
Voter
Diberi kesempatan kepada Jemaat untuk menuliskan 

pertanyaan seputar Pengajaran yang diberikan Firman Tuhan 
minggu ini.:

Response

1 Jika kejatuhan manusia adl bkn renc Allah, maka apakah Allah 
kurang maha kuasa?

Kejatuhan manusia memang merupakan penyimpangan dari rencana Allah. 
Namun, itu tidak berarti Allah kurang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah 
dinyatakan dalam karya keselamatan-Nya, di mana Allah memulihkan rencana-
Nya atas manusia.

2 Dapatkah rencana Allah diwujudkan tidak melalui Kristus? Segala sesuatu mungkin di tangan Allah maha kuasa dan yang berdaulat penuh. 
Namun, pada kenyataannya, Allah mewujudkan rencana keselamatan-Nya 
melalui Kristus, seperti yang dinyatakan oleh Alkitab, firman-Nya yang tertulis.

3 Bagaimana iblis bisa masuk ke dalam pikiran kita, sehingga 
mengganggu ketika kita ingin melakukan kehendak Tuhan

Iblis "masuk ke dalam pikiran kita" dalam pengertian bahwa ia mempengaruhi 
pikiran kita agar kita melakukan apa yang diinginkannya. Kita tahu bahwa pikiran 
kita dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang kita lihat dan kita dengar.

4 Mengapa Yesus tidak berbicara "to the point" kepada Nicodemus 
malah menggunaan perumpamaan?

Yesus, dan para guru pada umumnya, sering menggunakan perumpamaan/ 
kiasan dari peristiwa sehari-hari sebagai cara yang efektif untuk mengajarkan hal-
hal yang bersifat rohani. Apabila para murid-Nya atau pendengar-Nya kurang 
paham, Ia akan menjelaskannya lebih lanjut. Itulah yang juga dilakukan oleh 
Yesus kepada Nikodemus.

5 Kalau Tuhan tahu tentang masa sekarang dan depan, mengapa 
tidak mencegah kejatuhan manusia?

Tuhan maha tahu. Tuhan juga dapat mencegah kejatuhan manusia. Namun, 
Tuhan ternyata "memilih" memberi kesempatan kepada manusia untuk 
menggunakan kehendak bebasnya. Menurut saya, pilihan/ sikap Tuhan ini 
konsisten dengan sikap-Nya yang memberikan kehendak bebas kepada 
manusia. 

6 Apakah relasi qta dengan Tuhan hanya bs terjalin dengan cara taat 
kepada Tuhan?

Ketaatan kita terhadap Tuhan adalah sikap dasar yang logis terkait dengan 
posisi kita sebagai ciptaan-Nya. Relasi kita dengan Tuhan dapat terjalin dalam 
berbagai cara dan bentuk. Kita berelasi dengan Tuhan ketika kita berdoa, atau 
membaca firman-Nya, atau terlibat dalam karya-Nya di dunia. Namun, semua 
bentuk relasi itu, ketaatan menjadi nilai yang wajib ada. 
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7 Kalau kita tidak taat & jatuh dlm dosa, apa kita masih bisa 
diselamatkan krn tetap percaya?

Keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima dengan beriman kepada 
Yesus Kristus, sedangkan perjuangan melawan dosa adalah proses yang harus 
kita kerjakan sebagai orang beriman yang masih hidup di dunia. Dengan 
percaya/ beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, maka kita 
memiliki hati yang baru. Dengan hati yang baru itu kita terus berjuang untuk 
meninggalkan dosa dan melakukan kehendak-Nya.  

8 Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bagaimana Tuhan akan 
menyatakan karya kasihNya ?

Kejatuhan manusia bukanlah prasyarat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-
Nya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya 
kepada manusia dengan melibatkan manusia dalam karya-Nya di alam semesta 
ciptaan-Nya.

9 Bagaimana cara kita mengasah ketaatan kita? Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, 
maka kita akan semakin mengerti dan semakin ingin melakukan kehendak-Nya. 

10 Mengapa Tuhan di luar kemuliaan-Nya menciptakan manusia yang 
sudah pasti Ia tahu akan berdosa dan mengurbankan anak-Nya?

Tuhan maha tahu. Tuhan juga tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. 
Namun, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada manusia untuk menggunakan 
kehendak bebasnya. Ini konsisten dengan sikap-Nya yang telah memberikan 
kehendak bebas kepada manusia. 

11 Apakah ada yg lain selain taat utk basic hidup orang kristen? Tentu saja, ada. Misalnya, kasih. Sebagai orang Kristen kita harus mengasihi 
Allah dan mengasihi sesama. Ada berbagai cara untuk mewujudukan kasih kita. 
Namun, semua cara itu tidak dapat dilepaskan dari sikap taat kepada Tuhan.

12 Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa sebenarnya merupakan 
rencana Allah atau bukan?

Kejatuhan manusia bukan rencana Allah. Kejatuhan manusia adalah upaya Iblis 
untuk menggagalkan rencana Allah atas manusia.

13 Orang orang yg tidak pernah mendengar ttg Kristus (unreached 
people) di daerah sangat terpencil, bagaimana memaknai anugerah 
keselamatan buat mereka? Sama halnya dgn bayi - bayi yg belum 
memiliki pengetahuan apalagi pemahaman ttg keselamatan? Tks

Dalam kemahakuasaan-Nya dan dalam kedaulatan-Nya, tentu Allah memiliki 
cara khusus untuk memberikan anugerah keselamatan-Nya kepada mereka 
yang tidak sempat mendengarkan Injil. (Bandingkan dengan penjelasan Rasul 
Paulus mengenai bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat, Rom. 
2:14-16). 

14 Kenapa Tuhan tidak melarangbiblisbmencobaibmanusia, sehingg 
ciptaannNya semua pTuh kepada Tuhan

Lihat jawaban untuk pertanyaan yang serupa di atas.

