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Jika anda membawa Kitab Suci, saya mengundang anda untuk bersama saya membuka kitab Kejadian 

pasal 1. Saya ingin menunjukkan kepada anda keajaiban Allah dalam FirmanNya pada hari ini. Ada begitu 

banyak hal yang dibicarakan dalam sebelas pasal pertama dari Kitab Suci ini. Saya ingin agar kita melihat 

kemuliaan Allah dalam pasal-pasal Alkitab yang mendasar ini.  Begitu mendasarnya pasal-pasal ini 

sehingga jika kita tidak memahami kebenaran-kebenaran dalam Kejadian 1-11 maka kita tidak akan bisa 

memahami seluruh maksud Alkitab. Pasal-pasal ini menentukan segala sesuatu yang akan terjadi 

kemudian. Bahkan Kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam pasal-pasal ini menunjukkan kepada 

kita mengapa kita perlu memahami keseluruhan berita Alkitab. 

Apa yang saya ingin agar kita renungkan pada hari ini adalah kebenaran-kebenaran penting tentang siapa 

Allah dan siapa kita sebagai satu bagian dari ciptaanNya, dan kebenaran tentang Iblis dan dosa dan 

kebutuhan akan penebusan. Saya ingin agar selama tahun ini pada waktu kita mendalami Alkitab secara 

kronologis, kita dapat memahami kisah agung yang terdapat di dalam Kitab Suci. Saya ingin agar kita 

melihat bahwa Alkitab bukanlah berisi cerita-cerita atau tulisan-tulisan yang terpisah satu dari yang lain. 
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Saya ingin agar kita dapat melihat bagaimana semua cerita dan tulisan tersebut terpadu bersama dalam 

satu cerita agung. Karena itu pada pagi ini kita akan melihat prolog cerita agung ini dan benar-benar 

mendalami seluruh Kejadian 1-11, dan kemudian pada minggu terakhir tahun ini, akhir tahun 2010, kita 

akan melihat bagian epilognya di mana cerita agung ini berakhir. Tetapi kenyataannya adalah bahwa 

cerita ini sebenarnya tidak akan berakhir. Dan di tengah semua ini saya ingin agar anda memahami 

bahwa Alkitab berisi satu cerita agung tentang penebusan. Dan kita akan membagi cerita agung ini ke 

dalam bagian prolog, bagian epilog, dan enam bagian di tengahnya. 

Jadi cerita agung ini dapat digambarkan sebagai satu buku dengan bagian-bagian yang yang berbeda, 

yakni bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Inilah perjalanan yang akan kita lewati pada 

tahun ini. Saya ingin agar anda melihat enam bagian dalam Kitab Suci, atau enam bagian dalam cerita 

Alkitab, dan kemudian setiap khotbah akan menjadi seperti satu pasal. Jadi kita mempunyai prolog yang 

berisi 50 pasal, dan kemudian ada epilognya di bagian akhir Alkitab. Dan kita akan melihat bagaimana 

semua bagian ini menyatu bersama untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menebus umatNya 

untuk kemuliaanNya yang besar. Dan kita akan mulai pada pagi ini dengan pasal-pasal awal dalam kitab 

Kejadian yang telah kita baca pada minggu ini. Apa yang saya ingin agar kita pahami ialah tentang natur 

Allah, manusia dan ciptaan, dosa dan Iblis, dan melihat bagaimana semua ini mengarahkan kita kepada 

kebutuhan akan penebusan.  

Kita mulai dengan natur Allah. Apa yang kita temukan tentang Allah dalam awal cerita ini? Kita 

menemukan bahwa Allah adalah Pencipta yang tertinggi. "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan 

bumi." Kalimat ini saja, atau ayat ini saja, dapat menangkap perhatian kita untuk kita bahas selama sisa 

hari ini. "Pada mulanya Allah menciptakan" - yang berarti bahwa Allah tidak diciptakan. Dia telah ada 

sejak awal. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan Allah. Dia selalu ada sebelumnya, 

selalu ada saat ini, dan selalu ada di waktu yang akan datang. Dan Ia meng-ada-kan ciptaan dari satu awal 

yang sebelumnya tidak ada. Jelas kita tahu bahwa ada teori-teori dan ideologi-ideologi yang lazim di 

zaman kita ini yang akan berusaha untuk membantah kenyataan itu. Saya menyukai apa yang Robert 

Zastrow katakan. Ia pernah menjabat sebagai salah seorang direktur NASA Goddard Institute for Space 

Studies, yakni satu lembaga riset dalam Badan Angkasa Luar Amerika Serikat. Ia menulis, "Rinciannya 

berbeda, namun unsur-unsur penting dalam dokumen astronomi dan catatan alkitabiah dalam kitab 

Kejadian adalah sama. Ini merupakan perkembangan yang sangat aneh, tidak terduga oleh semua orang 

kecuali oleh para teolog. Mereka selalu percaya akan apa yang Alkitab katakan, tetapi kita para ilmuwan 

tidak berharap untuk menemukan bukti tentang adanya satu awal yang mendadak dalam penciptaan, 
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karena sampai saat ini kita telah berhasil dalam menelusuri rantai sebab-akibat ke waktu di belakang 

kita." 

Dia menulis, "Sepertinya ilmu pengetahuan tidak akan mampu mengangkat tirai pada misteri penciptaan, 

atau tidak mampu memecahkan misteri penciptaan. Untuk seorang ilmuwan yang telah hidup 

berdasarkan imannya akan kemampuan akal, cerita berakhir seperti mimpi buruk. Ia telah memanjat 

gunung ketidaktahuan. Ia akan segera menaklukkan puncaknya yang tertinggi. Saat ia memegang batu 

yang terakhir untuk menarik tubuhnya ke atas, ia disambut oleh sekelompok teolog yang telah duduk di 

sana selama berabad-abad." Allah adalah Pencipta yang tertinggi. Ia adalah transenden di atas semua 

ciptaan. Ini berarti bahwa sebagai Pencipta yang tertinggi Ia berbeda dari ciptaanNya. Allah bukanlah 

bagian dari ciptaan, dan ciptaan bukanlah bagian dari Allah. Allah adalah yang tertinggi dan Ia berada di 

atas segala sesuatu, dan transenden atas ciptaan. Dialah Pencipta yang tertinggi. Sebagai Pencipta yang 

tertinggi Ia juga adalah Raja yang berdaulat. KedaulatanNya berarti Ia melaksanakan pemerintahanNya 

dan kuasaNya sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Tidak ada sesuatu pun --- sama sekali tidak ada sesuatu 

pun – yang terjadi dalam Kejadian 1 yang tidak berada di bawah kendaliNya. Dan dalam hal ini juga tidak 

ada sesuatu pun -- sama sekali tidak ada sesuatu pun -- yang telah terjadi dalam Kejadian 3 yang tidak 

berada di bawah kendaliNya. Semua peristiwa ini berada di bawah kekuasaan dan pemerintahanNya 

sebagai Raja. 

Ketiga, Ia adalah Hakim yang adil. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu di bawah 

pemerintahanNya, Ia menetapkan hukum-hukum yang mengatur ciptaanNya, dan hukum-hukum ini jelas 

dalam Kejadian 2 dan Kejadian 3. Dan seperti yang anda ketahui, hukum-hukum tersebut telah diabaikan. 

Dan segera kita melihat Allah sebagai Hakim yang adil, yang menghakimi dosa. Dan semua keputusanNya 

adalah benar. Semua keputusanNya adalah murni. Semua keputusanNya adalah kudus. Hal ini jelas di 

seluruh Kejadian 1-11. Ketika Allah mendatangkan Air Bah, ini adalah benar, murni, dan kudus -- dan ini 

adalah satu realitas yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, setiap orang dari antara 

kita dalam ruangan ini pada satu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah sebagai Hakim. Ia akan 

menghakimi anda dalam dosa anda, dan Ia akan menghakimi dengan adil. Tetapi Allah bukan hanya 

adalah Hakim yang adil, Ia juga adalah Juru Selamat yang berbelas kasihan. Ia bukannya Pencipta dan 

Hakim yang tidak peduli dengan kebutuhan kita. Ia sangat mengasihi kita dan kebaikanNya tidak terbatas. 

