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Introduksi

Yesus memakai perumpamaan-perum pa-
maan untuk menstimulir pemikiran para  
pendengar Nya. Mengapa kita tidak mempe-
lajarinya untuk menantang Mu slim agar me-
nemukan jawaban-jawaban mereka sendiri 
dan mulai mempertanyakan posisi mereka 
dihadapan Tuhan? Saya ingin menambah-
kan sebuah catatan untuk menjadi perha-
tian; perumpamaan-perumpamaan disam-
paikan untuk membuat satu atau dua poin 
dan tak boleh dibawa terlalu jauh, sebab hal 
itu dapat menimbulkan salah pengertian. 

Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kesak-
sian anda! “YESUS mengatakan semua hal 
ini dalam perumpamaan kepada kerumu-
nan orang itu, dan tanpa perum pamaan, 
Dia tidak berbicara kepada me reka,” (Matius 
13:34)

Saya mendorong respon anda atas materi 
ini dan akan sangat mengapresiasi se tiap 
saran yang anda tawarkan. Jika anda memi-
liki perumpamaan-perumpamaan, meta-
fora-metafora atau alegori-alegori yang 
menurut anda dapat dipakai sebagai ilus-
trasi, ijinkanlah saya untuk melihatnya. Itu 
dapat digabungkan dalam edisi ber ikut. 

Andreas Maurer

Injil semestinya telah dipahami (setidak nya 
sebagian), sebelum ia dapat diterima. Para 
komunikator Injil harus mengingat bahwa 
kata-kata yang mereka pakai untuk me-
nyampaikan kebenaran spiritual Injil dipin-
jam dari sebuah konteks manusia normal, 
yang berbeda apabila hendak diterapkan 
pada orang, budaya, dan agama yang berbe-
da. Kita dapat memikirkan dengan baik bah-
wa sebuah bahasa religius seperti Tuhan, 
doa, keselamatan, atau kurban, bisa saja 
memiliki arti yang sama dalam konteks-kon-
teks yang lain – tetapi dalam realitas tidak-
lah seperti itu. Adakah cara pengekspresian 
yang lebih baik dibandingkan dengan se-
buah ilustrasi? 

Dalam publikasi ini, saya mempresentasi-
kan sebuah koleksi ilustrasi-ilustrasi yang 
terbukti sangat berguna dalam penginjilan 
kepada orang Muslim. Sebagaimana Yesus 
menggunakan perumpamaan-per um pa ma-
an untuk menjelaskan kebenar an-ke benaran 
spiritual, maka orang Kristen pun harus 
mengaplikasikan hikmat dan memakainya 
pada waktu yang tepat dan dengan cara yang 
tepat. Adalah baik jika orang Kristen tahu 
tentang agama orang Muslim dan mengenal 
ajaran ser ta praktiknya. Pengetahuan ini 
akan mem bantu untuk berkomunikasi 
secara lebih baik. 
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Tuan dan Hamba
atau Bapa 
dan Anak?

GAMBARAN SEKILAS TENTANG TUHAN

 1. Ilustrasi yang mengekspresikan 
  gambaran sekilas tentang Tuhan

Bayangkan seorang penguasa oriental 
yang merasa puas dengan hambanya yang 
sangat jujur dan rajin. Pada suatu hari, 
si tuan menawarkan hak adopsi ke pada 
hamba yang ia kasihi – yaitu untuk menjadi 
anaknya. Dengan sangat bersyukur si 
hamba menerima kehormatan dan hak 
isti mewa seperti itu.  Apakah anda akan 
memilih yang berbeda? 

Relasi antara seorang tuan dan hamba 
sama sekali berbeda dibandingkan de-
ngan relasi antara seorang bapa dengan 
anaknya. Seorang anak adalah bagian 
dari keluarga, hidup dengan orangtuanya 
di rumah mereka, mendapatkan man faat 
dari kekayaan mereka, me nik mati per-
lindungan mereka dan meng harapkan se-
buah warisan dari orang tuanya. Lebih jauh 
lagi, anak tak perlu 
bekerja sebagai 
se orang pekerja, 
men dapatkan gaji 
atau ber usaha un-
tuk men dapatkan 
ke untungan dari  
tu an nya. 

Konklusi: 

Konklusi: 

Ilustrasi ini mengkontraskan relasi yang berbeda 
antara digambarkan Islam (relasi tuan de ngan 
hamba) – dengan Kekristenan (Bapa dengan 
anak). Dalam Quran, Allah mengadakan relasi 
yang didasarkan secara dominan  pada perbua-
tan, sementara dalam Alkitab, Tuhan mencari 
sebuah relasi saling mengasihi (Galatia 4:7; 1 
Yohanes 3:1)



8

-

 

 

 

 

 

A GLIMPSE OF GOD
 

 
 

 
 

 
-

-

-

8 A GLIMPSE OF GOD
 

 
 

 
 

 
-

-

-

8

Ilustrasi ini mengkontraskan relasi yang berbeda antara  
digambarkan Islam (relasi tuan dengan hamba) – dengan  

Hakim dan 
sahabatnya

GAMBARAN SEKILAS TENTANG TUHAN

Seseorang didakwa telah mencuri uang dari 
maji kannya. Baik hakim maupun terdakwa 
menemukan bahwa dahulu mereka adalah 
sahabat dekat di kelas yang sama ketika masih 
sekolah. 

Hal ini terbukti menjadi dilema bagi sang 
hakim. Pria yang ada di hadapannya adalah 
seorang kri minal yang tengah menghadapi 
dakwaan, namun demikian ia juga adalah sa-
habatnya. Merupakan kewajibannya sebagai 
seorang hakim untuk ber diri diatas kebenaran 
atas kasus tersebut dan untuk memberikan 
keputusan yang adil. Ia tak mungkin 
menyatakan pria itu tak bersalah, 
sebab terbukti bahwa ia benar-be-
nar telah mencuri. 

Setelah mempertimbangkan ka-
sus ini, ia pun sampai pada se-
buah solusi yang memuaskan baik 
terhadap hukum maupun terhadap hati 
nuraninya sendiri. Ia menjatuhkan hukuman 
ke pada sahabatnya untuk membayar penalti 
(ganti rugi) yang berat. Namun demikian, kare-
na ia tahu sahabatnya itu tak mungkin mem- 
bayar ganti rugi yang sangat besar seperti itu, 
maka ia membayarnya dari dompetnya  sendi-
ri, dan mengijinkan sahabatnya untuk keluar 
dengan bebas. Dapatkah anda membayangkan 
besarnya ucap an terimakasih yang ia terima 
dari sahabatnya?

Konklusi:
[Islam menolak konsep penebusan. Karena semua manusia 
adalah orang berdosa, maka tak seorang pun yang dapat me-
ne bus dosa siapapun. Ini sesuai dengan Quran sura Al Annaam 
6:164 yang mengatakan: “…Dan tidaklah seorang membuat 
dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya 
sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain.” Tetapi sang Hakim dalam ilustrasi diatas bukan 
seorang berdosa, bahkan ia memiliki kewenangan untuk mem-
bebaskan seorang terdakwa.] Kejadian seperti ini menggam-
barkan apa yang Tuhan (Hakim Yang Maha Adil) telah perbuat 
ketika Ia menebus kita dari hidup kita yang berdosa melalui 
pengorbanan Kristus diatas kayu salib. Kristus yang tak berdo-
sa telah dijadikan berdosa oleh Hakim Yang Maha Adil demi 
menggantikan posisi kita (Yohanes 3:16; 5:24; Roma 5:8; 6:23). 
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita telah menerima 
AnugerahNya dan senantiasa bersyukur kepadaNya?

-
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GAMBARAN SEKILAS TENTANG TUHAN

Shamuel, 
Sang Pangeran Kaukasia

-

 

 

 

 

 

Shamuel adalah seorang pangeran Kausasia 
yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. 
Setelah secara terus-menerus berperang de-
ngan bangsa Turki, maka pada suatu waktu 
ia dan pasukannya mengepung sebuah kota 
di Turki. Sebagaimana kebiasaan mereka, 
atas desakannya ibunya mendampinginya. 
Pada suatu malam ia me rencanakan sebuah 
serang an dadakan, tetapi ternyata musuh 
telah siap – rencana-rencana rahasianya 
te lah dikhianati dan mereka menga lami ke-
kalahan dalam pertempuran itu. Dengan 
pe nuh amarah, Shamuel mengumumkan 
bahwa si pengkhianat akan dihukum de-
ngan seratus cambukan. Dengan penuh 
kerahasiaan serangan kejutan berikut nya 
pun direncanakan, tetapi sekali lagi hal yang 
sama terulang, musuh ternyata te lah me-
ngetahui rencana itu. Namun 
kali ini, pengkhianatnya tertangkap 
yaitu: ibu Shamuel!

Selama tiga hari Shamuel menarik
diri dan hanya berdiam di tenda-
nya. Hal apa yang tepat untuk ia 
lakukan? Jika ia tidak menghukum
ibunya, maka semua orang akan 
mengatakan bahwa tindakannya 
tidak adil. Jika ia menghukum 
ibunya, maka semua orang akan 
berkata: “Sha muel tidak memiliki 

Konklusi: 

Kejadian ini merefleksikan gambar Kristus dengan sangat baik. 
Ia adalah Tuhan dalam wujud manusia, sebagaimana yang 
dapat kita baca di Alkitab (Perjanjian Baru: Yohanes 1:10-12; 
10:28-30; 14:6; Kolose 1:15-20; Ibrani 1:1-3,8-9; Roma 9:5; 2 
Korintus 4:4; 1 Yohanes 5:20; 2 Petrus 1:1; Titus 2:13. Perjanjian 
Lama: Yesaya 7:14; 9:6). Sebagai Tuhan, Ia menjalankan peng-
hakiman yang adil, namun dalam kasih nya yang sempurna, Ia 
menanggung dosa kita dalam diri Nya sendiri – yaitu dosa saya 
dan dosa anda sekalian – dan menderita konsekuensi yang 
mengerikan tetapi adil, di atas kayu salib. Ia harus menang-
gung, bukan hanya penderitaan fisik yang sangat berat, tetapi 
juga semua perasaan malu dan keburukan dari dosa-dosa kita. 

belas kasihan, bahkan ter hadap ibunya 
sendiri!” 

Akhirnya Shamuel sang pangeran Kaukasia 
mun cul dan pasukannya berhimpun diseke-
lilingnya dengan harap-harap cemas, tinda-
kan apa yang akan ia ambil. Dengan suara 
nyaring, Shamuel berkata kepada pasukan-
nya: “Oleh karena pengkhianatan ini kita 
telah kalah dalam dua peperangan, dan se-
jumlah orang dari pasukan kita telah tewas. 
Tidak ada keringanan, pengkhianat harus 
dihukum sesuai dengan yang telah saya pu-
tuskan: seratus kali cambukan! Pengadilan 
yang seadil-adilnya harus dijalankan.  

Ibunya, dengan wajah pucat dan terteror 
pun dibawa ke sebuah lingkaran, dikeliling 
oleh para serdadu. Sementara sang algojo 
mengangkat cambuknya, Shamuel melom-
pat ke depan dan berseru,”Tunggu! Ia ada-
lah ibuku; aku adalah darah dan dagingnya. 
Aku akan menanggung hukuman yang di-
jatuhkan kepadanya.” Setelah melepaskan 
jubahnya ia memberi perintah,”Algojo, jan-
gan sekali-kali mencambukku lebih ringan 
daripada yang engkau lakukan ketika men-
cambuk terpidana yang lain. Lakukan kewa-
jibanmu, cambuklah sekarang.” Cambukan 
demi cambukan menyebabkan punggungn-
ya terluka hebat hingga akhirnya ia jatuh tak 
sadarkan diri. 
Berlawanan dengan semua harapan, ia ma-
sih selamat.
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Ilustrasi untuk 
memberikan pe-
mahaman tentang Yesus Kristus

PEMAHAMAN TENTANG YESUS KRISTUS

 

 
 2.

Gembok 
dan kuncinya

Tak ada orang Kristen atau Mu slim 
sejati yang akan meladeni ide peng-
hujatan bahwa Yesus dilahirkan se-
bagai hasil dari hubungan fisik an-
tara Tuhan dengan Maria. Sebuah 
ilustrasi barangkali dapat menolong 
untuk menghilang kan salah pen-
gertian yang ada dalam diri seorang 
Muslim ketika mendengar istilah: 
“Putra Tuhan” (atau, “Anak Allah”). 

Kutshi dalam bahasa Melayu be-
rarti “Gembok”. Sebuah kunci dise-
but “Ana kutshi” yang secara literal 
berarti, “Anak gembok”. Tak ada 
seorang Melayu pun yang percaya 
bahwa sebuah Kutshi yang berpas-
angan/menikah dengan Kutshi yang 
lain, akan melahirkan Ana kutshi. 

Kata-kata ini mengindikasikan bahwa ada sebuah rela-
si antara sebuah kunci dengan gembok. Keduanya sa-
ling melengkapi satu sama lain dan merupakan bagian 
dari satu sama lain. Sebuah gembok tanpa kunci men-
jadi tidak lengkap dan tidak berguna!

Hal yang mirip bisa kita temukan dalam bahasa Arab 
untuk kata seorang pejalan, yang disebut “Anak jala-
nan”. Ini adalah idiom lokal yang dipahami oleh semua 
orang yang memahami bahasa Arab. Sama halnya 
dengan istilah “Putra Tuhan” yang dipakai oleh orang 
Kristen, ketika merujuk kepada YESUS (Matius 3:16-17; 
11:27; 14:33; Markus 1:1; Lukas 1:35; Yohanes 1:34; 
Kisah Para Rasul 9:2

-
-
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Bagaimana Mungkin YESUS 
menjadi Tuhan?
Pada suatu masa, hiduplah seorang pengua-
sa muda yang dikenal karena kekuasaan dan 
kekayaannya. Setiap orang di kerajaannya sa-
ngat kagum akan hikmat dan keadilannya.

Suatu hari, penguasa muda ini merasa terta-
rik de ngan seorang gadis cantik tetapi miskin. 
Ini adalah cinta pada pandangan pertama. 
Tak ada orang yang menyadari perasaannya – 
bahkan gadis itu sendiri. Tentu saja tidak ada 
penghalang apapun bagi sang penguasa untuk 
menikahi gadis ini dan menjadikan dia sebagai 
ratunya. Tetapi ia ingin memastikan bahwa 
gadis ini tidak akan menikahinya oleh karena 
kekayaan, ketenaran dan kuasanya, tetapi han-
ya karena ia mencintai sang penguasa. 

Hal ini hanya mungkin jika ia hidup dalam 
lingkung an si gadis dan menjadi miskin se-
perti dia. Jika si gadis setuju menjadi istrinya, 
maka ia dapat mengetahui bahwa si gadis 
menikahinya tanpa sebuah motif tersem-
bunyi. Maka ia pun meninggalkan istanan-
ya, mengenakan pakaian yang lusuh dan 
dengan berjalan kaki masuk ke desa si ga-
dis. Tentu saja ia harus mengambil risiko 
bahwa gadis ini bisa saja menolaknya, 
tetapi sang pe nguasa yang masih muda ini 
tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk 
mengetahui apakah sang gadis benar-be-
nar mencintainya. 

Konklusi:

Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan, untuk dapat 
‘berpacaran’ (berelasi)  dengan kita. Ia mencari cinta kita. 
Untuk menolong kita agar kita sanggup memahamiNya, Ia 
telah datang “dalam wujud manusia dan mengambil rupa 
seorang hamba” (Filipi 2:7). Ketika ia memanifestasikan dir-
iNYA di bumi Ia lahir di sebuah palungan, menyembu nyikan 
kekayaan, kuasa dan otoritasnya demi memenangkan cin-
ta kita. Inilah yang dilakukan oleh YESUS sang Immanuel, 
artinya “Tuhan yang beserta dengan kita” (Matius 1:23). 
Meskipun sang penguasa dalam kisah kita memilih untuk 

menjadi salah seorang dari rakyat yang ia perintah, ia masih tetap sebagai penguasa dan tidak kehilangan satu pun dari 
kekuasaan maupun kekayaannya. Demikian halnya dengan Tuhan, ketika Ia menjadi manusia untuk mendapatkan cinta 
kita, Ia masih tetap sebagai Pencipta yang maha kuasa yang memerintah alam semesta. 
[Muslim tak dapat menerima pandangan Allah menjadi manusia. Bagi mereka, jika ini benar maka ini adalah hal yang 
sangat hina yang pernah dilakukan oleh Allah, disamping itu mustahil Allah dapat menjadi manusia. 
Sebenarnya disini yang mereka persoalkan adalah tentang kesanggupan Tuhan, apakah ia sanggup atau tidak sanggup 
untuk melakukannya (menjadi manusia). Padahal Quran sura al Naml 27:7-9 mengisahkan bagaimana Tuhan menam-
pakkan diri kepada nabi Musa dalam wujud suluh api. Jika Tuhan yang maha kuasa pernah menampakkan diri kepada 
manusia dalam wujud suluh api, tentunya tidak sulit bagiNya jika Ia datang dan menampakkan diri kepada ciptaanNya 
dalam wujud seorang manusia, bukan?]
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Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
orang Muslim mengenai Trinitas sulit untuk 
dijawab secara memuaskan. Trinitas ada-
lah istilah teologis yang tidak ditemukan 
di Alkitab, sebagaimana halnya dengan ka-
ta-kata seperti: ‘kekekalan’ atau ‘tidak terba-
tas’ yang sedemikian banyak bertaburan da-
lam Alkitab. Berdasar pada kebenaran yang 
diwahyukan, konsep ini jauh melampaui 
kemampuan manusia untuk memahaminya. 
Karena itu orang Kristen harus berhati-hati 
untuk tidak memberi kesan bahwa mereka 
dapat menjelaskan sesuatu yang tak dapat 
dijelaskan. Trinitas, atau lebih tepat “tiga na-
tur Tuhan” (tak ada kata ini di Alkitab, teta-
pi kata ini mengarahkan pemahaman kita), 
di Perjanjian Baru dibuktikan hanya dalam 
formula “Bapa, Anak dan Roh Kudus”, yang 
menyingkapkan sangat sedikit artinya. 

