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ABSTRAK 

Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang karena kasih-Nya, Ia rela 

menjadi sama dengan manusia dari dosa. Namun melalui perkembangan dari abad 

pertama sampai saat ini, adanya kelompok orang yang berusaha menyangkal bukti 

Alkitab tentang keilahian Yesus, yakni aliran ebionisme, modernisme, dan saksi 

Yehova. Mereka beranggapan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang hanya 

dipakai Allah untuk menciptakan ciptaan yang lain dan menjadi contoh untuk manusia 

dalam mengerjakan keselamatan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka signifikansi 

skripsi ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan konsep kristologi ebionisme yang 

keliru yang berefek pada sekte lain; kedua,  menjelaskan bukti keilahian Yesus sesuai 

kebenaran Alkitab dalam konteks apologetika; dan ketiga, menjelaskan implikasi bagi 

orang percaya untuk memahami keilahian Yesus dengan benar dan mampu 

mempertanggung jawabkan iman di zaman pluralisme ini. Untuk mendukung 

pencapaian hasil atas penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatatif 

dengan strategi grouded theory, yakni memaparkan berbagai teori terkait dengan data 

dogma ebionisme tentang kristologi. Dari penelitian metodologi yang digunakan, maka 

hasilnya adalah: 1) Adanya pemahaman yang salah dari ajaran Kristologi Ebionisme 

dan sekte lainnya; 2) Kristologi yang disajikan oleh Ebionisme dan tidak sesuai dengan 

isi Alkitab; dan 3) Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan 

berdasarkan bukti pra-eksistensi-Nya sebelum menjadi manusia, pengakuan para saksi 

mata dan para murid, kuasa yang di miliki-Nya, atribut-antribut-Nya dan perbuatan-

Nya yang supranatural. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Di dalam sejarah Kekristenan, mulai dari abad pertama sampai dengan abad 

kedua puluh, doktrin Kekristenan lebih banyak berkisar pada Kristologi atau masalah 

pengenalan terhadap pribadi Yesus Kristus. Hampir semua perdebatan mengangkat 

topik ini dengan mempertanyakan siapa Yesus Kristus. “Permasalahan Kristologi yang 

menekankan Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati seringkali 

diperdebatkan oleh orang-orang pembenci Allah (kaki tangan si iblis) yang 

mempertanyakan hubungan kemanusian dan keilahian Yesus. ”Heryson Butar-butar 

menyatakan, “topik mengenai natur Yesus merupakan salah satu topik perdebatan 

terbesar di kalangan teolog-teolog Kristen. Pengakuan dan pernyataan  mengenai natur 

Yesus sebagai Allah sejati sekaligus manusia sejati menjadi bahan perdebatan yang 

telah berlangsung selama ratusan tahun.1 Munculnya perdebatan Kristologi dalam 

sejarah gereja, sebenarnya berakar pada abad pertama oleh kaum Yahudi (para ahli 

Taurat). Perdebatan ini kemudian dianjurkan oleh orang-orang Kristen Yahudi pada 

abad kedua (Ebion), dan diteruskan lagi oleh pemahaman-pemahaman yang dangkal 

seperti Monarkhian, dan disusul lagi oleh golongan Doketisme, Gnotisme  dan 

Modalisme, yang secara tegas menolak kemanusiaan Yesus. Stephen Tong juga 

menyatakan, bahwa “sebenarnya konflik Kristologi berawal dari abad pertama oleh 

orang Yahudi yang lebih mempertahankan budaya Yudaisme-nya sehingga mereka 

berusaha membunuh Yesus Kristus. Kekeliruan yang dimunculkan oleh golongan 

Ebionisme,  modern dan saksi Yehova bukan saja akibat dari pengenalan mereka akan 

pribadi yang hanya sebatas Yesus sejarah yang tidak memiliki dasar alkitabiah, tetapi 

juga ada pengaruh dari budaya Yudaisme yang mempengaruhi pemikiran golongan-

golongan ini. Seringkali para ahli teolog (terutama orang-orang yang menjadikan 

pemberitaan populer) lebih banyak mengurangi bukti Injil dengan berusaha mencari 

sumber lain untuk mendapatkan informasi tentang pribadi Yesus Kristus. Pernyataan 

berdasarkan bukti, bahwa dalam beberapa buku-buku, para ahli teolog berpendapat 

bahwa perlunya mengandalkan sumber-sumber lain pada abad kedua dan ketiga. 

