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Abstrak 

 

Kelahiran Yesus ke dalam dunia melalui Maria, menjadikan Maria salah satu topik 

pembicaraan. Walaupun Maria sama dalam keberadaannya sebagai manusia yang 

membutuhkan keselamatan dari Allah. Meskipun begitu melalui Maria, Yesus  hadir ke 

dalam dunia akan tetapi Maria tetap sama dengan manusia pada umumnya. Akan 

tetapi dalam pandangan Wilhelmus Kabosu, Maria sudah menjadi istimewa, dalam hal 

yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Karena itu kebenarannya tidak bisa 

kita percayai karena landasan kebenaran yang tidak sesuai. Karya ilmiah ini disusun 

untuk melihat makna dari posisi yang benar dalam memaknai keterlibatan Maria 

dalam proses kelahiran Yesus ke dalam dunia. Ada beberapa hal yang diteliti oleh 

penulis dalam sikripsi ini yaitu: pertama, latar belakang pemikiran Wilhelmus Kabosu 

dalam memaknai posisi Maria sebagai bunda Allah. Kedua, pemaparan oleh penulis 

tentang makna yang benar, karena berdasarkan kebenaran yang jelas, kitab suci. 

Tentang pemaknaan posisi Maria dalam keterlibatan Maria dalam proses kehadiran 

Yesus ke dalam dunia. Ketiga, penelitian yang seksama membawa kepada kebenaran 

yang tepat. Karena pengertian yang benar akan memberikan jawaban yang baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar belakang masalah 

 Dalam kehidupan manusia banyak peristiwa yang tidak dimengerti. Terkadang 

peristiwa yang dialami tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia. Kadang 

kemauan manusia berlawanan dengan apa yang terjadi. Pemilihan yang terjadi 

terhadap Maria, terjadi tanpa ada kehendak dari pribadi Maria sendiri, akan tetapi 

semata-mata dari kehendak Allah. Yang memberikan tugas khusus kepada Maria 

untuk mengandung dan melahirkan Sang Juruselamat tanpa dosa, yaitu hubungan 

daging antara lawan jenis, yaitu nafsu manusia yang dipenuhi dengan dosa. Pada saat 

Maria mengandung Yesus, Maria masih perawan (Lukas 1: 26-27).  

 Menurut ajaran Katolik Roma, pengaruh Maria menebus semua hal. Maria telah 

menjadi suatu objek pemujaan, dipuja karena keperawanannya dan kesempurnaanya 

yang tidak ternoda. Dengan demikian, ia telah memberi inspirasi atas beberapa kemajuan 

seni yang terbaik dalam dunia barat.1 Oleh sebab itu, Katolik Roma menempatkan Maria 

disalah satu posisi yang terbaik dalam pemujaan keagamaan mereka.  

 Imam Katolik Andrew Greeley mengatakan “Maria adalah salah satu lambang 

agama yang paling kuat dalam sejarah dunia barat. Lambang Maria menghubungkan 

Kekristenan secara langsung dengan agama-agama dewi-dewi bunda pada zaman 

dahulu.2 Secara historis, perhormatan khusus (hyperdulia) kepada Maria telah 

berlangsung selama berabad-abad. Sejak pengakuan dan pengukuhan Maria selaku 

bunda Allah secara resmi pada konsili Efesus tahun 431 M dan konsili Chalcedon tahun 

451 M, penghormatan dalam bentuk ibadah khusus kepada gembala berlangsung terus 

dan berkembang luas.3 Dalam bentuk penghormatan khusus ini, Maria juga dipercaya 

ketidakbernodaannya sudah ada sejak dalam kandungan ibunya sampai diangkat ke 

surga dengan jiwa dan raga.4 

Ketidak bernodaan Maria dipahami sebagai suatu keadaan terlindungi dari noda 

dosa asal dan dosa pribadi karena penebusan istimewa dari Putra Allah dan 

Putranya sendiri. Jadi, Maria tak bernoda karena Kristus, Putra dan Putranya 

adalah Kudus. Ketak bernodaan Maria bersumber dari dan dirohi oleh 

                                                             
1 Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III, Kamus Gambran Alkitab, (Jakarta: 

Momentum, 2011), 640 
2
 http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/110989246#h=11,(The Making of the Popes 1978 (AS, 1979)hlm. 

