BUKU KESATU
HIDUP BARU DI DALAM KRISTUS
PASAL 1 SIAPAKAH YESUS KRISTUS?
Bila kita diperkenalkan dengan orang lain, seringkali timbul dua macam
pertanyaan dalam pikiran kita: “Siapakah dia?” dan “Apakah pekerjaannya?”
Sambil kita memeriksa Alkitab untuk belajar mengenai Yesus Kristus, kita
boleh menanyakan pertanyaan yang sama seperi diatas. Yesus Kristus sendiri
suatu saat bertanya kepada pengikut-pengikutNya: “Kata orang siapakah Aku
ini?” Sesudah mereka mengemukakan beberapa pandangan yang salah, la berbalik
dan bertanya kepada mereka secara pribadi: “Tetapi menurut kamu siapakah Aku
ini?” (Mat. 16:13-16).
Sebetulnya pertanyaan itu penting dan sangat penting sekarang.
Jawabannya adalah dasar iman kristen, dan merupakan alasan bagi pemahaman
Alkitab ini.
Mula-mula kita perhatikan siapakah Dia? dan dalam pasal 2, apakah yang
telah la lakukan?

KEMANUSIAAN-NYA
1. Bagaimanakah Galatia 4:4 melukiskan tentang kelahiran Yesus, Anak Allah?
Contoh jawab: la diutus Allah dan lahir dari seorang perempuan biasa.
2. Dimanakah Yesus dilahirkan? (Mat. 2:1) _________________ (Yerusalem
terletak dalam propinsi Yudea). Dalam Matius 1:18-2:12 dan Lukas 1:26-2:20
dapat kita baca selengkapnya sejarah kelahiran Yesus Kristus.
3. Dalam hal apakah masa kanak-kanak Yesus sama seperti anak-anak lainnya?
(Lukas 2:52)
4. Bagaimanakah keadaan jasmaniah Yesus sesudah berpuasa empat puluh hari
empat puluh malam di padang gurun? Mat. 4:2
5. Bagaimanakah keadaan Yesus sebagai manusia ditunjukkan dalam Yoh. 4:6?
6. Apakah yang dilakukan Yesus sesudah la mengajar sehari penuh? Markus 4:33
7. Bagaimanakah Yesus menyatakan kesedihanNya karena sahabat-sahabatNya
yang berduka cita? Yohanes 11:35
“Yesus Kristus telah menjejaki dunia ini. Jejak kaki Ilahi tidak pernah dapat
dihapuskan. Dan jejak kaki Ilahi adalah jejak kaki dari seorang Manusia....
bukan seorang malaikat, bukan hantu, bukan sebuah cita-cita yang abstrak,
melainkan MANUSIA YESUS KRISTUS.”

IA MANUSIA TETAPI TIDAK BERDOSA
8. Meskipun Yesus Kristus dicobai sebagaimana dialami semua manusia, dalam
hal apakah la berbeda dengan kita? Ibrani 4:15
9. Dalam Yohanes 8:46 Yesus mengajukan tantangan kepada orang Yahudi
untuk

KEILAHIAN-NYA
Sebagian orang mengatakan Yesus Kristus sebagai orang yang agung. Kepada
sebagian orang la adalah pendiri sebuah agama baru. Yang lain memandang Dia
sebagai nabi. Tetapi Yesus sendiri menuntut bahwa la adalah Allah. Jikalau hal ini
tidak benar, maka la tidak dapat disebut yang baik, melainkan sebagai seorang
penyesat atau penipu. Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus Kristus 750 tahun
sebelum hal itu terjadi dan tercatat: … “namaNya disebut orang: Penasehat Ajaib,
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” Yesaya 9:5.
10. Bagaimanakah Allah Bapa menyebut AnakNya Yesus Kristus dalam
Ibrani 1:3?
11. Dalam Yohanes 5:23 Yesus Kristus mengajar kita bahwa la patut menerima
penghormatan seperti
12. Setelah para murid melihat kuasa Yesus atas angin ribut dan laut, apakah
yang mereka perbuat? Mat. 14:22-33
13. Bagaimanakah Yesus membiarkan Tomas menyapa Dia? Yoh. 20:28
Dalam Kolose 1:15-20 dan Ibrani 1 anda dapat mempelajari lebih banyak
mengenai keilahian Yesus Kristus.
“Jika Socrates memasuki ruangan, kita akan bangkit dan memberikan
penghormatan kepadanya. Tetapi jikalau Yesus Kristus memasuki ruangan,
kita semua akan sujud dan menyembah Dia.”