Dan apakah itu anugerahNya dan rahmatNya yang kita lihat bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia, 

atau keadilanNya yang ditunjukkan ketika dosa masuk ke dalam dunia, dalam Kejadian 1-11 kita dapat 

melihat Allah sebagai Juru Selamat yang berbelas kasihan. 
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Ini adalah potret Allah yang kita lihat: Pencipta yang tertinggi, Raja yang berdaulat, Hakim yang adil, dan 

Juru Selamat yang berbelas kasihan -- semua ini adalah sangat mendasar dalam Kitab Suci. Dan Allah 

adalah semua ini pada setiap saat. Ia bukannya seorang Hakim yang adil pada satu waktu dan Juru 

Selamat yang berbelas kasihan pada waktu yang lain. Ia selalu adalah Hakim yang adil dan Juru Selamat 

yang berbelas kasihan. Ia selalu adalah Pencipta yang tertinggi dan Raja yang berdaulat. Hal-hal ini tidak 

pernah dikompromikan dalam karakter Allah, dinyatakan di seluruh Kitab Suci atau di dalam kehidupan 

kita semua sepanjang sejarah. Saya ingin agar pertama-tama kita melihat natur penciptaan. Penciptaan, 

menurut Kejadian 1-2 secara khusus, diwujudkan oleh firman Allah. "Pada mulanya Allah menciptakan 

langit dan bumi. Dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh 

Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah: 'Jadilah terang, dan terang itu jadi.'" 

Semua yang Ia lakukan hanyalah mengatakan sesuatu dan itu terjadi. Ia berbicara dan jadilah terang. Ia 

berbicara -- ini dikatakan berulang-ulang. Dalam ayat 3 -- anda bisa menggarisbawahi hal itu -- dan Allah 

berkata. Dalam ayat 6 -- dan Allah berkata. Dalam ayat 9 -- dan Allah berkata. Dalam ayat 11 -- dan Allah 

berkata. Dalam ayat 14 -- dan Allah berkata. Dalam ayat 20 -- dan Allah berkata. Dalam ayat 24 -- dan 

Allah berkata. Dalam ayat 26 -- lalu Allah berkata. Allah berbicara dan segala sesuatu di alam semesta 

tercipta sebagai respon terhadap firmanNya. Semua ciptaan dibentuk oleh firmanNya, dan takluk kepada 

firmanNya. Ciptaan dibentuk oleh firman Allah, dan ditopang oleh kuasa Allah. 

Perhatikan kemahakuasaan Allah yang nyata di seluruh Kejadian pasal 1. Bintang-bintang ditempatkan 

dan ditopang di tempatnya masing-masing oleh kuasa Allah. Lautan berhenti di ujung daratan pada saat 

yang tepat karena kuasa Allah. Matahari dan bulan, demikian juga bumi, muncul dan menghilang dalam 

peredarannya sesuai dengan kuasa Allah. Dialah yang menopang segala sesuatu. Setiap ikan di laut dan 

setiap burung di udara dan setiap makhluk di tanah ditopang olehNya. Demikian juga manusia ditopang 

olehNya. Kenyataannya adalah bahwa satu-satunya alasan bagi anda dan saya dapat menarik nafas pada 

saat ini adalah karena Allah sendirilah yang menopang nafas kita. Satu-satunya alasan bahwa jantung kita 

berdetak saat ini adalah karena Allah sendirilah yang menopang jantung kita. Bahkan jika anda berada di 

sini pagi ini dan anda membenci Allah, kenyataannya adalah bahwa nafas anda saat ini berasal dari Dia 

yang sangat anda benci. Allah menopang seluruh ciptaan -- setiap detail dalam ciptaan -- oleh kuasaNya. 

Dan jika Ia menarik kuasaNya untuk sepersekian detik saja, segala sesuatu di alam semesta tidak akan 

ada lagi dalam hitungan detik. Para siswa, saat anda duduk di kelas anda untuk mendengarkan 

pengajaran tentang ilmu pengetahuan di mana anda mendengar tentang bagaimana iklim berubah, 

bagaimana tanaman bertumbuh, dan bagaimana tubuh bekerja, dan bagaimana hal-hal tersebut 

dikaitkan dengan semua teori dan hukum yang mengatur ciptaan, ketahuilah bahwa tidak ada salah satu 

pun dari hal-hal itu yang menopang dirinya sendiri. Setiap hal yang terjadi itu ditopang oleh Allah. 
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Dan lihatlah kemuliaan Kristus di sini. Ibrani 1:3 mengatakan, "Ia menopang alam semesta dengan firman 

kuasaNya." Kolose 1:17 mengatakan, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada 

di dalam Dia." Segala sesuatu dibentuk oleh Firman Allah, ditopang oleh kuasa Allah, dan ciptaan itu 

sendiri merupakan bukti kebaikan Allah. Anda tentu sudah mengetahui dan membaca bahwa pada hari 

yang ketiga dalam penciptaan, "Allah melihat bahwa semuanya itu baik" (Kejadian 1:10). Dikatakan dalam 

Kejadian 1:12, "Allah melihat bahwa semuanya itu baik," demikian juga Kejadian 1:18 mengatakan, "Allah 

melihat bahwa semuanya itu baik," dan seterusnya sampai ke akhir pasal tersebut. Kejadian 1:31 

mengatakan, "Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik." Ini bukanlah 

standar kebaikan yang berada di luar Allah atau yang terpisah dari Allah. Ini adalah kebaikan yang berasal 

dari Allah. Ciptaan adalah satu refleksi dari semua keindahan dan kebaikan yang tidak terbatas yang 

hanya ditemukan di dalam Allah. Ciptaan mencerminkan hal itu. Semua keteraturan dan semua 

keindahan dalam ciptaan menunjuk kepada kemuliaan Allah, sebagai refleksi dari kebaikan Allah. Jadi 

ketika kita melihat semua hal yang indah dalam penciptaan, maka semuanya mengarahkan kita kepada 

karakter Allah, sebagaiaman dikatakan dalam Roma pasal 1. Ini adalah gambaran tentang ciptaan, 

termasuk manusia. 

Pikirkan dengan saya sekarang tentang manusia sebagai satu bagian dari ciptaan Allah, terutama sebelum 

dosa masuk ke dalam dunia. Ini yang dikatakan dalam Kejadian 1:27, ayat yang kita hafalkan dalam 

minggu ini. Kejadian 1:27 bukan merupakan ayat yang termudah untuk dihafal namun ayat ini dapat 

dihafal. Mari kita mengucapkan bersama Kejadian 1:27, "Maka Allah menciptakan manusia menurut 

gambarNya. Menurut gambar Allah diciptakanNya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka. " 

Saya tidak tahu berapa banyak dari kata-kata tersebut yang dapat dihafal oleh anak-anak saya, tetapi 

mereka harus dapat menghafalnya. Jadi apa artinya ayat tersebut? Allah menciptakan kita menurut 

gambarNya. Kami sekeluarga sedang duduk-duduk tadi malam di rumah kami, dan kami membangun 

semacam benteng di ruang baca, lalu kami mengadakan ibadah keluarga di bawah benteng tersebut. 

Kami berbicara tentang apa artinya bagi anak-anak kami yang berusia 2 dan 3 tahun, Yosua dan Kaleb, 

bahwa mereka diciptakan menurut gambar Allah. Heather dan saya melihat satu kepada yang lain dan 

kami sepertinya berkata, "Saya tidak tahu. Bagaimana kita dapat menjelaskan hal ini?" 