Menurut mereka, Injil abad Perjanjian Baru dari abad pertama tidak dapat dipercaya.  

Persoalan yang dimunculkan oleh beberapa para ahli teolog bahwa perlunya 

mengadalkan sumber lain di luar kitab-kitab kanonik adalah anggapan yang spekulatif 

                                                             
1Paulus Daun, Buku Seri Apologetika Bidat Kristen Dari Masa Ke Masa (Manado: Yayasan Daun 

Famili,2011),126,127 

Heryson T M Butar-Butar, Kristologi Dan Soteriologi: Tinjauan Teologis Terhadap Hakikat  Kedudukan 

Dan Karya Yesus Kristus (Jakarta:Delima, 2012),35. 



tanpa didukung oleh data sejarah dalam manuscript-manuscript Injil. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan bagi kalangan umum tentang pribadi Yesus Kristus. 

Jika anggapan dari beberapa para ahli teolog benar bahwa kesaksian tentang 

pribadi Yesus Kristus dalam kitab-kitab Injil tidak lagi dipercaya, maka pertanyaannya 

adalah pribadi Yesus Kristus dalam kitab Injil yang diberitakan dalam gereja-gereja, 

siapakah Dia? Kenapa Yesus Kristus mendapat tanggapan yang bermacam-macam  

dalam kalangan lain. Pertanyaan siapakah Yesus, sehingga nama itu ramai dibicarakan 

di seluruh dunia? Siapakah Dia sehingga sejarah secara populer dan semua pemimpin 

spiritual menjadikan-Nya sebagai pusat kajian penelitian? “pertanyaan siapakah Yesus 

juga sudah muncul ketika Yesus sendiri bertanya kepada murid-murid-Nya bahwa 

“siapakah diri-Ku” (Mark. 8:27). Ini menunjukkan bahwa pada masa itu pun sudah ada 

keragu-raguan mengenai siapakah Yesus itu, ada yang menganggap-Nya sebagai 

Yohanes pembabtis, Elia,  atau salah seorang di antara para nabi”. Jawaban murid-

murid Yesus juga dapat ditemukan dalam pemahaman sekte-sekte yang akan dibahas. 

Indra Lumintang menyatakan, ada yang menganggap Yesus adalah Mesias Anak Allah 

namun bukan Tuhan, ada yang menganggap Dia seorang tokoh sejarah yang sangat 

terkenal pada masa-Nya, ada yang menganggap Yesus hanya seorang  nabi, dan ada 

juga yang mengatakan Yesus itu hanya seorang guru etika. Argumentasi seperti ini 

bukan mengasumsikan keilahian Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas, melainkan 

Yesus hanya dilihat dari sisi manusia yang tidak memiliki dasar otentik dari sejarah 

menurut kitab-kitab suci, kekeliruan yang salah pula bagi generasi selanjutnya tentang 

pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENOLAKAN TERHADAP KEILAHIAN KRISTUS PADA ABAD KEDUA OLEH 

EBIONISME DAN EFEKNYA PADA SEKTE LAINNYA 

 

A. Ebionisme ( 107) 

1. Latar belakang Ebionisme  

Gerakan paham Ebionisme yang muncul pada abad kedua bukan merupakan 

gerakan baru yang menyangkali keilahian Yesus sebagai Mesias, tetapi ini adalah 

perkembangan dari gerakan para ahli taurat yang diteruskan oleh sekte ini, Kevin J. 

Conner menyatakan, 
Kaum ebionisme adalah kaum percaya bangsa Yahudi yang muncul di awal abad kedua. Nama 

mereka berasal  dari bahasa Ibrani : Ebion yang berarti miskin, sederhana dan tertekan. Karena 

kemiskinan mereka, menilai diri mereka sebagai satu-satunya murid Kristus sejati. Kaum 

Ebionit yakin bahwa upacara-upacara Musa dan Yahudi masih mengikat atas umat percaya 

Kristiani. 

Paul Enns menerangkan, bahwa “Gereja Kristen mula-mula memberi nama atau 

gelar kepada mereka yaitu Ebionym (miskin)”. Paulus Dun meneguhkan dua pendapat 

di atas, “bidat ini timbul pada permulaan abad kedua, kira-kira pada tahun 107 M. 

