah semua tempat disediakan di rumah bapanya dan dalam keluarga besar itu, 
maka calon mempelai pria akan datang untuk menjemput mempelai wanita, dan mereka berdua akan tinggal 
bersama-sama di tempat itu.  Jadi Yohanes 14:1-3 Tuhan Yesus meyakinkan kita sebagai mempelai-Nya, 
bahwa Dia akan pergi ke sana menyiapkan tempat dan Tuhan Yesus katakan ada banyak tempat di surga.  
Tidak akan ada satupun diantara orang-orang pilihan, yang sudah percaya kepada-Nya, yang tidak akan 
mendapatkan tempat di surga.  Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua: tempat kita di surga dijamin  

Makna yang ketiga, Dia menjadi Pendoa Syafaat dan Perantara di hadapan Allah.  Dalam Ibrani 4:14-
16 dikatakan bahwa “kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu 
Yesus, Anak Allah, . . .” (ay. 14).  Tetapi pada saat yang sama, “Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam 
besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah 
dicobai, hanya tidak berbuat dosa.” (ay. 15).  Sebagai imam besar, Tuhan Yesus menjadi mediator atau 
perantara antara manusia dengan Allah.  Ada banyak hal yang Dia lakukan sebagai perantara, tetapi yang 
saya ingin soroti di sini adalah doa syafaat.  Di dalam Roma 8:34 dikatakan Yesus itu malah menjadi Pembela 
bagi kita.  Bahasa Indonesia menerjemahkannya “Pembela”,  tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai 
bukan “Pembela”, tetapi “Pendoa Syafaat”.  Dia menjadi pengantara kita dengan Bapa.  Selain mendamaikan 
kita, Dia juga selalu berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa.  Itulah sebabnya Dia perlu naik ke surga. 

Makna yang keempat, maknanya adalah Dia berkuasa mengutus Roh Kudus untuk kita.  Di dalam 
Yohanes 14 dan 15, Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Penghibur.  Di pasal ke-14 Dia mengatakan 
“Aku akan pergi kepada Bapa dan Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus”. Tetapi 
dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Tuhan Yesus juga mengatakan “Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari 
Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.”  Lalu ditempat lain 
penulis Injil Yohanes juga mencatat perkataan Tuhan Yesus: “ . . . Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku 
pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku 
akan mengutus Dia kepadamu.”  Bukan berarti sebelumnya Roh Kudus tidak bekerja, tapi ini merupakan 
sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa kedatangan Roh Kudus adalah karena diutus oleh Yesus Kristus.  
Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia, setelah selesai semuanya Dia pergi kembali kepada Bapa; lalu Dia 
minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus.  Dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa Roh 
Kudus diutus oleh Bapa dan oleh Anak.  Dengan kenaikan-Nya ke surga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan 
kepada kita, bahwa Dia berkuasa untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. 

Makna yang kelima, Dia menjamin kedatangan-Nya kembali dengan cara yang sama untuk kita.  Di 
dalam Kisah Rasul 1:11 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus di Bukit Zaitun.  Dia terangkat dan dilihat oleh 
murid-murid-Nya.  Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang 
yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah 
kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali 
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga."  Yesus yang terangkat ke surga, adalah Yesus 
yang sama, yang akan datang kembali dengan cara yang sama pula.  Dia tidak selama-lamanya ada di surga, 
Dia juga akan datang untuk membawa kita kepada-Nya. Dia tidak ingin surga Dia nikmati sendirian tanpa 
kita.  Itu sebababnya Tuhan datang untuk menjemput kita dan memberi harapan yang pasti di surga.  Tuhan 
memberkati!  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Pengakuan Iman Rasuli bukan hanya mengatakan bahwa “Yesus naik ke surga”, tetapi disitu juga diberi 
tambahan yaitu “duduk disebelah di kanan Allah Bapa yang Mahakuasa”.  Tambahan ini tampaknya cukup 
konsisten di dalam Alkitab.  Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa ayat 
yang bukan cuma mengatakan “Yesus naik ke surga”, tetapi juga “Dia duduk di sebelah kanan Bapa”.   

Kita perlu memahami apa maksud dari “duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa”.  Ungkapan ini 
diambil dari Mazmur 110:1 yang dipercayai sebagai mazmur Mesianis, baik oleh orang Yahudi maupun oleh 
orang Kristen.  Di sana dituliskan Daud berkata begini: Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah 
di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu."   Ayat yang bersifat profetis 
dan merujuk kepada Mesias ini, telah digenapi di dalam Kristus Yesus.  Para penulis Perjanjian Baru 
menganggap perihal “duduk di sebelah kanan Bapa” ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu 
mereka mengulang-ulang meyebutkan hal ini.  Lalu apa makna dari frasa “duduk disebelah kanan Allah Bapa 
yang Mahakuasa”?   

Maknanya yang pertama adalah Yesus dikonfirmasi sebagai Allah.  Ketika dikatakan bahwa Yesus 
“duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa”, maka itu sama saja dengan memberikan peneguhan 
terhadap klaim Yesus, bahwa Dia adalah Allah.  Menurut kultur kuno pada waktu itu duduk di sebelah kanan 
seseorang, di dalam konteks duduk di atas tahta, itu berarti berbagi kekuasaan.  Itu berarti berbagi otoritas.  
Secara teologis juga memiliki arti yang sama seperti itu.   

Di dalam Matius 26:63 dicatat perkataan Imam Besar kepada Tuhan Yesus: "Demi Allah yang hidup, 
katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak?”   Atau dengan kata lain, “Apakah 
benar Engkau itu benar seperti yang diklaim?  Apakah Engkau benar seperti yang didengar oleh banyak orang?  
Yesus menjawabnya: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang 
kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di 
langit."    

Bukan hanya dipermuliakan, tetapi Yesus juga akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan 
saat itulah Imam Besar langsung mengoyakkan pakaiannya dan menganggap Yesus telah melakukan 
penghujatan.  Di mata orang Yahudi, ketika ada seorang pribadi yang mengatakan dia duduk di sebelah kanan 
Bapa atau dia nanti akan datang dengan kemuliaan seperti kemuliaan Allah, jelas itu adalah sebuah 
penghujatan.  Jadi pertanyaannya, apakah benar Yesus menghujat? Ataukah memang Yesus benar-benar 
Allah?  Jadi makna pertama “duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa” dalam Pengakuan Iman 
Rasuli adalah memberikan peneguhan atas klaim Yesus sebagai Allah   

Maknanya yang kedua “adalah menunjukkan bahwa segala otoritas berada di bawah kaki Tuhan 
Yesus.  Segala sesuatu ada dibawah kaki Tuhan Yesus.  Ada banyak ayat yang mengatakan demikian.  Sebagai 
contoh Efesus 1:20-23 dikatakan bahwa Allah “ . . .membangkitkan Dia dari antara orang mati dan 
mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan 
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga 
di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah 
diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu 
kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.” 

“Segala sesuatu”, baik makhluk apapun juga, yang ada di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, dimana 
saja; segala sesuatu yang kita bisa imajinasikan; segala sesuatu yang benar-benar ada; atau apapun juga 
tanpa terkecuali; berada di bawah kaki Tuhan Yesus.  Dia memegang otoritas atas segala sesuatu  “Duduk di 
sebelah kanan Bapa” berarti berbagi otoritas.  Sebagaimana Bapa menguasai segala sesuatu, maka Yesus pun 
sebagai Anak, juga menguasai segala sesuatu.  Kita ingat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan 
“segala otoritas telah diberikan Allah kepada-Ku” (Mat 28).  “Segala otoritas” yaitu otoritas yang ada di surga 
maupun yang ada di bumi.  Itulah sebabnya Yesus layak untuk disebut “duduk sebelah kanan Allah Bapa yang 
Mahakuasa”, karena memang Dia berbagi kuasa, berbagi otoritas dengan Bapa. 