Dan bagaimana kita menjelaskannya? Sebagaimana yang kita lihat dalam 11 pasal pertama dari Kitab 

Kejadian, yakni dalam Kejadian 1:26, Kejadian 1:27 dan Kejadian 9:6, semuanya berbicara tentang 

bagaimana kita diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi tidak satu kali pun dijelaskan tentang apa 

artinya diciptakan menurut gambar Allah. Jadi berdasarkan gambaran tentang penciptaan dan tentang 

manusia ini, bagaimanakah kita memahami apa artinya diciptakan menurut gambar Allah? Mari kita 
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pikirkan tentang apa yang kita lihat dalam teks ini. Diciptakan menurut gambar Allah berarti kita 

merupakan satu refleksi Allah yang unik dalam satu cara yang berbeda dari segala makhluk yang lain. Kita 

diciptakan sebagai satu refleksi dari Allah. Tentu kita tahu bahwa ada perbedaan yang tajam dan jelas 

antara kita dengan Allah yang memisahkan kita dari Allah, namun ada sesuatu tentang siapa kita yang 

berbeda dari segala makhluk yang lain, yang merupakan satu refleksi dari Pencipta kita. Ketika seseorang 

mengatakan tentang seorang anak laki-laki, "Ia mirip sekali dengan ayahnya," ini memberikan satu 

gambaran bahwa dalam arti tertentu anda dapat melihat setiap laki-laki dan perempuan di antara kita 

dalam ruangan ini dan berkata, "Ia merupakan satu refleksi dari Allah," dalam satu cara yang tidak dapat 

dikatakan tentang makhluk yang lain dalam ciptaan. 

Berada dalam gambar Allah berarti benar-benar bergantung pada Allah. Bukan hanya dalam arti yang 

telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa setiap nafas kita, setiap detak jantung kita, bergantung pada 

Allah dan bersandar pada Allah, melainkan juga bahwa natur kita sendiri, identitas kita sendiri, karakter 

kita sendiri, siapa kita sebagaimana yang diciptakan, bergantung pada natur, identitas, dan karakter Allah 

sendiri. Dan jangan lewatkan ini, diciptakan dalam gambar Allah berarti bahwa kita bertanggung jawab 

kepada Allah, dan ini mempunyai makna yang sangat penting dalam Kejadian 1, 2 dan 3. Kita perlu 

melihat hal itu. Kita suka berpikir bahwa kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita yang mengatur 

langkah kita sendiri. Kita yang membuat aturan kita sendiri. Kita yang memetakan jalan kita sendiri. Tapi 

ajaran Alkitab tentang penciptaan sepenuhnya bertentangan dengan cara berpikir seperti itu, karena 

kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu yang kita milik telah diberikan oleh Allah. Segala sesuatu 

yang kita miliki, termasuk nafas kita, telah diberikan oleh Allah. Dan setiap orang di antara kita 

bertanggung jawab kepada Allah dalam hal bagaimana kita menggunakan segala sesuatu yang telah Ia 

berikan kepada kita. Pandangan umum pada zaman kita adalah bahwa anda tidak bertanggung jawab 

kepada siapa pun. Paling-paling, anda hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, jujur pada diri 

sendiri. Ini tidak benar! Setiap laki-laki, perempuan, anak, dan siapa saja dalam ruangan ini bertanggung 

jawab kepada Allah. Anda bertanggung jawab kepada Allah untuk apa yang anda lakukan dan katakan. 

Hal ini sangat melawan arus masa kini, bahkan dalam psikologi umum dalam zaman kita yang 

mengatakan bahwa apa yang kita lakukan disebabkan oleh faktor-faktor ini atau itu, dan kita tidak bisa 

berbuat apa pun karena kita adalah demikian adanya. Kenyataannya adalah bahwa setiap orang dari 

antara kita bertanggung jawab untuk apa yang kita katakan dan lakukan, dan pada akhirnya kita harus 

bertanggung jawab kepada Allah. Saya ingin agar anda melihat di sini salah satu misteri penciptaan sejak 

awal dunia ini, yaitu tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Kedua hal ini dapat kita lihat 

di sini. Dalam Kejadian 2 manusia diberikan perintah, dan dalam Kejadian 3 kita melihat bahwa manusia 
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memiliki pilihan -- memiliki kebebasan yang melaluinya ia dapat memilih untuk mematuhi perintah itu 

ataukah tidak mematuhi perintah itu. Jadi manusia bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang ia buat, 

dan di sini kita melihat kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah mengatur setiap detail, Allah 

yang memegang kendali, dan pada saat yang sama kita membuat pilihan-pilihan. Jika kita meminimalkan 

salah satu dari kedua hal tersebut, maka kita akan terjerumus ke dalam kesalahan.  

Sejak awal Kitab Suci kita dapat melihat adanya satu ketegangan antara kedaulatan Allah dengan 

tanggung jawab manusia, dan kita telah menolak tanggung jawab ini. Kita dapat melihatnya dalam 

Kejadian 3. Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang ia lakukan? Ia melemparkan tanggung 

jawab kepada yang lain, ia melemparkan tuduhan kepada yang lain.  Allah bertanya kepada manusia, 

"Adam, apa yang telah kamu lakukan?" Apa yang Adam katakan? "Ia yang melakukannya." Kepada Hawa 

Allah bertanya, "Hawa, apa yang telah kau lakukan?" Apa yang Hawa katakan? "Ular yang 

melakukannya." Dan ini lebih dalam daripada sekedar menyalahkan satu sama lain dan melemparkan 

tanggung jawab kepada yang lain. Dengarkan apa yang Adam katakan dalam Kejadian 3:12, "Manusia itu 

menjawab: 'Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu 

kepadaku, maka kumakan.'" Dan manusia melemparkan tanggung jawab kepada Allah karena dosanya 

sendiri. Kebenaran alkitabiah yang kita lihat pada awal Kitab Suci ini menunjukkan kepada kita bahwa 

anda dan saya bertanggung jawab kepda Allah dan harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. 

Biarlah kebenaran ini meresap masuk ke dalam hati anda. Para remaja, anda bertanggung jawab kepada 

Allah penguasa alam semesta untuk setiap keputusan yang anda buat sekarang. Para siswa, anda 

bertanggung jawab kepada Allah penguasa alam semesta untuk setiap keputusan yang anda buat 

sekarang. Setiap lajang, setiap suami, setiap istri, setiap ibu, setiap ayah, setiap nenek, setiap kakek, kita 

semua membuat keputusan-keputusan yang tidak kecil. Kita membuat keputusan-keputusan yang besar, 

dan kita harus bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab kepada Allah alam semesta. Hal ini membuat 

kita sadar akan siapa kita sebenarnya. Kita adalah satu refleksi dari Allah. Kita bergantung pada Allah 

untguk keberadaan kita. Kita bertanggung jawab kepada Allah. 

Tetapi kita tidak hanya diciptakan menurut gambarNya. Tepat setelah ayat 27 kita dapat melihat 

mengapa kita diciptakan dalam ayat 28. Kita berada di sini bukan karena kebetulan. Kita berada di sini 

karena satu alasan. Kejadian 1:28 mengatakan, "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada 

mereka: 'Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.'” Kita 

diciptakan menurut gambar Allah untuk tujuan yang Allah telah tetapkan. Apa yang menjadi tujuan Allah 

bagi kita? Tujuan yang pertama adalah untuk menikmati satu relasi dengan Allah. Kata-kata pertama 
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dalam Kejadian 1:28 adalah, "Allah memberkati mereka." Relasi ini mengandung berkat yang murni, suci, 

indah, melimpah, dan penuh. Ini adalah berkat Allah yang dicurahkan dengan cuma-cuma tanpa 

hambatan ke atas manusia. Lihat bagaimana gambaran yang dialami manusia dalam Kejadian 2 di mana 

manusia menikmati Allah dan hidup denganNya, bersekutu dengan Allah dalam keindahan yang luar 

biasa. Inilah tujuan yang untuknya kita diciptakan. Ketika kami dalam keluarga bertanya di bawah 

benteng tadi malam, "Apa artinya bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah?" respons pertama dari 

Kaleb ialah, "Artinya bahwa Allah mengasihi kita." Saya berkata kepadanya, "Sobat, saya benar-benar 

akan mencatat apa yang kamu katakan." Itu sangat benar. Kita diciptakan dengan kapasitas untuk 

mengenal Allah dan menikmati satu relasi denganNya dalam dengan cara yang tidak dapat dialami oleh 

ciptaan yang lain. Kita diciptakan untuk menikmati Allah. Pikirkan itu.  