15 contoh ketaatan yang bisa dilakukan di sekolah, mengingat saat ini 
nilai sangat penting dan menjadi penentu masa depan ( kalo gabisa, 
harus nyontek atau pasrah? )

Benarkah bahwa nilai yang didapatkan dengan nyontek itu sangat penting dan 
menjadi penentu masa depan? Bukankah kejujuran dan kegigihan berjuang jauh 
lebih penting dan lebih menentukan masa depan kita? Jangan nyontek, namun 
jangan pasrah. Berjuanglah dengan gigih di dalam kejujuran. Do your best and 
you will be the best of you.

16 Knp iblis begitu berani melawan Tuhan yg jauh lbh berkuasa drpd 
dia.apa motivasi iblis,?

Iblis tidak puas dengan posisi yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam Alkitab 
disebutkan malaikat-malaikat yang  "tidak taat pada batas-batas kekuasaan 
mereka" (Yud. 1:6) dan "hendak menyamai yang Mahatinggi" (Yes. 14:12-14). 
Motivasi yang sama juga digunakan oleh Iblis untuk membuat manusia jatuh 
dalam dosa (Kej. 3:5, "kamu akan menjadi seperti Allah").



17 Bagaimana seseorang mengetahui bahwa ia telah dilahirkan 
menjadi pribadi baru?

Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya 
kepada Yesus. Jadi, percayalah bahwa Roh Kudus telah bekerja di dalam hatimu 
dan wujudkanlah imanmu itu dalam sikap dan tindakan sehari-hari.

18 Jika Tuhan maha tahu, mengapa Tuhan menciptakan manusia yang 
Tuhan tahu sudah pasti akan jatuh ke dalam dosa, ada yang masuk 
ke neraka? Apakah Tuhan jahat?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

19 Bagaimana cara agar kita sebagai umat Kristen, bisa sungguh-
sungguh melaksanakan sebagai arti "Sangat Baik" sebagai ciptaan 
yang sesuai dengan Citra Allah? Hehehehe

Sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu mewujudkan citra Allah itu 
dengan kemampuannya sendiri. Karena itu, sebagai umat Kristen, kita berupaya 
mewujudkan kembali citra Allah itu dengan bersandar kepada anugerah dan 
kuasa Allah.

20 Bagaimana cara kita untuk selalu taat akan kehendak Allah? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 9 di atas.
21 Saya pernah diajarkan bahwa TY tahu apa saja yg akan tjd dalam 

setiap hidup manusia. Jika itu benar, pertanyaannya adlh berarti TY 
tahu manusia pd akhirnya akan jth ke dlm dosa?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.

22 Bagaimana cara meminimalisir dosa? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 9 di atas.
23 Seandainya manusia memilih untuk taat saat kejadian Hawa di 

Taman Eden, kira2 apa yang akan terjadi?
Jika tidak jatuh dalam dosa, manusia akan tetap berada pada posisinya sebagai 
mitra Allah, terlibat dalam karya-Nya di dalam ketaatan melakukan kehendak-
Nya.

24 ada yg mengatakan segala sesuatu qdalah dlm rencana Tuhan. 
seseorang yg bunuh diri, apakah jg rencana Tuhqn?

Tuhan merencanakan yang baik bagi semua ciptaan-Nya. Bunuh diri bukanlah 
rencana Tuhan.

25 Apa yg harus kita lakukan apabila terus jatuh dalam ketaatan 
kedagingan, harus seperti apakah kita

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 9 di atas.

26 Dalam doktrin predestinasi, apakah artinya Tuhan sudah tahu 
bahwa seseorang/ manusia ada yg akan terus menolak Tuhan atau 
bertobat, mengapa manusia tsb tetap diciptakan?

Tuhan juga terus mengizinkan keturunan Adam terus tercipta secara natural 
(sebagai bagian dari sistim yang diciptakan-Nya sejak semula). Semua itu 
berjalan sesuai dengan kedaulatan-Nya yang melampaui pengetahuan kita. 
Namun, kita tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan karya keselamatan-Nya 
melalui Yesus Kristus, meskipun kita tidak pernah tahu seberapa banyak dan 
siapa saja yang akan diselamatkan-Nya.

27 Allah menciptakan manusia tdk kebal dosa apakah Tuhan jg tdk 
kebal dosa? Krn kita gbr/rupa Allah

Manusia memang diciptakan serupa dengan Allah. Namun, itu tidak berarti 
bahwa manusia sama dengan Allah dan Allah sama dengan manusia.

28 Tuhan sudah tau manusia akan berdosa dan tidak taat, mengapa 
masih diciptakan?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.

29 Bagaimana menyikapi suatu keadaan dimana kita baca alkitab 
namun belum mengerti maksud bacaan tsb

Kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai ayat tersebut dari literatur atau dari 
seseorang yang memahaminya.

30 Waktunya mhon dipertimbangkan. OK
31 Mengenai ketaatan & keterlibatan.apakah ketika saya tidak 

berkenan menrima pelayanan misalkan dlm gereja berarti saya tdk 
taat.menolak krn alasan takut tdk maksimal

Taat tidak berarti harus menerima semua ajakan/ tawaran pelayanan yang 
diberikan kepada kita. 



32 Apakah ketaatan tertinggi didapatkan melalui tahapan ketaatan 
terendah lalu menengah dahulu?

Ya, benar, sejalan dengan pertumbuhan fisik, perkembangan emosi, dan 
kematangan spiritual kita.

33 Karena keterbatasan kita, kalo kita msh belum taat sepenuhnya, lalu 
Tuhan panggil kita kembali. Apakah kita akan bisa bertemu 
denganNya (masuk surga)?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.

34 Disebutkan di Alkitab, Tuhan tidak pernah mencobai manusia.
Pada kisah Ayub, Tuhan memberikan ijin kepada iblis untuk 
mencobai Ayub.
Bagaimana ttg hal ini ?
Tuhan suka mencobai manusia juga ya ?
Thank you

Dalam kitab Ayub, inisiatif untuk mencobai manusia datang dari Iblis, bukan dari 
Tuhan. Pelaksananya pun bukan Tuhan, melainkan Iblis.

35 Bagaimana cara supaya Kita bisa selalu taat kepada Allah? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 9 di atas.
36 Apakah karya keselamatan bisa terjadi berulang ulang pada 1 

orang?
Karya keselamatan dikerjakan Allah pada diri seseorang secara utuh, lengkap, 
dan tuntas. Karena itu, tidak perlu berulang-ulang.