Perjanjian Lama (PL) memberi lebih ban-
yak informasi. Nama-nama Tuhan yang 
dipakai dalam teks Ibrani adalah ‘El (410 
kali), ‘Elah (426 kali), atau ‘Eloah (45 kali), 
sementara Elohim – bentuk plural dari 
Tuhan – dipakai sekitar 2600 kali. Kalimat 
pertama dalam Perjanjian Lama adalah: 
“Pada mulanya Elohim menciptakan langit 
dan bumi” (Kejadian 1:1). Trinitas juga di-
gambarkan ketika Elohim berkata “Marilah 
Kita menjadikan manusia…” (Kejadian 
1:26), dan dikemudian hari ketika manusia 
membangun Menara Babel, “…marilah Kita 
turun dan mengacaukan bahasa mereka” 
(Kejadian 11:7). 

Kita menemukan sebuah penjelasan dalam 
Perjanjian Baru (Kolose 1:15-20; Ibrani 1:1-3, 

8-9), ketika kita membaca,”karena di dalam 
Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang 
ada di sorga dan yang ada di bumi, yang ke-
lihatan dan yang tidak kelihatan, baik sing-
gasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 
maupun penguasa; segala sesuatu dicip-
takan oleh Dia dan untuk Dia. “dan” … pada 
masa terakhir ini Dia berbicara kepada kita 
di dalam Putra, yang telah Dia tetapkan se-
bagai ahli waris segala sesuatu; melalui-Nya 
pula, Dia telah menjadikan alam semesta.” 
Anak adalah pancaran dari kemuliaan Tuhan 
dan representasi nyata dari keberadaanNya, 
yang menopang segala sesuatu dengan fir-
manNya yang berkuasa.” 

Dalam konteks ini, bentuk plural dari Tuhan 
lebih dari sekedar mendapatkan pembe-
naran. Sebagai tambahan, Kejadian 1:2 
memberi penekanan: “…Roh Elohim me-
layang-layang diatas permukaan air”. 

Ada lebih banyak penyingkapan yang 
diperlihatkan dalam kaitan dengan misteri 
Trinitas melalui Yesaya 63:7-10: “Aku akan 
mengingat-ingat kemurahan TUHAN. …se-
suai dengan segala sesuatu yang TUHAN 
janjikan bagi kita. “Sebab Dia telah men-
gatakan, “Sungguh mereka adalah umat-
Ku, anak-anak yang tidak akan berdusta,” 
maka Dialah Juruselamat (Yeshua) mere-
ka.” “Di dalam kasih-Nya dan di dalam belas 
kasihan-Nya, Dia telah menebus mereka. 
Namun mereka telah memberontak dan 
mendukakan Roh Kudus-Nya.” Di Matius 
1:21-23, Tuhan memberi perintah “…engkau 
akan menamai Dia YESUS (Yeshua), karena 
Ia akan menyelamatkan umatNya dari do-
sa-dosa mereka….mereka akan menamaiN-
ya Immanuel, artinya “Tuhan beserta kita”. 

PEMAHAMAN TENTANG YESUS KRISTUS

Ilustrasi yang
memberikan pemahaman  
tentang Trinitas
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Sebuah analisa kimiawi dari setetes air akan 
menyatakan bahwa itu adalah H2O. Seorang 
ahli fisika akan menguji tetesan yang sama dan 
menyatakan bahwa itu adalah sebuah ben-
da cair. Ahli kimia akan melihat pada es dan 
menga takan bahwa itu adalah es, namun ahli 
fisika akan menga takan bahwa itu adalah ben-
da padat. Dengan sebuah tes dalam sebuah 
tabung penuh uap air, ahli kimia akan mem-
berikan analisa yang sama sebagaimana sebel-
umnya, tetapi ahli fisika sekarang menjawab 
bahwa itu adalah gas! 

Ada beberapa hal yang paralel antara analo-
gi ini dengan Trinitas. Sebagaimana halnya 
air, es atau uap secara konsisten disebut H2O, 
meskipun wujud fisik mereka berbeda-beda, 
maka Tuhan dalam wujud atau manifestasin-
ya yang beragam senantiasa adalah Tuhan. 
Orang dapat mengumpamakan air yang mer-
upakan penopang kehidupan sebagai Bapa 
Sang Pencipta, es yang dapat kita pegang 
dengan tangan kita sebagai Yesus Sang Putra 
Tuhan yang menjadi Juru Selamat, dan uap air 
yang seringkali tidak terlihat tetapi memiliki 

Analogi-Analogi 
yang mendeskripsikan Trinitas

PEMAHAMAN TENTANG TRINITAS

kekuatan, sebagai Roh Kudus yang menyatakan 
Tuhan kepada semua orang yang mencariNya 
dan yang memberikan kuasa kepada semua 
orang percaya untuk dapat hidup dengan be-
nar. Kendati demikian, ketiganya saling berbagi 
hakekat natur yang sama: yaitu TUHAN sendiri!

Formula matematika
Biasanya orang Muslim mengatakan satu di 
dalam tiga dan tiga di dalam satu sebagai se-
suatu yang tidak logis dan tak dapat diterima. 
Mereka memakai formula matematika 1+1+1 
= 3. Namun demikian, kita dapat menyatakan 
bahwa formula ini tidak tepat. 

Dengan logika apa natur Tuhan didefinisikan 
melalui penambahan dan bukan melalui for-
mula-formula lainnya? Kita dapat berargumen 
bahwa sebuah formula perkalian adalah lebih 
tepat untuk mendefinisikan natur Tuhan, dar-
ipada formula penambahan. Kemudian kita 
menulis 1x1x1 dan bertanya, apakah jawab-
nya. Mereka dengan segera dapat melihat 
bahwa jawabnya adalah 1. Dengan cara ini, 
kita dapat memperlihatkan cara berpikir yang 
sempit dan tak dapat diterima yang biasanya 
dilontarkan orang Muslim untuk menentang 
doktrin Trinitas. Hal ini akan menghilangkan 
penghalang argumentatif, yang menutup pe-
mikiran mereka untuk dapat menerima kebe-
naran lebih jauh. 

Analogi-analogi berikut yang mengimplika-
sikan tiga dalam satu
•	 Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, 

tetapi tetap dipandang sebagai satu orang
•	 Matahari terdiri dari terang, panas dan 

materi
•	 Api terdiri dari kayu, panas dan cahaya

 



Konklusi:

Meskipun analogi-analogi ini membawa kita lebih 
dekat untuk dapat memahami Tuhan, pikiran manusi-
awi kita tak mungkin sepenuhnya dapat menjelaskan 
dan memahami tentang Dia. Tetapi kita dapat melihat 
pada Tuhan dan ciptaanNya, yang seringkali memani-
festasikan dirinya dalam wujud Trinitas. 
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 4.PEMAHAMAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Ilustrasi dan alegori-alegori 
yang menjelaskan pandangan 
Tuhan tentang manusia

Alkitab mengatakan tak seorangpun 
sanggup menjalankan perintah-perintah 
Tuhan (Roma 3:23). Kita semua telah me-
langgar hukum Tuhan melalui perbua-
tan, pikiran atau perkataan. Kita tidak 
hidup sesuai dengan Hukum Emas (lihat 
Matius 7:12 dan 22:37-40) disepanjang 
waktu. Kita telah gagal mengikuti standar 
Tuhan. Kita diberitahu bahwa dosa me-
misahkan kita dari Tuhan (Yesaya 59:2).  
Apa pendapat kita mengenai hal ini? 

Tiga dosa
dalam sehari

Dosa itu bukan hanya pemberontakan 
melalui perkataan, pikiran dan perbuatan. 
Tetapi ada juga dosa menghilangkan, yaitu 
ketika kita tidak melakukan hal yang seha-
rusnya kita lakukan, misalnya untuk sung-
guh-sungguh mengasihi tetangga kita! 

Berapa kali dalam sehari anda berdosa?  
Berapa kali dalam sehari anda merasa nya-
man meskipun anda lupa untuk mengikuti 
jalan yang Tuhan maksudkan bagi anda? 
Apakah limapuluh atau seratus kali, atau 
bahkan lebih? Para psikolog akan menga-
takan kepada kita bahwa kita melupakan 
99% dari semua hal salah yang pernah kita 
lakukan. Kita menghilangkannya karena 
perbuatan salah itu memalukan dan tidak 
menyenangkan. 

Anggaplah anda berdosa hanya sepuluh kali atau 
lima kali dalam sehari, atau hanya tiga kali. Anda 
akan hampir sama seperti malaikat! Bayangkan: 
anda tidak pernah memikirkan yang jelek, atau 
emosi anda tidak pernah meledak, atau gagal 
melakukan atau menjadi sebagaimana seharus-
nya anda perbuat terhadap Tuhan dan sesama 
anda. Apakah anda ingin menjadi seperti itu? 
Tetapi meskipun anda berperilaku sebaik itu, 
tetapi tetap saja anda telah melakukan dosa ke-
pada Tuhan lebih dari seribu kali dalam setahun! 
Jika anda hidup hingga usia rata-rata manusia, 
yaitu 70 tahun, maka anda sudah berdosa lebih 
dari 70.000 kali. Coba pikirkan apa yang akan ter-
jadi pada seorang terdakwa di sebuah pengadilan 
kriminal dengan catatan 70.000 kali kesalahan!
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 4.
 
tapi tetap saja andaSebutir telur busuk 
merusak masakan

PEMAHAMAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Ilustrasi dan alegori-alegori 
yang menjelaskan pandangan 
Tuhan tentang manusia

Persepsi umum tentang dosa adalah 
bahwa dosa-dosa “kecil” bukan masalah. 
Namun apapun yang menentang keku-
dusan Tuhan sama sekali bukan hal kecil. 
Dengarkan yang dikatakan YESUS: “kare-
na dari dalam hati seseorang, timbullah 

pikiran-pikiran yang jahat: perzinahan, percabulan, 
pembunuhan, pencurian, keserakahan, kekejian, ke-
licikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, 
keangkuhan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini ke-
luar dari dalam, dan itu menajiskan orang.” (Markus 
7:21-23)

Dosa lebih dari sekedar melakukan pembunuhan 
atau perampokan, dan ia menyerang hal yang pal-
ing mendasar dari kemanusiaan kita. Adalah sangat 
salah jika kita berspekulasi bahwa perbuatan-perbua-
tan baik kita, apapun itu, dapat mengkompensasikan 
kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan.1 Tak se-
orang pun yang ‘cukup baik’ untuk 
memperoleh hak untuk hidup di hadirat 
Tuhan dalam kekekalan. 

 

1 Konsep keselamatan dalam Islam didasarkan pada 
timbangan. Jika perbuatan baik seorang Muslim 
lebih berat, ia dapat pergi ke surga. Sebaliknya jika 
perbuatan buruknya yang lebih berat ia akan pergi 
ke neraka. Tetapi seseorang yang memiliki perbuat-
an baik lebih banyak, tetaplah seorang pendosa. 
Sementara Tuhan itu Maha Kudus dan karena itu 
dosa sekecil apapun harus diganjar dengan hu-
kuman. Itulah sebabnya dalam Islam diajarkan 
bahwa seorang Muslim yang paling saleh sekali-
pun harus pergi ke neraka dulu untuk membayar 
dosa-dosanya, sebelum ia dapat pergi ke surga (Qs 
Maryam 19:71 – “Dan tidak ada seorangpun dari 
padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu 
bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan.”

Pertimbangkan hal ini. Jika kita secara tak 
sengaja mencampurkan 10 telur yang baik 
dengan satu telur busuk, maka kita tidak 
akan menghidangkannya kepada siapa pun, 
bukan? Demikian juga kita tak dapat mem-
persembahkan sebuah hidup yang telah di-
nodai dosa, kepada Tuhan yang kudus dan 
benar.
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Hanya satu 
langkah salah 
membawa pada 
bencana

PANDANGAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Orang Muslim percaya bahwa mereka dapat menghapuskan 
dosa-dosa mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi 
mereka tak punya jaminan bahwa mereka dapat mengha-
puskan bahkan satu dosa pun. Pelajaran berikut akan men-
demonstrasikan bahwa satu dosa saja sudah cukup untuk 
memisahkan manusia dari Tuhan. Roma 3:23 berkata: “…
karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Elohim.” 

Mintalah segelas air kepada seorang Muslim untuk mengi-
lustrasikan sebuah poin. Ketika tak seorang pun ragu untuk 
meminumnya, namun apabila kedalam gelas itu ditambah-
kan setetes racun, pasti tak seorang pun bersedia untuk 
meminumnya. Benar, hanya satu tetes racun dalam sebuah 
gelas tampaknya tidak signifikan – tetapi itu sudah cukup un-
tuk merusakkan semuanya. 

Demikian juga, hanya satu dosa men-
jadikan seseorang tidak mungkin ma-
suk ke firdaus. “Tak satupun yang najis 
yang dapat masuk ke dalamnya, juga 
tak seorang pun yang melakukan hal 
yang memalukan atau tipu daya; teta-
pi hanya mereka yang namanya telah 
ditulis dalam kitab kehidupan Anak 
Domba” (Wahyu 21:27)

Yesus disebut “Anak Domba Elohim” 
(oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes 
1:29). Ia mati sebagai kurban untuk 
dosa-dosa kita. Ia hanya akan mengi-
jinkan datang ke hadiratNya, mere-
ka yang telah menerimaNya dengan 
iman, meminta pengampunan dariNya 
dan berpaling kepadaNya untuk hidup 
yang baru. 
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Bertobat artinya
berpaling

PANDANGAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Dalam perumpamaan tentang anak yang hil-
ang, Yesus berbicara tentang seorang pria yang 
memiiki dua orang anak laki-laki. Salah seo-
rang dari mereka meninggalkan rumah dengan 
membawa bagian dari warisannya, dan meng-
habiskannya di tempat yang jauh. Ketika tak 
ada lagi yang tersisa, ia pun mulai “menyadari 
keadaannya”, dan memutuskan untuk pulang ke 
rumah bapanya dengan perasaan malu. Alkitab 
menyebut tindakan ini sebagai ‘pertobatan’. 

Bagaimana hal itu terjadi? Pria muda itu telah 
membuat sebuah resolusi,”Setelah bangun, aku 
akan pergi kepada ayahku, dan berkata kepadan-
ya: Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan 
di hadapanmu, dan aku tidak layak lagi disebut 
anakmu” (Lukas 15:18). Satu satunya harapann-
ya adalah untuk menjadi pelayan ayahnya, nasib 
yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ke-
laparan di sebuah kandang babi. Banyak orang 
yang membuat resolusi pada saat pergantian 
Tahun tetapi tidak pernah melaksanakannya. 
Untunglah pria muda ini melaksanakan resolusi 
yang ia buat: “Kemudian bangunlah ia dan pergi 
kepada bapanya….” (Lukas 15:20).

Dengan perasaan terkejut, ayahnya yang tak pernah 
berpikir bahwa anaknya itu akan pulang melihat ke-
datangan putranya. Lebih mengejutkan lagi adalah, 
anak yang hilang itu masih dikenali oleh ayahnya 
meskipun kondisinya sedemikian buruk. Sebelumnya, 
si anak pergi meninggalkan rumah ayahnya dengan 
penuh keyakinan, tetapi harapannya akan sebuah ke-
hidupan yang sukses, bahagia dan sempurna ternya-
ta tidak kesampaian. Sekarang ia pulang sebagai seo-
rang yang kotor, bau dan miskin. Meskipun demikian, 
ayahnya berlari untuk mendapatkannya, kemudian 
memeluk dan menciumnya! 

Si Anak bungsu seharusnya mendapatkan amarah 
dari ayahnya setelah pengakuannya itu, tetapi yang 
terjadi, ayahnya memerintahkan hamba-hambanya 
untuk mengenakan jubah terbaik kepadanya (untuk 
menutupi kenajisannya), memasangkan cincin di 
jarinya (kembali menerimanya sebagai anak), dan 
sepatu pada kakinya (hanya orang merdeka yang 
diijinkan mengenakan sepatu). Kemudian ayahnya 
memerintahkan sebuah pesta besar disiapkan,”Kare-
na anakku ini telah mati namun ia hidup kembali; 
ia telah hilang namun didapatkan kembali…” (Lukas 
15:24)

Konklusi

Perumpamaan ini tidak memiliki akhir 
yang sebenarnya. Kita tidak diberitahu 
apakah putra sulung menerima un-
dangan ayahnya atau tidak. Tuhan juga 
memberi kita pilihan untuk menerima 
atau menolak undangannya untuk hid-
up sebagai anak-anak yang mengakui 
dan mengasihiNya sebagai  Bapa. Bapa 
surgawi kita mengetahui situasi dan 
kondisi kita, dan satu-satunya yang 
Ia harapkan adalah agar kita kembali 
kepadaNya dengan hati yang hancur 
karena dosa-dosa kita. 
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Tak seorangpun 
dapat melompati 
bayangannya

PANDANGAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Sebuah perang sipil terjadi di suatu 
tempat di Timur Afrika. Salah satu 
pihak meraih kemenangan dan 
bertekad untuk melenyapkan pihak 
lain. Ketika pihak yang kalah telah 
mencapai pantai Samudera India, 
hanya ada dua pilihan yang menanti 
mereka: kematian lewat belati atau 
berenang. Tetapi berenang kema-
na? India akan menjadi tanah perta-
ma yang ada di seberang samudera. 
Kebanyakan dari mereka berenang 
ke dalam laut dan mulai berenang. 
Sejumlah orang tenggelam setelah 
limapuluh meter, yang lain bere-
nang satu kilometer, yang lainnya 
lagi berhasil berenang hingga lima 
kilometer…tetapi tak seorang pun 
berhasil mencapai India. 

Konklusi

Ilustrasi ini memperlihatkan apa yang akan terjadi 
ketika seseorang berusaha mencapai surga dengan 
perbuatan baik mereka. Cobalah sebagaimana yang 
anda sukai, boleh jadi anda mendapatkan kebaikan 
dengan menjadi seorang yang baik, tetapi tak seorang 
pun yang lebih sedikit dosanya sehingga ia layak untuk 
masuk surga. Boleh jadi semua yang kita lakukan cuk-
up baik, namun itu tidak cukup untuk standar Tuhan, 
yaitu: kesempurnaan! (Matius 5:48). Tetapi sungguh 
mengejutkan, satu opsi terbuka: bahkan jika mu-
suh-musuh kita menyerang dengan belati tanpa belas 
kasihan, Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni kita 
dalam anugerahNya. 
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Seberapa baikkah
cukup baik itu?