CIRI-CIRI ILAHI
Yesus Kristus mempunyai banyak gelar yaitu: Anak Allah, Anak Manusia,
Juruselamat, Tuhan, Guru, Mesias dll. Salah satu gelar yang terdapat dalam Injil
Yohanes ialah Firman. karena Yesus adalah Pesan Allah yang hidup bagi manusia.
14. Telah berapa lama Firman itu (Yesus Kristus) berada? Bandingkan dengan
Yoh. 1:1 dan Yoh. 1:14-17
15. Dalam Matius 28:18, Yesus menyatakan bahwa kepadaNya diberikan
16. Yesus menyatakan kuasaNya atas:
a) ____________________ (Mat. 8:23-27)
b) ____________________ (Luk. 4:33-36)
c) ____________________ (Luk. 4:40)
d) ____________________ (Yoh. 11:43-44)
2

17. Dalam Markus 2:3-12, Yesus menyatakan kuasaNya dengan menyembuhkan
orang lumpuh dan juga menandaskan bahwa la berkuasa
18. Salah satu tujuan kedatangan Kristus adalah
(Yoh. 10:10)
19. Yesus berkuasa menghidupkan
(Yoh. 5:21)
20. Apakah yang menjadi penghalang orang tidak menerima hidup yang kekal?
(Yohanes 5:40)
Dalam ayat-ayat ini Yesus tidaklah semata-mata berbicara mengenai hidup
jasmaniah, tetapi mengenai hidup yang kekal - hidup dalam persekutuan
dengan Allah. Anda dapat lebih banyak lagi menpelajari mengenai hal ini
dalam pasal 3 Buku Kesatu dan dalam buku Kedua.
21. Ulangi kembali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban anda dalam
pasal ini dengan seksama. Hal-hal baru apakah yang telah anda pelajari
tentang Yesus Kristus dan siapakah Dia menurut pemahaman anda?

PASAL 2 KARYA YESUS KRISTUS
Apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Dia menyembuhkan orang sakit,
membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang lapar, menjadi
sahabat bagi orang-orang berdosa dan mereka yang disisihkan oleh masyarakat.
PerkataanNya mengandung kebijaksanaan dan kuasa yang sangat menakjubkan
para pendengarNya. Dia hidup tanpa dosa, suatu hal yang merupakan suatu
contoh yang nyata serta peringatan bagi mereka yang mengenal Dia.
Akhirnya Dia membiarkan diriNya ditangkap, dianiaya dan dihukum oleh
lawanNya - hukuman mati yang patut dikenakan kepada seorang penjahat.
Kehidupan serta pengajaran Yesus penting artinya, tetapi maksud terutama
dari kedatanganNya nampak dalam kematianNya, kebangkitanNya dan
kenaikanNya ke surga.
Ketiga hal itulah yang menjadi bahan pembicaraan dalam pasal ini.

IA MATI UNTUK DOSA KITA
1. Ketika memberitakan kelahiranNya, apakah tujuan kedatangan Yesus ke
dunia ini? (Mat. 1:21)
2. Yesus menyatakan kepada murid-muridNya bahwa la harus pergi ke
Yerusalem dan ______________________ dari imam-imam kepala,
kemudian __________________________ dan ____________________
pada hari yang ketiga (Mat 16:21).
3. Kematian yang bagaimanakah yang harus diderita Yesus? (Mat. 27:35)
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Dengan orang yang bagaimanakah Ia harus mati?(Mat. 27:38)
Dalam Lukas 22:47-23:56 dan Yoh. 18:1-19:42 terdapat ayat-ayat yang
melukiskan bagaimana Yesus Kristus diadili dan kematianNya.
4. Apakah pernyataan Allah mengenai semua orang? (Roma 3:23)
5. Bagaimanakah Kristus menyatakan kasih Allah? (Roma 5:8)
6. Apakah tujuan sengsara Kristus menurut nabi Yesaya? (Yesaya 53:5)
7. Dalam Yesaya 53:6
1) Bagaimanakah gambaran sikap manusia yang berdosa dalam ayat ini?

“Mengenal Kristus membuat orang miskin menjadi kaya”
“Tanpa mengenal Dia membuat orang terkaya menjadi miskin”.