227) diunduh 15 Februari 2016 
3
 Wilhemus Kabosu, Mengungkapkan 5 Rahasia Bunda Maria, (Jakarta: Fidei Pres, 2012), 17 

4 Wilhemus Kabosu, Mengungkapkan 5 Rahasia Bunda Maria,83 

http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/110989246#h=11,(The


kekudusan Kristus.  Karena itu, dapat  dikatakan bahwa tidak setitik nodapun 

ibunya, disebut sebagai penebusan pencegah.5 

 Padahal semua manusia diciptakan sama dengan semua manusia yang lain dan 

tidak ada manusia yang istimewa dalam penciptaan apalagi konteks dosa asal, karena 

semua manusia diturunkan hal tersebut. Walaupun Maria mengandung Sang 

Juruselamat, Maria pun juga mengalami itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Wilhemus Kabosu, Mengungkapkan 5 Rahasia Bunda Maria,89 



BAB II 

WILHEMUS KABOSU: BIOGRAFI, LATAR BELAKANG KEHIDUPAN, KARIR, 

DAN PEMIKIRANNYA 

 

A. Biografi Singkat Wilhelmus Kabosu 

Wilhelmus Kabosu aktif sebagai angggota kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria 

(KBHTM), satu kelompok doa awam Katolik yang berpusat di Kupang, NTT sejak 

tahun 1995. Ia memperoleh gelar sarjana ketatanegaraan di Universitas Negeri Nusa 

Cendana Kupang pada tahun 1982 dan tahun 1995 memperoleh gelar MA di Fakultas 

‘political science and History’ New Mexico Highlands University di Las Vegas, New 

Mexico, USA.6 

 

B. Latar Belakang Kehidupan dan Pemikiran 

WK berlatar belakang agama Katolik, sehingga apa yang dipercayai berdasarkan 

pandangan Katolik. 

 

C. Karir 

Berikut adalah karir dari Wilhelmus Kabosu, tahun 1985-2009 bekerja di BKKBN 

Provinsi NTT dan 2009-2011 bekerja di Kantor Gubernur NTT.7 

 

D. Pemikiran 

Pada pemikiran Wilhelmus Kabosu ada beberapa hal yang akan penulis paparkan 

dalam bagian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Maria Bunda Allah (Theotokos) 

Θεοτόκος, transliterasi Theotokos adalah salah satu gelar dari Maria, ibu Yesus 

yang digunakan teristimewa Ortodoksi Timur, Ortodoksi Oriental, dan Gereja-Gereja 

Katolik Timur terjemahan kata Theotokos secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia 

adalah “yang membuahkan Allah atau melahirkan Allah”. Terjemahan lainnya yang kurang 

harafiah adalah benda Allah.8  

2. Maria Perawan Abadi (Semper Virgo)  

Kalau membaca kitab Suci, jelas bahwa Yesus lahir dari perempuan yang masih 

perawan (Mat:134). Keperawanan Maria dalam ulasan ini memilki makna integral, 

yakni kemurnian dan kebutuhan badan (biologis) serta ketakbercelaan secara moral 

                                                             
6 Kabosu, Mengungkap Lima Rahasia Bunda Maria (hlm. Sampul belakang) 
7 Kabosu, Mengungkap Lima Rahasia Bunda Maria (hlm. Sampul belakang) 
8 http://wisdom-tomet.kerja.biz/id1/296-184/Theotokos_99199_wisdom-tomet-kerja.html  

http://wisdom-tomet.kerja.biz/id1/296-184/Theotokos_99199_wisdom-tomet-kerja.html