PANDANGAN TUHAN TENTANG MANUSIA

Mari kita berasumsi seorang pria berdiri di sidang pe-
ngadilan karena pencurian mobil. Ia berusaha mem-
buat hakim terkesan dengan banyaknya kejahatan yang 
dapat ia lakukan, tetapi tidak ia lakukan. “Tentu saja, 
dengan mempertimbangkan apa yang dapat aku laku-
kan, maka engkau harus membiarkanku pergi dengan 
bebas!” Menurut anda seperti apakah respon dari sang 
hakim?

Konklusi

Ada satu hari yang tidak dapat anda hindari ke-
tika anda berdiri di hadapan Tuhan sang  Hakim 
Tertinggi, dimana anda tidak dapat memberi 
alasan seperti itu. Kekudusan dan kebenaran 
Tuhan menuntut keadilan ilahi berkenaan den-
gan dosa-dosa kita. Satu-satunya harapan bagi 
kita adalah pengampunan yang hanya mungkin 
terjadi melalui penebusan Kristus demi kita. 
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Setiap Muslim tahu konsep halal (diperbolehkan, bersih), 
dan haram (tidak diperbolehkan, najis). Pengetahuan ini 
dapat dipakai untuk menjelaskan makna alkitabiah dari 
dosa. Dalam teologi Islam, ‘dosa’ dibagi dalam: ‘kesalah-
an-kesalahan’, ‘kesalahan-kesalahan kecil’, ‘dosa-dosa be-
sar’ dan ‘dosa-dosa yang mematikan’. Meninggalkan Islam 
atau murtad (irtidad), menyekutukan sesuatu yang lain 
dengan Allah (Syirik), dan ketidakpercayaan (kufr) adalah 
dosa-dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa-dosa lainn-
ya dapat dikompensasikan dengan ‘perbuatan-perbuatan 
baik’ seperti melalui berpuasa di bulan Ramadan, melak-
sanakan lima pilar Islam dan sebagainya. 

Tanyakan pada sahabat Muslim anda, apa yang akan 
ia lakukan jika, pada saat ia pergi ke supermarket, ia 

“Halal”atau “haram”,
bersih atau kotor?

PANDANGAN TUHAN TENTANG MANUSIAGOD›S VIEW OF MAN
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menemukan empat jenis sosis yang 
berbeda untuk dia pilih, sbb:

•	 Jenis yang pertama mengandung 
50% sapi dan 50% babi

•	 Dua jenis berikutnya mengandung 
75% atau 90% sapi, sementara si-
sanya adalah babi

•	 Yang terakhir mengandung 100% 
sapi; hanya kulit bagian luar ter-
buat dari daging babi. 

Apakah ia akan memilih untuk mem-
beli sosis terakhir karena mengandung 
paling sedikit daging babi? Seorang 
Muslim yang taat dengan segera akan 
menjawab bahwa keempat jenis sosis itu 
adalah haram. Tidak ada perbedaan bera-
pa persen yang mengandung babi, atau 
apakah sosis itu hanya kulitnya saja yang 
dibuat dari usus babi. Semua sosis yang 
mengandung babi dianggap haram!

Konklusi

Hal yang sama dapat diaplikasikan pada dosa! 
Tuhan mengatakan setiap dosa adalah Haram 
dan membuat kita menjadi najis dihadapan  
Tuhan! Ia tidak akan mengijinkan satupun 
yang najis untuk masuk ke surga atau firdaus 
(Wahyu 21:27). Alkitab mengajarkan bahwa 
kita semua adalah orang berdosa. Kita semua 
memiliki kecenderungan untuk melakukan 
banyak kesalahan. Karena itu, kita semua 
membutuhkan penebusan atas dosa-dosa 
kita (Roma 3:23-24).
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Kebanyakan Muslim percaya bahwa per-
buatan-perbuatan baik dapat membersih-
kan atau membatalkan perbuatan-perbua-
tan buruk, tetapi Alkitab tidak setuju dengan 
pemahaman seperti itu (Roma 3:23; Efesus 
2:8-9). Ilustrasi berikut menggarisbawahi 
prinsip ini:

Misalnya anda menyiapkan sepiring nasi 
briyani (dengan rempah-rempah kari yang 

“Halal”atau “haram”,
bersih atau kotor?

Dapatkah perbuatan  
baik membatalkan perbuatan  
buruk?
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Konklusi 

Dengan cara yang sama, kita tak mungkin menjadi bersih dengan menam-
bahkan perbuatan-perbuatan baik kepada hidup kita. Sama halnya de ngan 
ketika kita bereaksi negatif terhadap kontaminasi, Tuhan juga pastilah 
membenci dan menolak kenajisan yang telah mengkontaminasi kita (dosa). 
Hanya dengan anugerah Tuhan kita dapat dimurnikan.

kuat), dan kemudian menemukan bahwa 
ada seorang yang usil telah merusakkann-
ya dengan menambahkan bumbu-bumbu 
yang mengakibatkan nasi briyani itu terasa 
menjijikkan. Apakah anda sanggup merubah 
makanan yang telah terkontaminasi seperti 
itu menjadi makanan yang dapat diterima, 
dengan menambahkan nasi dan ayam halal 
yang lebih banyak?
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Ilustrasi dan Alegori 
Yang Dapat
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5.
MEMAHAMI PENEBUSAN

Korban (sacrifice) dan  
Kurban (Qurban)

Korban:
Setelah Adam dan Hawa berdosa di ta-
man Eden, Tuhan dalam kasih dan kemu-
rahan-Nya memberi jalan agar dosa-dosa 
umat-Nya dapat diampuni, yaitu dengan 
mengorbankan hewan sebagai pengganti; 
hewan mati menggantikan orang yang ber-
dosa. Korban-korban ini dimaksudkan se-
bagai simbol dari “korban sempurna” yang 
akan datang, yang diutus Tuhan. Misi Nabi 
Yesus  adalah untuk mati disalib sebagai kor-
ban yang sempurna dan yang terakhir, sekali 
untuk selamanya (Ibrani 7:27, 9:28, 10:14, 
10:18).

Sebuah Cek tidak bernilai jika belum diuang-
kan, bahkan tidak berguna. Demikian pula 
halnya dengan korban hewan yang ditetap-
kan dalam Perjanjian Lama. Setelah Kristus 
mati bagi kita orang berdosa (seperti yang di-
jelaskan dalam Perjanjian Baru), korban-kor-
ban selanjutnya tidak lagi diperlukan. 

Daud dalam Mazmur 
bernubuat mengenai 
Kristus: 
“Kurban dan persem-
bahan sajian tidak
Engkau ingini, Engkau
telah membuka kedua 
telinga untukku, 

Engkau tidak menuntut persembahan ba-
karan dan persembahan penghapus dosa. 
Lalu aku berkata, “Lihatlah aku datang; 
... aku suka melakukan kehendak-Mu, ya 
Elohimku..”  (Mazmur 40:7-9.  

Mengenai Kristus, Yesaya berkata: 
“Seperti domba, kita semua telah tersesat, 
kita masing-masing telah berbalik menurut 
jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menim-
pakan kepadanya kejahatan kita semua” 
(Yesaya 53:6). 

Perjanjian Baru mengatakan kepada kita:
“Sebab, Kristus juga telah menderita kare-
na dosa-dosa sekali untuk selamanya, yang 
benar ganti yang tidak benar, supaya Dia 
dapat mendekatkan kita kepada Elohim... “ 
(1Petrus 3:18). 

Melalui iman kepada pengorbanan Kristus, 
kita dapat diselamatkan dari dosa dan peng-
hukuman karena dosa tersebut. Kini, korban 
yang diharapkan Tuhan dari para pemercaya 
adalah korban persembahan pujian (Ibrani 
13:15,16).
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Kurban: 
Dalam Kamus Islam oleh Thomas Patrick 
Hughes, dijelaskan sebagai berikut: 

“Lit. “Mendekati”. Istilah yang digunakan da-
lam Quran dan tradisi untuk persembahan 
atau korban. Sura 5:27 ‘... ketika keduanya 
(Kain dan Habil) mempersembahkan kor-
ban.. ’Istilah ini berkaitan dengan kata Ibrani 
“Corban”, yang berarti sesuatu yang dipisah-
kan bagi Tuhan (Markus 7:11)”.

Sejak Muhammad berhubungan dengan 
orang-orang Yahudi Medinah, ia menafsir-
kan ulang persembahan-persembahan pa-
gan di bawah terang kitab-kitab suci orang 
Yahudi. Ini menjelaskan mengapa orang 
Muslim memberikan persembahan Qurban 
setiap tahun pada waktu yang sama den-
gan perayaan Hari Penebusan orang Yahudi. 
Bahkan, ketika Muhammad kemudian men-
jauhkan dirinya dari orang Yahudi, makna 
lain diberikan kepada korban persembahan 
(lihat Sura 22:37):

“Daging-daging unta dan darahnya itu 
sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) 
Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang 
dapat mencapainya. Demikianlah Allah te-
lah menundukkannya untuk kamu supaya 
kamu mengagungkan Allah terhadap hi-
dayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat 
baik.”

Seorang Muslim mungkin akan bertanya, 
“Mengapa Yesus harus mati di kayu salib 
demi orang lain? Masakan seorang nabi ha-
rus mati untuk orang berdosa?” 

Orang Muslim mengalami kesulitan untuk 
menerima bahwa misi Yesus adalah untuk 
datang ke dalam dunia dan akhirnya mati 
sebagai korban di kayu salib. Bagi mereka 
adalah tidak masuk akal bila Tuhan meng-
hukum seseorang untuk menggantikan kita.

MEMAHAMI PENEBUSAN

Kita dapat bertanya pada orang Muslim, 
“Apakah anda mempersembahkan Qurban? 
Sesungguhnya apakah maknanya bagimu?” 
Orang Muslim mungkin akan menjawab, 
“Itu adalah perayaan untuk memperingati 
Ibrahim, karena dalam ketaatannya kepada 
perintah Tuhan, ia bersedia mengurbank-
an putranya!” Adakah makna lain dalam 
berkurban?

Konklusi
Tuhan sendiri menyediakan seekor domba bagi 
Abraham sebagai pengganti putranya. Putra 
Abraham diluputkan dari maut; domba terse-
but mati menggantikannya. Ini menggambarkan 
dengan jelas mengapa Yesus datang ke dalam 
dunia! (Kejadian22:1-19). Tuhan mengambil rupa 
manusia demi tujuan yang mulia dan besar. Ia 
meninggalkan kediaman-Nya dalam kemuliaan 
dan dilahirkan dalam kandang yang hina. Ia men-
jalani hidup yang sempurna dan tanpa dosa. Ia 
memberikan pengajaran-pengajaran yang luar 
biasa. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang 
hebat. Akhirnya, Ia tiba di akhir hidup-Nya, pada 
saat yang menjadi tujuan kedatangan-Nya: untuk 
mati sebagai kurban di salib demi dosa-dosa kita 
(Yohanes 12:23-28; 19).
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Abraham Menerima  
Kurban Dari Tuhan

Pada Hari Raya Muslim Idul Adha, mereka 
mengingat pengorbanan yang harus dilakukan 
Abraham, yaitu mengurbankan putranya ke-
pada Tuhan. Orang Muslim harus diingatkan 
bahwa adalah penting bagi Abraham untuk 
benar-benar taat. Ini termasuk bukan hanya 
mempersembahkan putranya, melainkan me-
nerima persembahan korban dari Tuhan yaitu 
seekor domba menggantikan putranya. Kita 
sangat bersyukur karena Abraham dan putra-
nya sangat setia dan tunduk kepada perintah 
Tuhan. Kiranya setiap kita memiliki iman sep-
erti Abraham dan hanya menerima korban 
persembahan yang diberikan Tuhan.

Kita juga sangat bersyukur karena Tuhan 
menyediakan tebusan yang besar bagi putra 
Abraham. Mereka benar-benar memercayai 
Tuhan sebelum ia mengangkat pisaunya un-
tuk membunuh putranya sendiri. Pada saat itu 
Abraham diinterupsi oleh Tuhan, dan tebusan 
besar dinyatakan di depan matanya. Abraham 
percaya bahwa tebusan tersebut adalah tebu-
san yang tepat dan dapat diterima oleh Tuhan, 
karena Tuhanlah yang menyediakannya.

MEMAHAMI PENEBUSAN

Konklusi

Tidak seorangpun dari kita yang lebih besar 
daripada Abraham. Setiap kita harus yakin 
bahwa jika Tuhan telah menyediakan tebusan 
yang besar bagi kita, maka Ia telah membuka 
mata kita agar dapat melihatnya. Jika tidak ya-
kin, kita harus meminta Tuhan membuka mata 
kita agar dapat menunjukkan pada kita kurban 
yang benar yang diberikan Tuhan, oleh karena 
hanya kurban inilah yang dapat diterima oleh 
Tuhan. Kiranya Tuhannya Abraham menuntun 
dan memberkati kita semua!!
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Phillip II (Raja Spanyol, 1527-1598) mengu-
tus Duke Alba untuk mematahkan kekerasan 
hati bangsa Belanda, dan menundukkannya 
di bawah kendalinya. Dengan perintah dari 
Duke untuk mengambil-alih Rotterdam, 
Count de Bossu berupaya menggunakan 
akal bulus untuk menaklukkannya. 
Ia memanggil Walikota dan para Anggota 
Dewan Rotterdam untuk meyakinkan me-
reka bahwa ia tidak berniat menaklukkan 
kota itu. Yang ia harapkan hanyalah bukti 
kesetiaan kota tersebut bahwa mereka akan 
membuka Gerbang Selatan dan mengijink-
an satu detasemen kecil tentara berba-
ris memasuki kota tersebut dan keluar di 
Gerbang Utara. Kemudian ia dapat mengi-
rim pesan kepada Raja yang menjamin ke-
setiaan dan ketaatan Rotterdam. Walau ada 
kecurigaan dari beberapa orang, Gerbang 
Selatan dibuka dan satu detasemen kecil 
tentara Spanyol pun masuk.  
Namun demikian, secara tersembunyi ada 
pasukan yang jauh lebih besar yang berge-
gas masuk ke gerbang dan mulai membakar 
bangunan-bangunan dan membunuh seti-
ap penduduk yang menghalangi jalan me-
reka. Di tengah-tengah teriakan teror, para 
penduduk yang ketakutan mencari tempat 
berlindung. Banyak orang berkumpul dalam 
sebuah rumah yang besar dan mengunci 
pintu-pintu kayu pekarangan. Setiap kamar 
di rumah itu terisi penuh, dan semua orang 
harus benar-benar tidak bersuara. Bayi-bayi 
ditenangkan agar diam dan tertidur; 
anak-anak yang lebih besar dilarang 
bersuara. Teror mence- kam orang-
orang yang menantikan d a t a n g n y a 
maut atau menanti- kan jawaban 
Tuhan atas doa-doa mereka. 
Ide cerdik terlintas di benak sess-
benak seorang. Ia men- gambil seekor 

domba dari halaman, menyembelihnya dan 
membiarkan darah domba itu mengalir kelu-
ar dari bawah pintu gerbang rumah, menuju 
ke pasar yang ada di luar. Kebisuan mence-
kam saat mereka menanti apa yang akan ter-
jadi kemudian. Teriakan dan jeritan terdengar 
semakin mendekat, dan tidak lama kemudi-
an sebuah pukulan besar menghantam pin-
tu-pintu kayu yang membuatnya berdecit 
dan berderak. Namun sang Kapten kemudian 
berkata, “Jangan buang waktu kalian – peker-
jaan (pembantaian) telah selesai! Lihatlah 
genangan darah itu! Lanjutkan perjalanan!” 
Setelah kira-kira sejam berlalu, orang-orang 
Spanyol mengundurkan diri dari Rotterdam 
yang telah menjadi puing-puing. Seribuan 
pria, wanita dan anak-anak keluar dari rumah 
itu (yang kemudian dinamakan Rumah Seribu 
Teror) – mereka diselamatkan oleh darah 
anak Domba! 

Konklusi

Kisah-kisah yang mengilustrasikan Injil seperti ini sangat tepat untuk 
menyampaikan pesan Injil yang besar. Banyak di antara kita akan me-
nyadari betapa insiden ini memperjelas kematian Kristus ketika Ia men-
jadi pengganti bagi kita dan menjadi Juruselamat kita. Anak Domba di 
Rotterdam tidak mempunyai pilihan atau kehendak lain berkenaan de-
ngan takdirnya. Tuhan Yesus memiliki keduanya, tetapi Ia berkata (sebe-
lum penderitaan-Nya): “... Bukanlah kehendak-Ku, melainkan biarlah ke-
hendak-Mu yang jadi” (Lukas 22:42). Ia dengan sukarela menggantikan 
tempat para pendosa dan mati agar kita hidup. 



26  

 
 

 

-

-

-
  

6.

 

 

-

-

Seorang penyelam mutiara yang lanjut usia 
di Pantai Timur India memutuskan meng-
gunakan sisa hidupnya untuk menyiapkan 
diri ber-reinkarnasi (sesuai dengan doktrin 
Hindu). Ia berencana untuk berjalan dengan 
berlutut ke kota suci Benares, di tepi sungai 
suci Gangga. Ia bersahabat dengan seorang 
Kristen yang diundangnya untuk perjamuan 
makan terakhir. Sebagai teman karib, ia ingin 
menghabiskan malam itu berdua de ngannya. 
Setelah makan, si penyelam itu men ceritakan 
rencana ziarahnya kepada si Kristen yang be-
rusaha membujuknya untuk tidak melakukan 
hal itu. “Lututmu akan terluka dan engkau 
akan mati karena infeksi”, katanya. “Jika aku 
mati dalam perjalananku ke Gangga yang 
suci, jiwaku akan mendapat kan upah yang 
pantas”, si penyelam itu men jelaskan. 