Dan kemudian yang kedua, untuk menguasai semua ciptaan. Inilah tanggung jawab yang Allah telah 

berikan kepada kita menurut Kejadian 1:28, yaitu untuk menaklukkan bumi. Kita diberikan kuasa atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di langit dan atas segala sesuatu yang hidup yang bergerak di bumi." 

Kita telah membaca Mazmur 8:5-6 pada minggu ini yang berbicara tentang bagaimana Allah telah 

membuat kita sedikit lebih rendah makhluk-makhluk surgawi. Allah telah memahkotai kita dengan 

kemuliaan dan kehormatan dan Ia telah memberikan kepda kita kuasa atas semua buatan tanganNya. 

Mazmur 8:6 mengatakan, "Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kaki kita." Teks ini 

berbicara tentang tanggung jawab di mana ada yang memerintah, dan ada peringkat di sini. Jelas bahwa 

semuanya pada akhirnya tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Tetapi gambaran yang kita lihat 

dalam Kejadian 1:28 dan Mazmur 8 adalah bahwa ciptaan tunduk kepada kita. Itu sebabnya ketika kita 

melihat kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, kita juga melihat bahwa ciptaan jatuh ke dalam 

perbudakan dan kebinasaan. Kita diciptakan untuk menikmati Allah, untuk memerintah ciptaan, dan 

untuk mereproduksi kemuliaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Allah mengatakan, "Penuhilah bumi, 

lipatgandakan dengan gambarKu. Ambil gambarKu yang menurutnya kamu telah diciptakan dan 

lipatgandakanlah sampai ke ujung bumi." 

Kita telah membicarakan hal ini sebelumnya. Kita diciptakan untuk menikmati anugerah Allah dan untuk 

meluaskan kemuliaan Allah ke seluruh dunia. Dan ini adalah inti dari dosa yang dilakukan dalam Kejadian 

11, yakni pendirian Menara Babel. Mereka bukannya menyebar dan berkembang lebih luas, melainkan 

mereka berdiam pada satu tempat. Mereka hidup dalam ketidaktaatan yang langsung terhadap perintah 

Allah untuk menyebar. Tidak hanya itu, mereka membangun satu menara untuk diri mereka sendiri, dan 

ini berarti bahwa mereka sepenuhnya mengabaikan kemuliaan Allah. Itulah dosa yang terjadi dalam 

Kejadian 11 -- ketidaktaatan total terhadap perintah Allah untuk menyebar, dan pengabaian total 
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terhadap kemuliaan Allah dengan jalan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup bertolak 

belakang dengan tujuan yang untuknya mereka telah diciptakan. Jadi bayangkan gambaran yang ada 

sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Mari kita bayangkan keindahan yang terlihat dalam Kejadian 1 dan 

2. Allah telah membentuk ciptaanNya melalui FirmanNya, yang ditopang oleh kuasaNya, dan yang 

mengalami kebaikanNya dalam segala keindahannya. Pada waktu itu manusia menikmati ciptaan dalam 

keharmonisan yang sempurna. Manusia menikmati Allah dalam kebahagiaan yang sempurna, dan dalam 

persekutuan yang sempurna. Itulah gambaran yang anda lihat dalam Kejadian 1 dan 2. Tidakkah anda 

menginginkan hal itu? Tidakah anda ingin mengenal Allah dalam kemurnian? Tidakkah anda ingin 

mengalami kehidupan fisik dan keharmonisan yang total dengan ciptaan? Betapa luar biasa 

gambarannya! 

Namun ketika kita sampai ke Kejadian 3, kita melihat natur Iblis. Dalam pasal ini Iblis atau Setan tidak 

disebutkan secara langsung, tetapi kita dapat melihat dalam Wahyu 2:9 bahwa Setan disebut sebagai "si 

ular tua yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia." Demikian juga dalam Wahyu 

20:2 di mana Iblis disebut sebagai "ular dan Setan." Jadi apa yang kita pelajari tentang Iblis pada awal 

penciptaan? Pertama, saya ingin menunjukkan kepada anda beberapa kebenaran penting yang sangat 

bermakna yang harus kita pahami, baik pada awal Alkitab ini maupun di bagian-bagian Alkitab yang lain. 

Ketika kita berpikir tentang Iblis dan setan-setan, ada satu kebenaran yang signifikan. Pertama, Allah 

adalah Pencipta, dan Setan adalah makhluk. Hal ini tentu tampak jelas dan tidak diragukan, namun 

jangan lewatkan maknanya di sini. Setan bukanlah pencipta yang tertinggi. Bilamana kita membedakan 

antara Pencipta dengan makhluk, Setan berada di pihak kita sebagai makhluk. Dia bukanlah yang 

tertinggi. Ia tidak mahakuasa. Ia tidak menopang segala sesuatu. Ia tidak berdaulat. Allah yang berdaulat, 

dan Setan adalah bawahan. Allah mengendalikan segala sesuatu. Setan dikendalikan. Dan itu adalah 

kebenaran yang besar. Ini bukanlah dualisme. 

Dualisme adalah semacam gambaran dalam film Star Wars di mana apa yang baik berjuang melawan apa 

yang jahat pada level yang sama, dan anda tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada 

akhirnya. Ada dua kekuatan yang sama kuatnya yang saling berjuang untuk melawan satu sama lain. 

Sama sekali bukan demikian dalam Kitab Suci. Dalam Kitab Suci kita tidak menemukan dualisme seperti 

itu. Yang kita lihat adalah dominasi Allah yang total. Di sini Allah adalah Yang Tertinggi, sedangkan Setan 

adalah bawahan. Dan ini penting untuk diingat. Ketika kita sampai ke kitab Ayub dalam beberapa minggu 

lagi, ketahuilah bahwa tidak ada satu halaman pun dalam kitab Ayub yang menunjukkan bahwa Setan 

berdaulat. Allah yang berdaulat dan Ia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan 

Ayub. Jika kita melihat lebih awal lagi dalam Kitab Suci, kita melihat Yusuf yang dijual sebagai budak. Allah 
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juga mengatur setiap rincian dalam kehidupannya. Ketika kita melihat semua raja yang jahat dalam 

sejarah Israel, ketahuilah bahwa Allah yang memegang kendali dari setiap rincian peristiwa. Jika kita 

memperhatikan Perjanjian Baru, ketika kita melihat bagaimana Kristus diadili, dijatuhi hukuman, dan 

kemudian dipakukan di kayu salib, ketahuilah bahwa Allah mengendalikan setiap rincian dalam peristiwa 

tersebut. Dan ketika kita melihat orang-orang Kristen yang masuk ke bangsa-bangsa dengan Injil dan 

kemudian dibunuh sebagai akibatnya, ketahuilah bahwa Allah mengendalikan setiap rincian dalam 

peristiwa tersebut. Ketika kita sampai di akhir cerita agung ini dan melihat pertempuran kosmik bagi jiwa-

jiwa manusia dalam seluruh sejarah, ketahuilah bahwa Allah masih akan mengendalikan setiap rincian 

dari peristiwa tersebut. Hal ini penting untuk diingat sejak awal. 

Sekarang kita melihat beberapa ciri penting tentang Setan dari awal Kitab Suci, yakni dalam Kejadian 3. 

Pertama, ia dapat berbicara dan ia cerdas. Iblis tidak bodoh. Ia licik dan tahu caranya untuk menyerang. 