Menurut Tertullianus nama bidat ini diambil dari nama tokohnya atau 

pendirinya yang bernama Ebion. Nama Ebion dalam bahasa ibrani Evionim yang 

mempunyai pengertian the poor ones (miskin) atau rendah hati. Jacob Van Bruggen 

menjelaskan, kata miskin itu agaknya dipakai hanya secara kiasan kepada sekte ini, 

karena sekte ini digambarkan orang Kristen lainnya sebagai orang miskin dalam ajaran 

mereka mengenai Kristus, maka nama atau sebutan sekte ini sendiri sebenarnya hanya 

sebagai sebuah sebutan atau ejekan karena diambil dari nama seorang tokoh yang 

bernama Ebion yang adalah pelapor dari sekte ini. Paulus Dan mengamati, bahwa 

“pada mulanya orang yang berposisi dengan kelompok ini menggunakan nama ‘ebion’ 

sebagai ejekan, tetapi kemudian nama ini menjadi populer sebagai wakil kelompok 

Kristen Yahudi yang menyangkal keilahian Yesus. 

 

2. Kristologi Ebionisme 

Dalam sejarah sekte ini, jelas bahwa mereka tidak mempercayai Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat, bagi mereka perlunya melaksanakan hukuman Taurat untuk 

mendapatkan keselamatan. Mereka mengajarkan Kristologi yang tidak sesuai dengan 

kebenaran Alkitab, itu sebabnya “mereka tidak mempercayai keilahian Yesus Kristus 

hanya seseorang yang mendapat kepenuhan Roh Kudus saja”. Mereka juga 

menganggap dua sifat Yesus tidak mungkin  berada di dalam satu oknum”. Ajaran 

sekte ini menolak mentah-mentah bahwa Yesus adalah Tuhan, karena anggapan 

mereka, “Yesus sekedar biasa yang memiliki kemampuan yang tidak biasa atau lazim  

(namun bukan supranatural) dalam hal kebenaran dan hikmat ebionisme menganggap 



Yesus hanya makhluk ciptaan Allah (manusia biasa), yang kemudian diadopsi oleh 

Allah ketika Yesus  dibaptis oleh Yohanes Pembabtis di sungai Yordan. Menurut sekte 

ini ketika Yesus dibaptis, Kristus sorgawi turun kepada-Nya. Dan rupanya Yesus 

menurut sekte  ini tidak lain dari Roh Kudus, yang dengannya Yesus diurapi menjadi 

Kristus (anak Allah). Jadi menurut kaum ebionisme, waktu Yesus dibaptis ia kerasukan 

Roh Kudus atau Kristus sorgawi. Dan pada waktu itu Yesus dibaptis, ada sebuah suara 

sorgawi berkata kepada-Nya, hari ini Engkau kuperanakkan, maka saat itu Yesus 

menjadi anak Allah (Mesias), tetapi tidak untuk selamanya. Dari sumber lain 

ditemukan bahwa:  

Ebionit menyangkali kelahiran dari anak dara dan kelahiran Kristus; suatu paham 

yang menyatakan bahwa Yesus dalah Mesias tetapi bukan Tuhan, ebionit tidak 

menyukai Paulus sebagai rasul. Kaum ebionit percaya bahwa upacara ajaran Musa dan 

Yahudi masih tetap mengikat pada orang percaya Kristiani. Sementara mereka 

menegaskan ajaran Petrus dan Yakobus, mereka tidak menyukai tulisan- tulisan 

Paulus. Pandangan utama bidat ebionit adalah mengenai oknum Kristus mereka 

menolak kuadrat Ilahi  Kristus dan mengabaikan konsepsi supra-natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TINJAUAN APOLOGIS TERHADAP PENOLAKAN YESUS SEBAGAI TUHAN 

BERDASARKAN ALKITAB 

 

Untuk memberikan suatu tinjauan apologis terhadap penolakan Yesus sebagai 

Tuhan atas penyangkalan sekte ebionisme, modernisme dan saksi Yehova, maka dalam 

bab III  penulis memberikan suatu bukti yang jelas bahwa Yesus adalah Tuhan melalui 

bukti Alkitab, yakni bukti pra-eksistensi Kristus, bukti keilahian Yesus Kristus atas 

kuasa-Nya, bukti-bukti keilahian Yesus Kristus melalui atribut-Nya, dan melalui 

pribadi-Nya  yang supra natural sesuai dengan kesaksian Kitab Suci (Alkitab). 