Kemudian, sebelum temannya pulang, si 
penyelam menggeser sebuah lemari berlaci 
dan menggulung sebuah kasur di bawahn-
ya, dan membuka sebuah tempat persem-
bunyian rahasia. Ia mengeluarkan sebuah 
bungkusan kecil dan membukanya di bawah 
sinar remang-remang lampu minyak dan ter-
lihatlah sebuah mutiara yang besar dan 
sangat indah! “Engkaulah satu-satunya 
orang yang sangat berarti bagiku. Aku 

SANG
PENYELAM 
MUTIARA

MEMAHAMI PENEBUSAN

ingin engkau memilikinya”, ujar si penyelam. 
“Tetapi mutiara itu sangat mahal harganya. 
Aku tidak dapat menerima pemberian se-
perti itu”, kata si Kristen. 

Mata si penyelam meredup. Ia berkata, 
“Aku mempunyai seorang putra. Ia adalah 
penyelam terbaik di sepanjang pantai ini. 
Ia dapat menyelam lebih dalam dan lebih 
lama daripada kami semua. Suatu hari kami 
sedang menyelam dan cuaca sangat baik. 
Aku tinggal di perahu sementara ia menye-
lam, mencongkel tiram dan membawanya 
ke permukaan. Kemudian aku akan mem-
bukanya dengan pisauku. Lalu terjadilah! 
Ia melihat sebuah tiram yang sangat besar 
jauh di dalam laut. Oleh karena tiram itu 
menempel kuat di bunga karang, ia ber-
usaha melepaskannya. Waktu sudah habis, 
tetapi ia berkeras. Setelah ayah yang sangat 
kuatir menanti dengan sangat lama, putra-
nya muncul ke permukaan, darah keluar dari 
mulutnya. Paru-parunya pasti telah pecah, 
ia mati di tanganku. Aku menemukan muti-
ara ini dalam cangkang tiram itu. Aku tidak 
akan pernah menjualnya. Mutiara ini terlalu 
berharga bagiku”. “Tetapi mutiara itu pasti 
sangat mahal harganya, tidak bisakah aku 
membelinya darimu? Setidaknya ijinkan aku 
memberimu sesuatu sebagai gantinya, mi-
salnya seratus Pound”, bujuk temannya.

Si penyelam tua menjadi marah. “Engkau 
ingin membayarku dengan seratus Pound 
tidak berguna untuk sesuatu yang telah 
merenggut nyawa anakku? Tidak! Mutiara 
ini tidak dijual! Tetapi aku ingin memberinya 
padamu sebagai sebuah hadiah”. Si Kristen 
menjawab, “Tidakkah kau lihat? Engkau 
berusaha membayar kepada Tuhan untuk 
sesuatu yang telah merenggut nyawa Putra-
Nya, yaitu dosa-dosamu. Tidakkah menurut-
mu engkau telah menghina Tuhan dengan 
berusaha membayar sesuatu yang tidak ter-
nilai harganya?”

Konklusi

Si penyelam mutiara memahami maksudnya. Ia 
membatalkan rencananya untuk berjalan dengan 
berlutut ke Benares, alih-alih ia menerima pembe-
rian Tuhan, yaitu pengampunan atas dosa-dosanya!
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Geografi

Kebanyakan peristiwa terjadi di lokasi-lo-
kasi yang telah dikenal pada peta, bahkan 
hingga saat ini. Kota-kota, gunung-gunung, 
lembah-lembah dan sungai-sungai tertentu 
seringkali disebutkan dalam Alkitab.

Sejarah 

Kebanyakan peristiwa terjadi dalam peri-
ode waktu yang dikenal dengan kaitan-kai-
tan yang pasti terhadap peristiwa-peristiwa 
dan orang-orang yang juga dikenal, dan 
yang di dalamnya ada banyak informasi 
dari sumber-sumber sekuler. Banyak peris-
tiwa dilaporkan secara kronologis, sehingga 
memudahkan kita untuk mengikuti perbua-
tan dan tindakan Tuhan serta orang-orang 
yang terlibat di dalamnya. Ini menghasilkan 
pemahaman yang akurat mengenai sikap 
dan tindakan-tindakan Tuhan yang khusus 
dalam berbagai keadaan.

Nubuat 

Banyak nubuat telah digenapi dan berkaitan 
dengan peristiwa-peristiwa spesifik yang 
telah dikenal. Nubuat-nubuat dengan presi-
si akurat berkenaan dengan berkat dan pen-
ghukuman di masa depan yang masih akan 
datang di dalam kekekalan. 

Konklusi

Oleh karena itu kita mempunyai bukti rasion-
al bahwa kita dapat bersandar pada kebenaran 
Alkitab. Bacalah nubuatan yang telah dikatakan 

Alkitab: Firman Tuhan; 
Kebenaran

Tiga Sidik Jari 
Tuhan Pada Teks 
Alkitab

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

mengenai Yesus antara 1000-700 SM dalam 
Perjanjian Lama dan bagaimana hal itu digena-
pi dalam diri Yesus seperti yang dilaporkan oleh 
Perjanjian Baru. Sebagai tambahan, mari kita 
melihatnya dalam kehidupan Yesus sendiri dalam 
Perjanjian Baru. 

 

Konklusi

Oleh karena itu kita mempunyai bukti rasion-
al bahwa kita dapat bersandar pada kebe-
naran Alkitab. Bacalah nubuatan yang telah 
dikatakan mengenai Yesus antara 1000-700 
SM dalam Perjanjian Lama dan bagaimana 
hal itu digenapi dalam diri Yesus seperti yang 
dilaporkan oleh Perjanjian Baru. Sebagai 
tambahan, mari kita melihatnya dalam ke-
hidupan Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru. 
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Peristiwa-Peristiwa 
Mengenai YESUS 
dan Kapan Dinubuatkan
Peristiwa-peristiwa mengenai 
Yesus  
dan waktu dinubuatkan

Nubuat 
Perjanjian Lama

Penggenapan 
Perjanjian Baru

Tempat kelahiran Mesias dan pra 
eksistensi-Nya (700 SM)

Mikha 5:2 Lukas 2:4-7

Kelahiran-Nya oleh perawan 
(700 SM)

Yesaya 7:14 Matius 1:18-23

Keilahian-Nya (700 SM) Yesaya 9:6 Matius 1:23

Waktu kedatangan-Nya (500 SM) Daniel 9:24 Galatia 4:4

Ia akan datang untuk menye-
lamatkan dan memulihkan (700 
SM)

Yesaya 53:3-6 Matius 1:21; Lukas 
18:40-43; 19:10

Nama Sang Mesias (700 SM) Yesaya 49:1-8 Matius 1:21

Penderitaan dan penyaliban-Nya Yesaya 53; Mazmur 
22:1-18

Matius 27:33-50; 
Yohanes 18:36-19:37

Pemakaman-Nya Yesaya 53:9 Matius 27:60

Kebangkitan-Nya Mazmur 16:8-11 Kisah Para Rasul 2:25-32

Kenaikan-Nya Mazmur 110:1 Kisah Para Rasul 1:6-11; 
Ibrani 1:13

ALKITAB: FIRMAN TUHAN
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YESUS SANG NABI
(Ulangan 18:15-22)

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

  

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Yesus lebih dari sekadar seorang nabi, melaink-
an juga disebut Sang Nabi (Yohanes 1:45; 6:14-
15; Kisah Para Rasul 3:18-27, 7:37, 52) yang 
kedatangan-Nya telah dinubuatkan 1500 tahun 
sebelumnya (Ulangan 18:15-22). Mari kita men-
guji bagaimana mendeteksi seorang nabi Tuhan 
yang sejati:

Anda dapat bertanya pada diri anda sendiri, 
“Bagaimana kita dapat mengetahui apakah 
suatu pesan (yang disampaikan nabi) bukan 
berasal dari Tuhan?” Jika apa yang dinyatakan 
oleh seorang nabi di dalam nama YHWH tidak 
terjadi atau tidak menjadi kenyataan, maka pe-
san itu bukan berasal dari mulut Tuhan. Nabi itu 
telah berbicara secara berlebihan. Janganlah 
takut terhadapnya (Ulangan 18:21-22).

Seorang nabi adalah orang yang bernubuat se-
cara tepat (Yesaya 41:21-23; 44:7; 45:21; 46:10; 
48:3, 5-6). Beberapa nubuat berisikan peris-
tiwa-peristiwa yang akan digenapi beberapa 
abad kemudian. Hukuman mati bagi seorang 
nabi palsu tidak ada artinya jika pada saat orang 
mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi 
palsu ternyata ia sudah meninggal atau sudah 
lanjut usia! Oleh karena itu ia juga harus dapat 
menubuatkan peristiwa-peristiwa yang dapat 
diverifikasi dalam masa hidupnya.

Yesus membuat nubuat-nubuat jangka pendek 
yang menjadi kenyataan

•	 Sebuah pohon Ara dikutuk (Matius 21:18-
22; Markus 11:12-21) dan mati tidak lama 
kemudian

•	 Penyangkalan Petrus (Matius 26:31-35; 
69-75)

•	 Anak perempuan Yairus dibangkitkan dari 
kematian (Markus 5:21-43)

•	 Hamba seorang perwira Roma disembuhkan 
(Matius 8:5-13)

•	 Ikan di sisi kanan perahu (Yohanes 21:6)
•	 Seekor ikan dengan koin di mulutnya 

(Matius 17:27)

•	 Lazarus dibangkitkan (hanya tertidur – 
Yohanes 11:1-14)

•	 “... kamu akan menemukan seekor kele-
dai...” (Matius 21:2)

•	 Yesus akan mati selama tiga hari dan kemu-
dian dibangkitkan (Matius 12:38-40)

•	 “Seorang Penolong yang lain” akan diutus 
(Yohanes 14:16-17)

•	 “... Dalam beberapa hari kamu akan di-bap-
tis oleh Roh Kudus” (Kisah Rasul 1:5; 2:1-4)

•	 “... Kamu akan menerima kuasa bila Roh 
Kudus turun ke atasmu” (Kisah Rasul 1:8; 
2:1-4)

Nubuat-nubuat jangka menengah yang men-
jadi kenyataan 

•	 Yesus akan ditolak oleh para pemimpin ag-
ama, menderita banyak hal, diserahkan ke 
tangan manusia dan dibunuh – dan setelah 
tiga hari bangkit kembali (Markus 9:31; 
Markus 15-16)

•	 “... Aku akan menjadikanmu penjala manu-
sia” (Matius 4:19-20)

•	 Bait Suci di Yerusalem akan dibiarkan 
ter-bengkalai dan hancur (Matius 23:38; 
24:2)

•	 Celaka akan datang pada kota-kota yang ti-
dak bertobat, yakni Kapernaum, Betsaida, 
dan Korazin (Matius 11:20-24)

•	 Yesus akan dikenang melalui Sakramen me-
morial yang baru (Lukas 22;19 – Perjamuan 
Malam Terakhir)

•	 Gereja akan bertumbuh dengan cepat 
dan jadi besar, seperti biji sesawi (Matius 
13:31-32)

Nubuat-nubuat mengenai masa depan 
yang masih jauh

•	 Yesus berbicara mengenai banyak peristiwa 
di masa depan dan penghakiman, teruta-
ma dalam Matius 23-25
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Firman Tuhan
Yang Benar

Mengapa ada empat (laporan) Injil? Kadangkala 
orang Muslim tidak mengerti mengapa ada em-
pat Injil. Ilustrasi berikut ini dapat menolong un-
tuk mengklarifikasi isu tersebut:

1.   Para saksi dalam sebuah kasus di pengadilan

Dalam mengadili sebuah kasus, Hakim menden-
garkan keterangan dari empat saksi berbeda agar 
ia dapat memperoleh kebenaran mengenai kasus 
tersebut. Mari kita berasumsi ada dua contoh 
yang berbeda:

Contoh 1: Saksi pertama menyampaikan kisahn-
ya selama 15 menit. Saksi kedua mengatakan hal 
yang sama, kata demi kata, juga selama 15 menit. 
Saksi ketiga dan keempat juga menyampaikan ki-
sah yang sama.

Contoh 2: Hakim menginterogasi keempat saksi, 
tetapi saksi pertama hanya 10 menit, saksi kedua 
20 menit dengan detil tambahan, saksi ketiga han-
ya 5 menit dan yang keempat memerlukan waktu 
14 menit. Masing-masing menceritakan insiden 
yang sama namun dengan versi mereka sendiri.

Konklusi: Bagaimana anda akan bereaksi jika anda 
adalah Hakim dalam kedua contoh di atas? Sudah 
tentu anda akan merasa curiga akan kebenaran 
laporan para saksi dalam contoh yang pertama. 
Dalam contoh kedua, kita memiliki 4 orang saksi 
yang menceritakan kebenaran dengan perkata-
an mereka sendiri, dan dari sudut yang berbeda. 
Dalam Alkitab, Tuhan memberi kita laporan 4 Injil 

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

yang masing-masing memberikan penekanan 
sendiri. Dalam tiap Injil, kita melihat kebenaran 
dipresentasikan dari sudut-sudut yang berbeda. 

2.   Para saksi dari sebuah kecelakaan mobil

Seorang pejalan kaki meninggal dalam kecelakaan 
mobil. Di pengadilan, 4 orang dipanggil untuk ber-
saksi. Salah satunya berada di dalam mobil itu 
ketika kecelakaan terjadi. Saksi lainnya berdiri di 
sudut jalan dan melihat, sedangkan saksi keempat 
adalah seorang petugas polisi yang menginvesti-
gasi kasus tersebut. Ketika mereka semua ber-
saksi dengan benar mengenai peristiwa tersebut, 
walaupun dari berbagai sudut yang berbeda, ke-
benarannya tidak diragukan lagi.

Konklusi: Dalam Hukum Taurat (Bilangan 35:30; 
Ulangan 17:6) dan pengajaran Yesus (Matius 18:16) 
dikatakan bahwa setiap perkara (legal) harus “dipas-
tikan oleh kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi”. 
Berkenaan dengan Injil, Tuhan memandang leb-
ih baik untuk memberikan 4 orang saksi, yaitu 
Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Siapa yang 
berani meragukan kebenaran dari laporan-lapo-
ran mereka?

Konklusi: Bagaimana anda akan bereaksi jika 
anda adalah Hakim dalam kedua contoh di atas? 
Sudah tentu anda akan merasa curiga akan ke-
benaran laporan para saksi dalam contoh yang 
pertama. Dalam contoh kedua, kita memiliki 4 
orang saksi yang menceritakan kebenaran den-
gan perkataan mereka sendiri, dan dari sudut 
yang berbeda. Dalam Alkitab, Tuhan memberi 
kita laporan 4 Injil yang masing-masing mem-
berikan penekanan sendiri. Dalam tiap Injil, kita 
melihat kebenaran dipresentasikan dari sudut-
sudut yang berbeda.
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Orang Muslim mengklaim bahwa Alkitab telah 
diubah selama periode ratusan tahun. Barulah 
pada kemunculan Quran (655 M) Tuhan akhir-
nya mengintervensi dan menghentikan pe-
malsuan. Mengapa Tuhan harus menunggu 
selama itu?

Sumber-sumber Islam

•	 Muslim biasanya menolak apa yang dika-
takan oleh para sarjana Alkitab tentang 
Alkitab. Mereka mengatakan bahwa para 
sarjana Alkitab itu adalah bagian dari orang-
orang Kristen yang secara terus menerus 
telah mengkorupsi Alkitab

•	 Orang Muslim ingin menghancurkan iman 
seorang Kristen dan mengalahkan orang-
orang Kristen yang tidak mema hami Al-
kitab mereka (Muslim yang berusaha 
me mualafkan orang Kristen/Non Muslim 
mempelajari banyak bagian Alkitab (hal-
hal yang mereka anggap sebagai kesalah-
an) dengan tujuan untuk mem buat orang 
Kristen menjadi bingung sehingga pada 
akhir nya mereka jadi tidak percaya. 

•	 Adalah penting untuk mengkonfrontir 
Muslim dan memberitahu mereka bahwa 
mereka harus jujur mengenai pendekatan 
mereka terhadap Alkitab dari sumber-sum-
ber Islami mereka.

•	 Dari sejarah Islam, ada perdebatan apakah 
Quran telah dijaga tanpa salah atau tidak. 
Perdebatan ini terjadi di kalangan Syiah dan 
juga di kalangan Muslim Sunni.

•	 Hari ini, ketika Muslim berbicara menge-
nai Quran, mereka dengan sengaja te lah 
menyensor sumber-sumber sejarah mereka.

•	 Muslim berkata, “kami memiliki sebuah 
Qur an yang sempurna dan setiap orang 
mem percayainya dan tak ada orang yang 
menen tangnya.

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Pemakaian Qur’an

•	 Penting bagi seorang Kristen untuk me-
makai Quran ketika mereka ditentang men-
genai Alkitabnya, karena Quran adalah otor-
itas bagi seorang Muslim.

•	 Muslim berkata bahwa Alkitab telah diko-
rupsi. Kita ingin memperlihatkan pada me-
reka bahwa Quran tidak pernah mengatakan 

Sebuah Argumen 
Terhadap Pemalsuan 
Alkitab

Konklusi: 

Mengapa si Tuan tanah atau si pemilik rumah 
menunggu begitu lama untuk menjadi bijak? 
Demikian pula kita dapat bertanya: Apakah 
Tuhan memandang dari kejauhan saat keli-
ma kitab Musa, Mazmur, dan Perjanjian Baru 
dipalsukan? Apakah Ia baru terbangun untuk 
melindunginya ketika Quran muncul 600 tahun 
setelah Kristus? Ini tidak masuk akal! Tuhan 
selalu melindungi firman-Nya yang kekal dan 
inilah yang ada di tangan kita: Alkitab senan-
tiasa otentik dan tidak berubah!

de mikian.
•	 Berbeda dengan 

apa yang orang 
Muslim katakan 
tentang Alkitab, 
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Quran sebaliknya mengatakan hal-hal yang 
sangat positif mengenai Alkitab. Karena itu 
posisi Muslim tidak konsisten dengan kitab 
suci mereka.