Ia datang kepada Hawa yang tidak secara langsung mendengar perintah Allah tentang pohon 

pengetahuan yang baik dan yang jahat dalam Kejadian 2. Iblis mulai dengan pertanyaan yang tampaknya 

tidak mengandung kesalahan, "Apakah Allah benar-benar mengatakan ini?" Dan kemudian ia mulai 

berbicara dengan Hawa tentang apa yang Hawa belum miliki, dan ia mulai menjanjikan sesuatu 

kepadanya. Jangan lewatkan itu. Iblis menjanjikan kebaikan yang terpisah dari Allah. Ia licik. Ia cerdas. 

Perhatikan kelicikan Setan di sini. Ia tidak datang kepada anda atau saya dengan mengenakan jubah 

sambil memegang gunting rumput dan mengatakan, "Akulah Setan, pembunuh jiwa anda. Ikuti aku." Ini 

bukan caranya Setan bekerja. Ia datang kepada kita dalam musik yang kita dengar atau dalam tayangan 

televise yang kita tonton atau dalam kecanduan kita akan sesuatu dalam budaya ini. Atau mungkin ia 

datang sebagai seorang profesor kafir yang sangat brilian di kampus anda. 

Setan datang kepada kita dengan cara yang kita benar-benar tidak harapkan. Alkitab mengatakan bahwa 

ia adalah seperti seorang malaikat terang. Dan dalam konteks kebenaran, ia mulai memelintir kebenaran 

itu, dan ia mulai menjanjikan kebaikan. Ia tidak mengatakan, "Ikuti saya dan anda akan mengalami 

kehancuran." Ia mengatakan, "Lakukan ini dan itu maka anda akan lebih baik. Ini akan menjadi sangat, 

sangat baik. Anda benar-benar akan puas." Perhatikan kelicikannya, dan lawanlah dia. Saudara-saudara, 

lawanlah Setan. Ia adalah pembohong yang berbahaya dan pembunuh yang kejam. Ia memelintir 

kebenaran Allah dan penipuannya menyebabkan kematian. Inilah yang Yesus katakan kepada kita dalam 

Yohanes 8:44, "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di 

dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia 

adalah pendusta dan bapa segala dusta." Ini adalah gambaran yang kita lihat sejak awal dalam Kejadian 3. 

Bagaimana hal itu terjadi? Ini adalah natur dosa. Pada saat kita memikirkan tentang hal ini, mari kita 



 

Página (Page) 
1
1 

 

melihatnya dalam terang Roma 5:12, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu 

orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena 

semua orang telah berbuat dosa." Roma 5 mengajarkan dengan sangat jelas bahwa kita telah mewarisi 

natur dosa dari siapa? Dari Adam. Jadi ketika kita membaca tentang kisah Adam dan Hawa, ini bukanlah 

satu cerita tentang orang lain atau tentang dua orang yang hidup dalam sejarah zaman dulu. Ini adalah 

cerita tentang siapa? Satu cerita tentang kita. 

Dalam Kejadian 3 kita bisa melihat satu refleksi dari hati kita dalam kondisi dosa kita. Mari kita melihat 

diri kita di dalam gambaran ini. Bagaimana natur dosa itu? Itulah inti dari apa yang terjadi di sini. Ini lebih 

daripada sekedar makan buah yang terlarang. Hal ini lebih dalam maknanya. Hal ini dapat dipahami 

dalam tiga aspek. Yang pertama, dosa adalah penolakan terhadap firman Allah. Kejadian 3:1 berisi 

pertanyaan pertama dalam Alkitab. "Apakah Allah benar-benar mengatakan ini? Hawa, mari kita bicara 

tentang Firman Allah dan berpikir tentang bagaimana perasaan kita tentang hal itu.” Tiba-tiba Firman 

Allah dikurangi menjadi pertanyaan. Seorang penulis berkata, "Untuk pertama kalinya kekuatan spiritual 

yang paling mematikan diam-diam diselundupkan ke dalam dunia, yaitu asumsi bahwa apa yang Allah 

telah katakan tunduk pada penilaian manusia." Dan persis itulah yang terjadi. Kita membaca cerita ini dan 

berpikir, "Apa yang salah dengan mengetahui yang baik dan yang jahat?" Dan gambarannya adalah lebih 

dalam dari sekedar mengetahui tentang yang baik dan jahat di sini. Gambarannya adalah tentang 

bagaimana menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Kita telah menjadi wasit dalam menentukan 

kebenaran. Kita menentukan sendiri apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap jahat, dan 

kemudian hidup menurut standar-standar tersebut. 

Hal ini terlihat dalam relativisme yang menguasai budaya kita tetapi juga budaya-budaya dunia saat ini 

yang mengatakan bahwa apa yang salah dan apa yang benar didasarkan pada perasaan anda, bagaimana 

anda melihat sesuatu. Tidak ada yang benar atau yang salah secara mutlak. Ini bukan hanya terlihat 

dalam relativisme budaya kita, tetapi juga terlihat dalam hati kita sendiri dan hidup kita sendiri setiap kali 

kita tergoda untuk berbuat dosa. Setiap kali kita berdosa -- tidak peduli seberapa kecil dosa yang mungkin 

kita lakukan dalam hidup kita -- kita katakan, "Saya tahu apa yang benar dan apa yang baik, jadi saya akan 

memilih sendiri apa yang baik dan bukannya menerima firmanNya . Saya menentukan apa yang baik bagi 

saya, bukan Allah." Dan dalam proses menolak FirmanNya kita menolak otoritas Allah. Bilamana kita 

melihat Firman Allah sebagai satu otoritas yang lebih rendah, kita menempatkan otoritas kita sendiri di 

atas Allah. Kita menegaskan kemerdekaan kita dari Allah. "Tuhan, Engkau mungkin adalah Sumber hidup 

saya, tetapi Engkau bukanlah otoritas dalam hidup saya. Saya memilih apa yang saya lakukan, bukan 
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Engkau. Saya yang memegang kendali, bukan Engkau." Ini adalah satu penghinaan terhadap Allah 

berdasarkan apa yang telah kita lihat dalam peristiwa penciptaan.  

Karena Allah mengatakan kepada bintang-bintang, "Ke sana," dan dengan segera bintang-bintang itu 

menanggapi dalam ketaatan. Allah mengatakan kepada gelombang laut, "Berhentilah," dan dengan 

segera gelombang laut merespon dalam ketaatan. Allah memerintahkan matahari dan bulan untuk pergi 

ke sana dan ke sini pada saat-saat yang berbeda. Ia memerintahkan ikan-ikan di laut dan burung-burung 

di udara dan makhluk di daratan untuk bergerak sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dan semua ciptaan ini 

menanggapi dalam ketaatan yang mutlak terhadap Penciptanya, dan kemudian ketika Ia mengatakan 

kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita melihat kepadaNya dan berkata, "Tidak. Saya yang 

mempunyai otoritas di sini." Dan pada akhirnya kita tidak hanya menolak FirmanNya dan menolak 

otoritasNya, tetapi juga kita menyangkali karakter Allah sendiri. 

Marilah kita memahami esensi dosa ini. Hawa percaya kepda dirinya sendiri dan bukan kepada Allah. Ia 

percaya dirinya sndiri dan bukan Penciptanya yang bijaksana dan yang penuh kasih, yang telah 

membentuk dan menciptakannya. Hawa percaya bahwa ia lebih tahu apa yang baik untuk dirinya 

daripada yang Allah ketahui. Bukankah ini esensi dosa? Pikirkan tentang hal ini. Setiap kali anda atau saya 

melakukan dosa, itu lebih dari sekedar satu tindakan, tidak peduli seberapa kecil atau besar kita dapat 

mengukurnya sesuai dengan standar kita. Pada intinya, adalah sesuatu yang mengerikan bahwa setiap 

kali kita melakukandosa dalam kehidupan kita, itu berarti kita mengatakan kepada Tuhan, "FirmanMu 

bukan untuk saya dan saya menolak otoritasMu dalam kehidupan saya, dan saya tidak percaya bahwa 

Engkau adalah baik. Saya percaya bahwa saya lebih tahu apa yang baik daripada yang Engkau ketahui," 

dan karena itu saya melakukan hal ini atau menghindari hal ini. Marilah kita merasakan kengerian dosa 

itu. Itulah anda dan saya.  

