
Bab III: Manusia

Manusia Menurut Alkitab 

dan Pandangan Lain



1. Kej.1 s/d 3: Kesaksian 

Iman
• Kesaksian Iman dengan 

menggunakan budaya masa 

penulisan sebagai sarana

• Kesaksian Iman itu berasal dari • Kesaksian Iman itu berasal dari 

sumber dan masa yang berbeda-

beda

• Kesaksian Iman itu bukan 

laporan ilmiah berdasarkan ilmu 

pengetahuan modern saat ini 

sprt fisika, kimia, matemat, dll



2. Manusia segambar dan 

serupa dengan Allah

• Kata “Kita” dlm Kej.1.26?

• Ada katakan kata “kita” itu bermakna Allah 

Tri Tunggal

• Yang lain katakan = Allah bersama roh-roh, 

malaikat melakukan pencip atas manusiamalaikat melakukan pencip atas manusia

• Dua pand di atas tk cocok, krn bkn hny di 

ay.26 Allah T.T bekerja tp dlm sel psl 1 & 

malaikat tk ikut mencipta

• Yg benar = Allah dgn segenap konsentrasi, 

wibawa, kuasa lakukan tind ciptaan (cf 

bgn PL yg lain)



2. Manusia segambar dan 

serupa dengan Allah

• Istilah tselem dan demuth

• Makna keserupaan kharakteristik 

(akal budi, kebenaran, kasih, 

kebaikan, dll)kebaikan, dll)

• Makna keserupaan dalam roh dan 

kekekalan

• Laki-laki dan perempuan segambar 

dan serupa dengan Allah

• Implikasi: Menerima kedaulatan 

Allah



3. Manusia: Penguasa dan 

Pemelihara alam semesta

• Manusia ditugaskan untuk menguasai:

* meneliti

* mengembangkan iptek

* memanfaatkan demi kesejahtraan* memanfaatkan demi kesejahtraan

• Manusia ditugaskan untuk memelihara:

* makna kata menguasai dan 
memelihara alam semesta (Kej.1.28; 

2.15)

* realita lingkungan hidup masa kini 



4. Manusia: Makhluk 

Sosial

• Manusia dan sesama manusia

• Manusia beranak cucu-Kej.1:28 

(KB?)(KB?)

• Manusia dan masalah gender:

*gender beda dengan seks

*gender dari budaya dan 

berobah-obah

*seks dari Tuhan dan 

dikodratkan



Keadilan Gender dlm Alk
•Alk ditulis dlm konteks bud Patriakhat

•Gambaran status & peran sosial Laki2 & 
perem dlm Alk ber-ubah2 dipengaruhi 
budaya yg latar belakangi
•Tp dlm Alk ada gamb status & peran adil 

gender (Kej.1 s/d 3; ktb Amsal)gender (Kej.1 s/d 3; ktb Amsal)
• Kej.1.26-28: laki2 & Perem segambar dgn 
Allah, punya kemamp, kesemp yg sama 
dlm masy
•Ke2.4-17: laki2 & perem saling tol-menol 
dlm rumah tangga
•Kej.3.1-30; laki2 berkuasa atas perem krn 
dosa



4. MANUSIA SEBAGAI
MAKHLUK 
RELIGIUS/SPIRITUAL 

MANUSIAMANUSIAMANUSIAMANUSIA KARENANYA MANUSIAMANUSIAMANUSIAMANUSIA
MAKHLUK PENCARI ARTI DAN MAKNA 

HIDUPNYA

TAK HANYA PUAS DENGAN 

PEMENUHAN KEBUTUHAN 

MATERIIL, SOSIAL, TETAPI 

JUGA SPIRITUAL.



6. Manusia Makhluk Etis

• Manusia:sadar dan bebas pilih 

baik/buruk (Kej.2:16-17)

• Manusia: • Manusia: 

* pilih yang buruk (Kej.3:6-7)

* manusia harus bertanggung 

jawab (Kej.3.16-20)

• Manusia: kesempatan untuk 

pembaharuan (Yoh.3:1-6)



7. Manusia menurut 

Pandangan lain/non Alkitab

• Manusia: tak jelas sebagai ciptaan:

* agama suku (Makro & Mikro Kosmos)

* agama lain seperti agama Hindu

• Manusia: ciptaan yang bertanggung jawab • Manusia: ciptaan yang bertanggung jawab 

menurut hukum:

* agama dengan konsep sebab akibat

• Manusia: menolak Allah sebagai Pencipta

* komunisme, materialisme, 

rationalisme, dll



Implikasi Penciptaan (Kej. 

1 s/d 3) sebagai Kesaksian 

Iman

• Pengakuan bahwa kesaksian itu 

adalah media penyataan Allah 

walau tak sesuai dengan ilmu 

adalah media penyataan Allah 

walau tak sesuai dengan ilmu 

pengetahuan modern

• Tidak menggunakan ilmu 

pengetahuan modern sebagai 

acuan kebenaran bagi kesaksian 

iman tentang penciptaan 



Implikasi dari Manusia 

sebagai Penguasa dan 

Pemelihara

• Alam semesta ini harus dipelihara

• Alam semesta boleh dikembangkan 

demi kesejahteraan manusia tp dgn 

terkendali

demi kesejahteraan manusia tp dgn 

terkendali

• Alam semesta ini bukan tak bertuan

• Tingkatkanlah keikutsertaan 

berbagai pihak, kelompok 

masyarakat, organisasi pemerintah 

untuk pemeliharaan lingkungan 

hidup



Implikasi manusia 

sebagai makhluk sosial

• Menyeimbangkan dimensi  individu dan 
kolektivitas manusia

• Perintah beranak cucu tak bertentangan 
dgn keluarga berencana tp orang Kristen 
tidak boleh menghalalkan segala cara
dgn keluarga berencana tp orang Kristen 
tidak boleh menghalalkan segala cara

• Status sosial laki-laki dan perempuan dlm 
Alkitab yang ideal harus diperjuangkan

• Alkitab yang memberi gambaran ketidak 
adilan gender tidak harus ditolak tp 
dipelajari latar belakangnya dan dicari 
makna teologisnya


