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Siapakah Yesus ?

Oleh : Fakta 24 Jun, 04 - 5:00 am

Siapakah orang Kristen itu? Apakah mereka yang sekedar pergi ke
gereja atau mereka yang mengikuti ajaran Yesus Kristus?

Secara sepintas memang keduanya nampak sama, namun dengan
mempelajari Bible dansejarah berdirinya agama Kristen secara lebih
seksama, keduanya akan nampak jelas perbedaanya.

Bukan hal yang aneh bahwa banyak orang Kristen yang belum
pernah membaca Injil secara utuh, apalagi sejarah tentang berdirinya
Kristen itu sendiri. Paling "paling kebanyakan mereka hanya akan
pergi ke Gereja dan mendengarkan ceramah dari pemimpin lokal
ataupun pendeta, tetapi tidak pernah menanyakan ataupun
menyelidiki tentang kebenaran dari yang mereka kotbahkan. Bermacam-macam ajaran yang
mereka terima hanya dipercaya apa adanya sebagai suatu hal yang benar,tanpa pernah
menyelidiki atau mempelajari apakah hal itu memang berasal dari sumber Injil atau tidak.

Jika kita memulai Kriten sebagai suatu agama, kapan dimulainya serta siapa yang
menemukan/ mengajarkan, maka kita akan menemukan beberapa fakta. Orang-orang pertama
yang mempercayai serta menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi.. Yesus sendiri
hidup sepenuhnya sebagai seorang Yahudi. Semua pengikut Yesus yang pertama dan selama
200 th mereka melakukan kebaktianya didalam Synegog. Bahkan Gereja pertama yang
diketahui keberadanya baru dibangun pada tahun 232 AD, atau dua abad setelah Yesus wafat.
Gereja tsb berada diDuraeuphrates 1# (The history of Christianity, a Lion handbook, page
76).

Sampai ahir wafatnya Yesus, Kristen sebagai suatu agama tidak pernah bebas dari agama
Yahudi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk mendirikan agama
baru, tetapi dia datang untuk melengkapi profercy dari Kitab suci Yahudi (Perjanjian Lama)

" Jangan berfikir bahwa Aku datang untuk menhapuskan hukum yang ada, Aku datang bukan
untuk menghancurkan, tetapi melengkapi" (Matius 5:17-18)

Doktrin-doktrin (ajaran-ajaran) yang menjadi dasar agama Kristen, seperti Trinitas, sama
sekali tidak berasal dari Injil. Ajaran tentang keimanan kristen yang dipakai sampai abad ke 2
adalah:

" Aku beriman kepada Tuhan yang Maha Agung" (Articles of the Apostolic Creed, Theodore
Zahn, p. 33-37) Kemudian antara th 180 dan 210 AD kata Bapa ditambahkan didepan kata

Page 1 of 1Swaramuslim.net For Izzatul Islam Wal Muslimin wal Mu'minat

25/08/2012file://C:\Users\Damas Dwi A\AppData\Local\Temp\Framework\Siapakah Yesus_7D3...