KESIMPULAN.
22. Yoh. 3:16 merupakan ketiga pelajaran yang telah kita selesaikan dan mungkin
merupakan ayat yang paling terkenal dalam ayat-ayat Alkitab. Menurut
ayat ini:
1) Siapakah yang dikasihi Allah?
2) Apakah yang diperbuat Allah oleh karena kasihNya?
3) Apakah artinya bahwa Allah “mengaruniakan” AnakNya?

2) Apakah yang terjadi dengan dosa (kejahatan) kita?
4) Bagaimanakah seseorang dapat menerima hidup kekal?
8. Menurut I Pet. 2:24
1) Apakah yang dilakukan Kristus di kayu salib?
2) Bagaimanakah seharusnya hidup kita sekarang?
Dosa mengakibatkan permusuhan; Kristus membawa damai.
Dosa membuat jurang antara Allah dengan manusia; Kristus
menjembataninya.
Dosa memecahkan persekutuan; Kristus membawa pembaharuan.
9. Allah memperoleh hubungan yang baru dengan manusia melalui kematian
Kristus. Apakah yang hendak Allah perbuat dengan dosa manusia? (Ibrani
10:17). Garis dibawah jawaban yang tepat.
1) Menangguhkan hukuman
2) Melupakannya secara mutlak
3) Menganggapnya sebagai kelemahan manusia
4) Sekarang mengijinkan manusia mendapat keampunannya.
Jika sekiranya Saudara tidak memiliki Perjanjian Lama
Yesaya 53:5 --- “Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh”
Yesaya 53:6 --- “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita
mengambil jalannya sendiri, Tetapi T UHAN , telah
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian”

IA BANGKIT DARI KEMATIAN-NYA
10. Yesus pernah mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang akan dialamiNya
sesudah kematianNya. Apakah itu? (Yoh. 2:19-22)
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5) Bagaimana dengan seseorang yang tidak menerima Yesus Kristus?
Jika Saudara belum yakin dalam kepercayaan Saudara kepada Yesus Kristus
dan belum memiliki hidup kekal, bacalah Wahyu 3:20. Jika Kristus berdiri
dimuka pintu hati Saudara.
1) Apakah yang diperbuatNya
2) Apakah yang harus Saudara perbuat agar Yesus masuk ke dalam hidup
Saudara?
3) Jika Saudara melakukan hal ini, janji apakah yang la berikan?
Perhatikan bahwa ini adalah janji Yesus Kristus. la akan memasuki hidup
Saudara sekarang sebagai Juruselamat dan Tuhan jika Saudara meminta
padaNya.
Saudara boleh berdoa seperti ini:
Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Saya percaya bahwa
Engkau adalah Anak Allah dan Engkau telah mati untuk dosa-dosaku dan bangkit
dari kematian. Sekarang saya mohon Engkau mengampuni dosa-dosaku dan masuk
dalam hidupku sebagai Juruselamat dan Tuhan, Amin.
Jikalau Saudara baru melakukan hal ini (berdoa). buatlah catatan tentang hal tersebut
dengan menempatkan nama Saudara dan tanggal pada garis diatas. Ulangi
pertanyaan no. 12 dan periksalah apakah Saudara telah puas dengan jawabanjawaban Saudara.
Berlanjut ke BUKU KEDUA
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11. Yoh. 1:12,13 mengajar kita bahwa percaya akan namaNya
1) berarti sama dengan _________________________________ Kristus
2) sebagai akibat karena dilahirkan daripada
12. Siapakah yang memiliki hidup yang kekal menurut 1 Yoh. 5:11,12?
1) Sudahkah Saudara memiliki hidup kekal?
2) Jika sudah bagaimanakah Saudara mengetahui hal itu?
13. Apakah alasan bahwa Allah tidak memperhitungkan perbuatan baik kita
untuk memperoleh keselamatan? (Efesus 2:8,9)

APAKAH YANG SAYA HARUS PERBUAT SUPAYA SELAMAT?
Beberapa orang berpikir melalui kepandaian; Allah berfirman melalui penebusan.
Beberapa orang mengatakan dengan berbuat baik; Allah berfirman melalui salib.
Beberapa orang mengatakan dengan usaha; Allah berfirman dengan jalan percaya.