Bagi kita semua, orang-orang Kristen yang ada di dunia ini, terutama bagi mereka yang menghadapi 
persoalan yang berat, yang sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa; kita bisa tetap dihiburkan 
dengan keyakinan bahwa ada satu Pribadi yaitu Yesus Kristus, Penebus dan Juruselamat kita, yang sedang 
duduk di surga, yang sedang mengawasi segala sesuatu, yang sedang mengontrol segala sesuatu, yang sedang 
mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaan-nya sendiri dan untuk kebaikan umat-Nya.  Inilah hal yang 
sangat menghiburkan kita.  Dia adalah Allah yang menjadi manusia.  Bukan cuma mati, tapi Dia bangkit.  
Bukan cuma bangkit, Dia naik ke surga.  Bukan cuma naik ke surga, tetapi Dia duduk di sebelah kanan Allah 
Bapa yang Mahakuasa; berbagi otoritas, mengontrol segala sesuatu, membuktikan diri-Nya adalah Allah.  
Tuhan memberkati kita.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Dalam Pengakuan Iman Rasuli, setelah dikatakan “duduk di sebelah kanan Bapa”, lalu diberi tambahan lagi 
“dan dari sana” yaitu dari posisi sebelumnya, Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, “dan dari 
sana Ia akan datang kembali”.  Ini jelas menyiratkan ada keterkaitan bahkan kemiripan antara kenaikan 
Tuhan Yesus ke surga dengan nanti Dia akan datang kembali yang kedua kali.  Ini tidak mengherankan, karena 
di dalam Kisah Rasul 1:9-11 kalau kita membaca di sana, Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan tentang 
hal ini.  Bahkan dikatakan di sana, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menatap ke langit, lalu 
ada malaikat yang mendatangi mereka dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah 
kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali 
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." (ay. 11).   

Jelas kesamaan ini tidak mutlak, sebab kalau kesamaan ini mutlak makakita akan menemukan banyak hal di 
dalam Alkitab yang berkontradiksi.  Misalnya berapa orang yang akan melihat Yesus naik ke surga?  Kalau di 
catat di dalam Kisah Rasul pasal ,1 tidak banyak yang melihat.  Berapa banyak yang melihat Tuhan Yesus 
datang kembali yang kedua dari surga?  Jelas dalam Matius 24:30 dikatakan banyak sekali, semua orang akan 
menatap Yesus yang nanti akan datang kembali dari surga.  Jadi walaupun ada kemiripan, tetapi kesamaan 
yang ada bukan mutlak.  Lalu kemiripan seperti apa, ketika dikatakan “dan dari sana ia akan datang”?  Apa 
makna frasa ini bagi kita?  

Makna yang pertama adalah kedatangan Kristus disertai dengan kemuliaan.  Pada saat Tuhan Yesus 
naik ke surga, di situ kita melihat kehadiran para malaikat.  Walaupun jumlah mereka tidak banyak, tetapi 
tetap ada para malaikat.  Hal yang sama juga akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang 
kedua dari surga.  Ia akan diiringi oleh begitu banyak malaikat dan ini dikatakan Tuhan Yesus berkali-kali.  
Matius 24, 26, dan berbagai bagian Alkitab yang lain, sama-sama menceritakan tentang kedatangan Anak 
Manusia, yang akan disertai dengan kemuliaan.   

Ini juga sudah dinubuatkan di  dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Daniel 7, tentang kedatangan seseorang 
seperti Anak Manusia, yang nanti Dia akan datang disertai dengan kemuliaan, para malaikat menyertai Dia, 
dan Dia diberikan otoritas/kuasa atas segala suku bangsa dan bahasa.  Jadi kemuliaan-Nya ini akan menjadi 
salah satu karakteristik penting dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.  Jadi sama seperti Dia naik ke 
surga dengan kemuliaan, sama seperti Dia duduk di sebelah kanan Bapa, juga menyiratkan kemuliaan-Nya; 
maka dari sana Dia akan datang pula, juga dengan kemuliaan-Nya.   

Makna yang kedua adalah kedatangan-Nya bersifat pasti.  Para malaikat di dalam Kisah Rasul 1, yang 
tadi sudah kita singgung, berkata kepada para murid yang sedang menatap ke langit: Yesus ini, yang 
terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat 
Dia naik ke sorga."   Hal ini menunjukkan kepastian, bahwa Dia yang naik, Dia juga nanti yang akan turun dan 
itulah sukacita kita.  Kita sama-sama tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita.  Kita sama-sama tahu, dunia ini 
jatuh ke dalam dosa.  Kita sama-sama tahu bahwa dunia ini tidak mungkin bisa memberikan kebahagiaan 
yang sempurna bagi kita.  Tapi kita menantikan datangnya langit dan bumi yang baru, yaitu ketika Yesus 
Kristus turun dari surga.  Dia akan datang untuk kedua kalinya, memulihkan segala sesuatu; dan itu bersifat 
pasti.   

Kedatangan-Nya bersifat pasti, tetapi kita harus berhati-hati, waktunya tidak pasti.  Dari perspektif Allah, 
jelas Dia tahu dan Dia sudah menentukan sebelumnya.  Dia pasti sudah menentukan segala sesuatu sejak 
kekekalan.  Dia tahu kapan Dia akan datang kembali.  Tetapi Alkitab berkali-kali memperingatkan kita untuk 
tidak menebak dan mencari tahu kapan Dia datang kembali yang kedua.  Yesus sendiri berkata: “Tetapi 
tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, 
hanya Bapa sendiri." (Mat. 24:36).  Dalam kapasitas-Nya sebagai manusia, Yesus pun tidak tahu, kapan Dia 
akan datang kembali yang kedua kali.   

Rasul Paulus juga mengingatkan hal yang sama, di dalam 1Tesalonika 5 bahwa kedatangan Tuhan itu seperti 
pencuri, tidak bisa diduga-duga.  Memang ada tanda, Matius 24 juga mengatakan demikian, ada tanda-
tandanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.  Tetapi kita harus berhati-hati dalam menafsirkan semua 
tanda itu.  Sejarah gereja telah memberi tahu kepada kita, ada beragam orang dari berbagai kalangan, yang 
mencoba untuk memberikan prediksi-prediksi kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, dan 
semuanya meleset.  Misalnya dari pengikut Saksi-Saksi Yehuwa.  Pemimpin organisasi mereka sudah 4 kali 
paling tidak, menubuatkan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, dan ternyata semuanya meleset.  Bukan 
hanya dari kalangan Saksi-Saksi Yehuwa saja, tetapi dari berbagai kalangan yang beragam pun telah 
mencoba memprediksi kapan Yesus datang, dan sampai sekarang pun prediksinya semua meleset.   

Jadi kedatangan-Nya pasti, tetapi bukan berarti kita tahu dengan pasti kapan kedatangan-Nya.  Hal yang 
penting adalah kita dihiburkan dengan fakta bahwa Dia yang naik ke surga dalam kemuliaan, duduk di 
sebelah kanan Bapa dalam kemuliaan, Pribadi yang sama akan datang kembali dalam kemuliaan 
untuk kita.  Tuhan memberkati.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Kita sudah belajar bahwa Yesus nanti akan datang pula dari surga.  Dia datang ke dalam dunia untuk kedua 
kalinya.  Tapi kita belum tahu, untuk apa Dia datang kedua kalinya?  Alkitab menyatakan dengan jelas dan 
secara konsisten, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi semua orang, baik orang yang 
hidup maupun orang yang mati.  Itulah sebabnya di dalam Pengakuan Iman Rasuli dikatakan “dan dari sana 
Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati”.   