 

A. Bukti Pra-Eksistensi Yesus Kristus 

Ketiga kesaksian sekte ebionisme, modern dan saksi Yehova setuju pada beberapa 

hal penting seperti adanya keberadaan spiritual, standar normal dan nilai dari 

kehidupan manusia, tetapi telah mengabaikan kebenaran kitab suci (Alkitab) dengan 

berusaha menyangkal keilahian Yesus Kristus sebagai logos yang pernah menjadi 

manusia, serta membuat keraguan dalam iman Kekristenan  yang kuat.  Tetapi jawaban 

atas pernyataan mereka, maka di bawah ini ada tiga poin kecil yang akan menjawab 

pertanyaan ini dengan membuktikan keilahian Yesus Kristus berdasarkan bukti pra-

eksistensi-Nya atau sebelum inkarnasi-Nya menjadi manusia sesuai bukti Alkitab. 

 

1. Karya–Nya Sebagai Pencipta 

Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak diciptakan melainkan Yesus 

Kristus  adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dalam Kolose 1:15, Rasul Paulus menuliskan, 

bahwa di dalam Dialah (Yesus), telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan segala 

sesuatu diciptakan oleh Dia (Yesus Kristus). Kemudian dilanjutkan pada pasal 17, bahwa Ia 

(Yesus Kristus) ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia 

(oleh Yesus Kristus) sendiri. 

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini, ia telah menempatkan Yesus 

Kristus sebagai yang sulung atas semua ciptaan, dan melalui-Nya semua benda diciptakan. Hal 

ini merupakan perpaduan pewaris yang bagi-Nya segala sesuatu dijadikan, baik dalam hal 

waktu maupun tingkatan. Yesus Kristus adalah yang utama dari segala sesuatu atau sebelum 

dunia diciptakan.  Yesus Kristus sendiri dalam perbedaan-Nya dengan orang orang Yahudi 

dalam Bait Allah, Ia menjawab mereka dengan berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi 

Aku (Yesus Kristus) sudah ada (Yoh. 8:58). Dari Kolose lebih dahulu dari Abraham, sama 

dengan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta itu sendiri. Pernyataan atau 

pengakuan Yesus Kristus ini sendiri mengindikasikan, bahwa Dia ada sebelum dunia dijadikan 

atau Dia Pencipta dan bukan ciptaan. Abdalmasih menafsirkan ayat ini yakni “sebenarnya 

Abraham ketika naik ke sorga dan hidup bersama-sama dengan Allah, Abraham sangat 

bersukacita ketika ia melihat Sang Kristus berinkarnasi menjadi manusia, karna dengan hal itu 



janji yang diberikan kepada Abraham telah digenapi, bahwa keturunannya akan menjadi 

berkat bagi bangsa-bangsa”.2 

Pengakuan Yesus Kristus ini juga merupakan sebuah kalimat yang sangat agung, 

yaitu melalui pengakuan-Nya ‘sebelum Abraham ada, Aku ada’, Ia juga mendukung 

pernyataan-Nya itu dengan menambahkan kata sesungguhnya Aku mengatakan 

kepadamu agar mereka menyadari bahwa Ia adalah Allah yang kekal, sebagaimana 

adanya Allah Bapa. Jadi frasa “sebelum Abraham jadi, Aku (Yesus Kristus) telah ada, 

menunjukan bahwa Yesus Kristus adalah kendali dari segala penciptaan dan kuasa 

kehidupan”.3 Dan Dia adalah Allah yang eksis sebelum dunia dijadikan atau 

sebagaimana Yesus ada sebelum Abraham, maka Yesus adalah Allah yang kekal dan 

Dia juga adalah Pencipta dan bukan ciptaan. Rasul Yohanes dalam Injilnya, ia memulai 

dengan paragraf ‘pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah (Yoh. 1:1)’. Berdasarkan pengamatan Alberth M. 