11. Malaikat-malaikat di kubur Yesus bertanya kepada wanita-wanita itu
mengapa mereka mencari
(Luk. 24:1-5)
12. Menurut Rasul Paulus, kepada siapa dan golongan mana Yesus sudah
menampakkan Diri sesudah KebangkitanNya? (I Kor. 15:3-8)

13. Para Rasul secara berulang-ulang bersaksi tentang suatu peristiwa yang
besar yaitu:
1) Kis. 3:14-15
2) Kis. Ras. 4:33
14. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, dua hal apakah yang menjadi
akibatnya? (I Kor.15:14-19)
15. Apakah yang disuruh Rasul Paulus untuk diingat oleh Timotius? (2 Tim. 2:8)

DAPATKAH KITA MENGETAHUI BAHWA KITA MEMILIKINYA?
Beberapa orang mengira bahwa kita tidak dapat mengetahuinya. Yang lain merasa
bahwa hanya orang- orang tertentu saja dapat mengetahuinya. Ada lagi yang
menyatakan: “Kita akan mengetahui kalau kita telah berada di sana”.
Iblis senang membiarkan kita dalam keadaan tidak pasti mengenai keselamatan
kita.
Tetapi Allah melalui firmanNya memberikan kita jaminan yang positif tentang
hidup kekal itu.
14. Apakah tujuan Yohanes dalam penulisan suratnya yang pertama? (I Yoh. 5:13)
15. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yoh. 3:18 mengenai:
1) Barangsiapa yang percaya kepadaNya?
2) Barangsiapa yang tidak percaya kepadaNya?
16. Menurut Roma 8:35-39, apakah yang dapat menceraikan kita daripada
kasih Kristus?
Garis dibawah jawaban yang tepat.
1) Kematian
2) Mara bahaya
3) Kekuatan gaib
4) Tidak satupun
17. Menurut Yoh. 10:27-29, dalam genggaman siapakah setiap orang percaya?
18. Apakah ketiga janji yang diberikan kepada orang yang mendengar dan
percaya akan sabda Kristus? (Yoh. 5:24)
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(merupakan isi berita Injil yang diajarkan Rasul Paulus. Bandingkan dengan
1 Kor. 15:3-4).
Para pendiri agama-agama lain telah meninggal. Tetapi orang Kristen
mempunyai Juruselamat yang hidup, yang telah bangkit sebagai pemenang atas
maut. Untuk hal-hal lain tentang kebangkitan Yesus Kristus, lihatlah Mat. 28:1-20;
Luk. 24:1-53; Yoh. 20:1-21:25.
“Sebagai seorang ahli hukum saya telah mengadakan penyelidikan yang
saksama tentang pembuktian- pembuktian hari paskah yang pertama itu. Bagi
saya buktinya tegas. Sering dalam Mahkamah Agung dimana saya bekerja,
keputusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang ketegasannya sangat kurang jika
dibandingkan dengan bukti-bukti ini. Kesimpulan menyusul tiap pembuktian, dan
seorang yang jujur selalu kelihatan tulus dan tidak berbicara secara dibuat-buat.
Pembuktian dalam Injil mempunyai sifat jujur ini, dan sebagai ahli hukum saya
menerima dengan sebulat-bulat hati saya pengakuan ini sebagai kesaksian orangorang jujur yang telah sanggup membuktikannya”
- Sir Edwards Clarke -

IA NAIK KE SURGA
16. Apakah yang terjadi ketika para murid sedang memandang Dia? (Kis. 1:9-11)
17. Yesus naik ke surga untuk maksud ______________________ (Yoh. 14:2)
18. Menurut Efesus 1:20-23
1) Kristus telah diangkat untuk menempati kedudukan di
(ayat 20)
2) la lebih tinggi daripada ______________________________ (ayat 21)
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3) KedudukanNya disebelah kanan Allah membawa dua akibat, yaitu
(ayat 22)
19. Apakah yang Yesus Kristus sedang perbuat sekarang bagi kita pada
kedudukanNya di sebelah kanan Allah? (Roma 8:34)
(Ibrani 7:25)
Pada masa Dia hidup di dunia. Yesus tidak hanya berdoa untuk muridmuridNya, tetapi juga untuk kita (Yoh. 17:20). Selama 2000 tahun Yesus
Kristus telah berdoa bagi barangsiapa yang percaya kepadaNya, dan apa
yang dikehendakiNya dulu, la menghendaki juga sekarang.
20. Dalam Doa Agung Yesus (Yoh. 17), ketika la masih ada di dunia, apa yang
diinginkanNya dan dimintaNya untuk pengikut-pengikutNya?
1) ayat 11
2) ayat 13
3) ayat 15
4) ayat 17
5) ayat 21
6) ayat 24
Yesus Kristus sedang menyediakan tempat bagi kita, dan kita dipersiapkan
untuk tempat itu.
21. Selidikilah kembali pertanyaan dan jawaban Saudara dalam pasal ini,
renungkan tiap-tiap hal tersebut. Apakah Saudara telah mempelajari sesuatu
yang menolong Saudara secara khusus? Tulislah itu dengan kata-kata saudara
sendiri dan terangkanlah bagaimana itu dapat menolongmu.