Ini sesuai dengan ucapan Yesus. “Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan 
penghakiman itu seluruhnya kepada Anak” (Yoh 5:22).  Rasul Petrus dalam khotbahnya di hadapan Kornelius 
dan seluruh keluarganya, berkata bahwa Yesus “. . .ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang hidup 
dan orang-orang mati” (Kis. 10:42).  Juga Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan: “ . . . 
Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati,  . . .” (2Tim. 4:1).   Jadi jelas, pada saat 
Yesus datang kembali yang kedua nanti, Dia akan menjadi Hakim.  Berkaitan dengan poin ini kita juga perlu 
untuk memberikan beberapa catatan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. 

Catatan yang pertama:  Kedatangan-Nya yang kedua kali adalah untuk menghakimi, bukan untuk 
menentukan keselamatan seseorang.  Pada saat kedatangan-Nya yang kedua, Yesus akan menghakimi, 
bukan untuk menentukan keselamatan seseorang.  Karena dalam penghakiman yang terakhir, Dia akan 
menghakimi semua orang berdasarkan perbuatan mereka.  Di dalam Matius 16 dituliskan, setelah Tuhan 
Yesus memberikan tantangan, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 
salibnya dan mengikut Aku (ay. 24), lalu Dia menutup dengan pernyataan tentang penghakiman di akhir 
zaman, “Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada 
waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya” (ay 27).  

Jelas ini tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan kita tidak didasarkan oleh perbuatan.  
Efesus 2:8-9 dengan jelas menegaskan, bahwa keselamatan kita adalah berdasarkan kasih karunia Allah 
bukan usaha kita, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah,itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.   Jadi ketika 
dikatakan Yesus datang kembali kali yang kedua untuk menghakimi orang berdasarkan perbuatan mereka, 
maka itu bukan berbicara tentang keselamatan.  Itu bicara tentang penghukuman bagi yang tidak percaya, 
dan itu bicara tentang kemuliaan dan pahala bagi orang yang percaya.   

Kita juga tahu bersama, di dalam bagian Alkitab yang lain, juga diajarkan bahwa ketika orang meninggal 
dunia, maka orang itu langsung ke surga atau langsung ke neraka.  Kita ingat seorang penyamun yang 
bertobat, yang juga sedang tergantung di kayu salib, di sebelah salib Yesus, Yesus berkata kepadanya: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." 
(Luk. 23:43).  “Firdaus” adalah ungkapan untuk surga.  Menarik sekali, karena pada saat itu, penyamun itu 
berkata “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Dia bicara tentang “nanti”,  tetapi 
Yesus berkata  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan 
Aku di dalam Firdaus."  

Jadi keselamatan atau kebinasaan seseorang sudah pasti ketika orang itu meninggal dunia.  Orang yang 
percaya langsung ke surga dan orang yang tidak percaya langsung ke neraka.  Ajaran Alkitab sudah jelas 
tentang hal itu.  Jadi, sekali lagi, ketika dikatakan Yesus nanti datang kembali yang kedua untuk menghakimi 
semua orang yang hidup dan yang mati, itu tidak berkaitan dengan keselamatan. 

Catatan yang kedua: Penghakiman Kristus pada saat kedatangan-Nya yang kedua kali, bermakna 
positif tetapi juga negatif  Positifnya adalah untuk orang percaya.  Dia datang untuk memberikan 
kemuliaan.  Dia datang untuk memuliakan orang percaya.  Dia datang untuk memberikan pahala untuk 
orang-orang yang percaya, dan itulah yang diyakini oleh Rasul Paulus yang diungkapkannya demikian:  Aku 
telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara 
iman.Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, 
Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang 
merindukan kedatangan-Nya (2Tim. 4:7-8).  Jelas ini bermakna positif untuk orang yang percaya. 

Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali juga bermakna negatif untuk orang yang tidak percaya.  Di dalam 
Wahyu 1: 7 dikatakan, “Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka 
yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.”  Jadi nanti ketika Tuhan 
Yesus datang kali kedua dalam kemuliaan-Nya, maka semua orang akan menatap Dia termasuk orang-orang 
yang berbuat jahat terhadap Dia, yang menentang Dia, yang terus menerus tidak percaya kepada Dia; orang-
orang yang menikam Dia.  Maka dikatakan akan terjadi ratapan yang besar bagi orang-orang tersebut.  
Karena ketika Yesus datang kembali yang kedua, Yesus tidak memberi mereka kemuliaan, tetapi memberi 
mereka hukuman yang kekal.   

Itulah makna dari Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.  Tuhan 
memberkati kita.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Kita sudah bicara banyak tentang Yesus Kristus.  Dari kelahiran-Nya sampai kedatangan-Nya kembali yang 
kedua.  Bagian selanjutnya dari Pengakuan Iman Rasuli berbicara tentang Roh Kudus.  Sangat menarik sekali 
karena di situ dituliskan “Aku percaya kepada Roh Kudus”.  Demikanlah terjemahannya dalam Bahasa 
Indonesia.  Kata “kepada” ini sangat penting.  Di dalam bahasa Inggris, ada terjemahannya yang 
menggunakan kata “believe in”, begitu juga dalam bahasa Latin.  Jadi dalam Pengakuan Iman Rasuli ada “Aku 
percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa”, “Aku percaya kepada Yesus Krisus”, dan “Aku percaya kepada 
Roh Kudus”.  Di bagian-bagian selanjutnya dalam Pengakuan Iman Rasuli, kata “kepada” tidak muncul lagi.   

Pada sesi-sesi awal, kita sudah belajar bahwa tambahan keterangan “kepada” itu merujuk pada sesuatu yang 
unik, yaitu hanya digunakan untuk pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal.  Ketika berbicara tentang 
Obyek yang dipercayai sebagai pribadi Allah Tritunggal, maka secara sengaja perumusannya dibuat berbeda 
oleh para perumus Pengakuan Iman Rasuli.  Dengan demikian, frasa “Aku percaya kepada Roh Kudus” dari 
awal sudah menyiratkan kepada kita bahwa Roh Kudus bukan hanya “kuasa” Allah. 

Di dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan: “ . . .kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu . 
. ." . Dari sini terlihat jelas bahwa “kuasa” dan “Roh Kudus” adalah berbeda.  Roh Kudus memberikan kuasa, 
tetapi Roh Kudus tidak identik dengan kuasa.  Betapa salahnya beberapa orang, yang mengaitkan Roh Kudus 
hanya dengan kuasa Allah.  Roh Kudus memberikan kuasa, tapi Dia bukan kuasa.  Kuasa berarti Dia tidak 
berpribadi.  Tapi kalau Dia adalah Pribadi di dalam Allah Tritunggal, Ia jelas berbeda.  Maka tidak bisa 
dikatakan bahwa Dia hanyalah kuasa, atau hanyalah kekuatan ilahi.   

Alkitab sangat menekankan keilahian Roh Kudus.  Kita akan melihat secara cepat berapa catatan di dalam 
Alkitab, yang menunjukkan keilaihian Roh Kudus, bahwa Dia bukan cuma kuasa, tetapi Pribadi ketiga di 
dalam Allah yang esa. 

Pertama, Roh Kudus seringkali disamakan atau disejajarkan dengan Allah.  Misalnya di dalam 
1Korintus 3:16, Paulus dengan mudahnya berpindah dari “Bait Allah” menjadi “Bait Roh Kudus”.  Dia 
menganggap bahwa gereja adalah Bait Allah, lalu dia mengatakan “Bait Roh Kudus”.  Di dalam Kisah Rasul 
5:3, Petrus berkata kepada Ananias :  “Mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh 
Kudus?   Lalu di ayat berikutnya Petrus menambahkan: “Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai 
Allah." (ay.4)  Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah.   