37 Apakah TUHAN berkehendak spy sebagian manusia harus jatuh 
kedalam dosa

Tuhan tidak menghendaki kita jatuh dalam dosa. Lihat jawaban untuk pertanyaan 
no. 12.

38 Apa maksud/tujuan Tuhan saat kita jatuh dalam dosa Kejatuhan manusia bukanlah maksud dan tujuan Tuhan. Lihat jawaban untuk 
pertanyaan no. 12 dan no. 8.

39 Kenapa Tuhan tidak meniadakan pohon pengetahuan yg baik dan 
yg jahat? Kenapa Tuhan tidak melarang manusia memakan buah 
pohon kehidupan pd awalnya, tp melarangnya kemudian?

Tuhan berdaulat penuh atas seluruh ciptaan-Nya. Kita juga tidak bisa 
sepenuhnya memahami alasan Tuhan menciptakan ini dan itu, memerintah atau 
melarang ini dan itu. Izin yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menikmati 
semua buah dari pohon yang ada di taman itu (Kej. 2:16) menunjukkan bahwa 
Allah mengasihi manusia. Larangan agar manusia tidak memakan buah dari 
pohon pengetahuan itu (Kej. 2:17) menegaskan kedaulatan-Nya yang tidak boleh 
dilanggar oleh manusia.

40 Bisa dijelaskan mengenai ketaatan & keterlibatan hanya berlaku 
bagi anak Tuhan, bukankah banyak keterlibatan tanpa ketaatan?

Konteksnya adalah keterlibatan kita dalam karya Allah. Untuk terlibat dalam 
karya-Nya, kita harus melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Jika kita tidak taat 
kepada-Nya, bagaimana mungkin kita melakukan apa yang dikehendaki-Nya?

41 Bagaimana cara membuat anak kita taat dan takut akan Tuhan apa 
yang harus dilakukan setiap orangtua.

Ketaatan yang sejati dibangun berdasarkan relasi yang sehat. Untuk 
membangun ketaatan pada anak, kita perlu membangun relasi yang sehat, baik 
dengan Tuhan maupun dengan anak tersebut.

42 Apakah setiap orang bisa lahir baru secara berulang-ulang ? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 36 di atas.
43 Kenapa masih banyak yang tidak bisa menerima fakta Anak Allah 

dan ngeyel menolaknya?
Mungkin mereka belum menyadari bahwa mereka membutuhkan anugerah 
tersebut.

44 Keselamatan didapat dari baptisan air dan roh, perbedaan baptis air 
dan roh apa?

Keselamatan didapat melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan didapat dari 
baptisan (baik baptisan air maupun baptisan roh). Karena keterbatasan topik dan 
tempat, penjelasan mengenai baptis air dan roh tidak dapat saya berikan di sini.

45 pak pendeta,bagaimana mengajarkan ketaatan kepada anak sendiri Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 41 di atas.



46 Apakah orang yg tdk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak a 
Selamat, walau melakukan uang baik dalam hidup nya?

Dalam kedaulatan-Nya, tentu Allah dapat memberikan anugerah keselamatan-
Nya kepada siapa saja. Namun, Gal. 2:16 menegaskan bahwa tidak ada seorang 
pun yang dibenarkan (diselamatkan) karena melakukan hukum Taurat 
(perbuatan baik), melainkan oleh iman/ percaya kepada Yesus Kristus.

47 Knp Tuhan tdk menghentikan manusia berbuat dosa? Tuhan tetap memberi kesempatan kepada manusia untuk menggunakan 
kehendak bebasnya. Ini konsisten dengan sikap-Nya yang telah memberikan 
kehendak bebas kepada manusia. 

48 Mengapa Tuhan ijinkan kita utk berdosa ? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 47
49 Mengapa iblis boleh masuk ke Eden? Terus terang, saya tidak tahu.
50 Essensi manusia berdosa, apakah didalam kejatuhan dalam dosa ini 

suatu proses supaya kita taat kepada Allah?
Jatuh dalam dosa dapat merupakan bagian dari proses kita belajar taat kepada 
Tuhan. Namun, untuk taat kepada Tuhan, kita tidak harus (sengaja) jatuh dalam 
dosa.

51 Kalau begitu : Tuhan sudah menyiapkan Plan B pada saat 
penciptaan ?.

Dapat dikatakan begitu. Namun, sesungguhnya saya tidak tahu pasti kapan Allah 
merencanakan karya keselamatan-Nya.

52 Apakah yudas mengkhianati Yesus adalah bentuk ketaatan 
terhadap kehendak Allah ?

Tidak ada catatan dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Yudas mengkhinati 
Yesus karena ia taat kepada kehendak Allah. Sebaliknya, Yoh. 3:27a mencatat: 
"Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis."

53 kenapa seringkali kita betbuat dosa berulang2? tuhan tetap 
mengampuni kita?

Tuhan penuh anugerah. Dia akan tetap mengampuni kita sambil terus 
mendorong dan menolong kita untuk menghentikan perbuatan dosa kita.

54 Bagaimana agar kita bisa taat? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 9 di atas.
55 Kenapa iblis diberi kuasa untuk mencobai manusia? Dalam setiap kasus berbeda.Tuhan mengizinkan Iblis mencobai Ayub untuk 

membuktikan kualitas iman Ayub (Ayb. 1:6-12). Tuhan mengizinkan Iblis 
mencobai Rasul Paulus agar ia tidak meninggikan diri (2 Kor. 12:7)

56 Dalam Ulangan 18 : 18
[18]seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara 
saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku 
dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala 
yang Kuperintahkan, siapa dia?

Ulangan 18:15, 18-19 berbicara mengenai fungsi dan karakteristik nabi pada 
umumnya, dan dengan demikian digenapi oleh nabi-nabi setelah Musa yang 
menjalankan fungsi dan karakteristik tersebut. Namun, puncak penggenapannya 
ada dalam diri Yesus (Kis. 3:17-24).

