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Pentingnya identitas atau jati diri!

MatiLahir

Siapakah aku?

Untuk apa aku hidup?

Untuk siapa aku hidup?



EMPAT CERITA BESAR

dalam Alkitab



HIDUP MEMILIKI ARTI DAN TUJUAN 

PASTI

Lahir Mati



Mengapa saya menjadi Kristen? 
Ravi Zacharias

•Origin

•Meaning

•Morality

•Destiny



MANUSIA



Penciptaan

Kejadian 1: 26-27



GAMBAR dan Rupa ALLAH



Kejatuhan

Roma 3:23



KEJATUHAN MANUSIA

• Apakah dosa itu?

• Apa dampak dosa bagi kehidupan 

manusia?



SIFAT DOSA

Alkitab menggunakan banyak istilah berbeda:

• Gagal atau tidak mencapai sasaran

• Tersesat, melanggar, pelanggaran

• Pemberontakan melawan Allah, kecemaran

• Melanggar hukum Allah, ketidaktaatan

• Penyimpangan, kejahatan, kenajisan

• Ketidakbenaran, ketidakadilan

• Nafsu, keinginan jahat

•



Manusia dalam Penciptaan

• 1. Manusia adalah Ciptaan

• 2. Manusia adalah Pribadi

• Pertanyaan penting yang perlu diajukan sekarang adalah, 
“Bagaimana manusia pada saat yang bersamaan adalah ciptaan dan
juga seorang pribadi?”



DOKTRIN TENTANG DOSA KURANG 

DIPERHATIKAN



MANUSIA TELAH JATUH DALAM DOSA



AKIBAT DOSA



AKIBAT DOSA

Dalam Kejadian 3 kita saksikan berbagai cara dosa mengasingkan kita:

• Dari Allah (3:8)

• Seorang dari lainnya (3:12)

• Dari diri kita sendiri (3:7)

• Dari ciptaan (3:17-19)



Usaha manusia untuk mendapat keselamatan



Penebusan

Johanes 3:16



Penebusan oleh Tuhan Yesus



Kasih Setia-Mu

Kasih setia-Mu yang ku rasakan

Lebih tinggi dari langit biru

Kebaikan-Mu yang tlah Kau nyatakan

Lebih dalam dari lautan

Berkat-Mu yang ku terima

Sempat membuatku terpesona

Apa yang tak pernah kupikirkan

Itu yang Kau sediakan bagiku 

Reffrein: 

Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu 

Dengan apakah kubalas Tuhan? 

Selain puji dan sembah Kau 

•



PEMBENARAN

• Roma 5: 1

• Roma 1:17



Thomas Groome

•Faith as believing

•Faith as trusting

•Faith as doing



Iman – The story of  Charles Blondin



Pemulihan





Pengudusan: masa lalu, kini dan mendatang



PENGUDUSAN:
Mengalami perubahan ke

dalam keserupaan Kristus. 

Makin menjadi seperti Dia

(2 Kor 3:18). Pengubahan

ke dalam keserupaan

Kristus melibatkan

pemuridan. 3 Aspek

pemuridan di Lukas 9:23

• Mengikut Kristus

• Menyangkal diri sendiri

• Memikul salib tiap hari



Proses Menuju Kepada Kemuliaan Allah 

(Roma 8:29-30)

•Dipilih

•Ditentukan

•Dipanggil

•Dibenarkan (justified)

•Dimuliakan (glorified)

• Sejak semula

• Sejak semula

•Dalam dunia (macam2)

• Antara dibenarkan ada
proses dikuduskan
(sanctified)



GEREJA (Eklesiologi)

Apakah gereja sebenarnya?

• Umat Allah – 1 Petrus 2:9

• Tubuh Kristus – Roma 12:4-5

• Gereja bukan gedungnya tapi orang-orangnya.

• Gereja bukan pejabat-pejabatnya tetapi semua

orang percaya

• Gereja bukan aktivitasnya, tetapi persekutuan di 

dalam Allah.



Apakah hakekat 
Gereja?

• Satu (tubuh Kristus)

• Kudus: dipisahkan atau

dikhususkan untuk

suatu tujuan. 

• Am - Umum



Apa itu tugas

Gereja?

“Melanjutkan tugas Kristus

di dunia ini” yakni

membawa keselamatan

bagi dunia ini (Joh 3:16)

Gereja ada di dunia bukan

untuk dirinya tetapi untuk

dunia



Apa tugas Kristus di 
dunia ini?

“Membawa keselamatan bagi dunia ini”

Gereja harus bersekutu (Koinonia)

Gereja harus bersaksi (Marturia)

Gereja harus melayani (Diakonia)