Dalam Matius 28:19-20 dikatakan “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 
mereka dalam nama (berbentuk tunggal) Bapa dan Anak dan Roh Kudus”  (baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit).  Terdapat kejamakan, tetapi namanya berbentuk tunggal.  Hal 
ini menunjukkan kesejajaran dan kesatuan.  Hal yang sama juga muncul dalam1Korintus 12:4-6 dikatakan:  
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-
bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.   Jadi ada 
kesamaan di sana, ada kesatuan di sana, dan juga ada kesejajaran di sana.  Ini menunjukkan bahwa Roh 
Kudus bukan cuma kuasa tetapi Pribadi di dalam Allah yang esa. 

Kedua, Roh Kudus Mahakuasa.  Di dalam Roma 8:11 dikatakan: “Dan jika Roh Dia, yang telah 
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan 
Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang 
diam di dalam kamu.”.  Di sini dikatakan bahwa kebangkitan Yesus, itu terjadi karena Roh Allah 
membangkitkan Yesus.  Jadi ada kuasa di sana, yang mengalahkan kematian.  Ada kuasa di sana yang 
supranatural, yang luar biasa.  Itulah yang menunjukkan kemahakuasaan Roh Kudus.  Di dalam Kisah Rasul 
kita tahu bersama pada saat Roh Kudus turun atas orang-orang percaya dan atas para rasul, maka mereka 
melakukan berbagai macam tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar.  Roh Kudus maha kuasa.  

Ketiga, Roh Kudus Mahatahu.  Di dalam 1Korintus 2:10-11 Paulus mengatakan . . . tidak ada orang yang 
tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah (ay.11).  Pada saat yang bersamaan juga dikatakan 
bahwa Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah 
(ay.10).   Perhatikan ayat ini dengan baik, dikatakan tidak adaseorangpun yang bisa mengetahui apa yang 
terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah; lalu ditambahkan disana bahwa Roh Allah menyelidiki segala 
sesuatu termasuk hal-hal yang terdalam di dalam diri Allah dan Roh Kudus mengenal segala sesuatu tentang 
Allah, karena memang Dia adalah Pribadi dalam Allah Tritunggal.  Allah yang satu menyatakan diri di dalam 
tiga pribadi.  Roh Kudus mengetahui segala sesuatu.  

Jadi sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya kuasa Allah, tetapi Allah sendiri.  Roh Kudus bukan hanya 
memberikan sesuatu kepada kita, tetapi juga penerima segala sesuatu dari kita.  Roh Kudus bukan hanya 
menolong kita, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan kita.  Dia turut terlibat di dalam penebusan kita.  
Dia juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini.  Kiranya Tuhan memberkati kita. 

 (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Setelah pengakuan “Aku percaya kepada Roh Kudus”, langsung ditambahkan “(aku percaya) gereja yang 
kudus”.  Kata “kudus” mengaitkan keduanya.  Kita percaya kepada Roh Kudus, dan dilanjutkan dengan 
“gereja yang kudus”.  Itulah perumusan yang indah dari Pengakuan Iman Rasuli.  Tapi apa artinya “gereja 
yang kudus”?  Mungkin kita bingung dengan kalimat ini, karena kita meski mendapati diri kita sebagai 
“gereja”, namun masih sering berbuat dosa.  Kita seringkali jatuh ke dalam dosa secara individual, dan kita 
semua gagal.  Bahkan kalau kita melihat beberapa gereja dalam arti institusi, maka dengan mudah kita bisa 
melihat betapa banyaknya gereja yang gagal.  Gereja bertengkar gara-gara jabatan.  Gereja bertengkar 
sampai menuntut ke pengadilan gara-gara aset.  Bahkan pertengkaran yang ada, seringkali lebih buruk 
daripada yang dilakukan oleh dunia.   

Kita bertanya di dalam hati, apa arti frasa “percaya gereja yang kudus”?  Apa artinya “gereja yang kudus” di 
sana?  Kita akan melihat di dalam dua sisi, sesuai dengan penggunaan kata “kudus” di dalam Alkitab.  Kalau 
kita melihat kata “kudus”, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, kita akan 
menemukan bahwa kata “kudus” artinya yang pertama adalah “suci”.  Arti yang kedua dari kata “kudus” 
adalah “terpisah dari” atau “dikhususkan untuk”.  Terpisah dari sesuatu untuk dikhususkan bagi sesuatu 
yang lain.  Kedua-duanya ini menggambarkan gereja. 

Makna yang pertama, gereja dikuduskan di dalam Kristus Yesus.  Dalam suratnya kepada jemaat di 
Korintus, Paulus berkata “kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus 
Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru 
kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita” (1Kor 1:2). Jadi semua orang 
kudus disebut sebagai gereja, dan gereja disebut sebagai “orang-orang kudus”.  Semua yang percaya kepada 
Kristus Yesus disebut “orang-orang kudus”.   

Tapi kita masih menyisakan pertanyaan “apa artinya?”  Karena kita, saya dan saudara, masih sering jatuh ke 
dalam dosa.  Kita harus memahami sebutan “orang-orang kudus” di sini sebagai sebuah sebutan secara status.  
Itu menunjukkan identitas kita.  Bukan apa yang kita lakukan, bukan aktivitas; tetapi identitas, menunjukkan 
posisi kita dihadapan Allah, bukan posisi kita di hadapan manusia.  Kita dulu adalah orang-orang berdosa.  
Semua orang adalah orang yang berdosa, yang gagal untuk memenuhi tuntutan kekudusan dari Allah.  Tidak 
ada seorangpun manusia yang bisa memenuhinya.  Tidak peduli seberapa baik manusia, tetap manusia telah 
berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.  Jelas Paulus menegaskan itu dalam Roma 3:23 “Sebab semua 
orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah”.   

Tidak ada satupun yang bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat (Galatia 3:10).  Bahkan kalau kita 
mengikuti semuanya, tapi melanggar satu saja, maka kita bersalah terhadap seluruhnya (Yak. 2).  Jadi tidak 
ada satupun manusia yang bisa disebut kudus melalui perbuatannya sendiri.  Bahkan Yesaya mengatakan 
kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan.  Kalau kesalehan kita saja seperti kain kotor apalagi 
kesalahan kita.  Jadi semua manusia berdosa.  Tapi mereka yang percaya kepada Kristus diberi status yang 
baru dan diberi posisi yang baru yaitu sebagai “orang-orang kudus”.  Bukan berdasarkan perbuatan kita.  
Bukan berdasarkan kesalahan kita.  Tapi berdasarkan korban khusus yang sempurna di atas kayu salib.  Itu 
yang pertama dari “gereja yang kudus”  

Makna yang kedua, gereja dipisahkan dari dunia, dan dikhususkan untuk Allah.  Gereja dipisahkan 
dari dunia.  Yohanes 17, Tuhan Yesus di dalam doanya dengan jelas mengatakan bahwa gereja, para 
pengikutnya, kita semua; bukan berasal dari dunia.  Tetapi Tuhan Yesus juga tidak ingin kita meninggalkan 
dunia tanpa berperan di dalamnya.  Kita tetap ada di dalam dunia, tapi kita harus mengingat, kita bukan dari 
dunia.  Kita harus melindungi diri kita dari hal-hal yang berbau duniawi.  Tidak semua hal yang ada di dunia 
adalah duniawi; tetapi semua hal yang duniawi harus kita tinggalkan, karena itu tidak sesuai dengan posisi 
kita.   