57 Mengapa Tuhan mengijinkan mns utk  berbuat dosa Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 5 di atas.
58 Kenapa Tuhan itu memerlukan manusia utk taat? Bukan diciptkan 

saja sesuai dengan keinginannya
Ketaatan manusia diperlukan agar manusia dapat terlibat dalam karya-Nya. Lihat 
juga jawaban untuk pertanyaan no. 40 di atas.

59 Saya dulu rutin melayani, namun sy merasa justru bnyk orang gereja 
yg membuat sy tdk nyaman dan merasa negatif (cth: suka gosip dan 
menjatuhkan org). Saya berhenti pelayanan di gereja tp melayani di 
luar gereja di bidang sosial. Apakah sy tidak taat?

Melayani di gereja maupun di luar gereja (di bidang sosial) dapat kita lakukan 
untuk terlibat di dalam karya-Nya. Keduanya memerlukan ketaatan. 
Pengalamanan dikecewakan tidak selalu dapat dihindari, entah kita melayani di 
dalam atau di luar gereja.

60 Mana lebih baik  ketaatan atau  kasih kita kepada Allah ? Keduanya tidak dapat dipisahkan. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, 
kamu akan menuruti segala perintah-Ku." (Yoh. 14:15).



61 Manusia memiliki kehendak bebas. Bgmn jika manusia itu memiliki 
masa lalu yg suram krn melakukan dosa, mau bangkit tetapi slalu 
ada godaan dr keadaan sekitar pdhl dr dlm hati tdk mau 
melakukannya lg. Bgmn caranya spy dpt slalu hidup berkenan 
padaNya?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 9 di atas.

62 Apakah Tuhan tahu kalau manusia bakal jatuh dlm dosa? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.
63 Apakah Tuhan yang Maha mengetahui, tahu bahwa manusia 

pertama akan jatuh dalam dosa? Apakah itu tidak sama spt 
merencanakan?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

64 Ketaatan bisa terbentuk dari diri sendiri melalui firman atau 
kesaksian2. Sedang ayat hanya anak manusia yamg pernah masuk 
dalam sorga. Bgmn dengan kesaksian orang yang mati sesaat 
dibawa lihat sorga dan neraka. Ini perbuatan iblis? Atau Tuhan?

Sebagian dari orang-orang yang mengaku pernah dibawa ke sorga atau neraka 
ternyata kemudian mengaku bahwa kesaksian mereka tidak benar. Kita tidak 
perlu menghakimi mereka. Namun, kita juga tidak perlu mempercayai mereka, 
apalagi menjadikan kesaksian mereka sebagai dasar untuk membangun 
ketaatan kita kepada Tuhan.

65 Mengapa Tuhan masih mau memberkati umat-Nya dengan penuh 
kelimpahan, meskipun manusia seolah-olah sengaja untuk berbuat 
dosa ? Berbuat dosa rasanya seperti ada dorongan dari dalam hati 
yang susah untuk diberhentikan.

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no. 53 di atas.

66 Tuhan kan tau apa yg akan terjadi di masa depan. Tp kenapa Tuhan 
membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa Tuhan 
tidak melarang Adam dan Hawa mengikuti hasutan ular?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

67 Mengapa org taat malah mendptkan cobaan paling berat? Dengan ketaatannya, orang tersebut akan terlibat dalam karya Tuhan dengan 
cara yang sangat efektif, dengan dampak yang besar. Tidak mengherankan bila 
Iblis menjadikannya sebagai sasaran untuk dicobai. 

68 Saya mantan seorang katholik, saya tidak suka berdoa di dpn 
patung dan ritual tri hari suci menjelang paskah dan ritual doa 
rosario setiap bulan mei & oktober. Apakah org katholik juga 
mendapatkan bagian dari kerajaan Allah (surga)? Thanks.

Ibadah (ritual) berfungsi untuk menolong kita mengalami perjumpaan dengan 
Tuhan. Gereja Katolik dan Gereja Kristen (Protestan) memang berbeda dalam 
hal tersebut. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa orang Katolik tidak 
mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan memberikan keselamatan 
sebagai anugerah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 

69 Bgmn keselamatan bagi kakek nenek moyang.kami yg sdh 
meninggal tp belum mengenal Tuhan Yesus?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 13 di atas.

70 Apakah cukup dengan Percaya kepada TUHAN YESUS walaupun 
kita sengaja atau tidak jatuh dalam dosa tetap beroleh hidup yang 
kekal..?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.

71 Kan Tuhan tahu yg akan datang..
Apakah Tuhan sudah tahu adam hawa itu akan tidak taat? Trus knp 
diciptakan?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.



72 Apakah setelah kejatuhan manusia dalam dosa.....apakah ada 
manusia lain diluar kain dan habel diluar keturunan Adam dan 
Hawa?

Sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, semua manusia adalah keturunan Adam.

73 Jika kita belom taat....apakah kita akan tetap masuk surga? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.
74 Bgm bisa tetap sukacita dalam ketaatan pada Tuhan Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 9 di atas.
75 Bagaimana caranya membuat agar semua anggota jemaat bisa aktif 

di pelayanan di GKI
Sebaiknya kita mulai dari diri sendiri: mendoakan mereka, menujukkan kasih 
kepada mereka, mengajak mereka terlibat, dan memberi mereka teladan.

76 Bagaimana hubungan ketaatan dengan kenyataan dunia yg banyak 
penderitaan ? Apakah ketaatan kita dapat membuat dunia yang 
lebih baik ? Mungkinkah versi lain dari taat itu sebenarnya adalah 
Tuhan adalah kasih ?

Kasih dan ketaatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Yesus berkata, 
"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." (Yoh. 
14:15). Jika keduanya kita lakukan, saya yakin umat manusia akan menjadi lebih 
baik, juga pada waktu harus menghadapi penderitaan.

77 Setau saya memang sejak manusia sudah jatuh dalam dosa, sangat 
sulit kita mantaati Firman Tuhan
Karenanya yg harus diingat adalah terus menjaga hubungan dengan 
Kristus karena hanya anugerahnya

Benar. Lihat juga jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.