Dan apa yang terjadi? Konflik terjadi karena kita menolak FirmanNya dan memandang rendah 

otoritasNya, dan menyangkali karakterNya. Konflik ini meluas, dan ini adalah konflik antara manusia 

dengan Allah. Bukankah menarik bahwa pada saat manusia ingin menjadi seperti Allah, ia menemukan 

dirinya benar-benar terpisah dari Allah? Sekarang manusia menemukan dirinya sendiri dalam rasa 

bersalah, hilangnya ketidakbersalahan. Untuk pertama kalinya manusia merasakan sengatan dari hati 

nuraninya dan rasa malu, dan berusaha menutupi diri mereka. Mereka bahkan merasa malu untuk dilihat 

oleh Allah. Dan datanglah ketakutan dalam diri manusia. Pikirkanlah kontras yang ada di sini. Dalam 

Kejadian 2 kita melihat bahwa apa yang merupakan kenikmatan tertinggi -- persekutuan dalam hadirat 

Allah - dalam sesaat saja berubah menjadi teror yang tertinggi karena manusia melarikan diri dari Allah, 

bersembunyi dari Allah. Sebelumnya manusia biasanya datang kepada Allah untuk menikmatiNya dalam 
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kasih yang tak terbatas, sekarang mereka melarikan diri dari Allah, bahkan takut berada di dekatNya, 

takut untuk berhadapan denganNya. Yang ada adalah rasa bersalah dan rasa malu dan ketakutan.  

Tapi tidak hanya konflik antara Allah dan manusia. Konflik berlanjut lebih dalam. Konflik antara laki-laki 

dengan perempuan yang sama nyatanya sebagaimana kutukan Allah atas Adam dan Hawa dan dampak 

dosa dalam hubungan mereka dengan Allah. Bayangkan bagaimana persekutuan yang begitu indah dalam 

Kejadian 2:24-25. Persatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan relasi yang paling 

intim dari hubungan manusia sekarang telah dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan dan perjuangan 

untuk memperoleh kekuasaan, dan ditandai dengan konflik. Perempuan tidak lagi ingin tunduk kepada 

kepemimpinan yang penuh kasih dari suaminya, dan suami tidak lagi memimpin istrinya dengan hati yang 

mau berkorban dan kasih dan perhatian untuk istrinya yang Allah telah percayakan kepadanya  Apakah 

anda bias melihat konflik di sini? Tandai bagian itu. Ini tidak dalam catatan anda. Ingatlah bahwa setiap 

dosa di hadapan Allah akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Selalu ada efek vertikal dan 

horizontal dari dosa, dan tidak ada dosa yang kita lakukan dalam hidup kita di hadapan Allah yang tidak 

memiliki akibat buruk -- mungkin akibat kecil, mungkin yang besar -- terhadap kehidupan orang-orang di 

sekitar kita. Jangan membeli kebohongan dari Iblis bahwa walaupun anda melakukan dosa ini atau anda 

memberikan diri untuk dosa itu tetapi itu tidak akan mempengaruhi orang-orang lain di sekitar anda. Hal 

ini mempengaruhi semua orang di sekitar anda, termasuk mereka yang paling dekat dengan anda. 

Rasakanlah beratnya efek vertikal dan horizontal dari dosa. 

Dan kemudian dosa menyebabkan sesuatu yang bahkan lebih dalam lagi, yaitu timbulnya konflik antara 

manusia dengan ciptaan. Apakah itu rasa sakit karena melahirkan anak ataukah kutukan terhadap tanah, 

kerukunan yang kita lihat sebelumnya dalam Kejadian 1 dan 2 antara manusia dengan ciptaan telah 

hilang, benar-benar terganggu. Dan semua hal yang baik dalam ciptaan telah jatuh bersama manusia, 

yang meninggalkan kesusahan dan kesulitan bagi manusia. Dan pada akhirnya ini membawa kepada 

konsekuensi dosa, yakni apa yang Allah telah katakan, "Jika kamu berbuat dosa maka kamu pasti akan 

mati." Dan Allah adalah setia terhadap apa yang dikatakanNya, sehingga kita melihat terjadilah dengan 

segera kematian rohani. Mereka masih hidup, tetapi kita langsung melihat bahwa makna hidup yang 

sebenarnya adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah tanpa hambatan. Dan karena itu manusia 

segera terpisah dari Allah dan diusir dari taman Eden. Mereka diusir dari pohon kehidupan, dari 

kehidupan yang kekal. Mereka dicegah untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah, dan akhirnya 

datanglah kematian fisik. Tidak butuh waktu yang lama bagi manusia untuk mengalaminya, bukan?  
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Kita dapat melihat hal ini dalam Kejadian pasal 4. Kita melihat akibat dosa. Dosa sekarang mulai 

merajalela, yang menyebabkan pembunuhan. Dan kemudian anda bisa melihat pasal 5 dan keadaannya 

sangat menyedihkan, bukan? Perhatikan akhir setiap paragraf. Hal ini tidak terbayangkan kalau anda 

melihat akhir pasal 2, namun lihat Kejadian 5:5 yang mengatakan, "Jadi Adam mencapai umur sembilan 

ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati." Lalu dalam ayat 8  dikatakan tentang Set, "Jadi Set mencapai umur 

sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati." Demikian juga dengan Enos, "Lalu ia mati." Demikian juga 

dengan Kenan, "Lalu ia mati." Berulang-ulang anda membaca kalimat seperti itu. Namun ada satu hal 

yang menyegarkan yang dikatakan dalam beberapa ayat kemudian, yaitu dalam Kejadian 5:21-24, 

tentang Henokh. Bukankah itu satu paragraf kecil yang luar biasa? Dikatakan dalam ayat 24, "Dan Henokh 

hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah." Ini adalah satu 

penjelasan yang luar biasa tentang kehidupan di seberang sana, sepertinya anda sedang berjalan 

bersama Allah. Seorang pengkhotbah pernah mengomentari bahwa yang terjadi saat itu ialah seolah-olah 

Allah dan Henokh sedang berjalan bersama pada suatu hari, dan saat itu hari telah menjelang akhir, lalu 

Allah berkata kepada Henokh, "Sekarang kita lebih dekat ke tempatKu daripada tempatmu, jadi mengapa 

kamu tidak ke tempatKu saja bersama Aku?" Saya tidak tahu bagaimana cerita ini dapat dipertahankan 

secara teologis, namun setidaknya menyenangkan untuk kita renungkan. 

Namun gambaran umum yang kita lihat ialah yang sebaliknya, yakni “lalu ia mati,” “lalu ia mati,” “lalu ia 

mati.” Ini adalah kematian jasmani, dan inilah kenyataannya dari Kejadian 3 bagi kita dalam ruangan ini. 

Perhatikan ini, karena saya tahu bahwa kebohongan terbesar yang dibuat oleh Iblis dalam kehidupan kita 

adalah usahanya untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita mati di bumi ini, tidak ada akibatnya untuk 

kekekalan, karena kita hidup sebelumnya seolah-olah kekekalan itu tidak mungkin ada. Namun kemudian 

ketika kita mati, kita hanya pergi ke Tempat Perburuan yang menyenangkan, atau bahwa anda akan pergi 

melewati satu terowongan gelap dan melihat datangnya cahaya, atau anda akan mengalami reinkarnasi. 