Kita adalah “orang-orang kudus di dalam Kristus” yang dipisahkan dari dunia dan kita juga ditantang untuk 
memberi diri kepada Allah.  Mungkin salah satu dan jelas dan terkenal tentang hal ini adalah Roma 12:1-2 
Ayat yang pertama bicara tentang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus 
yang berkenan kepada Allah.  Lalu ayat yang kedua dilanjutkan janganlah menjadi serupa dengan dunia  Ayat 
yang pertama berarti bicara tentang kita dikhususkan untuk Allah.  Ayat kedua berbicara tentang kita 
dipisahkan dari dunia.  Ini selalu akan ada secara beriringan.  Kita dipisahkan dari dunia, supaya kita bisa di 
khususnya bagi Allah.  Gereja ada juga untuk itu.  Jadi kita disebut “kudus” bukan hanya secara status atau 
posisi di hadapan Allah, tetapi seharusnya itu terwujud melalui kesalehan kita di depan manusia.  Kita 
dipisahkan dari dunia.  Kita dikhususkan untuk Allah.  Melalui kehadiran kita di dalam dunia, orang akan 
melihat Allah.  Itulah arti “gereja yang kudus”.  Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai 
dengan status kita.  Tuhan memberkati.   

(Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Menurut Pengakuan Iman Rasuli, gereja bukan hanya kudus, tetapi juga am.  Kata ini mungkin agak asing 
bagi sebagian besar kita.  Apa artinya “am”?  Di dalam bahasa Inggris, dipakai kata “catholic” atau “katolik”.  
Am dan katolik artinya sama, tetapi artinya masih membingungkan kita.  Apa artinya am atau katolik?  Am 
atau katolik artinya adalah umum, maksudnya gereja itu satu dan universal.  Jadi pada saat perumusan 
Pengakuan Iman Rasuli ketika dikatakan gereja itu adalah “am” atau “katolik”,  maka kata “katolik” di sana 
bukan merujuk pada denominasi tertentu atau aliran kekristenan tertentu, yang membedakan satu aliran 
yaitu katolik dari aliran yang lain, misalnya protestan.  Kata “katolik” artinya bukan secara denominasi, tetapi 
jauh lebih umum, karena pada saat Pengakuan Iman Rasuli dirumuskan, kita belum mengenal namanya 
katolik dan protestan.  Itu jauh nanti di abad ke-16, baru kita menemukan perbedaannya.   

Katolik atau am itu berarti bahwa gereja adalah gereja yang am, yang umum, yang universal, yang satu.  Ada 
satu ayat yang menggambarkan ini dengan cukup baik, yaitu di dalam 1Korintus 1:2 ketika Paulus 
mengatakan: kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang 
dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama 
Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.  Berarti ada kesatuan di sana, antara gereja 
yang di Korintus dengan semua orang di segala tempat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan.  Jadi ada gereja 
yang kelihatan, yaitu gereja yang lokal, misalnya gereja di Korintus; tetapi juga ada gereja yang universal, 
gereja yang tidak terlihat, yaitu semua orang di segala tempat, terlepas dari kita tahu mereka atau tidak tahu 
mereka, semua orang di segala tempat dan abad, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka disebut 
sebagai “gereja yang am”.  Gereja yang am ini memiliki paling tidak dua karakteristik utama. 

Karakteristik yang pertama, mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Kepala dan Gembala Agung.  
Efesus 1:22-23 menegaskan bahwa Yesus adalah Kepala Gereja.  Semua orang percaya itu berada di bawah 
Kristus adalah tubuh Kristus secara universal, dimana Kristus adalah Kepalanya.  Di dalam 1Petrus 5:4 
ditegaskan bahwa Yesus adalah Gemba Agung kita.  Masing-masing gereja lokal mungkin memiliki gembala, 
kalau menganut sistem pemerintahan tertentu.  Ada orang-orang yang berfungsi untuk menggembalakan di 
masing-masing gereja lokal.  Tetapi hal itu tidak meniadakan sebuah kebenaran yang lebih penting lagi, yang 
jauh lebih agung, yaitu ada Gembala Agung.  Ada Kepala Gereja dari semua orang yang pernah ada di segala 
tempat dan di segala abad, yang mengaku Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan mereka.  Siapa saja, tanpa 
memandang bulu, tanpa membedakan dari sisi denominasi atau aliran teologi; yang penting dia mengakui 
Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan mereka, maka mereka termasuk anggota dari gereja yang am.   

Ini adalah kebenaran yang seringkali kita abaikan.  Kita mudah untuk bertengkar hanya gara-gara hal-hal 
yang tidak terlalu penting.  Hanya gara-gara isu doktrinal yang sebetulnya sekunder.  Kita perlu kembali pada 
apa yang dikatakan Alkitab, misalnya dalam Roma 10:9-10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, 
bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan 
mulut orang mengaku dan diselamatkan.   Mereka yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut 
bahwa Yesus bangkit dari antara orang matui, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan; berarti mereka 
diselamatkan, mereka termasuk di dalam kelompok gereja yang am. 

Karakteristik kedua,  didasarkan pada ajaran para nabi dan para rasul, dengan Yesus Kristus sebagai 
batu penjuru.  Di dalam Efesus 2:20 Paulus menegaskan bahwa gereja itu dibangun di atas dasar para rasul 
dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.  Kita seringkali melihat ada orang yang bertengkar 
karena doktrin.  Itu sesuatu keliru.  Apalagi jika doktrinnya sekunder.  Tetapi kita juga tidak boleh terjebak 
pada ekstrim berikutnya, yaitu bahwa selama orang itu mengaku diri sebagai “kristen”, maka pastilah ia 
termasuk di dalam gereja am, tanpa kita melihat dan mengamati teologi yang mereka percayai.  Jelas, kalau 
kita mengakui gereja yang am, maka gereja itu seharusnya didasarkan pada ajaran para nabi dan para rasul. 

Kalau ada satu kelompok komunitas yang menyebut dirinya gereja, tapi ajarannya bertabrakan dengan 
ajaran para rasul, jelas mereka tidak termasuk gereja yang am.  Bukan kita yang menolak mereka untuk 
masuk, karena kita tidak punya hak untuk itu.  Bukan kita yang punya wewenang untuk mengatakan mereka 
masuk atau tidak masuk.  Tetapi memang itu adalah ajaran Alkitab, Gereja yang benar, gereja yang 
menempatkan Kristus sebagai Kepala dan Gembala adalah gereja yang sama yang didirikan di atas 
pengajaran para nabi, para rasul, dan Kristus Yesus sebagai Batu Penjuru.  Kalau kita melihat di dalam 
Efesus 4 Paulus berbicara tentang kesatuan gereja, dia tidak lupa bicara tentang “sampai kita semua telah 
mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, . . .” (ay.13)  Jadi bukan cuma sama 
iman, tetapi obyek imannya juga seharusnya sama.  Ada pengenalan terhadap Anak Allah. 

Kita tidak boleh meniadakan nilai penting dari doktrin-doktrin sangat penting, terutama doktrin-doktrin 
yang fundamental; tetapi doktrin-doktrin yang sekunder, juga tidak seharusnya mengganggu kesatuan gereja.  
Tuhan memberkati kita.   (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Di dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita mengakui “gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang 
kudus”.  Kita sudah belajar apa artinya “am”.  Sekarang kita akan belajar tentang “persekutuan orang-orang 
kudus”.  Sekilas ungkapan ini pasti membingungkan kita.  Apakah kita benar-benar kumpulan orang-orang 
kudus?  Karena kita tahu bersama, bahwa kita adalah orang berdosa, saya dan saudara.  Tidak ada satu gereja 
pun yang sempurna.  Jika saudara menemukan satu gereja yang sempurna, maka pada saat saudara 
menemukannya, gereja itu menjadi tidak sempurna, karena saudara adalah orang yang tidak sempurna.  
Tidak ada satu pun diantara kita yang sempurna dan tanpa dosa.   