78 Pelajaran sederhana seperti apa yang bisa dipraktikkan oleh setiap 
orang untuk tidak menaruh harapan kepada orang terdekat tetapi 
menaruh harapan kepada Tuhan?

Sebelum kita melakukan sesuatu ada baiknya kita memeriksa diri: mengapa dan 
untuk siapa kita melakukan hal itu.

79 Jadi sebelum Tuhan turun kedunia. Kemana larinya orang orang 
yang mati sebelumnya.

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 13 di atas.

80 Terkadang ketaatan kita mulai hilang, ketika kita merasa kesal dan 
kecewa. Sehingga sulit untuk memaafkan dan mengampuni. Apa yg 
harus di lakukan jika terjadi hal sperti itu?

Datang kepada Tuhan: 1) mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan kita, 2) 
mengakui kesulitan kita untuk memaafkan/ mengampuni, 3) memohon kasih 
Tuhan agar kita mampu mengampuni orang tersebut, 4) melakukan di hadapan 
Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengampuni orang tersebut.

81 jika Allah pada awal Rencana penciptaan terjadi penyimpangan, 
apakah mungkin pada rencana penyelamatan akan terjadi 
penyimpangan?

Jika dilihat pada apa yang terjadi di dunia dan pada diri seseorang/ secara 
pribadi, hal itu masih bisa terjadi, karena karena Tuhan masih mengizinkan 
manusia menggunakan kehendak bebasnya. Namun, di dalam kekekalan, tidak 
ada rencana-Nya yang gagal.

82 Apakah umur setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan? Tuhan berdaulat penuh atas seluruh ciptaan-Nya. Namun, kita juga perlu 
memahami bahwa sebagian dari kedaulatan-Nya itu telah diwujudkan dalam 
hukum alam yang juga merupakan ciptaan-Nya. Tentu, Tuhan dapat sewaktu-
waktu mengintervensi hukum alam. Namun, dalam kenyataan-Nya, Tuhan lebih 
sering menggunakan hukum alam untuk mengatur apa yang terjadi pada 
manusia, termasuk juga kematiannya. 

83 Karena Tuhan maha mengetahui. Apakah Tuhan sudah mengetahui 
dari awal bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.

84 Apakah taat terhadap Tuhan kita harus terlibat dlm pelayanan..tanpa 
terlibat pelayanan apakah bisa??

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 40 di atas.



85 Kenapa kita diciptakan Tuhan dengan Kehendak bebas ? Tanpa diberi kehendak bebas, manusia tidak dapat menunjukkan ketaatan-Nya 
yang sejati kepada Tuhan.

86 Tuhan itu sempurna tetapi mengapa Dia tidak membuat rencana 
yang sempurna?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 5  dan no. 12 di atas.

87 Siapakah manusia yang menjadi contoh ketaatan kita kepada Allah? Tentang ketataan, kita bisa belajar dari Nuh atau Abraham, dan tentu saja dari 
Yesus sendiri.

88 Setelah jatuh dalam dosa maka manusia mati rohani.Tapi kenapa 
seblum Yesus datang masih ada manusia yg bisa masuk surga spt 
Henok, Abraham,Elia

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 13 di atas.

89 Bolehkah perempuan melayani sebagai Pendeta/Pengkhotbah? Menurut pendapat saya, boleh.
90 Bisa kah kondisi hubungan manusia dan Allah dipulihkan 

sepenuhnya, dan keadaan bisa kembali seperti pada saat adam dan 
hawa di taman eden?

Menurut pendapat saya, bisa, karena saya percaya bahwa kuasa Allah mampu 
melakukan hal itu. Namun, saya tidak tahu apakah memang Allah akan 
memulihkan kita dalam pengertian kembali dalam keadaan seperti di taman 
Eden, atau justru lebih baik dari itu.

91 Ketaatan sebagai dasar penyerahan diri sepenuhnya pada 
kehendak Tuhan, apakah masih teasuk taat jika melakukan 
pelyanan karena tidak ada yg lain yg dpt melaksanaknya

Ada banyak alasan konkrit yang dapat menjadi alasan sah dan baik bagi kita 
untuk melakukan pelayanan. Namun, kita perlu membawa alasan-alasan itu ke 
hadapan Tuhan dan "memastikan" bahwa apa yang kita lakukan itu adalah 
kehendak-Nya.

92 Kekecewaan pada pelayan gereja sering membuat jemaat tidak mau 
terlibat dalam pelayanan. Hanya menjadi jemaan dengan 
keterlibatan minimalis. Bagaimana menurut pendeta?

Ya, benar. Ini manusiawi. Namun, tidak berarti kita membiarkan hal itu terus 
terjadi. Untuk mengatasinya, dapat kita mulai dari diri sendiri: mendoakan 
mereka, menunjukkan kasih kepada mereka, mengajak mereka terlibat, dan 
memberi mereka teladan.

93 Awalnya Adam dan hawa hadir hanya ber 2 saja? Hingga lahir 
ribuan manusia?

Ya, benar demikian, sesuai kesaksian Alkitab.

94 Kalo memang Tuhan Maha Tau... Tuhan pasti tau manusia akan 
jatuh dlm dosa. Lalu kenapa Tuhan mau menciptakan manusia yg 
akan menyusahkan diriNya bahkan harus korbankan AnakNya

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

95 Pak pendeta, kalau tadi dikatakan Iblis menggoda Adam dan 
Kristus, apakah memang ada potensi kristus gagal melaksanakan 
misinya?

Tentu, Kristus tidak akan gagal melaksanakan misi-Nya. Namun, kita juga tidak 
perlu heran apabila Iblis berusaha menggagalkannya.



96 Yohanes 3:13 (TB)  Tidak ada seorang pun yang telah naik ke 
sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak 
Manusia.
Jadi selama ini yg sudah wafatpun belum ada yg pernah ke sorga? 
Kapan ada yg bisa masuk ke sorga?