Wolters, “ungkapan Firman dalam Yohanes pasal pertama ini berpadanan dengan 

ungkapan Firman Tuhan atau Firman-Mu yang memainkan peran penting dalam 

perikop-perikop tertentu dari Alkitab yang berkaitan dengan kisah penciptaan”4. 

Dalam Kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 

 

2. Hubungan-Nya dengan Alah Bapa 

Jika Yesus Kristus ada sebelum penciptaan dan turut dalam Pencipta, maka Yesus 

Kristus memiliki hubungan dengan Allah Bapa dalam karya penebusan manusia. 

Perlu diketahui bahwa Yesus bukanlah Allah yang lebih rendah dari Sang Bapa. 

Ebenhaezer berpendapat, 

Alkitab dengan jelas dan tegas berkata Kristus sebenarnya adalah Allah yang 

serta, sehakikat dengan Sang Bapa (Yoh. 1:2-3), sehingga siapa yang telah melihat 

Dia, ia melihat Bapa (Yoh. 14:9-10, 20) Di dalam Dia  berdiam secara jasmani 

seluruh kepenuhan Allah (Kol. 2:9).5 

Dari ayat-ayat di atas, Yesus Kristus sedang menuntun para murid untuk 

mengenal Allah yakni pribadi-Nya sehari-hari. Dan dari Kolose ‘Aku di dalam Bapa 

dan Bapa di dalam Aku’, Yesus Kristus sedang menerangkan hubungan-Nya yang 

tidak terpisah dengan Allah Bapa yakni hubungan Ilahi. 

Yohanes 14:11 dalam pandangan Ajith Fernando, “Yesus Kristus sedang 

mengeluarkan klaim yang sangat berani, dengan memberikan pekerjaan-Nya untuk 

membantu mereka agar percaya”6  Hal ini dapat dimengerti, bahwa Yesus Kristus 

                                                             
2 Abdalmasih Dkk, Terang Bersinar Ditengah Kegelapan (Jawa Tengah: Ungaran, 2004), 142  
3 Adina Chapman, Pengantar Perjanjian Baru (Bandung: Yayasan Kalam Kudus, 2004), 37 
4 Alberth M. Wolters, Pemulihan Ciptaan (Surabaya: Momentum 2010), 26,27.  
5 Ebenhaezer I Nuban Timo, Aku Memahami Yang Aku Imani  ( Jakarta: BPK Gunungf Mulia 2009), 

11. 
6 Ajith Fernando, Supermasi Kristus (Surabaya; Momentum, 2006, 48. 



sedang berusaha untuk meyakinkan pengikut-Nya, bhwa Ia sehakekat (yang sama 

dengan) Allah Bapa. Klaim Yesus Kristus ini juga sedang mendukung pernyataan 

bahwa Ia, Yesus Kristus adalah Tuhan yang absolut, dan dengan klaim-Nya yang 

terdiri dari kehidupan-Nya yang tanpa dosa dan mujizat- mujizat yang dilakukan-Nya 

untuk meyakinkan para murid-Nya yang sedang dalam kebimbangan tentang diri-Nya. 

Klosa ‘AKU ADALAH’ dalam Yohanes 8:58 ini sama dengan klosa ‘AKU ADALAH’ 

dalam Keluaran 3:14. Dengan demikian, Yesus Kristus sedang menyatakan bahwa 

sebenarnya ia telah berinteraksi dengan manusia sejak dahulu sebelum menjadi 

manusia. 

 

3. Hubungan-Nya dengan Yohanes Pembaptis 

Ratusan tahun sebelum Yohanes pembabtis lahir, nabi Maleakhi telah menuliskan 

tentang dia, ‘Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku supaya ia mempersiapkan jalan di 

hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya 

(Mal 3:1; bdk Matius. 11:10)’. Kata aku disini merujuk kepada pribadi Yesus, dan kata 

utusan disini jelas adalah Yohanes pembabtis, dan klosa ‘persiapkan jalan’, merujuk 

kepada umat pilihan Allah. Hal ini dapat diteguhkan juga dalam Yesaya 40:3 dan Mat. 

3:3, ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, 

luruskan di padang belantara  jalan raya untuk Tuhan kita! Sesungguhnya dialah yang 

dimaksudkan Nabi Yeasaya ketika ia berkata “Ada suara orang yang berseru-seru di 

padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan bagi-Nya.    