•	 Itulah sebabnya mengapa penting untuk 
mengetahui apa yang dikatakan oleh Quran 
mengenai Alkitab dan memakainya ketika 
Alkitab ditantang. Masalahnya adalah bah-
wa posisi Muslim sesuai dengan apa yang 
Quran katakan mengenai subyek ini:

•	 Quran menunjuk pada Alkitab sebagai kitab 
suci dari Tuhan

•	 Quran mengatakan bahwa Alkitab itu ada-
lah Firman Tuhan

•	 Quran menyerukan Alkitab sebagai terang 
dan pembimbing bagi manusia

•	 Quran mengatakan bahwa Alkitab itu se-
bagai tuntunan dan karunia dari Tuhan.

•	 Quran diturunkan sebagai konfirmasi
•	 Muslim diperintahkan untuk mempercayai 

kitab-kitab suci yang datang sebelumnya.
•	 Muhammad dianjurkan oleh Allah untuk 

menguji keaslian pesannya melalui kitab-ki-
tab suci yang datang sebelumnya.

•	 Quran mengatakan bahwa orang Kristen 
dan Yahudi diperintahkan untuk berdiri 
teguh di atas kitab suci mereka.

Biasanya saya berkata pada Muslim,”Inilah 
alasan mengapa saya pada akhirnya menolak 
Islam”. Berdasarkan daftar yang ada di atas, 
tak ada ruang untuk meragukan Alkitab, kare-
na Muslim percaya bahwa Quran adalah per-
intah atau wahyu terakhir bagi umat manusia. 
Karena itu mereka juga harus percaya pada apa 
yang dikatakan oleh Quran mengenai Alkitab.

Ayat-ayat Quran

Ada banyak bagian dalam Quran yang bisa 
anda temukan yang menunjukkan bahwa 
Alkitab itu benar. Kita akan melihat pada be-
berapa ayat:

Surah 4:136 “Wahai orang-orang yang beri-
man, tetaplah beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunk-
an kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah 
turunkan sebelumnya.” 

Surah 2:136  “Katakanlah (hai orang-orang 
mukmin): “Kami beriman kepada Allah dan 

apa yang diturunkan kepada kami, dan apa 
yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, 
Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang 
diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang 
diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. 
Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di-
antara mereka dan kami hanya tunduk patuh 
kepada-Nya”

Surah 29:46 “Dan janganlah kamu berdebat de-
ngan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang 
paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim 
di antara mereka, dan katakanlah: “Kami telah 
beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; 
Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan 
kami hanya kepada-Nya berserah diri.”

Surah 10:94 “Maka jika kamu (Muhammad) 
berada dalam keragu-raguan tentang apa 
yang Kami turunkan kepadamu, maka tanya-
kanlah kepada orang-orang yang membaca 
kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah 
datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, 
sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk 
orang-orang yang ragu-ragu.

Surah 5:68 “Hai Ahli Kitab, kamu tidak di-
pandang beragama sedikitpun hingga kamu 
menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan 
Al Quran yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu.” Sesungguhnya apa yang diturunk-
an kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu 
akan menambah kedurhakaan dan kekafiran 
kepada kebanyakan dari mereka; maka jan-
ganlah kamu bersedih hati terhadap orang-
orang yang kafir itu.”

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Kristen dan Yahudi diperintahkan untuk me-
negakkan Taurat dan Injil. Ini adalah sebuah 
dilema dari Islam. Jika Alkitab kita telah 
dikorupsi sebelum masa Muhammad, men-
gapa Allah memerintahkan para Ahli Kitab 
untuk menegakkan kitab suci mereka?

Jika Alkitab dikorupsi setelah diturunkannya 
wahyu ini, kita punya banyak naskah-naskah 
(manuskrip) yang muncul beberapa abad se-
belum munculnya Islam.
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Mereka mengklaim bahwa ada ayat-ayat men-
genai Muhammad dimana orang Yahudi dan 
Kristen tidak menafsirkan ayat-ayat itu secara 
tepat.
•	 Dengan berjalannya waktu dan Muslim 

mengadakan kontak dengan orang Kristen 
dan Yahudi dan memiliki kesempatan untuk 
membaca Alkitab, perlahan-lahan Muslim 
menyadari bahwa isi Alkitab tidak cocok/
bertentangan dengan isi Quran.

•	 Pada akhirnya mereka sampai pada pan-
dang an bahwa teks-teks Alkitab telah dipal-
sukan. Pandangan ini baru terbentuk pada 
abad ke 11, atau 300-400 tahun setelah 
Muhammad.

Perumpamaan: Apakah akhirnya si pemilik 
rumah itu bangun dari tidurnya?

Seorang petani kaya duduk dalam kegelapan 
pekat di rumahnya. Seorang miskin yang bu-
kan orang baik-baik melewati rumahnya dan 
memperhatikan bahwa rumah itu gelap gulita. 
Karena mengira tidak ada orang di rumah, ia 
memutuskan untuk masuk dan mencuri apa 
saja yang dapat ia curi. Dengan sangat berha-
ti-hati ia memasuki rumah itu lalu menyalakan 
lampu. Seketika itu ia melihat si pemilik rumah 
sedang duduk di sudut dan memperhatikan-
nya, namun membisu! Pencuri itu terkejut 
tetapi karena si tuan rumah tidak bersuara juga 
tidak menghalanginya mengambil apapun, si 
pencuri mulai mengumpulkan benda-benda 
berharga yang ada disana. 

Malam berikutnya, si pencuri melewati rumah 
itu lagi dan mendapatinya masih gelap gulita. 
Saat dengan hati-hati ia masuk melalui jendela, 
ia melihat si pemilik rumah masih duduk dan 
nampaknya tidak bergerak walau ia sedang 
menginvasi rumahnya. Si pencuri memutuskan 
untuk pergi ke ruang lain dan mengosongkan-
nya. Demikian pula dilakukannya pada hari 
ketiga. Pada malam keempat, ketika si pencuri 
sedang memasuki rumah, si pemilik rumah ti-
ba-tiba melompat, berteriak dengan keras dan 
menyerang pencuri tersebut. Polisi langsung 
datang dan menjebloskan si pencuri ke dalam 
penjara. 

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Surah 6:92; 5:51; 10:37; 35:31; 12:11- Quran 
datang untuk mengkonfirmasi kitab-kitab suci. 
Muslim biasanya akan menunjukkan bebera-
pa ayat dalam Quran yang berbicara tentang 
pengkorupsian kitab suci:

Surah 2:75; 4:46; 5:13; 5:31- Akar kata yang 
dipakai disini adalah “Tahrif” artinya korupsi. 
Quran menuduh orang Yahudi sebagai pihak 
yang telah menyembunyikan beberapa ayat 
dari firman Allah dalam kitab suci mereka.

Muhammad ketika kepadanya diajukan se-
buah pertanyaan, ia menjawab: “Apa yang 
dikatakan orang Yahudi?” Maka klaimnya 
adalah bahwa orang Yahudi telah menyem-
bunyikan sejumlah ayat dalam kitab suci 
mereka. Jadi, tuduhan-tuduhan ini adalah 
mengenai apa yang dilakukan oleh orang 
Yahudi pada masa Muhammad, bukan me-
ngenai bagaimana orang Yahudi telah meng-
korupsi Alkitab sebelum masa Muhammad.

Dilema Muslim

•	 Ayat-ayat Quran ini telah menjadi dilema 
bagi Muslim ketika mereka mengklaim bah-
wa Alkitab telah dipalsukan/dikorupsi.

•	 Sangat jelas bahwa Muhammad tidak me nge  -
nal Alkitab dengan baik pada masa ia hidup.

•	 Muhammad berasumsi bahwa Allah telah 
memberi nabi-nabi sebelumnya dengan ki-
tab suci dan ia adalah nabi bagi orang-orang 
Arab dengan kitab suci yang baru. 

•	 Quran mengklaim bahwa kitab suci ini 
dikirimkan kepada orang-orang Arab me-
lalui seorang nabi Arab. Di kemudian 
hari Muhammad meyakini bahwa Quran 
diberikan kepada audien yang lebih luas, 
tapi ia percaya bahwa pesannya sama de-
ngan kitab suci yang datang sebelumnya. 
Karena itu Muhammad adalah korban dari 
ketidaktahuannya.

•	 Para pengikutnya juga tidak tahu menge-
nai kitab-kitab suci sebelumnya, karena 
itu mereka menerima apa yang dikatakan 
Muhammad mengenai kitab-kitab suci 
sebelumnya.

•	 Pada mulanya, mereka mengatakan bahwa 
Alkitab telah dikorupsi maknanya, bukan 
teks-nya oleh orang Yahudi dan Kristen.
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Wahyu Final 
Dari Tuhan
Bayangkan anda berdiri di tepi pantai dan me-
lihat seorang anak laki-laki yang hampir teng-
gelam berteriak minta tolong. Apa yang akan 
anda lakukan? Apakah anda akan pergi ke toko 
buku setempat, membeli sebuah buku dasar-
dasar renang, kembali ke pantai dan melem-
parkan buku itu kepadanya, berharap ia mem-
bacanya dan selamat? Ataukah langsung terjun 
menyelamatkannya? 

Dalam Islam, satu-satunya penolong yang di-
miliki orang Muslim adalah kitab suci mereka, 
yaitu Quran, yang dianggap sebagai wahyu 
final yang sempurna untuk memecahkan ma-
salah umat manusia dan takdir kekal mereka. 
Namun dalam kekristenan, Tuhan secara prib-
adi datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus 
dan memberikan pertolongan-Nya bagi umat 
manusia untuk diselamatkan. Yesus adalah wa-
hyu final Tuhan yang sempurna di bumi. Tuhan 
ada bersama kita melalui Roh-Nya yang hidup. 
Orang Kristen tidak perlu merasa sendirian 
dan kesepian. Quran hanyalah sebuah kitab, 
sedangkan Kristus adalah pribadi yang hidup. 

Tanda & Penutup
Ketika sedang duduk di lantai sebuah mesjid, 
seseorang berkata kepada saya bahwa nabi 
mereka adalah “ Tanda dan Penutup” semua 
nabi. Ada kotak sumbangan di dekat kami. 
Saya menunjuk pada kotak itu dan bertanya, 
“Saya melihat tanda yang bertuliskan ‘Zakat’ 
dan saya melihat sebuah gembok kecil yang 
me ngunci kotak itu. Mana kah                                 
yang terpenting: uang yang ada dalam 
kotak ataukah tanda dan g e m b o k 
penutup kotak itu?” Orang itu men-
jawab uang yang ada dalam kotak lebih 
penting.  

Konklusi:
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Konklusi:

Jika anda ada dalam masalah, apakah anda lebih 
suka diberi buku untuk dibaca atau ditolong oleh 
orang yang sangat mampu menolong anda da-
lam kesusahan? Tuhan tidak hanya memberi kita 
sebuah kitab sebagai wahyu final-Nya. Ia sendiri 
datang sebagai pribadi dalam Yesus Kristus untuk 
menyelamatkan kita! Inilah perbedaan antara 
Islam dan kekristenan.

Konklusi:

Saya mengatakan agar mereka mempelajari pesan-pesan para 
nabi yang datang sebelum Muhammad, karena sudah tentu ia 
adalah tanda yang mengidentifikasi para nabi sebagai yang oten-
tik dan penting. Jika ia adalah penutup yang menyaksikan ke-
besaran nilai mereka, maka orang Muslim harus mempelajari tu-
lisan-tulisan dan pesan-pesan para nabi tersebut. Tulisan-tulisan 
dan pesan-pesan tersebut terdapat di dalam Alkitab.
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Doktrin Yang Benar
Ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, apa-
kah kita bertanya tentang rute yang paling in-
dah ataukah kita bertanya tentang jalan mana 
yang akan membawa kita kepada tujuan kita? 
Pertanyaannya bukanlah tentang betapa indahn-
ya sebuah doktrin atau doktrin tersebut diran-
cang dengan baik, melainkan apakah doktrin itu 
BENAR!

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Konklusi:

Mengetahui hanya sebagian kebenaran dapat 
menyesatkan, bahkan berbahaya. Banyak hal 
yang kita dengar, terutama berkaitan dengan 
agama, hanyalah sebagian kecil dari kisah 
seutuhnya, sekalipun kedengarannya komplet 
dan substansial. Oleh karena itu setiap orang 
harus berupaya untuk menemukan seluruh 
kebenaran, terutama berkenaan dengan per-
kara-perkara spiritual. Walaupun Quran mem-
beri jejak kepada banyak kisah Alkitab, kita 
harus mendorong orang Muslim untuk mem-
baca Alkitab untuk mendapatkan keseluruhan 
kebenaran.

Setengah Kebenaran 
akan menyesatkan

Seorang petani bersaksi di bawah sumpah, dengan 
sangat meyakinkan, bahwa ia telah mencuri seutas 
tali. Ia tidak berdusta, tetapi ia pun tidak mencerita-
kan seluruh kebenaran, karena di ujung tali itu terikat 
seekor sapi, dan ia pun dituduh telah mencuri sapi itu! 
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Benar Benar Salah!

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Ketika terjadi kebakaran besar di kota, 
seorang wanita terlihat dengan sangat ke-
takutan melambaikan tangannya meminta 
pertolongan dari balkon yang tinggi, yang 
sedang terbakar. Pemadam kebakaran 
datang tepat waktu untuk menolongnya. 
“Tetapi bayi perempuanku masih ada di 
dalam”, jeritnya. Dengan usaha yang heroik 
seorang petugas pemadam kebakaran 
menerobos kobaran api dan tidak lama 
kemudian menyerahkan sebuah buntalan 
kecil  ke tangan si ibu yang lega. Tetapi ke-
tika ia membuka selimut kecil itu, terden-
garlah jeritan karena ternyata itu bukanlah 
putrinya melainkan sebuah boneka. Kini 
sudah terlambat untuk memperbaiki kes-
alahan tersebut. Putrinya meninggal dalam 
kebakaran.

Konklusi:

Apakah menurut anda si petugas pemadam kebakaran dengan sen-
gaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak! Apakah si ibu 
memberikan informasi yang salah kepada petugas tersebut? Tentu ti-
dak! Mereka berdua benar-benar tulus terhadap satu sama lain teta-
pi benar-benar keliru. Ketulusan, sekalipun penting, tidaklah cukup 
untuk menegakkan kebenaran. Dalam pencaharian kita akan hidup 
kekal, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di 
jalan yang benar dan MENGETAHUI kebenaran, karena hal itu berkai-
tan dengan masalah hidup atau mati!  

Sincerely wrong!
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Sincerely wrong!
 

Ketulusan Saja 
Tidak Cukup!

ALKITAB: FIRMAN TUHAN

Ketika karbondioksida diberikan kepada seo-
rang pasien alih-alih oksigen, kematian akan 
langsung terjadi. Tragedi terjadi ketika si pasien 
sedang dipersiapkan untuk menjalani operasi 
kecil. Seorang petugas anestesi yang telah terla-
tih memberikan campuran normal yang terkon-
trol, yang terdiri dari gas dan oksigen, namun 
kemudian ia kehabisan oksigen. Sebuah tangki 
bertuliskan Oksigen masuk untuk menggantikan 
tangki yang kosong. Hasil otopsi kemudian men-
yatakan sebab kematian adalah keracunan kar-
bondioksida, dan tangki baru itu ternyata me-
ngandung gas yang mematikan tersebut. 
Tangki itu telah keliru diberi label 
sebelum tiba di rumah sakit! Pabrik, 
rumah sakit, petugas anestesi, ahli bedah, me-
reka semua tulus. Sudah tentu si pasien juga! 
Tidak seorangpun yang menginginkan tragedi 
ini terjadi. Namun mereka semua salah.

Umumnya kita ingin memastikan kebenaran 
mengenai kesehatan kita, tetapi kita semua 
harus lebih yakin lagi soal kekekalan kita. Ada 
terlalu banyak hal yang diberi label yang tidak 
tepat, seperti keselamatan, pengampunan, 

hidup, damai, keamanan dan kepuasan. 
Bagaimana kita dapat benar-benar yakin 
mengenai hal-hal yang sangat penting 
seperti itu? Hanya dengan berpegang 
teguh pada perkataan Tuhan. Dalam 
hidup inilah keputusan-keputusan yang 
tepat harus diambil dengan tidak ber-
sandar pada apa yang dikatakan teman-
teman, keluarga atau orang-orang yang 
religius kepada kita, melainkan dengan 
memahami apa yang dikatakan Tuhan 
sendiri kepada kita dalam Firman-Nya 
yang suci, yakni Alkitab.  

Konklusi:

Insiden ini menunjukkan bahwa ketulusan 
saja TIDAK cukup; ketulusan harus disertai 
dengan KEPASTIAN. Ada yang mengatakan: 
“Kesalahan-kesalahan para dokter telah di-
makamkan”. Ini benar-benar sangat tragis. 
Setiap kehidupan pasti akan berakhir, cepat 
atau lambat – kecuali hidup kekal! Ada se-
buah ayat yang mengatakan “Ada jalan yang 
tampak lurus di hadapan seseorang, tetapi 
ujungnya adalah jalan kematian” (Amsal 
14:12). Terlalu banyak orang yang berkata 
“Asal saya tulus, pada akhirnya saya akan 
baik-baik saja” ... tetapi mereka benar-be-
nar  KELIRU!
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7. Keselamatan, Hidup Kekal 
dan Cara Meluputkan Diri

Analogi-analogi Penebusan:
Perahu yang dibuat manusia 
dibandingkan dengan perahu 
yang dibuat Tuhan

KESELAMATAN: CARA MELUPUTKAN DIRI

Seorang pria memiliki sebuah perahu ke-
cil buatan tangannya sendiri. Suatu hari, ia 
melakukan perjalanan panjang di lautan lep-
as. Tidak lama kemudian ia dihadang badai 
yang dengan cepat menghancurkan perahu 
kecilnya itu – yang tidak dibangun untuk tah-
an terhadap cuaca buruk. Oleh karena kuatir 
akan nyawanya dan berusaha mencari cara 
menyelamatkan diri, orang itu merasa sangat 
gembira ketika melihat sebuah 
kapal besar yang datang untuk 
menolongnya. Disana ia diberi 
selimut, minuman panas, dan 
banyak makanan. Yang terpenting 
adalah ia selamat, tak peduli 
badai apalagi yang masih akan
 datang kelak.