Dalam Yoh. 3:13, anak kalimat “naik ke sorga” tidak dapat dipisahkan dari anak 
kalimat “turun dari sorga.”  Juga, tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, yaitu 
penegasan mengenai otoritas Yesus untuk berbicara mengenai “hal-hal sorgawi.” 
(ay. 12).  Di kalangan orang Yahudi di masa itu, ada orang-orang yang mengaku 
pernah pergi ke sorga dan mengklaim punya otoritas menyampaikan hal-hal 
sorgawi. Klaim dari orang-orang semacam itulah yang sesungguhnya sedang 
ditepis oleh Yesus.  Alkitab memang menyebutkan beberapa orang telah dibawa 
ke sorga, seperti Henokh (Kej. 5:24; Ibr 11: 5), Elia (2 Raja 2: 1–12; 2 Taw. 21: 
12–15), Musa (Kel. 24: 9–11; 34: 29–30), Yesaya (Yes. 6: 1–3), atau Yehezkiel 
(Yeh. 1; 10). Alkitab juga menyebutkan bahwa orang-orang beriman yang 
meninggal dunia akan masuk ke sorga (Yoh 14: 1-3; 17:24). Namun, mereka 
tidak pernah diutus untuk “turun dari sorga” untuk menyampaikan hal-hal 
sorgawi. Hanya Yesus yang telah turun dari sorga dan naik kembali ke sorga 
(Luk. 24:51; Kis 1:9), dan mempunyai otoritas untuk menyampaikan hal-hal 
sorgawi.

97 Kenapa manusia jatuh ke dalam doaa berulang2 Dan 
Tuhannmengijinkan Hal tersebut

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 47 di atas.

98 Bagaimana cara kita untuk melawan kedagingan kita yang sangat 
sering mengendalikan sikap dan tindakan kita

Sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu lagi melawan dosa dengan 
kekuatannya sendiri. Karena itu, kita harus bersandar kepada anugerah dan 
kuasa Allah. Lihat juga jawaban pertanyaan no.9 di atas.

99 Allah maha tau, Dia pasti tau apa yg akan terjadi bhw manusia tdk 
taat & akan jatuh dlm dosa..jd mengapa manusia mesti diciptakan 
kan ??

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.

100 Bgm tindakan kita ketika kita melihat dua orang yg menyimpang dari 
pasangannya masing2 sehingga mereka berdua menjadi batu 
sandungan bg kt yg mlhtnya..

Jika mungkin, kita dapat memberikan nasihat dan teguran sebagai seorang 
sahabat dan/ atau sebagai pejabat gereja.

101 Bagaimana ketaatan yang dikehendaki Tuhan? Tuhan menghendaki ketaatan yang didasarkan pada pengenalan kita akan 
Tuhan sebagai Pencipta kita.

102 Apakah kita sbg jemaat Tuhan Yesus dgn setia,, dan itu berarti kita 
diikutilibatkan dlm pelayananNya, dan itu adalah suatu panggilan 
pak??

Semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk terlibat dalam 
pelayanan, di bidang yang sesuai dengan karunia dan kondisi masing-masing.

103 Saat kita tahu hal yang kita lakukan adalah dosa..tapi kita berkali 
kali jatuh lagi ke dosa yang sama dan sudah minta pertolongan 
Tuhan..apakah kita  tetap berdosa

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.

104 Kalau kejatuhan manusia bukan rencana Allah ..apakah berarti 
rencana Allah kalah dg iblis yg memvuat manusia jatuh dlm dosa

Kejatuhan manusia dalam dosa tidak membuat rencana Allah atas manusia 
berakhir. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa Allah kalah.

105 Tahukah Tuhan kalau manusia akan jatuh dalam dosa? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.
106 Bagaimana caranya supaya manusia mengerti tentang taat? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 9 di atas.



107 Karena kita semua hidup dengan lengalaman dan kemampuan yang 
berbeda, apa batasan yang membedakan orang yang baik dan tidak 
baik?

Benar. Pada kenyataannya, setiap orang melakukan kebaikan dengan standar 
dan motivasi yang berbeda-beda. Karena itu,  kita tidak bisa menilai perbuatan 
orang lain. Namun, kita bisa memeriksa diri kita sendiri: 1) apakah sikap dan 
perbuatan saya sesuai dengan firman Tuhan, 2) dengan motivasi apakah saya 
melakukkannya, untuk kepentingan pribadi atau kemuliaan Tuhan.

108 tips untuk bisa taat? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 9 di atas.
109 Kejatuhan manusia ke dalam dosa seharusnya sudah diketahui di 

dalam kemahatahuan Allah. Mengapa Allah tetap membiarkan 
kejatuhan itu terjadi?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.

110 Apakah orang yg belum menerima atau tidak pernah diperkenalkan 
dengan Krisrus namun berbuat baik dan taat pada ajaran kebaikan 
yang dia terima. Apakah dapat diterima sebagai aggota kerajaan 
Allah?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 46 di atas.

111 Karena keterbatasan kita kalau kita msh blum taat sepenuhnya lalu 
Tuhan panggil kita kembali

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 di atas.

112 Apakah Allah tahu kalau manusia akan jatuh dlm dosa? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 di atas.
113 Jika saya berdosa diselamatkan apakah saya harus terlibat dalam 

pelayanan?
Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 102 di atas.

114 Bagaimana membedakan rencana Tuhan dan kehendak pribadi? Memang tidak mudah. Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin erat 
hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak-Nya 
dan rencana-Nya atas hidup kita.

115 Tadi disebutkan tidak ada yang sampai ke sorga selain setelah 
yesus turun, bgmn dengan elia dan henokh?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 96 di atas.

116 Apakah sikap Tuhan kepada manusia yang Taat dan manusia yang 
tidak taat tetap sama dengan alasan keterbatasan?

Tuhan bersikap tertentu terhadap orang tertentu sesuai dengan kedaulatan-Nya. 
Kita tidak dapat memastikan atau "mengatur" sikap-Nya terhadap manusia. 
Namun, jika kita mengenal Dia dengan baik, kita akan dapat menerima 
kedaulatan-Nya, bahkan mungkin lebih memahami maksud dan kehendak-Nya.

117 Bila saya ikut salah satu  group di grj , saya merasa tidak bertumbuh 
iman saya, apakah saya hrs keluar dr group?atau terpaksa di group 
tsb dg hati yg jengkel?