yang menyatakan secara kekal dengan sumber kesempurnaan tinggi.9 Maria dalam 

imannya kepada Bapa dengan penuh keyakinan menyerahkan dirinya, dan sangat 

istimewa pada proses kehamilannya yang tidak melibatkan para pihak laki-laki melain 

kan dari Roh Kudus (Mat 1:20). Dengan demikian, keperawanan maria bersifat mutlak 

dan berlangsung abadi, baik belum saat mengandung, saat melahirkan, maupun setalah 

melahirkan. Kalau kita membaca di dalam (Luk 1:34). Maria menolak pernyataan 

malaikat, karena secara biologis, manusia tidak akan bisa berkembang biak tanpa 

melalui proses bersetubuh dengan lawan jenisnya. Karena itulah yang menjadi 

keunikan Maria dalam proses kehamilannya samapai ia melahirkan Yesus. Dan tidak 

ada duanya di antara manusia lain. 

Pada Konsili Efesus (431 M) Maria secara resmi diberi gelar “Theotokos” yakni 

“bunda Allah” yang menjamin doktrin tentang dua sifat dasar Kristus, Allah dan 

manusia.10 

 

3. Maria tak Bernoda (Immaculata) 

4. Maria Diangkat ke Surga (Assumpta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Kabosu. Mengukapakan Lima Rahaia Bunda Maria,38 
10 W.R.F. Browning, Kamus Alkitab: Panduan Dasar di Dalam Kitab-kitab, Tema, Tempat, Tokoh, dan 

Istilah Alkitabiah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 254 



BAB III 

KAJIAN TEOLOGIS 

 

Dogmatika Kristen Protestan mendasarkan teologinya terutama pada otoritas 

Kitab Suci sebagai Firman Allah satu-satunya yang patut dipegang sebagai kebenaran. 

Begitupun nilai-nilai tradisi gereja masih dapat dipegang sebagai kebenaran jika masih 

sejalan dan sesuai dengan Firman Tuhan. Sebagai orang percaya, pemikiran para bapa-

bapa gereja dan Paus tidak dijadikan dasar berpijak di dalam membuat suatu teologi 

kalau hal tersebut tidak berdasarkan Kitab Suci, sekalipun pemikirannya patut 

dihargai. Sebaliknya apa yang berdasarkan Firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi 

kebenaran yang sah. 

Pemahaman dogma tentang Maria yang diajarkan atau dipaparkan WK tidak 

memiliki dasar Alkitab yang kuat dan dipahami dengan pemahaman yang diciptakan 

oleh manusia dengan otoritas infalibilitas11 (tidak dapat sesat). Karena tidak ada satu 

manusiapun yang tidak dapat tidak sesat kecuali Yesus Kristus. Pemahaman dogma 

Maria sangat keliru karena kebanyakan hanya bisa dipahami melalui tradisi yang tidak 

berlandaskan kebenaran mutlak Kitab Suci, karena hanya Kitab Suci (sola scriptura) 

yang seharusnya menjadi dasar atas semua kebenaran  mutlak. Bukannya tradisi yang 

diciptakan manusia yang tidak berlandaskan Kitab Suci.  

Sama dengan pemahaman WK, menurut Chacon dan Burnham, untuk menjalin 

dialog yang efektif dengan orang yang tidak mengerti pengajaran tentang Maria, yang 

harus pertama-tama dilakukan menyanggah gagasan sola scriptura. Setelah 

menyanggah sola scriptura, anda kemudian bisa membangun dasar Alkitabiah dan 

historis yang kuat berkaitan dengan iman akan Maria12. Jadi otoritas kebenaran (Kitab 

Suci) harus terlebih dahulu disanggah baru bisa membelah dogma tentang Maria. 