Namun, bayangkan jika setelah kedatangan 
kapal besar itu, da tang pula 
sebuah kapal kecil yang rapuh 
yang juga menawarkan diri untuk 
menolongnya. Akankah orang yang kini telah 

diselamatkan itu kemudian meninggalkan 
kapal besar itu dan pindah ke kapal yang 
jauh lebih kecil dan rapuh? Tentu saja tidak; 
ia tidak lagi memerlukan penyelamatan. 
Bahkan kapal yang lebih kecil dengan tidak 
banyak harapan untuk keselamatan mer-
upakan pilihan yang bodoh.benar, aman, dan

Konklusi:

Kisah ini membandingkan tawaran Yesus dengan 
rencana-rencana keselamatan buatan manusia. 
Sebagai Juruselamat kita satu-satunya dan yang 

sempurna, Yesus memberikan kepada manusia jalan ke surga, dan itu lebih dari cukup. 
Yesus merepresentasikan sebuah kapal besar yang kokoh yang tahan terhadap setiap ba-
dai, dibandingkan dengan semua upaya manusia yang pada akhirnya akan gagal. Orang-
orang yang percaya kepada rancangan manusia akan binasa. Yesus adalah satu-satunya 
“upaya penyelamatan” yang benar, aman, dan kekal bagi manusia. Bandingkan apa yang 
dilakukan oleh Yesus dengan yang dilakukan oleh Muhammad yang bahkan menjelang 
kematiannya masih memohon pengampunan dari Tuhan: “Wahai Tuhan! Ampunilah 
saya, Kasihanilah saya dan hubungkan saya dengan Teman Yang Mahatinggi”… 
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Keselamatan: sebuah pemberian

KESELAMATAN: CARA MELUPUTKAN DIRI

Bayangkan sebuah negara miskin 
dengan penduduknya yang kelapar-
an. Ada seorang wanita miskin yang 
sangat menginginkan seikat anggur 
dari kebun Raja untuk anaknya yang 
sedang sakit. Ia mengambil uang 50 
sen dan pergi menemui tukang ke-
bun Raja dan berusaha untuk mem-
beli anggur tersebut, namun ia 
dito lak dengan kasar. Usaha kedua 
dilakukannya dengan membawa le-
bih ba nyak uang, namun hasilnya 
sama saja. 

Ternyata Putri Raja mendengar ka-
ta-kata kasar si tukang kebun dan su-
ara si ibu yang memohon kepadanya. 
Ketika wanita miskin itu mencerita-
kan pada sang Putri kisah hidupnya, 
sang Putri berkata, “Ibu yang kekasih, 
engkau keliru. Ayahku bukanlah 
seorang pedagang melainkan Raja. 
Tugasnya adalah memberi, bukan 
menjual!” Ia memetik sekumpulan 
anggur dan dengan lembut meletak-
kannya di celemek wanita miskin itu. 
Wanita itu menerima sebuah pembe-
rian yang merupakan hasil kerja keras 
yang belum tentu tercapai walau me-
makan waktu berhari-hari.

Konklusi:

Demikian pula, Tuhan memberikan kesela-
matan hanya sebagai sebuah pemberian. 
Kita tidak dapat memperolehnya dengan 
uang atau dengan melakukan perbuatan 
baik. “Sebab oleh anugerah, kamu tel-
ah diselamatkan melalui iman, dan hal 
ini bukanlah dari kamu, karunia itu dari 
Tuhan; bukan dari perbuatan, supaya 

Konklusi:

Demikian pula, Tuhan memberikan keselamatan 
hanya sebagai sebuah pemberian. Kita tidak 
dapat memperolehnya dengan uang atau dengan 
melakukan perbuatan baik. “Sebab oleh anuge-
rah, kamu telah diselamatkan melalui iman, 
dan hal ini bukanlah dari kamu, karunia itu dari 
Tuhan; bukan dari perbuatan, supaya jangan se-
orang pun menyombongkan diri” (Efesus 2:8-9).



40

 

-

Kebaikan Yang 
Berlimpah
Kisah berikut ini diambil dari percakapan antara 
Dr. Ussher yang adalah seorang Kristen dengan 
Sir Ahmed yang adalah seorang bangsawan yang 
tinggal di Konstantinopel, Turki. Ia diangkat men-
jadi Wali untuk Propinsi Van menggantikan Abdul 
Hamid.

“Dapatkah anda mengatakan pada saya, 
menurut anda apa yang harus saya lakukan 
agar masuk surga?”, tanya Sir Ahmed. 

“Yang mulia, saya percaya bahwa Tuhan, 
oleh karena Yesus Kristus, telah mengam-
puni dosa-dosa saya dan akan menerima 
saya di surga”, jawab si Kristen.

“Tidak tuan, saya tidak dapat menerimanya”, jawab 
Sir Ahmed. “Demi anda, mungkin saya dapat men-
gampuni salah satu teman anda yang 
berada di penjara karena hutang.
(Turki menghukum orang yang 
berhutang dengan hukuman penjara 
hingga semua hutangnya dilunasi). 
Tetapi jika saya melakukannya, saya
tidak menegakkan hukum di negara 
ini. Jika Tuhan dapat berbuat demi-
kian, maka Ia tidak lebih benar dari-
pada saya. Apa pendapat anda, Dr. Ussher?”

Dr. Ussher menjawab, “Yang mulia, saya akan meng-
gunakan sebuah ilustrasi. Mari kita berasumsi saya 
ada dalam penjara karena saya banyak berhutang 
kepada pemerintah dan saya tidak dapat melu-
nasinya. Anda adalah Raja dan anda mempunyai 
seorang putra. Kalian berdua mengasihi saya, tetapi 
harus menegakkan keadilan. Kalian berdua sepakat 
untuk melunasi hutang saya, dan putra anda datang 
secara pribadi untuk membayarnya dan mendapat-
kan resi pembayaran. Yang diperlukan sekarang ha-
nyalah saya menerima pemberian anda yang penuh 
kemurahan itu. Ketika mengunjungi saya di penjara, 
putra anda yang adalah Sang Pangeran berkata ke-
pada saya: “Bangunlah teman, engkau telah bebas. 
Saya telah melunasi hutang-hutangmu”. 

Ada 3 hal yang dapat saya lakukan:

1. Dengan sombong karena mempertahankan har-
ga diri, saya menolak kebaikan anda dan dengan 

KESELAMATAN: CARA MELUPUTKAN DIRI

demikian saya menghina orang-orang yang 
mengasihi saya.

2. Saya juga dapat mengatakan saya tidak dapat 
memercayainya, dan takut menemukan 
kebenaran. Jika saya harus meninggalkan 
penjara sambil tidak memercayai kebebasan 
saya, maka saya akan hidup dengan rasa ta-
kut kepada polisi dan bersembunyi di rumah. 
Tanpa iman atau keyakinan di dalam hati, 
saya tidak mempunyai kemerdekaan!

3. Saya dapat memercayainya, bersyukur, dan 
bersujud di kaki putra anda dan berkata,”Ter-
imakasih. Saya tidak mempunyai apapun un-
tuk membalasnya (oleh karena recehan saya 
akan merupakan penghinaan bagimu) maka 
saya akan bekerja keras untuk menunjukkan 
rasa terimakasih saya seumur hidupku.

Dr. Ussher melanjutkan, “Tetapi itu belum se-
muanya. Sang Pangeran mengambil dan mem-
beri saya Hamam (pembasuhan atau spa ala 
Turki; terkenal dapat membuat seseorang be-
nar-benar bersih). Pakaian penjaraku dengan 

segala kotorannya dibuang ke dalam api, dan 
demikianlah akhir dari hidup masa laluku. 
Putra anda kemudian mendandani saya se-
bagai seorang pangeran dan membawa saya 
ke hadapan anda, Sang Raja. Demikianlah 
saya memahami kekristenan. Tuhan adalah 
Raja dan Yesus Kristus adalah Putra-Nya 
yang telah membayar hutang para pendo-
sa di kayu salib, dan dengan kuasa Tuhan Ia 
bangkit dari kematian pada hari ketiga. Saya 

memercayainya dan saya tahu saya telah bebas. 
Jika anda pun bersedia memercayainya, maka 
hal itu akan sangat berarti bagi anda seperti 
yang saya alami. Jadi sekarang bagaimanakah 
saya harus bersikap kepada Sang Pangeran?”

Dr. Ussher meneruskan, “Sebagai contoh, jika 
saya melihatnya sedang berkuda menuruni 
lorong yang sempit, dan seseorang telah mem-
buang sebongkah kayu ke tengah jalan untuk 
menghalanginya. Apa yang harus saya lakukan? 
Apakah saya harus menunggu sampai ia tiba 
dan berkata ‘Anda akan membayar saya berapa 
jika saya menyingkirkan balok ini untuk anda?’ 
Ataukah dengan segera saya menyingkirkannya 
sebelum ia tiba dan kemudian dengan bangga 
dan gembira saya menghormatinya ketika ia le-
wat, dan saya menunjukkan rasa terimakasih sa-
ya atas apa yang telah dilakukannya untuk saya?”
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Jalan 
ke surga atau firdaus

Suatu hari sekelompok sahabat pergi ke 
sebuah sungai yang berisi banyak bua-
ya. Dari kejauhan mereka dapat melihat 
seseorang sedang mendayung perahu di 
tengah sungai itu dan berusaha menca-
pai tepian. “Jika kita dapat melakukann-
ya”, kata Sheikh Omar, “kita juga dapat 
menyeberangi sungai dan mencapai sisi 
seberang”. Achmed menyarankan, “Jika 
demikian, mari kita membuat perahu”. 
“Tetapi dengan apa kita membuatn-
ya?” tanya Suleiman. “Bertanyalah pada 
Sheikh Omar”, jawab Achmed.

Sheikh Omar berpikir sejenak. “Perahu orang itu 
terlihat seakan terbuat dari lumpur. Bagaimana 
jika kita mencobanya?” Lalu mereka bekerja keras 
membuat perahu dari lumpur dan memanggang-
nya di bawah sinar matahari. Ketika mereka kem-
bali beberapa hari kemudian, perahu itu sudah 
kering dan terlihat sangat keras. “Menurutku ini 
bagus sekali!”, ujar Omar sambil mengamatinya. 
Mereka naik perahu itu dan mulai mengayuh ke 
seberang, tetapi perahu lumpur itu menjadi sema-
kin lembek hingga mulai melarut. Beberapa orang 
dari mereka langsung dimakan buaya, dan yang 
lainnya tenggelam. Tidak seorangpun 
yang selamat. Namun demikian, 
Abdul yang sejak semula 
tidak setuju dengan gagas-
an membuat perahu dari 
lumpur, tetap tinggal di 
pinggir sungai. Ia melihat 
nasibtragis para sahabatnya 
dan bersedih karena ia tidak
akan melihat mereka lagi. 
K

Konklusi:

Banyak orang menaruh keyakinan mereka pada hal-hal yang 
menurut mereka akan membawa mereka ke surga (firdaus) 
tetapi Tuhan hanya memberi kita satu cara yaitu melalui Yesus 
Kristus. Jika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, sudah 
tentu kita akan gagal. Yesus berkata, “Aku-lah Jalan, Kebenaran 
dan Hidup. Tidak seorangpun datang kepada Bapa (di surga) 
kecuali melalui Aku” (Yohanes 14:6).  
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Kunci
kepada kebebasan 
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his friends. He overpowered the jailer 
and bound him hand and foot. Then he 
passed the key to his friends inside.

Para sahabat lama Raja mengalami masalah 
di negeri tetangga sehingga mereka dipen-
jarakan. Raja tidak tega membiarkan mereka 
berada dalam kesulitan, dan memutuskan un-
tuk membebaskan mereka. Para narapidana 
dikurung dalam sebuah menara yang kokoh, 
dan pintu-pintunya hanya dapat dibuka dari 
dalam. Raja mengutus putranya untuk me-
merdekakan para sahabatnya itu. Ia menga-
lahkan Sipir dan mengikat tangan dan kakinya 
menjadi satu. Kemudian ia memberikan kunci 
penjara itu kepada para sahabatnya yang be-
rada di dalam. 

Para sahabatnya memandangi kunci itu 
dan berdiskusi perihal apa yang harus mer-
eka lakukan dengan benda itu. Putra Raja 
mendesak karena waktu sangat terbatas 
dan mereka harus segera membuka ger-
bang penjara. Salah seorang dari mereka 
menyarankan agar beberapa bagian dari 
kunci itu disingkirkan dengan menggergaji 
dindingnya, sementara yang lain menga-
takan bahwa itu sama sekali bukan kunci. 

Lagipula, siapakah yang membutuhkan kun-
ci? Mereka bahkan menambahkan kunci itu 
dengan benda-benda lain. Akhirnya, ketika 
mereka berusaha membuka pintu de ngan 
kunci itu mereka tidak berhasil. Kuncinya ti-
dak cocok lagi! Untuk menutupi rasa malu, 
mereka mulai mengolok sang putra Raja 
de ngan mengatakan bahwa ia sama seka-
li belum pernah memberi mereka kunci. 
Seandainya mereka memercayai penyelamat 
mereka, maka tentu mereka telah bebas.

Konklusi:

Kisah ini mengilustrasikan betapa banyak orang yang 
mendengar kebenaran Tuhan (Injil Yesus Kristus) 
namun salah menggunakannya, bahkan seringkali 
membengkokkannya. Tuhan telah mengutus Putra-
Nya yaitu Yesus, untuk menyelamatkan semua orang. 
Ia memberi kita kunci kepada kebebasan. Namun 
demikian, kecuali kita menggunakan kunci itu se-
bagaimana peruntukannya, maka kunci itu tidaklah 
bermanfaat; orang tidak akan dimerdekakan, dan 
akan tetap terpenjara selamanya. 
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his friends. He overpowered the jailer 
and bound him hand and foot. Then he 
passed the key to his friends inside.

Konklusi:

Kisah ini mengilustrasikan betapa banyak orang yang 
mendengar kebenaran Tuhan (Injil Yesus Kristus) 
namun salah menggunakannya, bahkan seringkali 
membengkokkannya. Tuhan telah mengutus Putra-
Nya yaitu Yesus, untuk menyelamatkan semua orang. 
Ia memberi kita kunci kepada kebebasan. Namun 
demikian, kecuali kita menggunakan kunci itu se-
bagaimana peruntukannya, maka kunci itu tidaklah 
bermanfaat; orang tidak akan dimerdekakan, dan 
akan tetap terpenjara selamanya. 

  

 

 

-
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8. Beberapa Perumpamaan 
Tuhan YESUS

PERUMPANAAN LAIN-LAIN

Perumpamaan-perumpamaan berikut hendaknya hanya 
digunakan dalam konteks yang tepat. Beberapa perump-
amaan yang disarankan:

Orang yang sombong 
dan orang yang bertobat
(Bandingkan dengan Lukas 18:9-14)

Dua orang pergi sembahyang ke mesjid. Yang seorang 
adalah Muslim yang baik yang tahu tentang semua 
tindakan yang benar yang diperlukan untuk hidupnya 
yang religius. Bahasa Arabnya sempurna dan ia sudah 
sangat hafal semua perkataan dan gerakan Sholat. 
Dengan penuh keyakinan ia pergi ke tengah mesjid, 
bersujud dan bersembahyang dengan tepat dan benar 
– padahal pikirannya tertuju kepada gadis cantik di se-
belah rumahnya. 

Orang kedua adalah seorang pendosa besar yang 
menjalani hidup yang bobrok dan sudah lama sekali ia 
tidak sembahyang. Ia tidak ingat lagi bagaimana cara 
melakukan Sholat dan merasa malu untuk masuk ke 
mesjid. Dengan cepat ia bersembunyi di 
balik sebuah pilar yang besar dan 
membisikkan doanya: “Ya Tuhan, 
ampunilah aku. Aku benar-benar telah 
mengacaukan hidupku, tetapi kini aku ingin 
mengikuti dan melayani-Mu”.

Konklusi:

Ibadah siapakah yang lebih diterima Tuhan? Tuhan 
memandang hati dan niat yang ada di dalamnya, 
alih-alih penampilan ritual.
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Persembahan
(Lukas 21:1-4)

Dua orang Muslim pergi membayar Zakat. Yang seorang 
sangat kaya dan ia memberi Zakat dalam jumlah yang 
besar. Yang lainnya sangat miskin, tetapi ia sangat ingin 
memberi sesuatu kepada Tuhan dan oleh karena itu ia 
memberikan uang sen terakhir yang dimilikinya!

PERUMPAMAAN LAIN

Konklusi:

Siapakah yang memberi lebih kepada Tuhan: si orang kaya atau si 
miskin? Dalam pandangan Tuhan, si miskin memberi lebih dari-
pada si kaya, karena ia memberi semua yang ia miliki! Orang kaya 
itu hanya memberikan sebahagian kecil dari kekayaannya.

Daftar perumpamaan
yang lain
dan referensi Alkitabnya

 Penajisan yang sesungguhnya Markus 7:1-23
Penabur dan benih Lukas 8:5-8, 11-15; Matius 13:1-23
Pembangun rumah yang bijak dan yang bodoh Lukas 6:46-49
Tetangga yang baik Lukas 10:25-37
Orang kaya yang bodoh (ketamakan) Lukas 12:13-21
Domba yang hilang Lukas 15:1-7
Uang (dirham) yang hilang Lukas 15:8-10
Pohon buah yang mandul Lukas 13:6-9
Puasa Matius 6:16-18
Hamba yang tidak mengampuni Matius 18:21-35
Sepuluh gadis pengiring pengantin Matius 25:1-13
Perjamuan yang besar Lukas 14:15-24
Pakaian pernikahan Matius 22:1-14
Majikan yang jahat Matius 21:33-41
Jaring ikan Matius 13:47-50
Tuan tanah Matius 20:1-16
Gandum dan lalang, penghakiman Raja Matius 13:24-30, 36-43
Orang kaya dan Lazarus Lukas 16:19-31
Penghakiman: domba dan kambing Matius 25:31-46

The offering 
(Luke 21:1-4) 

 

-

9.
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Berbagai Macam
Topik Lain

BERBAGAI MACAM TOPIK LAIN

The offering 
(Luke 21:1-4) 

 

-

9.