Gereja, termasuk kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, merupakan wadah 
(persekutuan/ komunitas) yang Tuhan sediakan bagi kita untuk saling menopang 
dalam pertumbuhan iman kita. Jika iman kita tidak bertumbuh, tentu ada 
sebabnya dan kita perlu terlibat untuk memperbaikinya.

118 Jika manusia jatuh dalam dosa bukanlah rencana Allah, apakah ini 
berarti Allah tidak memegang kendali?

Kejatuhan manusia dalam dosa tidak membuat Allah kehilangan kendali atas 
alam semesta dan atas manusia. Lihat juga jawaban untuk pertanyaan no. 5 di 
atas.



119 Dalam keadaanNya sebagai manusia, bisakah Yesus menjadi tidak 
taat?

Pertanyaan serupa, yang lebih sering diajukan adalah: Apakah Yesus dapat 
berbuat dosa (peccable ) atau tidak dapat berbuat dosa (impeccable )? Hingga 
sekarang hal ini masih menjadi perdebatan yang menarik, namun tidak mungkin 
dibahas di sini. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa Yesus tidak dapat 
berbuat dosa (impeccable ) karena natur keilahian Yesus dan kemanusiaan 
Yesus tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada godaan apapun 
yang dapat ditawarkan kepada Yesus untuk membuat-Nya jatuh dalam dosa, 
termasuk godaan untuk menjadi sama seperti Allah.

120 Tuhan yesus mengatakan bahwa tidak Ada yang dapat masuk ke 
Surga selain anak manusia yang turun dari Surga, jadi apakah nabi 
Elia yang diangkat tuhan, tidak sampai Surga?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 96 di atas.

121 Tuhan memberikan kita freewill untuk melakukan apapun. Apabila 
seseorang melakukan dosa terus menerus, apakah orang ini akan 
tetap diampuni Tuhan? 
Karena freewill ini, jika orang salah mengambil langkah apakah yg 
terjadi?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 53, dan juga no. 5 di atas.

122 Apakah " kehendak bebas" sungguh 100% kehendak bebas? 
Mengingat pada akhirnya Ada yg di sebut oleh rasul Paulus sbg 
predestinasi?

Kehendak bebas tetap dimiliki manusia 100 persen. Namun, setelah jatuh dalam 
dosa, manusia tidak mampu menggunakan kehendak bebas itu untuk hidup 
dalam ketaatan dengan standar seperti yang dikehendaki Allah.

123 Apakah orang yg taat harus terlibat dalam pelayanan? Sejak manusia diciptakan, Allah berkehendak melibatkan manusia dalam karya-
Nya. Demikian pula, setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk 
terlibat dalam pelayanan, sesuai dengan karunia dan kondisinya. Jadi, jika kita 
taat, tentu kita akan terlibat dalam pelayanan. 

124 mengapa pada yoh 3:13 Yesus berkata tidak ada seorangpun yg 
telah naik ke sorga, sedangkan yg kita tahu Elia telah  diangkat ke 
sorga..2 raja2 2 :
11.

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 96 di atas.

125 biasanya semakin ingin taat, semakin jadi tidak taat. bagaimana 
caranya?

Itu juga yang dialami Rasul Paulus ketika ia mencoba taat dengan kekuatannya 
sendiri. Untuk taat, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Semakin kita 
mengenal Tuhan dan semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan 
semakin mengerti dan semakin mampu melakukan kehendak-Nya.

126 Bagaimana nasib manusia yg terisolasi dr Injil, seperti suku2 
pedalaman? Apakah mereka bisa selamat?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 13 di atas.

127 Ada cara untuk membimbing orang kristen yg jatuh dlm dosa untuk 
taat?

Ketaatan tidak bisa dicapai dengan kekuatannya sendiri. Untuk taat, setiap orang 
membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi, kita bisa mulai dengan menolongnya 
berelasi lebih baik dengan Tuhan. Namun demikian, kita harus menyediakan diri 
kita untuk mendampinginya sekaligus menjadi teladan baginya.

128 Mengapa kejatuhan manusia dalam dosa itu diluar rencana Tuhan, 
padahal Tuhan kan maha tahu sebelum terjadi?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.



129 Kenapa kejatuhan manusia diluar rencana Allah? Bukannya rencana 
Allag itu sempurna dan pasti terjadi RencanaNya karna Dia yg Maha 
Tahu?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

130 Pak kira kira Tuhan tahu atau tidak bahwa suatuvsaat adam dan 
hawa akan tidak taat ?

Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 10 dan no. 12 di atas.

131 Ketika pada saat bersaman kita taat pada satu hal, tapi dengan 
terpaksa tidak taat akan hal yg lain. Bagaimana ya Pak Pendeta..?

Sebagai sebuah proses, kondisi itu bisa terjadi. Namun, kita tidak boleh 
menyerah. Kita harus terus berupaya untuk menjadi taat dalam semua hal.

132 Mengapa Tuhan Yesus tidak datang sejak era Perjanjian Lama? Yesus datang pada waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan rencana Allah, 
agar manusia dapat memahami kasih karunia dan keadilan-Nya (Rom. 3: 23-26; 
Ibr. 1:1-2).

133 Bagaimana kita tahu Tuhan ingin kita terlibat Sejak manusia diciptakan, Allah berkehendak melibatkan manusia dalam karya-
Nya. Demikian pula, setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk 
terlibat dalam pelayanan, sesuai dengan karunia dan kondisinya. Jika kita 
menemukan salah satu karunia kita, maka itu menjadi salah satu petunjuk bahwa 
Tuhan ingin kita terlibat di bidang tersebut.

134 Bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu adalah kehendak Tuhan 
bagi kita?

Memang tidak mudah. Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin erat 
hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak-Nya 
dan rencana-Nya atas hidup kita.

