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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan Yesus sebagai Allah sepenuhnya dan sebagai manusia 

sepenuhnya, serta sikap orang percaya dalam menempatkan Yesus sebagai Tuhan 

dalam hidupnya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai keilahian dan 

kemanusiaan Yesus. 

2. Setiap murid menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya dengan 

segala konsekuensinya. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus 

2. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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alam pelajaran sebelumnya telah dijelaskan tentang karya keselamatan melalui 

Yesus, dan kita telah menerima anugerah keselamatan itu.  Kita telah 

menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengizinkannya diam dalam hati 

kita.  Lalu bagaimana sikap kita kepada Tuhan Yesus dalam hidup keseharian kita?  Dalam 

sesi ini kita akan belajar, bahwa Yesus adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya, dan 

bagaimana sikap kita berkenaan dengan keberadaan Yesus sebagai Tuhan.  

A. Keilahian dan Kemanusiaan Yesus Kristus 

Yesus Kristus bukan manusia setengah Allah.  Yesus Kristus benar-benar Allah 

dan benar-benar manusia. Karena Yesus adalah Allah seutuhnya dan manusia 

seutuhnya, maka Ia dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia.  Jika Yesus 

hanya manusia dan bukan Allah, maka Ia tidak bisa membawa manusia kepada Allah.  

Jika Yesus hanya Allah dan bukan manusia, maka Ia tidak dapat mati untuk menebus 

manusia.  Karena Yesus adalah Allah dan manusia, maka Ia menjadi satu-satunya jalan 

yang bisa membawa manusia kepada Allah. 

1. Keilahian Yesus Kristus 

Pengetahuan orang Kristen yang terdalam tentang siapa itu Yesus ialah Yesus itu 

sendiri adalah Allah (Kolose 2:9; Yohanes 20:28; 1 Yohanes 5:20). 

a. Keberadaan Yesus Membuktikan bahwa Dia Adalah Allah 

Berikut ini adalah apa yang dituliskan Alkitab tentang Yesus. 

1) Yesus sudah ada sebelum Abraham (Yohanes 8:58). 

2) Yesus ada sebelum segala sesuatu ada (Kolose 1:17). 

3) Yesus menciptakan segala sesuatu (Kolose 1:16; Wahyu 1:8). 

Keberadaan Yesus sejak dari semula membuktikan Dia adalah Allah. 

b. Sifat-sifat Yesus Membuktikan bahwa Dia Adalah Allah 

Yesus Kristus itu adalah Firman Allah yang turun ke dunia untuk 

menyelamatkan umat manusia.  Jadi sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Allah 

dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pada dasarnya Yesus adalah Allah.  

Sifat-sifat tersebut adalah. 

1) Allah Mahakuasa: Yesus Mahakuasa (Matius 28:18). 

2) Allah Mahatahu: Yesus Mahatahu (Markus 2:8) 
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3) Allah Mahahadir: Yesus Mahahadir (Matius 18:20; Yohanes 14:23) 

4) Allah Kekal: Yesus Kekal (1 Timotius 1:17) 

5) Allah Tidak Berubah: Yesus Tidak Berubah (Ibrani 13:8) 

Sifat-sifat ilahi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. 

c. Perbuatan Yesus Membuktikan bahwa Dia Adalah Allah 

1) Yesus  sanggup mengampuni dosa-dosa manusia (Markus 2:5; Lukas 7:39-

48) 

2) Yesus  sanggup memberi hidup kekal (Yohanes 10:28; Yohanes 3:16) 

Perbuatan-perbuatan Yesus ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah. 

Keberadaan Yesus, sifat-sifat Yesus, dan perbuatan Yesus membuktikan bahwa 

Yesus adalah Allah.  Semakin kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan 

semakin berharap dan mengasihi Dia. 

2. Kemanusiaan Yesus Kristus  

Dalam Yesus Kristus kita melihat kemanusiaan yang sejati dan kemanusiaan yang 

sempurna, yaitu sempurna di luar keilahian-Nya.  Tuhan Yesus mengenakan sifat 

manusia sama seperti kita.  Ia bertumbuh secara jasmani dan bertambah 

kemajuan.  Tetapi Ia tidak dihalangi oleh dosa, karena tidak ada dosa yang 

diwariskan kepada-Nya maupun dosa yang diperbuat-Nya.  Oleh sebab itulah Ia 

disebut Anak Manusia yang sempurna, Ia seorang manusia yang sempurna. 

Sekalipun Yesus adalah Tuhan, namun Yesus rela dilahirkan sebagai manusia.  