     Surat penting
Ketika Yusuf berusia dua tahun, orang-
tuanya meninggal dalam sebuah kece-
lakaan. Mereka meninggalkan properti 
yang besar sebagai warisan. Pamannya 
yang bernama Hasan diangkat sebagai 
wali. Namun, Hasan adalah orang yang jahat; 
ia mengirim Yusuf jauh dari rumah, ke tempat 
kerabat lain, dan menyebarkan berita bahwa 
anak itu sudah wafat. Kemudian ia menjual 
tanah warisan itu dan menghabiskan uangnya. 
Yusuf bertumbuh besar dengan keyakinan bah-
wa ia seorang yatim piatu miskin yang terpak-
sa harus bekerja di ladang, dengan pendidikan 
yang rendah. Ia bahkan hampir-hampir tidak 
dapat membaca atau menulis. 
Namun, suatu hari ia menerima sebuah surat 
aneh dari pamannya yang lain, yakni Omar, yang 
menceritakan padanya kisah sedih mengenai 
bagaimana Hasan telah merampok warisan-
nya. Paman Omar merasa sangat prihatin pada 
Yusuf dan ingin meluruskan masalah ini. Ia tel-
ah bekerja keras dan berhasil membeli kembali 
properti atas nama Yusuf dan ia meminta Yusuf 
untuk datang dan mengklaimnya. Apa yang ha-
rus dilakukan Yusuf? Ia terheran-heran, ia tidak 
yakin apakah ia harus memercayai surat itu. Ia 
mendiskusikannya dengan majikannya 
dan para tua-tua lainnya, tetapi mereka 
hanya berusaha mem-buatnya ragu. Bagai-
mana jika ia telah melakukan perjalanan 
yang sangat jauh namun hanya mene-
mukan bahwa itu cuma tipuan? 

Yusuf juga sangat ragu. Akhirnya, ber-
tentangan dengan kehendak majikannya, 
ia pergi dengan membawa surat itu, yang 
memberinya petunjuk arah yang harus di-
tuju. Setiap kali ia membaca ulang surat 
itu, ia dipenuhi harapan dan keyakinan.
Setibanya disana, ia langsung menemui 
Hakim yang dapat mengkonfirmasi bahwa 
surat itu benar, bahwa faktanya ia adalah 
seorang kaya yang memiliki properti yang 
besar. Tidak usah diceritakan lagi betapa 
gembiranya Yusuf muda, dan betapa ia 
takjub akan keindahan semua yang kini 
ia miliki! Ia berjanji untuk memeliharanya 
dengan baik dan menantikan hari dimana 
ia akan berterimakasih kepada pamannya, 
Omar.

Konklusi:

Kisah ini dapat dibandingkan dengan pesan Alkitab. 
Alkitab menceritakan pada anda mengenai warisan 
yang telah disiapkan Tuhan untuk anda, tetapi si 
musuh yaitu Satan akan berusaha segala rupa un-
tuk mengalihkan anda dari warisan itu. Apakah yang 
akan menjadi keputusan anda dan siapakah yang 
akan anda percayai?



46

Menolak Sang Putra 
dan pemberian-Nya
Ali adalah seorang yang miskin yang menge-
lola sebuah toko kecil, dan hampir-hampir 
tidak dapat menafkahi keluarganya. Suatu 
hari, ia mendapat berita mengenai peker-
jaan yang lebih baik di negeri yang jauh. 
Setelah meninggalkan persediaan yang cuk-
up untuk keluarganya, ia mengambil sisa 
uangnya lalu pergi. Setelah mendapatkan 
tempat tinggal sederhana, ia mulai mencari 
pekerjaan, namun tidak berhasil. Dengan 
cepat uangnya pun habis. Pada akhir bulan 
pemilik rumah datang menagih uang sewa, 
namun Ali meminta perpanjangan. Oleh 
karena pemilik rumah itu baik hati maka ia 
pun setuju. 

Namun Ali masih belum mendapatkan 
pekerjaan pada akhir bulan kedua, dan 
pemilik rumah itu datang lagi. “Aku men-
dengar anda adalah seorang yang baik dan 
murah hati”, Ali memohon. “Tidak dapatkah 
anda menghapuskan hutang sewaku sela-
ma dua bulan terakhir?” Si pemilik rumah 
menjawab, “Apa yang kau dengar mengenai 
kebaikan dan kemurahanku memang benar, 
tetapi aku juga seorang yang adil. Engkau 
masih harus membayar hutangmu. Aku akan 
memberimu waktu sebulan lagi”.

Dengan sia-sia Ali mencari pekerjaan. Ia tidak 
dapat meminjam dari teman-temannya yang juga 
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miskin. Lalu, pada suatu malam terdengar ketu-
kan di pintu. Rupanya anak si pemilik rumah. Ali 
merasa terganggu dan berusaha menyuruhnya 
pergi. Tetapi anak itu berkata, “Aku dan ayahku 
telah melihat penderitaanmu dan aku disini un-
tuk menolongmu. Ayahku menganjurkanku untuk 
menjual sebagian dari warisanku untukmu . Ini 
uangnya, ambillah dan gunakanlah untuk mem-
bayar hutangmu. Saat ayahku datang besok, ber-
ilah uang ini padanya!”

Dengan terkejut, alih-alih berterimakasih Ali 
meyombongkan diri dan menolak pemberian 
tersebut. Putra pemilik rumah itu pergi dengan 
perasaan sakit hati yang mendalam. Keesokan 
harinya, ketika si pemilik rumah tiba, Ali bersu-
jud lagi di kakinya memohon kemurahan dan 
pengampunan. “Semalam aku telah mengirim 
padamu kemurahan dan pengampunan melalui 
diri putraku namun engkau tidak menyambutnya 

Konklusi 

Kisah ini mengilustrasikan betapa banyak orang yang dipenuhi dengan ke-
sombongan dengan menolak pemberian Tuhan: pengampunan atas do-
sa-dosa mereka melalui sang Mesias, Yesus Kristus. Sebagaimana halnya 
pemilik rumah telah mengutus putranya kepada Ali, demikian juga Tuhan 
telah mengutus Putra spiritualnya yaitu Yesus. Ini memperlihatkan pada kita 
betapa Tuhan mengasihi kita dan ingin supaya kita dibebaskan. Namun de-
mikian, kita harus bersedia menerima pengampunan yang berdasarkan cara 
Tuhan, dan bukan cara kita. Tuhan itu penuh dengan anugerah tetapi Ia juga 
adalah Tuhan yang adil; karena itu penghukuman harus dijalankan. Tuhan 
telah mengutus PutraNya yang sempurna dan yang sanggup membayar pe-
langgaran kita. Bersediakah anda menerima jalan pengampunan dari Tuhan?  

maupun pemberiannya. 
Kini kesempatanmu tel-
ah hilang. Aku tidak lagi 
dapat menunjukkan belas 
kasihan kepadamu”, ujar 
si pemilik rumah dengan 
kecewa. Ali langsung diusir 
ke jalan dan pintu rumah 
itu dikunci. Ia tidak pernah 
mendapatkan pekerjaan 
dan tidak lama kemudian 
ia meninggal dunia.
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Kebesaran
yang sejati
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-

Mari berasumsi kita memiliki dua orang 
pemimpin Muslim yang hebat seperti Khalif 
Omar dan Salah ad-Din (Saladin), dari semua 
pemimpin Muslim yang besar sepanjang 
masa. Andaikan ada orang yang mengklaim 
bahwa kedua pemimpin hebat itu bermain 
dengan boneka anak perempuan. Awalnya, 
orang Muslim yang baik akan berkata, “Itu 
tidak pernah! Dijauhkanlah kiranya Omar 
atau Saladin dari memainkan boneka anak 
perempuan! Orang Muslim yang hebat ti-
dak akan pernah melakukan hal seperti itu! 
Tidak sepantasnya Omar atau Saladin ber-
main dengan boneka!”

Awalnya, ini dapat terdengar sangat masuk akal. Tetapi bagaimana 
jika kisah selengkapnya mengatakan bahwa baik Omar dan Saladin 
masing-masing memiliki tiga anak perempuan, dan tidak ada yang 
lebih menyenangkan mereka selain dari duduk di lantai dan ber-
main boneka dengan ayah mereka? Bagaimana jika kita menge-
tahui bahwa oleh karena kasih sayang yang sedemikian besarnya 
pada putri-putri mereka, salah seorang 
dari mereka merendahkan diri seperti itu 
senantiasa? Akankah orang ini menjadi 
pemimpin yang lebih baik, pria yang lebih 
baik, karena melakukan hal itu ataukah 
hal itu akan mengurangi kebesaran dan 
kehebatannya? Sudah tentu ia akan men-
jadi sosok yang lebih baik.

Sekarang, bagaimana jika kita tahu bah-
wa Saladin benar-benar bermain dengan 
para putrinya sedangkan Omar menolak 
untuk melakukannya mengingat ia terla-
lu hebat untuk hal itu? Pemimpin mana 
yang akan lebih menarik hati? Secara 
pribadi menurut saya Saladin adalah 
seorang ayah, pria, dan pemimpin yang 
jauh lebih baik dan terhormat. Kebesaran 
sejati tidak memerlukan pembelaan. 
Kebesaran sejati akan terbukti dengan 
sendirinya, tidak memerlukan ulasan 
maupun perlindungan.

Konklusi: 

Islam secara konstan mengklaim bahwa Tuhan tidak 
akan pernah menjadi manusia, tanpa memedulikan 
alasannya. “Dijauhkanlah kiranya bahwa Tuhan mem-
punyai anak! Tidaklah pantas bagi Yang Maha Kuasa 
melakukan hal yang demikian!” Tetapi dalam usaha 
untuk membuat Tuhan menjadi lebih besar, justru 
sebaliknya membuat Tuhan menjadi semakin jauh, 
seperti Omar dalam kisah di atas. Konsep Kristen 
mengenai Tuhan lebih mirip dengan Saladin, sosok 
ayah yang penuh kasih. Oleh karena Tuhan itu tera-
mat baik, Ia rindu memberi diri-Nya pada kita, untuk 
menyatakan diri-Nya sendiri. Ia ingin kita mempunyai 
pengetahuan akan Dia  dan juga untuk mengenal-Nya 
secara pribadi. Yesus menyingkapkan sosok Tuhan 
yang sejati kepada kita ketika Ia berkata, “Akulah 
jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun 
datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Jika kamu 
telah mengenal Aku, tentu kamu pun mengenal Bapa-
Ku, dan sejak sekarang kamu mengenal Dia, dan telah 
melihat Dia” (Yohanes 14:6-7).  
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Kisah berikut ini diceritakan kepada seorang 
Muslim yang menyombongkan kemuliaan 
berpuasa di bulan Ramadan.

“Suatu ketika ada seorang pria yang su-
dah bertunangan dan akan segera menikah. 
Tunangannya berkata padanya, ‘Mari kita 
bersepakat. Selama sebulan dalam setahun 
saya akan menjadi istri yang sempurna. Saya 
akan memasak untukmu, mencuci piring, 
mencuci pakaianmu, tidak pernah mening-
galkan rumah, bahkan tidak akan pernah 
memandang pria lain. Namun selama sebelas 
bulan berikutnya, saya akan melakukan apa 
saja yang saya sukai. Jika saya merasa tidak 
ingin memasak atau membersihkan rumah 
maka saya tidak akan melakukannya. Jika saya 
merasa ingin pergi bersama teman-teman 
saya atau pria lain, saya akan melakukannya 
karena menurut saya itu adil’”. Si Muslim di-
mintai pendapatnya mengenai wanita yang 
berbicara seperti itu. Dengan lantang ia ber-
kata, “Wanita itu harus digorok!”
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Konklusi:

Inilah sesungguhnya yang dilakukan banyak 
orang kepada Tuhan. Mereka berkata kepa-
da-Nya, “Sebelum dan sesudah Ramadan, 
saya akan melakukan apapun yang Engkau 
inginkan, tetapi jangan berharap saya akan 
bersikap baik sepanjang tahun”. Menurut 
anda apakah yang akan dilakukan Tuhan terh-
adap orang-orang yang hidup seperti itu?

Puasa –
Analogi-analogi penebusan:                                                   
Seorang istri dan Ramadan
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Konklusi:

Cara yang baik                                                                                             
untuk menyampaikan
harapan akan
hidup kekal

PELBAGAI MACAM TOPIK LAIN

Ada banyak pendekatan berbeda dengan 
menggunakan Alkitab untuk menyingkap-
kan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang 
Kristen dianjurkan untuk mempelajari ki-
sah-kisah dan ilustrasi dalam Alkitab yang 
dapat membantu memahami kebenaran 
spiritual. Sudah tentu, dalam mempela-
jari Alkitab dibutuhkan doa dan tuntunan 
Roh Kudus, agar kita dapat secara efektif 
mengembangkan dan menyampaikan kisah 
tersebut pada orang Muslim. Contoh beri-
kut ini, seperti yang dikisahkan oleh Dave 
Foster, dapat menstimulasi pemikiran anda 
dan mendorong anda untuk mengembang-
kan kisah-kisah anda sendiri berdasarkan 
kisah-kisah Alkitab untuk disampaikan ke-
pada orang Muslim.

Introduksi 

Banyak orang telah berusaha untuk me-
mikirkan klaim-klaim Yesus Kristus melalui 
pertanyaan mendalam: “Seandainya saya 
mati dan saya menghadap Tuhan. Jika Ia 
bertanya, “Mengapa Saya harus mengijink-
anmu masuk surga?” Apakah yang akan 
anda katakan? Pertanyaan ini memang baik, 
namun dalam berbagai keadaan pendekat-
an semacam ini terlalu tergesa-gesa dan 
tidak bijak. Namun, ada cara yang lebih 
lembut untuk mendiskusikan akhirat dan 

kekekalan, terutama ketika berbicara kepada 
orang yang mudah tersinggung atau merasa 
terhina oleh kesaksian seorang Kristen, misal-
nya orang Muslim. 

Saya merekomendasikan untuk menggu-
nakan Pengkhotbah 3:1, 2, 11 : “Untuk sega-
la sesuatu ada waktunya, untuk setiap hal di 
bawah langit ada saatnya. Ada waktu untuk 
lahir, ada waktu untuk meninggal; ada waktu 
untuk menanam, ada waktu untuk mencabut 
apa yang ditanam; ...Dia telah menjadikan 
segala sesuatu indah pada waktunya. Dia 
juga telah menaruh kekekalan di dalam hati 
mereka; tanpa itu manusia tidak dapat me-
mahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari 
awal sampai akhir”. 

Perkataan bijak dari Salomo ini dapat menja-
di pembukaan yang lembut untuk berbicara 
mengenai kekekalan. Saya telah menggunakan 
ayat-ayat ini untuk menarik perhatian orang 
untuk mendiskusikan kerinduan mendalam 
dari batin kita semua untuk tetap hidup se-
sudah mati. Banyak budaya dan kredo mem-
punyai  harapan kosong akan hidup sesudah 
mati. Ayat 11b mengemukakan betapa tidak 
pasti dan sulitnya mewujudkan harapan ini:  
“ ... manusia tidak dapat memahami peker-
jaan yang Elohim perbuat dari awal sampai 
akhir”.
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Mari kita memperhatikan Pengkhotbah 7:1, 
“Lebih baik nama daripada minyak yang 
baik, dan hari kematian daripada hari kela-
hirannya”; ini mengindikasikan akhirat. 

Tidak hanya itu, kata “lebih baik” menganti-
sipasi imortalitas (hidup kekal). Natur imor-
talitas yang sulit dimengerti yang terlihat 
dalam pasal 3:1 kembali digemakan dalam 
pasal 7:1. Kesulitan ini terkandung di dalam 
apa yang sebenarnya merupakan teka-teki 
dengan petunjuk yang sulit pula, dan dapat 
sangat membingungkan. Tidak mudah un-
tuk memahami korelasi antara reputasi 
yang baik, minyak yang baik, kematian dan 
kelahiran. 

Salomo mengatakan pada kita dalam 
Amsal 1:5-6 mengapa ia membuat teka-teki: 
“Orang yang bijak biarlah dia mendengar-
kan dan biarlah dia menambah pengajaran; 
dan orang yang berpengertian biarlah dia 
mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak, 
untuk mengerti amsal dan kiasan; perkata-
an hikmat, dan teka-teki”. Ia berniat untuk 
membangkitkan rasa ingin tahu agar men-
stimulasi kita mengeksplorasi kebenaran, 
yaitu “mencarinya seperti mencari perak, 
dan mengejarnya seperti mengejar harta 
terpendam” (Amsal 2:4).

Di bagian-bagian lain dalam Alkitab, teka-te-
ki mengajarkan kebenaran secara efektif. 
Bani Korah berbicara dengan menggunakan 
teka-teki untuk menjelaskan makna kema-
tian dan kebangkitan dalam Mazmur 49. 
Dalam Yohanes 4 kita melihat Yesus menga-
takan sebuah teka-teki kepada seorang wan-
ita di tepi sumur untuk membangkitkan rasa 
ingin tahunya akan hidup kekal. Rasul Paulus 
mengatakan bahwa perkataan kita kepada 
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orang luar harus “selalu dalam anugerah, 
bagaikan dibumbui oleh garam” (Kolose 4:4-
6). Kata “dibumbui” menandakan sesuatu 
yang menstimulasi dan menarik. Sangatlah 
menyenangkan bila dapat membangkit-
kan rasa ingin tahu orang lain dan memi-
mpin mereka untuk mencari pemahaman 
bagaimana memperoleh kepenuhan kekal. 

Memulai percakapan 

Menstimulasi orang untuk memikirkan 
perkataan-perkataan sulit adalah permu-
laan yang baik untuk sebuah percakapan. 
Setelah kita membangkitkan selera mere-
ka, kita dapat menyampaikan penjelasan 
yang selengkapnya mengenai kerinduan 
manusia akan imortalitas. Namun demikian, 
langkah-langkah jeda seringkali diperlukan. 
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang 
dapat menolong untuk melibatkan orang da-
lam percakapan kesaksian: 

1. Bolehkah saya meminta pendapat anda 
mengenai sebuah kalimat bijak yang di-
tulis 3.000 tahun yang lalu? (Berikan se-
buah kartu kecil yang bertuliskan isi dari 
Pengkhotbah 3:1, 2, 11: 7:1).