Jadi secara kenyataan dunia, Yohanes pembaptis lahir sebelum Yesus Kristus 

lahir, Namun Yohanes pembaptis mengakui bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum 

dia (Yoh. 1:15, 30), dari klosa ‘lebih dahulu dari aku’, merupakan dasar dari 

keunggulan Yesus Kristus kepada Yohanes pembaptis, dan klosa ini menunjukan pra-

eksistensi Yesus Kristus sebelum Ia berinkarnasi menjadi manusia. Herman N. 

Ridderbos menjelaskan, bahwa “kesaksian Yohanes pembaptis ini dalam kaitannya 

dengan kemuliaan Dia yang akan datang sesudah dia. Cara Yohanes bersaksi tentang 

kemuliaan Dia yang akan datang merupakan ciri untuk perannya sebagai seorang 

pembuka jalan”.7 Kesaksian Yohanes Pembabtis ini sebenarnya ia sedang bersaksi 

tentang kemuliaan Yesus Kristus sebagai yang unggul atau utama dari pelayanannya, 

bahwa tujuan pelayanan merupakan suatu rintisan jalan bagi karya Yeswus Kristus di 

dunia. Tampilan Yohanes Pembabtis ini merupakan suatu hubungan yang khusus 

dengan Yesus Kristus yakni hubungan convanan mengenai karya penyelamatan 

manusia mengenai pribadi Yesus Kristus di bumi. Dan hubungan canvenan ini secara 

manusiawi tidak diketahui oleh Yohanes Pembabtis, namun hal itu terlihat oleh 

tuntutan Roh Kudus dalam tindakan Yohanes Pembabtis, dan hubungan perjanjian 

kerja (Convenan) ini diteguhkan di sungai Yordan ketika Yesus hadir dan dibaptis 
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olehnya (Mat 3;13-17; Mark. 1:9-11; Luk.3 ; 21, 22; Yoh. 1;29-34). Dari bukti-bukti Alkitab 

praeksistensi Yesus di atas, maka Yesus Krisius di atas, maka Yesus Kristus ada dan 

eksis sebelum Ia dilahirkan (Kol.1:17; Yoh. 1:14; 8:58), Ia ada sebelum penciptaan dan 

sebelum adanya waktu sebab Ia (Yesus Kristus) adalah Pencipta itu sendiri. (Roma. 

11:36; 1 Kor. 8:6c; Yoh. 1:3; Ibr. 1;2). 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

IMPLIKASI BAGI ORANG PERCAYA 

 

Dari pembahasan mengenai Kristologi yang ditinjau dari sisi keilahian Yesus Kristus 

dalam bab III, dapat menghasilkan beberapa implikasi bagi orang Kristen, yakni seyogyanya 

orang Kristen waspada terhadap ajaran sesat, bersikap positif terhadap ajaran sesat, memahami 

Kristus sesuai standar Alkitab, dan mampu mempertanggungjawabkan iman di tengah-tengah 

kehidupan beragama yang pluralis. 

 

A. Waspada dan Kembali Kepada Kebenaran Allah 

Konsep hidup Ebionisme, Modernisme dan saksi Yehova membawa pengaruh buruk dan 

tekanan bagi dunia Kekristenan. Peran mereka yang menyimpang membawa orang percaya 

kepada pergeseran iman. Semangat yang diserukan oleh golongan kelompok ini membawa orang 

percaya kepada krisis iman dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat satu-satunya. 

Yesus berkata akan ada orang-orang yang menolak Dia (Yoh.15:18-27) dan tentang munculnya 

nabi-nabi palsu yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak Allah (Mat. 7:15-23). Apa yang 

mereka lakukan, tidak sesuai perintah Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya. Edwar G. Hendiks 

menyatakan, “orang percaya harus dapat memperkaya diri dalam kewaspadaan, pengertian dan 

kemampuan untuk mengkomunikasikan Alkitab”.
8
 

Dari pendapat ini, penting bagi orang percaya untuk kembali kepada kebenaran Alkitab 

(back to the Bible) demikian dalam pernyataan Aurelius Agustinus (354-450) yang dikutip oleh 

Juanda, “jika anda menemukan sesuatu yang terdapat dalam buku saya, tetap kembali kepada 

Alkitab”.
9
 Orang percaya hendak membandingkan setiap ajaran berdasarkan isi Alkitab, agar 

dapat memiliki sikap (penolakan) terhadap ajaran yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran 

Alkitab, karena Alkitab adalah Firman Allah. 