Untuk apa Yesus harus dilahirkan sebagai manusia? 

• Untuk menjadi korban penebus dosa kita manusia. 

• Untuk menjadi teladan bagi kita. 

• Untuk mengungkapkan keberadaan Allah pada kita (Yohanes 14:9). 

Apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia?  Hal-

hal berikut ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar manusia. 

a. Sebutan Manusiawi untuk Yesus Kristus  

Berikut ini adalah apa yang dituliskan Alkitab tentang Yesus. 

1) Yesus  menyebut diri-Nya “Anak Manusia” (Lukas 19:10) 

Di dalam Alkitab + 80 kali Yesus menyebut diri-Nya Anak Manusia. 

2) Musa mengatakan bahwa Yesus seperti dirinya (Kisah 7:37) 

Sebutan-sebutan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati. 
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b. Yang Dialami Manusia juga Dialami Yesus Kristus  

Tuhan Yesus mengalami hal-hal berikut: 

1) Yesus Kristus merasa letih (Yohanes 4:6). 

2) Yesus Kristus merasa lapar (Matius 8:24). 

3) Yesus Kristus merasa haus (Yohanes 19:28). 

4) Yesus Kristus dapat menangis (Yohanes 11:35). 

5) Yesus Kristus mengalami kematian (Yohanes 19:30). 

c. Yesus Kristus Membatasi Kuasa-Nya pada waktu Ia berada di dunia 

ini 

1) Tuhan Yesus sering berdoa dan melalui doa-Nya Ia mendapatkan 

kemenangan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan-Nya (Markus 1:35). 

2) Selama Ia berada di dunia, Ia memperoleh kuasa-Nya dari Roh Kudus, 

sama halnya dengan manusia biasa (Kisah 10:38; Yohanes 14:12). 

Keterbatasan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia sejati. 

B. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan 

Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juriselamat serta membuka hati 

untuk-Nya, maka kita perlu menempatkan Yesus secara benar dalam hidup kita.  

Pertumbuhan rohani kita ditentukan oleh komitmen kita untuk mengizinkan Yesus 

menjadi pemimpin dalam hidup kita yaitu dengan mengizinkan Roh Kudus menuntun 

kita senantiasa hidup mentaati Firman Tuhan.   

1. Tipe Keadaan Hati Manusia 

Menurut keadaan hatinya, manusia dapat dibedakan dalam tiga keadaan. 

a. Orang Duniawi  

Tipe ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat dalam hatinya.  Yesus masih ada di luar 

hatinya.  Takhta hatinya masih dikuasai oleh “ego” 

(diri sendiri).  Orang seperti ini tidak mungkin 

mengalami pertumbuhan rohani karena rohnya belum 

dipulihkan dan Yesus belum ada di dalam hatinya.  

Hanya Yesus yang dapat membawa perubahan hidup. 
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b. Orang Kristen Duniawi 

Tipe ini sudah menerima Yesus di dalam hatinya tetapi 

ia masih dikuasai oleh keinginan daging dan tabiat dosa 

(2 Timotius 3:1-5).  Meskipun Kristus sudah ada di 

dalam hatinya tetapi yang memerintah dalam hatinya 

masih egonya.  Yesus tidak dapat menjadi raja atas 

hidupnya, karena orang seperti ini (orang Kristen 

duniawi) tidak mengizinkan Yesus memerintah 

hidupnya.  Rohaninya tidak dapat bertumbuh karena tabiat duniawi masih 

terus dilakukan. 

c. Orang Kristen Sejati 

Tipe ini adalah orang yang sudah menerima Yesus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hatinya, dan 

menempatkan Yesus sebagai Raja yang memerintah 

dalam hatinya.  Orang seperti ini akan membenci tabiat 

duniawi, perbuatan duniawi tidak lagi dilakukan.  Orang 

Kristen sejati pasti akan mengalami pertumbuhan 

rohani sehingga hidupnya pasti berubah. 

2. Cara Menempatkan Yesus sebagai Tuhan 

Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada dua kehendak yang sering kali 

terus bertentangan, yaitu kehendak Roh dan kehendak daging (tabiat dosa).  