2. Apakah menurut anda kalimat ini ber-
makna bagi dunia modern? 

3. Membandingkan parfum yang mahal 
dengan reputasi baik seperti sebuah te-
ka-teki. Menurut anda apakah artinya?

Setelah berpikir sejenak, orang tersebut 
mungkin akan menjawab: “Memakai parfum 
yang mahal dapat memberi kesan yang baik 
pada orang lain untuk beberapa saat, dan 
itu tidak akan lama. Tetapi nama baik akan 
dikenang untuk jangka waktu yang lama” 
(bandingkan dengan Amsal 10:7).

-
-

-

-

-

-

-
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Di sisi lain, orang akan merespon dengan 
komentar seperti: “Jika anda menjalani hid-
up yang baik, anda akan meninggal dengan 
damai dan mengalami akhirat yang baik. 
Tetapi orang-orang yang menjalani hidup 
yang berdosa tidak akan berakhir di tem-
pat yang baik”. Bagi orang Kristen, jawab-
an-jawaban ini menggerakkan ke arah yang 
benar tetapi dapat membawa implikasi 
yang salah. Namun untuk sementara ini, 
kita dapat memberi keuntungan dari “ke-
raguan” – melakukan hal yang baik adalah 
sesuatu yang penting. Implikasi-implikasi 
yang menyesatkan mengenai apa artinya 
kebaikan sejati dapat diklarifikasi dan diko-
reksi dengan berjalannya waktu.

Melanjutkan percakapan

Berikut adalah langkah persiapan untuk 
membangun hubungan yang baik demi 
meluruskan jalan untuk mendiskusikan 
ayat-ayat Alkitab lainnya yang berbicara 
mengenai kekekalan. Bacalah tiga ayat ber-
ikut ini: Pengkhotbah 7:1 yang akan kita 

khusus ke pada Yesus de ngan menyebut-Nya 
“Guru yang baik”.
Pria ini memiliki loyalitas yang mendua. 
Ia mengira ia sangat mengabdi kepada 
Tuhan, padahal sebenarnya tidak demikian. 
Ketertarikannya kepada kekayaan membuk-
tikan bahwa sesungguhnya uanglah yang 
sangat ia pikirkan (Matius 6:24). Akibatnya, 
ia melanggar Hukum yang pertama (dari 
ke-10 Hukum), belum lagi hukum ke-5, 6, 
7, 8 dan 9 (yang dikutip Yesus secara khu-
sus). Ia memiliki gagasan berlebihan me-
ngenai menaati semua Hukum tersebut 
dan tentang kebaikannya sendiri. Muncul 
pertanyaan mengenai penghormatannya 
kepada Yesus sebagai “Guru/Rabbi yang 
baik”; jika ia benar-benar mengakui Yesus 
sebagai sosok yang baik, maka sudah tentu 
ia akan melakukan apa yang dikatakan Yesus 
kepadanya.
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-
-

-

-

-

-

-

 

bahas. Markus 10, Mazmur 49, dan 
Yohanes 4 memberikan petunjuk-pe-
tunjuk untuk memahami teka-teki 
dalam Pengkhotbah 7:1. 

Markus 10:17-30

Dua perkataan dalam Pengkhotbah 
me ngan dung dua gagasan pent-
ing: hidup kekal dan kebaikan. 
Menariknya, keduanya di soroti da-
lam kisah tentang seorang muda 
yang berlutut di hadapan Yesus dan
bertanya, “Apa yang harus aku 
lakukanuntuk mendapatkan hidup 
kekal?” (Markus 10:17). Tidak hanya 
itu, ia menunjukkan penghormatan 
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-

 

 

-

-

-

 

Mazmur 49

Benang hidup kekal yang sama ditenun ke 
dalam Mazmur 49. Kata atau istilah “hi dup 
kekal” tidak ditemukan disini melainkan 
terkandung di dalam hasrat mendalam ma-
nusia untuk tetap hidup sesudah mati; ke-
matian yang akan dihadapi semua manusia. 
Penekanan pada tidak terelakkannya kema-
tian menggema dengan kuat bersama pe-
mikiran monoteistik. Tetapi Mazmur ini juga 
membawa sebuah pesan yang positif yang 
menginspirasi pengharapan. Kita menying-
kapkan makna Mazmur 49 dengan dua per-
tanyaan sederhana yang menghubungkan 
kedua tema mendasar:
1. Teka-teki apakah yang membingungkan 

si Pemazmur? Dilema apakah yang ingin 
dipecahkannya?

2. Bagaimanakah si Pemazmur memecah-
kan teka-teki ini?

Si Pemazmur bersaksi, “... Elohim akan men-
ebus jiwaku dari kuasa alam maut” 

(ayat 16). Kata kunci lainnya untuk memak-
nai teka-teki ini ditemukan dalam ayat ter-
akhir, yaitu “berpengertian”. Penyebutan 
kemewahan dalam ayat terakhir (ayat 20) 
sangatlah penting; ini mengingatkan kita 
akan orang muda yang kaya yang sangat 
terikat pada kekayaan nya sehingga hal itu 
mengaburkan persepsinya akan realita. 
Sikapnya yang menggantikan Tuhan dengan 
uang sebenarnya telah membuatnya me-
langgar Hukum yang pertama, walau ia tidak 
menyadarinya!
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Yohanes 4

Pengkhotbah 3 dan 7, serta Mazmur 49 
memuat teka-teki membingungkan me-
ngenai kekekalan. Demikian pula Yohanes 
4. Berbeda dengan orang muda yang kaya, 
yang sangat terpandang di mata komuni-
tas Yahudi, perempuan Samaria itu dihina 
sebagai pengikut sebuah sekte religius 
yang membengkokkan keyakinan leluhur 
mereka dan memalsukan Taurat (pada 
beberapa poin strategis). Wanita ini men-
duduki peringkat sangat rendah dalam 
komunitas masyarakat religiusnya sendiri. 
Ia  bukan wanita baik-baik – berhubungan 
dengan lima pria – dan pria yang tinggal 
bersamanya sekarang bukanlah suaminya 
(ayat 17, 18). Walaupun “secara lahiriah” 
mereka berbeda (perempuan Samaria 
dengan orang muda yang kaya); wanita ini 
haus akan Air Hidup – yakni hidup kekal. 
Jauh di dalam batinnya ada kerinduan 
akan hidup kekal, sama seperti yang dicari 
oleh orang muda yang kaya dan terpan-
dang itu. 

Bacakanlah kisah tersebut. Ijinkan per-
kataan Tuhan yang hidup dan berkuasa itu 
berbicara kepada hati sesamamu orang 
Mu slim (Ibrani 4:12). Jika anda ingin ber-
henti sejenak untuk memberi penjelasan 
mengenai latar bela kang, lakukan secara 
singkat. Jangan memutuskan alur cerita 
dengan komentar yang terlalu banyak. Do-
ronglah teman anda untuk mengajukan 
pertanyaan setelah anda menyelesaikan 
kisah itu.

-
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Hubungan antara Air Hidup/hidup kekal/keselamatan 
adalah hal yang penting untuk didiskusikan. 
Pemikiran-pemikiran mengenai hal ini dapat 
ditemukan dalam artikel Timeless Truth Encrypted 
in Ancient Wisdom di www.answering-islam.org/authors/clarke
/timeless_truth.html. Artikel Timeless Truth adalah sekuel 
bermanfaat untuk disampaikan pada orang yang telah 
membaca renungan singkat tersebut. Homeward Bound 
dapat anda lihat di www.answering-islam.org/authors
/clarke/homeward.html.
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Berbicara dengan wanita 
mengenai parfum 
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Sudah tentu akan ada kesempatan-kesem-
patan untuk mendiskusikan Pengkhotbah 
7:1 dengan wanita. Biasanya, sangat ma-
suk akal bila mengikuti panduan di atas: 
ambillah waktu untuk mendiskusikan 
ayat-ayat di atas sebagai langkah-langkah 
awal untuk berbicara mengenai kematian 
dan kebangkitan Kristus. Namun demiki-
an, sangat dimungkinkan untuk mengam-
bil satu langkah saja dari pengkhotbah 7 
menuju Markus 14, yakni bagian firman 
Tuhan yang memaparkan tentang parfum, 
kematian dan wanita secara gamblang. 
Roh Kudus melampaui panduan kita; Ia 
dapat memimpin kita (dengan tidak ter-
duga) untuk bergerak dengan cepat dalam 

ke hidupan orang yang baik (yang diterimanya 
setelah ia wafat). Kita dapat melihat bagaima-
na Amsal ini berkorelasi dengan “nama baik” 
(dalam Pengkhotbah 7:1). Lebih jauh lagi, kita 
melihatnya diilustrasikan dalam kisah menge-
nai seorang wanita yang “mengurapi tubuh 
Yesus untuk pemakamannya” dengan parfum 
yang mahal (mungkin bukan disengaja). Yesus 
memuji perbuatan baiknya dengan menga-
takan “Sesungguhnya Aku berkata kepada-
mu, di mana saja injil diberitakan di seluruh 
dunia, apa pun yang telah dia lakukan akan 
dipercakapkan sebagai peringatan akan dia” 
(Markus 14:9). 

Kita tahu  bahwa orang Muslim cenderung me-
mandang perbuatan baik sebagai kebajikan di 
mata Tuhan. Namun, berdasarkan bacaan kita 
dalam perjanjian Baru, kita tahu bahwa orang 
tidak dapat memperoleh keselamatan melalui 
perbuatan baik. Oleh karena alasan ini, kita 
bisa saja ragu menggunakan Pengkhotbah 7:1 
(atau kisah mengenai perbuatan baik wanita 
itu dalam Markus 14). Fakta permasalahan 
ini adalah Alkitab banyak membicarakan ket-
erkaitan perbuatan baik dengan hidup kekal. 
Kita melihat hal ini dalam Markus 10:17. 
Renungkanlah Yohanes 5:29, 30; Roma 2:7; 
Amsal 11:19, 12:28; Matius 7:21-23.

Konklusi:

berbicara mengenai 
kematian dan pema-
kaman Kristus.

Amsal 10:7 menyen-
tuh topik mengenai 
ke matian, teruta-
ma dampak dari 

Konklusi:
Ketika mendiskusikan kisah orang muda yang kaya dengan 
orang Muslim, mereka seringkali salah menafsirkan perkataan 
Yesus “hanya Tuhan yang baik”. Mereka menganggap pernyata-
an ini sebagai bukti bahwa Yesus menyangkali keilahian-Nya. 
Sebuah artikel pendek yang luar biasa dalam menjawab hal 
ini terdapat secara online di http://www.answering-islam.org/
Shamoun/q_only_god_good.htm .
Artikel Homeward Bound terdapat secara online di www.an-
swering-islam.org/authors/clarke/homeward.html  
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       Penutup

Banyak orang bertanya-tanya mengapa 
orang Kristen bersusah payah untuk ber-
sahabat dengan mereka dan menceritakan 
pada mereka tentang iman kepada Yesus 
Kristus – seringkali bahkan hingga terasa 
mengganggu. Kisah berikut ini dapat me-
nolong untuk memahami upaya yang dib-
uat orang Kristen untuk menjelaskan iman 
mereka kepada orang yang beragama lain, 
misalnya orang Muslim. 

Bayangkan seorang muda yang melakukan 
perjalanan berkeliling dunia, mengunjungi 
semua orang dari berbagai budaya dan aga-
ma. Setelah 30 tahun melakukan perjalanan 
dan studi yang keras, akhirnya ia menemu-
kan kebenaran (bahwa hanya ada satu Tuhan 
dan satu Kebenaran, dan bahwa Tuhan ti-
dak berkontradiksi dengan diri-Nya sendiri). 
Bayangkan ia kembali ke kampung halaman-
nya dan berkata kepada dirinya: “Betapa 
menyenangkan saya telah menemukan kebe-
naran. Kini aku tahu satu-satunya Tuhan yang 
sejati dan benar, aku mengetahui kebenaran 
dengan seutuhnya dan aku tahu jalan ke sur-
ga (firdaus). Kini aku dapat menikmati diriku 
sendiri dan berbahagia sepanjang hidupku di 
bumi. Aku tidak takut akan Hari Penghakiman. 
Aku tidak peduli pada keluargaku, kerabat 
dan teman-temanku. Mereka tidak mengenal 
Tuhan yang sejati; mereka masa bodoh ter-
hadap jalan ke surga dan mereka akan terhi-
lang. Tetapi itu tidak mengkuatirkanku. Yang 
terpenting adalah aku telah selamat”. 

Apa pendapat anda mengenai orang yang 
sedemikian mementingkan diri sendiri sep-
erti itu, dan yang tidak memiliki kasih terha-
dap orang lain? Alkitab memerintahkan kita 
untuk pergi dan menyebarluaskan Kabar Baik 
(Matius 28:18-20; Markus 16:15; Kisah 1:8). 
Saya berdoa kiranya buklet ini akan meno-
long anda untuk melakukannya. 

Apa pendapat anda mengenai orang yang sedemikian mementing-
kan diri sendiri seperti itu, dan yang tidak memiliki kasih terhadap 
orang lain? Alkitab memerintahkan kita untuk pergi dan menye-
barluaskan Kabar Baik (Matius 28:18-20; Markus 16:15; Kisah 
1:8). Saya berdoa kiranya buklet ini akan menolong anda untuk 
melakukannya. 
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               Apendiks

APPENDIKS

Informasi mengenai buku karya Andreas 
Maurer: 

“ASK YOUR MUSLIM FRIEND” ada-
lah sebuah introduksi mengenai Islam dan 
panduan kristiani untuk berinteraksi dengan 
orang Muslim. 

Bagaimana Islam dimulai dan apa yang diajar-
kannya? Apa saja kelompok dan pergerakan-
nya? Apakah jawaban-jawaban alkitabiah ter-
hadap keberatan-keberatan orang Muslim? 
Bagaimanakah orang Kristen dapat berinter-
aksi dengan orang Muslim?

Ini hanyalah beberapa pertanyaan yang di-
jawab Dr. Andreas Maurer dengan jelas. 
Beliau adalah seorang teolog dan pakar dalam 
bidang perjumpaan antara orang Kristen den-
gan Muslim. Dr. Maurer memandang penye-
baran Islam di seluruh dunia bukan sebagai 
ancaman melainkan sebagai sebuah tanta-
ngan bagi Gereja Kristen. Ia memaparkan 
sebuah survey yang menyeluruh dan mudah 
dimengerti 

mengenai sejarah Islam, pengajarannya dan 
latar belakang religiusnya. Berbagai kelompok 
dan pergerakan dalam Islam juga dipaparkan. 
Para pembaca akan mendapatkan jawaban 
atas keberatan-keberatan orang Muslim dan 
panduan praktis untuk berinteraksi dengan 
orang Muslim.  

Beberapa tautan situs: 

• Situs AVC: www.avc-ch.org
• Informasi mengenai seminar dan berb-

agai acara: www.britomu.org
• Informasi mengenai buku dan literatur 

tambahan:  www.aymf.net 

-

AVC I Industriestrasse 21
CH-2553 Safnern bei Biel
Tel. +41 (0)32 356 00 80 
mail@avc-ch.org
www.avc-ch.org 
facebook.com/avcschweiz
youtube.com/avcstream

ACTION ON BEHALF OF  
PERSECUTED CHRISTIANS  
AND PEOPLE IN NEED

clear words.
strong actions.
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ACTION ON BEHALF OF  
PERSECUTED CHRISTIANS  
AND PEOPLE IN NEED

clear words.
strong actions.

KATA-KATA YANG JELAS

AKSI-AKSI YANG KUAT

Kebanyakan orang, termasuk Muslim, senang mendengarkan kisah-kisah. Kisah-kisah dalam 
buklet ini seharusnya membuat orang berpikir dan dengan demikian mendorong mereka 
untuk mencari kebenaran Tuhan. Banyak kisah diambil dari perumpamaan di Alkitab. Mereka 
menceritakan kebenaran Alkitab bagi orang dalam situasi-situasi kehidupan yang dihadapi 
setiap hari. Meskipun demikian, mereka yang menceritakan sebuah kisah harus belajar un-
tuk memakai kata-kata yang dapat dipahami dengan jelas oleh para pendengar dalam lingk-
up budaya tertentu. Kisah-kisah ini juga dapat dipakai sebagai alat untuk kita dapat terlibat 
dalam percakapan dengan orang-orang Muslim. Andreas Maurer telah mengumpulkan ki-
sah-kisah ini selama bertahun-tahun. Semoga buku ini menjadi berkat baik bagi orang Kristen 
maupun Muslim. 

Dr. Andreas Maurer
Konsultan Islam 

Dr. Andreas Maurer menikah dengan Ruth dan mereka memiliki tiga 
orang putra. Ia pertama kali bekerja sebagai insinyur Mekanik di 
Switzerland. Setelah itu ia belajar teologi di universitas yang ada di 
Inggris dan Afrika Selatan. Tahun 1999, ia menyelesaikan studi doktor 
di Universitas Pretoria (UNISA) dengan disertasi berjudul: “In Search 
of a new Live: Conversion Motives of Christians and Muslims” (Dalam 
pencaharian hidup yang baru: Motif-motif Pertobatan orang Kristen 
dan Muslim”). Dari tahun 1984-1999 ia bekerja di Afrika Selatan ber-
sama SMF (Swiss Missionary Fellowship) dalam proyek-proyek yang 
berkaitan dengan pelatihan orang-orang Kristen dalam misi kepada 

orang Muslim. Dari tahun 2000-2007, ia melayani bersama AWM (Arab World Ministries) 
sebagai seorang trainer di Switzerland dan manca negara. Tahun 2011 ia bekerja dengan AVC 
(Aksi bagi orang Kristen yang dianiaya dan mereka yang membutuhkan) sebagai konsultan 
Islam dan pembicara dalam dan luar negeri. 
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