Atau bahwa anda hanya berhenti dari keberadaan anda. Pandangan ini tidaklah benar. Ini adalah 

pembohongan Iblis. Dosa selalau membawa akibat-akibatnya. Hal ini nyata dalam kematian jasmani yang 

akan kita alami, dan dalam kematian rohani di mana kita dipisahkan dari berkat Allah. Kematian rohani 

yang segera, dan kematian jasmani yang pasti akan dialami. 

Tidakkah anda bahagia bahwa Alkitab tidak berhenti pada Kejadian 11? Ketahuilah bahwa Alkitab bisa 

saja berhenti pada Kejadian 11, dan Allah tetap sepenuhnya kudus dan benar dan berbelas kasihan dan 

mengasihi, dan semua itu ada dalam karakterNya. Namun syukur bahwa kita mempunyai satu riwayat 

penebusan, sehingga rencana penyelidikan Alkitab kita ini tidak akan berakhir dalam satu minggu saja. 

Apa yang perlu kita lihat ialah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kejadian 1-11 ini menjadi 
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dasar untuk kebutuhan akan penebusan di kemudian hari. Tetapi saya ingin agar anda melihat bahwa 

bahkan dalam beberapa pasal ini terdapat sekilas berita anugerah dan adanya satu benang pengharapan. 

Kita akan mendalami hal-hal ini secara singkat, tetapi saya ingin agar anda memahaminya dengan jelas. 

Kita dapat melihat sejak awal, dalam Kejadian 3, bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia, namun terlihat 

juga sekilas berita anugerah, yakni janji tentang Kristus. Hal ini dinyatakan dalam Kejadian 3:15, di 

tengah-tengah persitiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Orang-orang Kristen sepanjang sejarah 

menyebut apa yang dikatakan dalam ayat ini sebagai proto-evangelium atau injil yang pertama. Di 

dalamnya kita melihat janji Allah tentang Kristus, sebagaimana yang dikatakan, “Aku akan mengadakan 

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

akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah gambaran tentang 

pertempuran yang akan datang antara Kristus dengan ular, dan ular itu akan dihancurkan. 

Dalam Roma 16:20 Paulus mengatakan, "Allah damai sejahtera segera akan menghancurkan Iblis di 

bawah kakimu." Dan kehancuran Iblis ini sudah dinyatakan sejak awal, ketika dosa masuk ke dalam dunia. 

Martin Luther berkata, "Ayat 15 ini mengandung dan menjabarkan dalam dirnya sendiri segala sesuatu 

yang mulia dan agung yang ditemukan di mana pun dalam Kitab Suci, yaitu bahwa pada awal masuknya 

dosa ke dalam dunia Allah segera memberikan janji ini.” Ini bukan berarti bahwa Allah hanya berpikir, 

"Sepertinya apa yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, jadi apa yang harus Aku 

lakukan?" Lalu Ia datang dengan rencana ini dan berkata, "Aku akan mengutus Yesus." Tidak demikian. 

Janji ini telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya oleh Allah semesta alam, Raja atas semua 

ciptaan, sejak awal. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 bahwa rencana ini sudah disiapkan sebelum 

penciptaan dunia. Allah telah menetapkan satu rencana untuk membawa kembali orang-orang berdosa 

kepadaNya. Allah telah menetapkan satu rencana untuk menebus mereka, untuk menyelamatkan 

mereka dari dosa. Dan rencana ini telah dinyatakan melalui janji tentang Kristus dalam Kejadian 3:15. 

Namun bukan hanya janji tentang Kristus dalam ayat tersebut, tetapi juga adanya satu perjanjian yang 

mengandung sekilas berita anugerah.  

Bagian gelap yang lain dalam Kejadian 1-11 adalah apa yang dikisahkan dalam pasal 6-9, yaitu hukuman 

Air Bah. Ini bukalah hari-hari yang baik karena yang terjadi adalah hukuman Allah. Mari kita melihat 

dengan cepat Kejadian 6. Perhatikan Kejadian 6:18 di mana untuk pertama kalinya kita melihat perkataan 

"perjanjian." Ini adalah perkataan yang sangat penting di seluruh Alkitab. Kita akan lebih banyak 

membicarakan tentang pokok ini minggu depan, tetapi anda boleh melingkari kata tersebut di sini dalam 

ayat 18, karena saya ingin agar anda memahami makna penyebutan kata ini untuk pertama kalinya dalam 

ayat 18, "Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku." Lingkari kata tersebut. Perjanjian 
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adalah satu janji dari Allah. Ini adalah satu kesepakatan, satu janji dari Allah kepada umatNya bahwa Ia 

akan memberkati mereka, menyediakan apa yang perlu bagi mereka, sesuai dengan ketentuan perjanjian 

yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan di sini kita melihat satu perjanjian antara Allah dengan Nuh. 

Kita juga akan melihat perjanjian Allah dengan Abraham, dan perjanjian Allah dengan Musa. Kita akan 

melihat bagaimana Allah membentuk satu umat melalui perjanjian-perjanjian.  

Itulah yang Allah lakukan sejak awal dengan Nuh. Perjanjian ini dibuat untuk menyelamatkan satu umat 

bagi diriNya. Di tengah-tengah situasi di mana semua orang yang akan mengalami hukumanNya, Allah 

memanggil satu umat oleh anugerahNya sejak awal melalui perjanjian dengan Nuh. Dan dalam perjanjian 

ini Allah berjanji untuk memelihara ciptaanNya. Ia tidak akan mendatangkan hukuman ini lagi di antara 

ciptaanNya. Di sini anda mendapatkan tanda perjanjian. Jadi perjanjian ini dibuat di tengah-tengah 

gambaran yang suram dalam hukuman Air Bah. Lalu perjanjian ini muncul lagi berkali-kali dalam pasal 9, 

saat Allah berbicara tentang perjanjian ini yang telah dibuatNya dengan Nuh. Dan di sini Allah 

menunjukkan kepada kita sekilas dari anugerahNya di tengah gambaran yang ekstrim tentang hukuman. 

Ia adalah Hakim yang adil dan sekaligus Juru Selamat yang berbelas kasihan pada setiap saat. Namun 

bukan hanya sekilas anugerah. 

Saya ingin menunjukkan kepada anda sekilas berita anugerah dan juga sekilas berita pengharapan. Dalam 

rangka memahami tentang pengharapan ini, saya akan melakukan apa yang tidak boleh anda lakukan 

dalam kaitan dengan sebuah cerita, dan saya akan membawa kita sampai ke akhir cerita ini sebagaimana 

kita telah memulai dari awalnya. Ini tidak akan sia-sia. Jadi mari bersama saya membuka Wahyu 20, dan 

saya ingin menunjukkan kepada anda beberapa hal dari epilog cerita ini alam kaitan dengan prolognya. 

Saya ingin menunjukkan ke mana cerita ini akan berakhir. Marilah kita merenungkan semua yang telah 

kita lihat sejauh ini, dan saya ingin agar anda berpikir tentang bagaimana kita memperoleh pengharapan 

itu. Bahkan ketika kita melihat natur dosa dan Iblis, saya ingin agar anda menemukan pengharapan di 

tengah-tengah keadaan ini. Inilah pengharapan yang dapat anda pegang. Ketika anda membaca Alkitab 

selama tahun ini dan ketika anda mempelajari hal-hal yang berbeda, saya ingin agar anda memiliki 

pengharapan yang menjiwai dan menopang anda. Bukan hanya pada saat anda membaca Alkitab pada 

tahun ini, tetapi juga ketika anda menjalani kehidupan anda pada tahun ini, saya yakin bahwa anda akan 

dapat berlabuh dengan pengharapan ini. 

Wahyu 20 mengandung jangkar pengharapan yang pertama yang telah kita lihat dalam Kejadian 1-11, 

yang sekarang kita lihat lagi dalam epilog pada akhir cerita agung ini. Yang pertama, Iblis akan dikalahkan. 