Karena itu penulis akan mengkaji pandangan ini berdasarkan kitab suci yang otoritas 

akan kebenarannya jelas.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Lih, Robert McClory, Paus dan Kekuasaan: Heboh Doktrin Infalibilitas dalam Perjalanan Sejarah 

Gereja serta Orang-orang dan Intrik Politik di baliknya, (Jakarta: Obor, 2010) 
12 Chacon dan Burnham, Pembelaan Iman Katolik: Menanggapi Keberatan dan Serangan tentang Maria, 

31 



BAB IV  

IMPLIKASI TEOLOGIS 

 

Allah menjadi manusia, terus menjadi perbincangan dalam sejarah perkembangan 

manusia. Keunikan kehadiran Yesus ke dalam dunia, melalui Maria yang dimaknai 

oleh berapa orang dengan hal yang tidak sesuai dengan dasar kebenaran yaitu kitab 

suci. Yang langsung diwahyukan Allah kepada manusia. Karena dari otoritas 

kebenarannya yang mutlak mejadi dasar kebenaran bagi setiap orang.  

Melalui rahim Maria, Yesus hadir ke dalam dunia yang mengakibatkan Maria 

menjadi perbincangan, tetapi dalam perkembangannya terjadi pemaknaan yang kurang 

tepat dengan menggunakan tradisi yang tidak memiliki kepastian kebenaran. Karena 

itu keterlibatan Maria dalam proses kehadiran Yesus ke dalam dunia. Menjadikan 

Maria dipandang sebagai sosok yang suci sehingga diyakini Tuhan sendiri 

menghormati dia sebagai bunda Anak-Nya yang dipercaya menjadi rekan kerja Yesus 

dalam tugas perantaraan antara manusia dan Allah, karena itu dia juga dipercaya 

keperawanannya abadi, karena Maria hanya dikhususkan untuk melahirkan Yesus, 

maka itu dia juga kudus sebab yang ada dalam kandungannya adalah Allah sehingga ia 

percaya ketakberdosaannya disepanjang kehidupannya, karena kesuciannya itu 

sehingga diyakini terangkat ke surga. Dari beberapa pandangan ini menjadi keliru 

karena pemaknaan ini sudah merubah posisi Maria yang sebenarnya. Seakan-akan ia 

menjadi makhluk semi-ilahi yang berbeda dari manusia pada umumnya dalam hal 

keberadaannya. 

  

A. Manusia menjadi mulia karena Yesus 

Kejatuhan manusia pertama kedalam dosa mengakibatkan semua manusia 

kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu tidak ada manusia yang layak di hadapan 

Allah seorangpun tidak. Walaupun pada awalnya manusia diciptakan Allah dengan 

sungguh amat baik tetapi karena pelanggaran yang dilakukan sehingga yang sudah 

baik itu dirusak oleh pelanggaran, sehingga keberadaan manusia di hadapan Allah 

menjadi rusak. Sebab itu manusia yang melakukan pelanggaran harus dihukum 

karena melanggar larangan Allah. Karena itu manusia menjadi objek murka Allah. Dan 

tidak ada hal yang bisa dilakukan manusia untuk menghindar, menyelamatkan diri 

untuk menjadikannya mulia di hadapan Allah. Maka manusia membutuhkan 

penyelamat bagi hidupnya untuk menyelamatkan dari murka Allah.  

 Willem VanGemeren mengatakan, penebus digenapi oleh Anugerah Allah yang 

bebas dan berdaulat. Di dalam nubuat Yesaya, Tuhan digambarkan sebagai pencipta 



dan penebus, yang sebagai Raja atas alam semesta,13 Ini adalah bentuk inisiatif dari 

Allah untuk mengembalikan kesucian yang sudah hilang karena pelanggaran pertama. 

Jadi manusia tidak layak di hadapan Allah, manusia yang diciptakan Allah sungguh 

amat baik tetapi menjadi rusak karena pelanggaran, karena itu Allah memberikan 

harapan bagi manusia supaya bisa layak di hadapan Allah. Melalui kehadiran Yesus ke 

dalam dunia yang memberikan harapan bagi umat manusia yang sudah rusak. Rasul 

Paulus mengatakan bahwa Yesus di dalam setiap orang adalah pengharapan akan 

kemuliaan. Kolose 1: 27. Kepada mereka  Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan 

mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kritsus ada di tengah-tengah 

kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan!14  Jadi Kristus hadir ke dalam 

dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan menjadi mulia atau layak di 

hadapan Allah. Allah itu pengasih. Ia teramat sangat perduli kepada manusia. Karena 