Bahkan para rasul pun mengaku demikian.  Rasul Paulus juga mengaku seperti itu.  Dalam 1Tim 1 dia 
mengatakan bahwa diantara semua orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa.  Tapi bagaimana bisa 
gereja mengakui bahwa gereja adalah persekutuan orang kudus?  Bagaimana bisa gereja selama berabad-
abad mengumandangkan pengakuan ini.  Apa artinya gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus?  Jelas 
artinya bukan kumpulan orang-orang yang tanpa dosa. Lalu apa artinya?  Ada tiga makna “persekutuan 
orang-orang kudus” 

Makna yang pertama, orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus.  Di dalam 1Korintus 
1:2 Paulus menujukan suratnya selain kepada jemaat Korintus, dia menujukannya kepada orang-orang 
Kristen yang lain.  Di dalam ayat itu, dia mengatakan kepada orang-orang, jemaat di Korintus yang “sudah 
dikuduskan di dalam Kristus Yesus”.  Kata yang dipakai di sana berbentuk lampau “sudah dikuduskan” di 
dalam Kristus Yesus.  Alkitab di bagian yang lain juga memberi kesaksian, bahwa kita sudah dikuduskan atau 
sudah disempurnakan di dalam Kristus.  Melalui kematian-Nya di atas kayu salib, Dia membayar lunas semua 
hutang dosa kita.  Dia membayarnya lunas.  Berarti dosa kita di masa lalu, di masa kini, dan pada masa yang 
akan datang; semua sudah lunas dibayar.  Itu sebabnya kita disebut “sudah dikuduskan”.  Itu sebabnya kita 
adalah persekutuan orang-orang kudus.   

Makna yang kedua, orang-orang yang terus menerus dikuduskan di dalam Kristus Yesus.  Poin yang 
pertama tadi bicara tentang posisi, bahwa secara posisi pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sudah 
dikuduskan.  Poin yang kedua ini berbicara tentang progres, bahwa kita setelah dikuduskan secara posisi di 
dalam Kristus, maka kita terus menerus dikuduskan.  Fakta bahwa kita terus menerus dikuduskan 
merupakan wujud atau bukti bahwa kita telah dikuduskan.  Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3:10 
bahwa kita semua di dalam Kristus kita “telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui 
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya”.  Di dalam 2Korintus 3:18 Paulus 
juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa pada kesempurnaan, pada kemuliaan yang lebih besar.  
Kita terus menerus dikuduskan.  

Makna yang ketiga, orang-orang yang kelak akan dikuduskan selama-lamanya dan dikuduskan 
secara total.  Inilah yang disebut final sanctification, pengudusan yang bersifat final.  Jadi ada pengudusan 
yang bersifat posisi atau orang biasa menyebutnya “initial sanctification”, itu poin yang pertama.  Poin yang 
kedua adalah “progressive sanctification”, pengudusan yang terus menerus.  Tetapi juga kelak, kita semua 
akan mengalami apa yang disebut final sanctification, pengudusan yang final. Di dalam 1Tesalonika 5:23 
Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika disempurnakan seutuhnya; tubuh, jiwa dan roh, dalam arti 
seluruh keberadaan mereka dikuduskan seutuhnya.   

Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua kali, dan di dalam Wahyu 21 kita melihat tidak ada dosa di 
surga.  Di langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi dosa.  Bukan karena kita tidak punya kehendak bebas 
nantinya, tapi karena kehendak kita sudah disucikan dan kita sudah melihat menikmati keindahan Allah 
Tritunggal.  Itulah yang membuat kita selalu memilih yang baik.  Bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi 
karena kita berhasil dengan anugerah Tuhan.  Kita menunjukkan kehendak kita terus menaati Dia di surga 
di langit dan bumi yang baru.  Tidak akan ada lagi dosa.  Tidak akan ada lagi kejahatan.  Kita semua akan 
dikuduskan.   

Itulah makna dari persekutuan orang-orang kudus” setiap kali kita mengikrarkan pengakuan ini, maka kita 
harus ingat, bahwa dulu kita sudah dikuduskan di dalam Kristus.  Murni anugerah Tuhan.  Kita tidak 
melakukan apapun, Kristus yang membayar lunas bagi kita.  Tetapi kita juga harus ingat, bahwa kita masih 
di dalam proses yang terus menerus dikuduskan.  Kita harus mengerjakan keselamatan kita.  Bukan berarti 
kita belum dapat, tapi kita mengerjakan dalam arti kita ini “work-out”, bukan “work-for” (band. Filipi 2:12-
13).  Maka kita juga menunjukkan bahwa dulu kita sudah dikuduskan, sekarang kita mewujudkannya dalam 
bentuk pengudusan yang terus menerus, dan oleh anugerah Tuhan pula, nanti pada akhirnya, kita akan 
mendapatkan pengudusan seutuhnya.  Kiranya kita semua hidup sebagaimana identitas kita “orang-orang 
kudus di dalam Kristus”.  Tuhan memberkati.    

(Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Kita semua adalah orang yang berdosa.  Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita seringkali merasa 
jijik dengan dosa-dosa kita.  Kita tidak tahan untuk melihat diri sendiri, dan menemukan betapa berdosanya 
kita. Tetapi kita bersyukur karena ada pengampunan dosa.  Di dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita mengakui 
pengampunan dosa.  Kita sadar sebagai persekutuan orang-orang kudus, gereja bukan berarti tanpa dosa.  
Kita orang berdosa, tapi pada saat yang sama kita juga mengakui ada pengampunan dosa.   

Nah, bagaimana pengampunan dosa bisa kita terima?  Jelas pengampunan dosa bukan dihasilkan dari 
perbuatan baik kita.  Alkitab secara konsisten dan berkali-kali mengajarkan kepada kita, bahwa 
pengampunan atas dosa-dosa kita bukan didasarkan pada perbuatan baik kita.  Kalau didasarkan pada 
perbuatan baik kita, ditimbang antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat, maka sampai 
kapan pun kita tidak akan mendapatkan pengampunan, karena kejahatan kita begitu besar.  Kita bukan 
hanya secara pasif tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita secara aktif melanggar perintah Tuhan.  Kita 
menabrak larangan Tuhan.  Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa, sehingga tidak mungkin 
pengampunan kita dapatkan melalui perbuatan baik kita.  Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan 
didapatkan melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib.  Kristus sudah membayar lunas 
semua dosa kita.   

Tapi apakah berarti kita tidak perlu melakukan apapun?  Kita tetap melakukan sesuatu, tetapi bukan berarti 
perbuatan kita yang menentukan.  Perbuatan kita hanyalah instrumen, sarana, bagaimana pengampunan 
Kristus di atas kayu salib bisa diaplikasikan kepada kita.  Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini, tiga cara 
menerima pengampunan, bukan berarti tindakan kita yang menentukan pengampunan.  Tetapi di dalam 
anugerah Tuhan, Allah sudah menetapkan tiga hal ini sebagai sarana untuk menerima pengampunan dari 
Tuhan. 

Sarana yang pertama adalah iman.  Di dalam khotbahnya kepada Kornelius (Kis 10), Petrus menjelaskan 
secara panjang lebar, lalu dia menutup dengan kalimat begini, sebelum Kornelius dan seisi rumahnya 
dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan 
barangsiapa yang percaya kepada-Nya akan mendapatkan pengampunan dosa.  Barangsiapa percaya kepada 
Yesus Kristus, maka orang itu akan mendapatkan pengampunan dosa.  Jadi cara pertama kita memperoleh 
pengampunan adalah dengan iman.  Kita percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita.  
Kita bukan cuma percaya bahwa Yesus mati di kayu salib.  Orang-orang Yahudi, pasukan yang menyalibkan 
Yesus, dan para sejarawan kuno yang bukan Kristen juga tahu kalau Yesus disalibkan.  Tetapi mereka tidak 
percaya pada maknanya, yaitu Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita.  Kita beriman Yesus bukan cuma mati 
di atas kayu salib, itu fakta; tapi kita juga percaya pada maknanya, bahwa Dia mati untuk dosa-dosa kita.   