Hal ini sudah dijanjikan Allah dalam Kejadian 3:15. Iblis akan dihancurkan. Anda dapat melihat hal ini 

ditegaskan dalam Wahyu 20:10. Ada begitu banyak hal dalam bagian ini yang dapat kita dalami, tetapi 
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perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 10, "Dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke 

dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam 

sampai selama-lamanya." Selama-lamanya. Iblis akan diremukkan, dihancurkan, dan dibinasakan untuk 

selamanya. Jadi, ketika anda melihat taktik Iblis, dan kehidupan mereka yang ada dalam cerita ini, 

ketahuilah bahwa setiap kali anda menghadapi taktiknya, ingatlah masa depannya. Dan ketika anda 

mengalami pencobaan dalam hidup anda, ketika anda berjuang melawan godaan dosa dalam kehidupan 

anda, ketahuilah bahwa anda sedang berjuang melawan musuh yang telah dikalahkan, dan ia tidak 

berkuasa atas anda. Tentu anda tidak boleh meremehkannya. Ia cerdas, licik, pembohong, dan penipu, 

namun ia telah dikalahkan. Tidak hanya bahwa Iblis akan dihancurkan, tetapi juga pada akhir cerita agung 

ini dosa akan dihancurkan. Dosa akan dihancurkan. 

Kemudian dikatakan  dalam Wahyu 21:1-2, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab 

langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat 

kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin 

perempuan yang berdandan untuk suaminya." Lalu kita membaca lagi bahwa pada saat itu tidak akan ada 

lagi air mata, tidak akan ada lagi kesakitan, tidak akan lagi perkabungan, dan tidak akan ada lagi tangisan. 

Lalu pada akhir pasal itu, yakni dalam ayat 27, kita membaca, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya 

sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang 

namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu." Gambaran yang ada ialah kemurnian dan 

kekudusan karena dosa telah lenyap. Dosa lenyap dan semua akibat dosa juga lenyap. Jadi bilamana anda 

menghadapi akibat-akibat dosa yang membawa kehancuran dalam cerita ini, ketika anda dikelilingi dalam 

hidup ini oleh akibat-akibat dosa yang membawa kehancuran ini, peganglah pengharapan ini. Akan 

datang satu hari nanti bilamana dosa akan lenyap dan hancur, dan tidak akan mempengaruhi anda dan 

tidak akan mempengaruhi keluarga anda lagi. Tidak akan ada lagi tangisan, tida akan ada lagi kesakitan, 

tidak akan ada lagi kesedihan karena dosa. Semua ini akan lenyap. Iblis akan dikalahkan. Dosa akan 

dihancurkan. Ciptaan Allah akan dipulihkan. Itulah gambaran keseluruhan yang kita lihat dalam Wahyu 

pasal 21. 

Akan ada satu langit yang baru dan satu bumi yang baru. Yang akan terjadi adalah bahwa ciptaan ini akan 

dipulihkan. Inilah yang Paulus bicarakan dalam Roma 8. Kita merindukan datangnya hari itu. Ciptaan 

merindukan datangnya hari bilamana semuanya akan dijadikan benar dan baru dan utuh. Apa yang kita 

rindukan dalam Kejadian 1 dan 2 akan menjadi kenyataan. Ciptaan dipulihkan kembali dan umat Allah 

akan diselamatkan. Dan kita akan menjadi umatNya. Dikatakan dalam Wahyu 21:6, "Semuanya telah 

terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum 
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dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan."  Dengan cuma-cuma. Tidak perlu membayar apa pun. 

Diselamatkan. Dibebaskan dari pembayaran. Dan kita melihat pengharapan ini telah dinyatakan dalam 

kitab Kejadian. Dalam Kejadian 3 kita melihat gambaran tentang Allah yang mencari manusia yang telah 

bersalah. Ketika manusia bersembunyi di dalam dosanya, apa yang Allah lakukan di Taman Eden? Ia 

datang mencari manusia. Pikirkan hal ini. Adam dan Hawa melarikan diri dari Allah. Anda dan saya 

melarikan diri dari Allah. Puji Tuhan bahwa Ia datang mencari kita. Ia mencari orang yang bersalah, dan Ia 

menutupi orang yang merasa malu. Ia melakukannya dalam Kejadian 3. Dia mengambil kulit binatang, 

yang menunjuk kepada kurban, untuk menutupi rasa malu dan dosa manusia. 

Hal ini merupakan pendahuluan dari apa yang kemudian akan digenapi pada hari bilamana Allah akan 

mengambil anak domba yang tak bernoda, yaitu AnakNya, yang melalui pengorbanannya di kayu salib 

akan menutupi semua aib kita karena dosa dan kejahatan kita. Allah mencari orang yang bersalah, Ia 

menutupi keaiban mereka, dan Ia melindungi mereka dari ketakutan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, 

dikatakan dalam Kejadian 3:24, "Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden 

ditempatkan-Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, 

untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan." Pohon kehidupan itu adalah gambaran tentang kehidupan 

kekal bersama Allah. Manusia benar-benar terpisah dari hal itu. 

Kemudian anda dapat melihat Wahyu 22, di mana dikatakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air 

kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba 

itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon 

kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba 

akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya," Ini dilatarbelakangi oleh 

kutukan atas manusia dalam Kejadian 3. Lalu dikatakan dalam ayat 4, "Mereka akan melihat wajahnya." 

Garisbawahi kalimat tersebut. Berpeganglah pada pengharapan ini bilamana kehidupan ini menjadi sulit 

dan menyakitkan dan bilamana anda tidak tahu kapan cahaya di akhir terowongan itu akan tiba. 

Berpeganglah pada pengharapan ini. Pada satu hari nanti anda akan melihat wajahNya dan mengalami 

kehidupan bersamaNya. Bahkan pada waktu itu kita tidak memerlukan matahari lagi karena cahaya Allah 

dan kehadiranNya adalah terang kita. Ini adalah pengharapan yang besar. Iblis akan dikalahkan, dosa 

akan dihancurkan, ciptaan akan dipulihkan, dan kita akan diselamatkan, dan pada akhirnya nama Allah 

akan dipuji untuk selama-lamanya sebagai Raja kita dan Pencipta kita dan Hakim kita dan Juru Selamat 

kita. 
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Saya ingin agar kita pulang dari tempat ini dengan pikiran ini. Ini adalah yang paling penting. Dari segala 

hal yang telah kita bicarakan, ini adalah yang paling penting bagi kita ketika kita berjalan melalui sisa 

tahun ini, dan bahkan untuk kehidupan kita di sini pada pagi ini ketika kita menanggapi Firman ini. 

Kejadian 1-11 menunjukkan kepada kita sentralitas Kristus. Alkitab adalah kisah penebusan yang 

membentang dari penciptaan pertama sampai penciptaan kembali. Saya harap bahwa kita dapat 

memahami gambaran ini pada pagi ini berdasarkan Kejadian 1-2 yang berbicara tentang penciptaan 

dalam semua keindahannya dan dalam semua keelokannya. Allah, manusia, dan penciptaan berada 

dalam harmoni yang sempurna. Itulah gambaran yang Indah tanpa adanya dosa dalam Kejadian 1-2. 

Gambaran yang kita lihat pada akhir Alkitab, Wahyu 21 dan 22, menunjukkan hal yang sama. Akan ada 

langit baru dan bumi baru, di mana Allah akan berdiam bersama umatNya, tanpa adanya dosa. Bagian-

bagian yang lain dalam Alkitab berbicara tentang apa yang terjadi antara Kejadian 3 dengan Wahyu 21. 

Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah menebus umatNya untuk kemuliaanNya. Itulah yang dinyatakan 

dalam Alkitab. Dan apa yang perlu kita sadari adalah bahwa penebusan hanya mungkin diperoleh melalui 

karya seorang penebus. Dan semua yang terdapat dalam cerita ini dimaksudkan untuk mengarahkan kita 

kepada Penebus itu. 