135 Tuhan sudah datang dan menyelamatkan kita, untuk apakah 
ketaatan kita, karena tujuan kita adalah keselamatan

Jika kita memahami keselamatan hanya dalam pengertian masuk sorga, maka 
seluruh kelanjutan hidup kita di dunia tidak ada artinya. Dalam pengertiannya 
yang utuh, keselamatan mencakup kehidupan kita di dunia, di mana kita "hidup 
dalam damai dengan Allah" dan "menghadirkan damai (syalom) itu bagi orang-
orang di sekitar kita. Dua hal tersebut tidak akan terwujud jika kita tidak taat 
kepada-Nya.

136 Mengapa org yg mengaku beriman & mau terlibat pelayanan selalu 
dtg terlambat? Bukankah itu bentuk tidak taat?

Sebagai sebuah proses, kondisi itu bisa terjadi. Namun, kita tidak boleh 
membiarkannya terus terjadi. Kita harus terus berupaya memperbaiki kualitas 
ketaatan kita.

137 Apakah jemaat yang bertanya kapan ibadah selesai, termasuk tidak 
taat kepada Tuhan?

Belum tentu demikian. Mungkin durasi ibadah memang terlalu panjang baginya, 
atau dia berharap ibadah segera selesai agar dapat menyelesaikan urusan yang 
penting.

138 Bagaimana cara kita melepaskan kedagingan kita?? Memang tidak mudah. Kita perlu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita juga 
harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus (Rom. 5:16-26).

139 Apakah jika kita berbuat dosa, lalu bertaubat lalu jatuh dalam dosa 
lagi apakah kita masih akan diampuni dosa kita ? Terimakasih.

Tuhan penuh anugerah. Dia akan tetap mengampuni kita sambil terus 
mendorong dan menolong kita untuk menghentikan perbuatan dosa kita. Jangan 
menyerah, tetaplah berjuang.

140 bilamana manusia tidak jatuh kedalam dosa apakah karya 
penyelamatan tetap terjadi?

Jika tidak jatuh dalam dosa, karya penyelamatan tidak diperlukan. Manusia akan 
tetap berada pada posisinya sebagai mitra Allah, terlibat dalam karya-Nya di 
dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya.



141 Kenapa Adam yang berbuat, kita yang harus bertanggung jawab? Kita tidak harus bertanggung jawab atas dosa Adam. Namun, sebagai keturunan 
Adam, kita terkena dampak oleh dosa Adam.

142 Kenapa kita selalu ditolong Yesus Yesus mengasihi kita dengan kasih yang besar.
143 Terima kasih Pak untuk Firmannya :) God bless Sama-sama.
144 Tuhan yang menjatuhkan ? Jawabannya apa pak ? Bukan Tuhan yang menjatuhkan manusia dalam dosa.  Kejatuhan manusia 

adalah upaya Iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan atas manusia.
145 Mengapa jika kita taat, selalu akan ada ujian yang lebih besar lagi? Jika kita taat, maka kita akan terlibat dalam karya Tuhan dengan cara yang 

sangat efektif, dengan dampak yang besar. Tidak mengherankan bila Iblis 
menjadikan kita sebagai sasaran untuk dicobai. 

146 Kenapa kita mudah disakiti oleh orang dekat kita? Apa karena kita 
terlalu berharap lebih terhadap manusia?

Benar. Adakalanya harapan kita memang tinggi, sedangkan toleransi kita 
terhadap kegagalan sangat rendah. Namun, ini tidak selalu berarti bahwa kita 
harus menurunkan harapan kita kepada mereka. Jika harapan kita itu memang 
baik dan tepat, kita perlu lebih bersabar dan memberi kesempatan kepada 
mereka untuk "jatuh-bangun" sampai apa yang kita harapkan itu terwujud.

147 Perjanjian Baru kan dimulai Sejak Jesus lahir ?? Ya, benar, Perjanjian Baru dimulai sejak Yesus lahir.
148 Apqkah kita akan diselamatkan semuanya? Semua orang telah berdosa dan Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk 

memutuskan siapa saja yang hendak diselamatkan-Nya. Namun, seperti yang 
dijanjikan-Nya, Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada 
Yesus (Yoh. 3:16).

149 Apakah semua manusia akan diselamatkan? Semua orang telah berdosa dan Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk 
memutuskan siapa saja yang hendak diselamatkan-Nya. Namun, seperti yang 
dijanjikan-Nya, Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada 
Yesus (Yoh. 3:16).

150 Kenapa hidup dlm roh harus menderita secara manusiawi ? Kehendak Roh berlawanan dengan keinginan daging (Rom. 5:16). Karena itu, 
jika kita hidup dalam Roh kita harus siap menderita secara manusiawi (secara 
daging).

151 Walaupun ada free will, Tuhan pasti tahu manusia akan memilih 
tidak taat. Mengapa masih tetap di ciptakan manusia?

Allah menciptakan manusia sesuai dengan rencana-Nya. Tuhan tahu bahwa Iblis 
akan berusaha menggagalkan rencana-Nya dan membuat manusia jatuh dalam 
dosa. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa tidak membuat rencana-Nya atas 
manusia berakhir. Dengan karya keselamatan yang dikerjakan-Nya di dalam 
Yesus, Allah melanjutkan karya-Nya atas manusia.

152 Mengapa murid Tuhan tidak ada yang taat? Ketaatan adalah sebuah komitmen, namun juga sebuah proses. Murid-murid 
Yesus adalah orang-orang yang terus-menerus belajar untuk taat.

153 Ketaatàn itu gmn melatihnya ? Lihat jawaban untuk pertanyaan no. 7 dan no.9 di atas.
154 Bagaimana kita menafsirksn & memahami rencana Tuhan dalam 

hidup.
Memang tidak mudah. Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin erat 
hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak-Nya 
dan rencana-Nya atas hidup kita.

155 Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia untuk menyatakan kemuliaan-Nya (Yes. 43:7; 1 Kor. 
10:31; Kol. 1:16).



156 God bless you Pak :)) Terima kasih.
157 Kenapa manusia tidak bisa se kebal tuhan Sebenarnya saya juga ingin sekebal Tuhan. Namun, pada kenyataannya, Tuhan 

menciptakan kita sebagai manusia yang tidak kebal terhadap dosa. Untuk 
melawan dosa saya harus bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan.  Dalam 
proses itu, saya justru semakin mengenal kasih dan kuasa Tuhan.