Alkitab telah menyatakan bahwa esensi hidup manusia yang dicipta menurut Gambar 

dan Rupa Allah, terletak dalam relasi manusia itu sendiri dengan Tuhan. Pada 

hakekatnya Allah mendesain manusia dengan tujuan agar manusia dapat memiliki dan 

mengalami relasi hidup yang bersifat kudus, kekal dan mengalami kasih Allah. Inilah 

hidup yang dikaruniakan Allah bagi manusia, yakni bahwa manusia mempunyai 

keunikan eksistensi, karena Allah menetapkan bahwa sebagai mahluk ciptaan, manusia 

diposisikan sebagai ciptaan yang tertinggi, mulia dan berharga, melampaui semua 

ciptaan. Hidup manusia merupakan kasih karunia Allah, karena melalui hidupnya 

manusia dapat memancarkan kemuliaan Allah.  

Betapa mengagumkannya, bagaimana manusia dicipta demikian dalam 

rancangan Tuhan Allah Sang pencipta dengan desain yang sempurna, sehingga dapat 

memancarkan kemulian penciptanya. Menurut kejadian 1:26 dalam bahasa aslinya 

dituliskan bahwa Allah membuat manusia “menjadi” gambar dan rupa Allah. Artinya 

manusia bukan sekedar dicipta “dalam” gambar dan rupa Allah tetapi sejak dari 

mulanya Allah pencipta telah merancang manusia “adalah” gambar dan rupa Allah, 

Allah pencipta yang Maha Mulia, menetapkan untuk menjadikan manusia sebagai 

ciptaan yang mempunyai nilai dan kemuliaan yang tiada bading. Richard L.Pratt 

mengatakan, Allah memberikan tugas yang penting dan hebat kepada manusia yang 

didesain sebagai gambar dan rupa-Nya, yakni untuk memenuhi bumi ini dengan 

gambar-gambar Allah yang lainnya dan untuk berkuasa atas ciptaan-Nya, mewakili 

Dia. Kedua tugas tugas ini menjadi suatu tanda yang unik dari kemuliaan manusia 

                                                             
13 Williem VanGemeren, progres penebusan; kisah keselamatan dari penciptaan sampai Yerusalem Baru 

(surabaya: Momentum,2016).330  
14 A.L.., Joyce Gill, kemuliaan Hadirat Tuhan (Gill Ministries) 9 



disepanjang sejarah. Namun, tragisnya, bukannya menghormati dan menghargai 

martabat sebagai manusia yang mulia, justru memutuskan untuk melanggar 

hubungan manusia dengan Allah.15 Sebab itu manusia kehilangan kemuliaan sebagai 

mnausia yang mulia tetapi, karena itu Yesus hadir ke dalam dunia menjadi sama 

dengan manusia. 

 

B. Tidak Ada Perantara  Yang Lain Selain Yesus  

Akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan 

Allah, oleh karena itu Allah mengutus anak-Nya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia 

untuk mengembalikan kemuliaan-Nya di dalam diri setiap manusia. Yesus adalah 

Juruselamat umat manusia, jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Allah dan 

manusia, dalam Yohanes 14:6 mengatakan, kata Yesus kepadanya: ”Akulah jalan 

kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak 

melalui Aku”. Demikian juga dalam Yohanes 16:23b-28 mengatakan, “Sesungguhnya 

segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam 

nama-Ku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku. 

Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini 

kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata 

kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada 

hari itu kamu akan berdoa dalam nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa 

Aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu,karena kamu 

telah mengasihi Aku dan percaya,bahwa Aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa 

dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada 

Bapa.” Dari ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perantara doa yang lain selain 

Yesus Kristus, Putra Allah Bapa. Karena dosa manusia, sehingga manusia berhutang 

pada Allah. Jika hubungan itu mau dipulihkan kembali, maka keadilan Allah 

menuntut pelunasan melalui pembayaran.16 Karena itu Yesus datang menjadi 

perantara untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dalam Yohanes 2:4 kata 

“Ibu”, diterjemahkan oleh LAI, karena memiliki makna rasa hormat atau sayang, tetapi 

terjemahan ibu dipakai, karena dalam bahasa Yunani sebutan memiliki rasa hormat 

atau rasa sayang.  Sebutan yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus kepada ibu-Nya pada 

waktu Dia sedang disalibkan (Yoh. 19:26). Harus dicatat bahwa di luar Injil Yohanes 

tampaknya sebutan ini tidak dipakai oleh seorang anak kepada ibunya sendiri. Dari 

                                                             
15 Magdalena Pranata Santoso, Etika: Etika Hidup Bermakna (Yogyakarta:Graha Ilmu,2013),25 

16
 Wim Verboom, kidung cinta dari heidelbreg: menghayati dan menghidupi pengajran iman kristen (Jakarta: 

perkantas,2016),44 



saat ini sampai Dia di salibkan, setiap kali membaca kata-kata Tuhan Yesus mengenai 

ibu-Nya, Dia menekankan suatu jarak antara mereka.17 Juga dipertegas dengan sikap 

Yesus Mat. 12:46-50. Hal ini menandakan bahwa Yesus tidak menganggap Maria 

sebagai rekan atau seperti yang dikatakan WK perantara dengan menggunakan ayat 

ini. Yesus hanya mengakui sebagai sarana supaya ia bisa hadir ke dalam dunia. Jadi 

kelahiran Yesus melalui Maria yang menandakan kehadiran Allah. Hanyalah sebagai 

alat untuk Yesus menjadi manusia. Jadi hanya Yesus perantara untuk manusia.  

C. Dibenarkan karena iman dalam Yesus 

Keberdosaan manusia mengkibatkan semua manusia tidak layak di hadapan 

Allah. Karena itu manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, walau apa pun 

yang dilakukan. Karena itu Yesus datang sebagai yang memberikan pengampunan, 

pembenaran, dan penebusan karena hanya oleh anugerah sesuai dengan kehendak 

Allah. Karena itu manusia hanya bisa dibenarkan di dalam Yesus yang karenanya 

manusia bisa diselamatkan dari murka Allah. Sebab hanya Yesus yang bisa 

memperbaiki relasi manusia dengan Allah dan tidak ada selain Yesus.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Keberadaan hidup manusia sama dengan keberadaan manusia lainnya. Tidak ada 

perbedaan soal kedudukan di antara sesama manusia di hadapan Allah. Tetapi WK, 

memaknai posisi Maria yang melahirkan Yesus dengan hal yang berbeda dengan 

kebenaran Alkitab: 

1. Pemberian gelar Maria sebagai Theotokos sudah tidak sesuai pemaknaanya dengan 

maksudnya. Karena manusia sudah dianggap sebagai perantara akan tetapi jelas 

bahwa hanya Yesus yang menjadi perantara. 

2. Kelahiran Yesus melalui Maria. Karena itu pengertian akan perantaraan Maria 

selain Yesus tidak dapat dibenarkan karena  hanya Yesus yang menjadi perantara 

antara Allah dan manusia (Yohanes 16:23b-28). Begitupun juga dengan 

keberdosaan, yang dialami oleh semua manusia kecuali kemanusiaan Yesus (Roma 

3:22b-23). 

3. Alkitab mencatat saudara Yesus, Matius 13:55, seperti yang dituliskan di dalam 

Alkitab, ini menandakan bahwa setelah Yesus lahir juga saudara Yesus yang lain.  

4. Jelas Alkitab mencatat bahwa semua manusia berdosa (Roma 3:22b-23). Sehingga 

Tidak ada seorang yang luput dari dosa begitupun juga Maria, yang tidak ada 

setitik noda pun padanya.  

5. Tidak ada manusia yang karena kesuciannya bisa terangkat ke surga. Begitupun 

dengan Maria. 