“Semua tentara yang pernah berbaris, semua angkatan laut yang pernah dididik,
semua parlemen yang pernah bersidang dan semua raja yang pernah memerintah,
ditempatkan bersama-sama, belum pernah merubah kehidupan manusia diatas
bumi ini menjadi seperti kehidupan tunggal - kehidupan Yesus Kristus”.
PASAL 3 - HIDUP KEKAL DI DALAM KRISTUS
Dalam tiap-tiap abad orang telah berusaha untuk mengetahui rahasia hidup
setelah kematian. Tetapi setelah beberapa tahun hidup dengan singkat, kita masingmasing harus menghadapi kekekalan. Apakah hidup kekal itu? Siapa yang dapat
memilikinya? Bagaimanakah seseorang dapat memperoleh kepastian? Alkitab
memberikan kepada kita jawaban-jawabannya.

APAKAH SUMBER HIDUP KEKAL ITU?
1. Dalam Yoh. 14:6,
1) Apakah yang Yesus nyatakan mengenai diriNya?
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2) Bertentangan dengan anggapan umum bahwa ada banyak jalan menuju
kepada Allah, apakah yang Yesus katakan?
2. Menurut Rasul Petrus dalam Kis. 4:10,12, siapakah satu-satunya sumber
hidup kekal atau keselamatan?
3. Barang siapa percaya kepada Yesus beroleh ______________________ ,
tetapi barangsiapa, yang tidak percaya tidak akan nampak hidup
melainkan _______________________ (Yoh. 3:36)
4. Apakah yang dikatakan Yesus mengenai hidup yang kekal dalam Yoh. 17:3?
5. Bagaimanakah keadaan setiap orang yang belum dihidupkan oleh Kristus?
Efesus 2:1
Sejak semua manusia telah berdosa, maka semuanya telah menjadi akibat
dosa itu yaitu kematian rohani serta terputusnya hubungan dengan Allah
selama-lamanya. Barangsiapa yang tidak menerima hidup kekal dari Yesus
Kristus, mereka tercerai dari Allah dalam hidup dan bahkan selama-lamanya.
6. Dua hal apakah yang ditekankan oleh Paulus didalam khotbahnya? (Kis. 20:21)

BAGAIMANA KITA MENERIMA HIDUP KEKAL ITU?
7. Apakah yang dikatakan Paulus kepada penjaga penjara Filipi agar dilakukan
supaya ia beroleh selamat? (Kis. 16:30,31)
1) Melayani Tuhan Yesus Kristus
2) Hiduplah dengan lurus hati
3) Percayalah akan Tuhan Yesus Kristus
4) Hentikan penindasan kepada orang-orang hukuman
8. Janji apakah yang diberikan Tuhan Yesus kepada barangsiapa yang percaya
kepadaNya? (Yoh. 11:25)
9. Apakah yang kita terima jika kita percaya kepada Kristus?
(Kis. 10:43)
10. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, apakah lagi yang jadi milik kita?
(Kis. 25:18)
Iman yang menyelamatkan lebih besar artinya daripada sekedar menyetujui
hal-hal mengenai Yesus Kristus - hal ini berarti meninggalkan dosa dan bergantung
kepadaNya untuk diselamatkan. Saudara boleh mengakui kenyataan bahwa
jembatan yang melintasi sebuah sungai adalah cukup kuat. Tetapi
sesungguhnya Sdr. Belum mempercayai jembatan itu sampai Saudara telah
melangkah diatasnya dan menyerahkan hidup Saudara pada jembatan tersebut.
Iman dalam Kristus Yesus sebagai Juruselamat pribadi berarti menyerahkan
hidup Saudara yang kekal mutlak kepadaNya. Jika Saudara melakukan hal
ini, Saudara memperoleh pengampunan dosa dari Allah, diselamatkan dari
hukuman dosa-dosa Saudara dan memiliki hidup yang kekal.
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