Sarana yang kedua adalah melalui pertobatan.  Masih seputar khotbah Petrus pada waktu hari 
Pentakosta (Kis. 2), Petrus memberitakan firman Tuhan dan secara panjang lebar dia menceritakan 
bagaimana Allah bekerja dari PL sampai PB, sampai pada kebangkitan Yesus.  Lalu kepada orang-orang 
Yahudi, dia mengatakan demikian:  “Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, untuk pengampunan dosamu, 
maka engkau akan memperoleh karunia dari Roh Kudus”.  Bertobat adalah sisi lain dari iman.  Iman berarti 
kita menyerahkan diri kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bertobat berarti kita menjauhkan diri atau 
melarikan diri dari dosa  Iman membuat kita menerima pengampunan.  Pertobatan, sisi lain dari iman juga 
merupakan sarana kita bisa memperoleh pengampunan. 

Sarana yang ketiga adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh.  Kita tahu di dalam 1Yohanes 1:8-9 
Yohanes mengatakan:  “Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan 
kebenaran tidak ada di dalam kita.  Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”   

Kita perlu minta ampun kepada Tuhan, kita juga perlu mengakui semua kegagalan-kegagalan kita.  Pada saat 
kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus melakukannya dengan kesungguhan, 
dengan ratapan, dengan kesadaran, bahwa dosa kita telah membuat Allah sedih.  Tetapi pada saat kita minta 
ampun, kita juga minta ampun dengan penuh keyakinan, karena kita tahu bahwa kurban Kristus di atas kayu 
salib sudah membayar lunas semua hutang dosa kita.  Berarti dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang; 
semua sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib.   

Maka setiap kali kita berdosa, kita datang di dalam doa dan kita menangisi dosa kita dengan sungguh-
sungguh.  Kita datang dengan gemetar di hadapan Allah sebagai Hakim, tetapi kita juga mendatangi Dia 
sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang tetap akan menganggap kita sebagai anak.  Bukan karena kebaikan 
kita, tetapi karena kebaikan-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus.  Itulah tiga cara kita 
memperoleh pengampunan dosa.  Tuhan memberkati kita.  

(Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Di dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita juga mengakui bahwa kita percaya kebangkitan tubuh.  Beberapa 
gereja menggunakan istilah “kebangkitan orang mati”.  Secara hurufiah, terjemahan tersebut kurang begitu 
tepat.  Mengacu pada bahasa asli Pengakuan Iman Rasuli, kita malah sebaiknya menerjemahkannya 
“kebangkitan daging”.  Secara lebih khusus, hal ini bicara tentang kebangkitan daging, bukan hanya 
kebangkitan orang mati.  Jika kita menyadari bagaimana gereja mula-mula sangat menekankan tentang 
kebangkitan tubuh, maka kita juga bisa memahami betapa konsep ini berbeda dengan sekeliling mereka.  
Pada saat itu, dunia dikuasai oleh filsafat Yunani dan sebagian besar orang menganggap bahwa kebangkitan 
tubuh adalah berita buruk bagi mereka.  Sebab mereka memegang dualisme bahwa apa yang bersifat 
material, yang bisa dilihat misalnya tubuh, adalah sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang buruk, sesuatu 
yang jahat.  Apa yang tidak terlihat misalnya jiwa atau roh dipandang sangat baik dan sempurna.  Jiwa atau 
roh dipandang terpenjara di dalam tubuh.  Jadi tubuh tidak terlalu dipandang sebagai hal yang positif. 

Kita juga hidup sekarang di dalam zaman yang modern, dimana manusia juga tidak terlalu menghargai 
tubuhnya dengan berbagai macam pola hidup yang keliru, berbagai macam pola hidup yang tidak 
mencerminkan kekudusan tubuh.  Banyak orang tampaknya tidak terlalu serius dengan tubuhnya.  Bahkan 
beberapa orang yang kelihatannya rohani memegang dikotomi: “yang paling penting adalah kesehatan 
rohani, bukan kesehatan jasmani”.  Kita masih bisa memperpanjang contoh, bahwa mungkin banyak orang 
Kristen tidak terlalu memperhatikan tubuh.  Menariknya di dalam Pengakuan Iman Rasuli, kita mengakui 
kebangkitan tubuh.  Ini adalah konsep yang unik sekali.  Kita bukan hanya mengakui ada kehidupan setelah 
kematian.  Kita bukan hanya mengakui bahwa nanti kita akan dibangkitkan.  Tapi secara khusus, kita 
mengakui bahwa kita akan menerima kebangkitan tubuh.  Alkitab mengajarkan misalnya di dalam 1Korintus 
15:50-53 yang menjelaskan, bagaimana di dalam Adam kita memperoleh tubuh yang dapat binasa, dan di 
dalam Kristus kita menerima tubuh yang tidak dapat binasa. 

Bagaimana kita bisa menerima kebangkitan tubuh?  Semuanya ditentukan oleh Yesus Kristus.  Di dalam 
1Korintus 15:12-49 diajarkan disana bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah semua iman kita, 
pertobatan kita, pekabaran Injil; semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, kalau Kristus tidak 
dibangkitkan.  Tetapi di dalam 1Korintus 15 Paulus bukan cuma bicara tentang kebangkitan secara umum, 
tapi dia bicara tentang kebangkitan tubuh.  Yesus Kristus adalah Pokok Kebangkitan.  Di dalam Kolose 1 Dia 
disebut sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati.  Bukan berarti “sulung” dari sisi urutan 
waktu.  Sebab kita semua tahu, sebelum Yesus Kristus, sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan:  Ada 
Lazarus, ada pemuda Nain; dalam PL kita menemukan anak janda Sarfat, dst.  Dari sisi urutan waktu, Yesus 
bukan yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati.  Tetapi dari sisi keutamaan,Yesus adalah yang sulung 
dari antara semua orang mati yang akan dibangkitkan, karena Yesus Kristus adalah Pokok Kebangkitan.  
Kalau Dia tidak dibangkitkan, maka semua iman kita akan menjadi percuma.  Kita akan menjadi orang-orang 
yang malang.  Karena Kristus dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan.  Tapi bukan cuma itu sekali 
lagi.  Karena Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, maka kita pun juga akan dibangkitkan 
dengantubuh kemuliaan.   

Di dalam Filipi 3:20-21 Paulus mengajarkan bahwa nanti tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh 
kemuliaan.  Mungkin kita bertanya, apa maksudnya “tubuh kemuliaan” di sana?  Kalau kita membaca 
1Korintus 15:40 dst. Maka kita bisa mendapati bahwa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu adalah 
tubuh yang mulia, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang tidak dibatasi lagi oleh penyakit, oleh kelemahan, oleh 
materi tubuh.  Bukan berarti tidak material, tetapi itu tubuh khusus yang Tuhan akan sediakan bagi kita.  
Sebagai cicipannya dan contohnya,kita bisa memikirkan tubuh kebangkitan Kristus.  Dia bertubuh.  Dia 
bukan cuma bangkit secara roh.  Tapi Dia bangkit secara tubuh, dan Alkitab mencatat Dia bisa makan, Dia 
bisa bercakap-cakap, dan Dia bisa menampakkan diri kepada murid-murid-Nya.   