Orang percaya hendak mengaku (menyatakan) bahwa Alkitab adalah Firman Allah dan 

menjadikannya sebagai standar kebenaran mutlak agar tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran 

yang berbeda dari isi Alkitab. Rasul Paulus menyatakan, Alkitab adalah ilham atau nafas Allah 

yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 

dan mendidik orang dalam kebenaran (2 Tim. 3:16), artinya, Alkitab adalah standar untuk mutlak 

dari semua kebenaran di dunia. Hal ini diteguhkan oleh gerakan Kristen Protestan pada tahun 

1919 yang menuliskan pokok-pokok doktrin yang antara lain  berbunyi, “Alkitab itu diwahyukan 

oleh Tuhan dan tak salah, serta merupakan satu-satunya sumber kebenaran iman Kristen.”
10

 

Orang percaya hendak memakai Alkitab sebagai standar mutlak menolak ajaran-ajaran yang 

sedang berkembang yang berusaha merampas iman Kristen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari  pembahasan mengenai Kristologi Ebionisme yang ditinjau dari sisi keilahian Yesus 

Kristus, maka dapat menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Adanya pemahaman yang salah dari ajaran Kristologi Ebionisme dan rekan-rekannya 

Modernisme dan saksi Yehova, yakni: 

a. Ebionisme menganggap Yesus tidak lebih dari manusia yang kemudian diadopsi 

oleh Allah atau dirasuki oleh Roh Kudus. Kristologi yang diajarkan oleh  kaum 

Ebionisme adalah pribadi Roh Kudus yang kemudian merasuki pribadi Yesus 

ketika dibaptis di sungai Yordan dan meninggalkan pribadi Yesus ketika Ia 

disalibkan. Jadi menurut ajaran ini, keselamatan tidak ada di dalam Kristus 

melainkan hanya melalui hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan, mereka itu 

hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri 

(1 Tim. 1:7a). 

b. Modernisme menganggap bahwa keselamatan manusia tidak diperoleh melalui 

pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, melainkan Kristus hanyalah model 

yang dipakai Allah sebagai contoh bagi manusia-manusia lainnya dalam 

mengerjakan keselamatan. 

c. Saksi Yehova menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan pertama yang dipakai 

Allah untuk menciptakan alam semesta alam. Mereka menganggap bahwa Yesus 

sebelum menjadi manusia, Ia telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. 

Jadi pandangan ini menganggap hanyalah manusia sempurna yang tidak mewarisi 

dosa manusia pertama Adam oleh sebab itu hukuman dosa tidak ada pada Dia. 

Dengan demikian ketiga pandangan ini sama-sama menerima kemanusiaan Yesus 

dan menolak keilahian-Nya sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. 

2. Adanya pengajaran yang tidak memiliki dasar Alkitab yang berusaha menolak keilahian 

Yesus dengan berusaha mencari sumber di luar Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa 

Yesus adalah Tuhan Pencipta langit dan bumi. 

a. Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Pencipta, dan Dia ada 

sebelum segala sesuatu ada (Kol. 1:15-17), Rasul Yohanes menyatakan, Yesus 

adalah Firman yang telah menjadi manusia. Ini berarti Yesus adalah Pencipta (bdk. 

Kej. 1, 2 dan 3). Untuk itu inkarnasi Yesus di Betlehem bukanlah awal dari 

keberadaan-Nya di bumi melainkan Yesus Kristus ada sebelumnya, Ia adalah Allah 

yang kekal, Ia berasal dari sorga (Yoh. 3:13, 31), Ia terlibat dalam penciptaan dunia 

(Yoh. 3:16; Kol. 1:16, dan Ibr. 1:2). Menurut pengamatan Kevin J. Connerada 7 

kesaksian PL yang membuktikan keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia, 

yakni: Pertama, Yes. 7:14, Kedua, Yes. 9:6-9, Ketiga, Yer. 23:5-6, Empat, Mi. 5:2, 

Lima, Ams. 30:4, Enam. Maz. 2:7,12, Tujuh, Maz. 45:6 bdk. 1:8.
11
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