Selama kita hidup keduanya terus ada.  Jika kita mengizinkan kehendak Roh yang 

menguasai kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani.  Tetapi 

sebaliknya jika kita mengizinkan tabiat daging yang menguasai maka kita tidak akan 

mengalami pertumbuhan rohani bahkan iman kita akan lemah, sampai akhirnya 

mengalami kematian rohani. 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika kita ingin menjadikan Yesus sebagai 

Tuhan dalam hati dan hidup kita. 

a. Menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah 

dalam kehidupan 

Perubahan hidup akan terjadi jika kita berani mengambil keputusan untuk 

menempatkan Yesus menjadi satu-satunya yang disembah dan menjadi yang 

utama dalam hidup kita mengalahkan keinginan diri sendiri (ego).  Hal ini bisa 
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dilakukan dengan cara meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi “allah lain” 

yang kita sembah, seperti: 

1) Berhala, yaitu benda yang dianggap memiliki kekuatan magis atau benda 

yang diagungkan, contohnya adalah patung yang disembah, gambar nenek 

moyang yang diagungkan, benda mistik yang dianggap memiliki kekuatan, dll. 

2) Keterikatan kepada keinginan daging, contohnya adalah percabulan, hawa 

nafsu, mempriorotaskan hobi lebih dari Tuhan, dll. 

3) Keterikatan kepada hal-hal yang tidak diperkenan Allah, contohnya adalah 

menipu, iri, dendam, gosip, dll. 

Menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Raja yang disembah, ditandai 

dengan hidup mencari kehendak Allah dalam setiap keputusan yang dibuat. 

b. Mau menyerahkan semua hak kita kepada Yesus 

Kita tidak lagi memperhitungkan hak kita sebagai sesuatu yang utama karena 

hidup kita telah dibeli oleh Kristus di kayu salib sehingga hidup kita yang 

sekarang sudah tidak lagi menjadi milik kita tetapi milik Kristus (Galatia 2:20). 

Seringkali ketika kita dengan kuat menuntut hak-hak kita dan keadaan yang 

terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak kita, maka kita 

mudah menjadi kecewa, marah, bahkan pahit hati.  Tetapi jika kita bisa 

menyerahkan hak kita kepada Kristus dan mengizinkan Kristus saja yang 

berkehendak, maka kita akan menjadi orang yang tetap bersukacita jika apa 

yang seharusnya menjadi hak kita tidak menjadi milik kita. 

Coba renungkan bagaimana dengan semua yang disebut di bawah ini.  Apakah 

Saudara siap menyerahkannya kepada kehendak Tuhan atau kepada 

kehendak diri sendiri? 

1) Keinginan diri sendiri (Markus 14:36) 

Apakah Saudara mau menyerahkan keinginan Tuhan yang terlaksana dan 

bukan keinginan diri sendiri meskipun keinginan Tuhan mungkin tidak 

enak bagi Saudara? 

2) Nama baik, reputasi (Lukas 6:22) 

Apakah Saudara mau menyerahkan nama baik atau reputasi kepada 

Tuhan meskipun kadangkala Saudara harus direndahkan, atau apakah 

Saudara mau membelanya dengan kekuatan sendiri? 
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3) Harta milik, uang (2 Korintus 8:14; Mazmur 62:11b) 

Apakah Saudara mau menyerahkan barang milik Saudara pribadi yang 

mungkin sangat disayangi atau dibutuhkan kepada orang lain karena 

Tuhan menghendaki demikian?  Apakah Saudara mau menyerahkan uang 

Saudara untuk diatur oleh Tuhan atau bahkan dipakai untuk membantu 

orang lain padahal Saudara tahu bahwa Saudara juga sedang 

membutuhkan? 

4) Masa depan (Matius 6:33) 

Apakah Saudara mau menyerahkan masa depan di tangan Tuhan dengan 

jalan tetap tenang meskipun sedang menghadapi persoalan yang pelik dan 

berat?  Atau Saudara memilih untuk berusaha dengan kekuatan sendiri 

untuk menyelesaikannya? 

Masih banyak hal lain yang mungkin Tuhan minta dari hidup kita.  

Renungkanlah hal di atas!  Jika Saudara menemukan ada yang Saudara rasa 

sangat sulit, mungkin justru hal itu yang harus Saudara lakukan dengan 

sungguh-sungguh dan dengan berusaha keras.  Sebab ketika Saudara 

melakukannya sampai Saudara merasa sangat sakit, itulah yang dinamakan 

“Korban Persembahan” kepada Tuhan.  Korban persembahan selalu 

menuntut ada sesuatu yang harus Saudara derita. 

Sudahkah Saudara sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan 

dalam hidup Saudara?  Setelah Saudara mengundang Tuhan Yesus masuk ke 

dalam hati Saudara, sekarang saatnya Saudara benar-benar menempatkan Dia 

sebagai Tuhan dalam hidup Saudara. 

 

 