Tetapi di dalam tubuh itu tidak ada lagi kelemahan.  Tidak ada lagi penyakit.  Tidak ada lagi batasan.  Tubuh 
itu akan selalu ada dan tidak akan pernah merasakan apa yang disebut kematian lagi.  Tubuh seperti itulah 
yang kita harapkan.  Tubuh seperti itulah yang kita nanti-nantikan.  Tapi penantian kita bukan penantian 
yang penuh dengan was-was.  Bisa gak nanti kita mendapatkan?  Penantian kita adalah penantian yang pasti.  
Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai Pokok 
Kebangkitan kita, Dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kurang lebih seperti itulah tubuh yang 
akan kita nikmati nanti di langit dan bumi yang baru.  Bayangkan, saudara nanti hidup tanpa penyakit, tanpa 
kelemahan, tidak akan mengalami kematian tubuh.  Saudara menjadi tubuh yang sempurna.  Tubuh yang 
mulia, dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita.  Setiap Minggu, ketika kita mengikrarkan Pengakuan Iman 
Rasuli, kita diingatkan pengharapan yang sama.  Kita mungkin bisa bertambah tua.  Tubuh kita bisa tambah 
renta dan lemah.  Mungkin penyakit kita semakin memburuk, tapi kita terus menerus diingatkan, bahwa 
kelak kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan.  Kita percaya, bukan cuma kebangkitan orang mati, tapi 
kebangkitan daging.  Tuhan memberkati kita.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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Hari ini kita tiba pada edisi terakhir seri Meaningful Seven Minutes (M7M).  Kita akan belajar poin terakhir 
dari Pengakuan Iman Rasuli, yaitu kehidupan yang kekal.  Kita bukan hanya percaya ada kebangkitan tubuh, 
tetapi kita juga percaya ada kehidupan kekal.  Sekilas mungkin kita berkata bahwa ini adalah sesuatu yang 
sudah biasa.  Kita berkali-kali mendengarkan ungkapan hidup yang kekal.  Tapi hari ini kita akan belajar 
empat hal penting tentang kehidupan kekal: 

Pertama, kehidupan kekal bukan masalah waktu, tetapi masalah kualitas.  Hal yang terutama 
ditekankan adalah kualitasnya, bukan waktunya.  Kita mungkin memahami ini hanya sebagai waktu, yang 
digambarkan dari perspektif kita sekarang, yatu waktu yang akan terus menerus ada.  Tetapi beberapa teolog 
dan filsuf memahami bahwa kehidupan kekal kelak sebetulnya tidak berwaktu.  Bagaimana pun cara kita 
memahaminya, kita harus memahami bahwa yang ditekankan dalam kehidupan kekal bukan masalah 
waktunya, tetapi yang ditekankan adalah kualitasnya.   

Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga tidak musnah.  Orang-orang yang menolak Kristus, 
mereka yang berdosa, yang tidak menaati perintah-perintah Allah; mereka juga tidak musnah.  Mereka juga 
“hidup”, tidak lenyap setelah kematian.  Tetapi bagaimana kehidupan mereka itu berbeda dengan bagaimana 
kehidupan kita yang percaya kepada Kristus.  Jadi yang ditekankan sebetulnya terutama bukan masalah 
waktu, tetapi masalah kualitas.  Kita tahu di dalam Wahyu 21, misalnya, dan diulang kembali di dalam Wahyu 
22, bahwa nanti di kehidupan kekal, kita tidak akan menerima penderitaan, air mata, kegelapan, maupun 
dosa.  Dengan kata lain, kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa.  Kualitas hidup yang sempurna.   

Kedua, kehidupan kekal itu berarti kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya.  Kalau kita 
ditanya apa inti surga?  Biasanya orang menjawab inti surga adalah emas, permata, semua hal yang 
menyenangkan mata.  Tetapi itu hanya simbol belaka.  Tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah.  Kalau kita 
melihat misalnya di dalam1Tesalonika 4:17 Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya 
mereka memiliki pengharapan dan Paulus mengatakan, nanti kita akan terus-menerus bersama-sama 
dengan Tuhan.  Jadi cara Paulus menggambarkan surga adalah terus menerus bersama dengan Tuhan. 

Paulus sendiri juga di dalam Filipi 1 ketika dia dihadapkan kepada dua kemungkinan, yaitu dihukum mati 
oleh kaisar, atau akan dibebaskan.  Dia mengatakan: “Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 
keuntungan” (ay.21).  Lalu dia mengatakan: “ . . .  diam bersama-sama dengan Kristus--itu memang jauh lebih 
baik” (ay 23).  Di sini Paulus sedang berbicara tentang kematian.  Juga menarik sekali kalau kita membaca 
1Tesalonika 4:17 yang mengatakan bahwa surga adalah kita terus menerus bersama dengan Tuhan, maka di 
dalam 2Tesalonika 1:9 dijelaskan neraka adalah kebalikan dari sorga, yaitu dipisahkan total, untuk 
seterusnya dari hadirat Tuhan.  Jadi hidup kekal itu berbicara tentang kebersamaan dengan Allah Tritunggal. 

Ketiga, kehidupan kekal adalah kasih karunia Alah.  Kehidupan kekal adalah pemberian Allah bagi kita 
yang sebetulnya tidak layak menerimanya.  Di dalam Roma 6:23 dikatakan Sebab upah dosa ialah maut; tetapi 
karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.   Hidup yang kekal itu diberikan kepada 
kita yang percaya kepada Anak Allah, kepada Yesus Kristus.  Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan “Karena begitu 
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”.   Kehidupan kekal itu 
bukan hasil usaha kita, bukan upah atas perbuatan baik kita.  Sama sekali bukan!  Kehidupan kekal adalah 
kasih karunia Allah bagi kita.  Kita tidak layak menerimanya, tapi diberi oleh Allah. 

Keempat, kehidupan kekal bersifat kini dan nanti.  Alkitab sama-sama memberikan ayat yang begitu 
banyak tentang dua aspek ini.  Apakah kita sudah memiliki hidup yang kekal?  Sudah!  Di dalam Yohanes 5, 
Tuhan Yesus mengatakan:  “Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia 
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 
dalam maut ke dalam hidup” (ay. 24).  Begitu pula dengan ayat-ayat yang lain, dengan jelas menunjukkan 
bahwa ketika dikatakan bahwa kita memiliki hidup yang kekal, maka kata yang dipakai di sana bersifat 
kekinian.  Artinya, sekarang ini kita sudah memiliki hidup yang kekal.   

Tetapi kehidupan yang kekal, di sisi lain juga digambarkan sebagai sesuatu yang nanti akan kita nikmati.  
Nanti akan kita nikmati, sehingga kita sekarang ini sebetulnya hidup di dalam dua ketegangan ini.  Kita kita 
sudah memperoleh hidup yang kekal, tetapi pada saat yang sama kehidupan yang kekal itu belum 
sepenuhnya dinyatakan.  Kalau di dalam istilah teologi kita menyebut ini sebagai “realized eschatology”.  
“Realized” berarti sudah dinyatakan.  “Eschatology” berarti bicara tentang sesuatu yang nanti diakhir zaman.  
Di dalam kesenjangan dan ketegangan inilah kita hidup.  Itu sebab kita tidak boleh putus asa.  Kita sudah 
memiliki hidup yang kekal, itu yang membuat kita yakin berjalan ke depan.  Ketika kita berjalan ke depan, 
kita masih melihat begitu banyak penderitaan bahkan kematian di depan kita.  Tapi kita ingat kita sudah 
memperoleh hidup yang kekal, dan nanti kita akan menikmati seutuhnya di dalam Kristus.  Tuhan 
memberkati kita.  (Ditranskrip dan diringkas oleh Pdt. Hengky Tjia)  
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