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"JANGAN MENGHUJAT ROH KUDUS"

P A R T A N G I A N G A N /  P A R T O N G G O A N  

KEJADIAN 3:1-7
P D T .  D R .  D R .  P A U L  C H O O  -  S I H O M B I N G  

Setan berbicara melalui ular. Ular membuat Tuhan terlihat sangat buruk dan seakan-akan sangat

tidak masuk akal tentang tidak bisa memakan setiap buah dari pohon yang ada di taman.

Setan mempunyai taktik umum yang sering digunakan baik saat dulu di Taman Eden bahkan

sampai hari ini. Setan sering membuat orang Kristen merasa bahwa sebagai orang Kristen kita

tidak bisa berbuat apa-apa dan kita menyedihkan karena banyaknya perintah dan larangan. Tetapi

sebenarnya ada banyak hal baik yang dapat kita nikmati.

Ayat  1: "Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya: "Berkembangbiaklah
dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-

burung di bumi bertambah banyak."

Ayat 2-3: “Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam
taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-

tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti
kamu mati."

Tuhan tidak pernah berkata bahwa mereka tidak dapat menyentuh/merabah buah itu. Tapi Tuhan

hanya berkata bahwa mereka tidak dapat memakannya. 

Hawa ingin kelihatan seperti super religius. 

Tuhan memberikan Anak-Nya Yesus Kristus dan jika Anda percaya bahwa Yesus mati bagi

SEMUA DOSA-DOSA Anda (dosa masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang)
Tuhan berjanji Anda akan memiliki hidup yang kekal.

Tapi sekarang: Orang Kristen telah menambahnya. Percaya saja tidak cukup. Anda harus

sangat pintar, mengetahui semua isi Alkitab, harus sangat rohaniawan dan harus

memberikan uang kepada gereja. Dan Anda menambah aturan. 

Sekarang: Kita menambahkan banyak peraturan untuk hal yang berkaitan dengan Tuhan

sehingga ada agama yang fanatik. Mereka menambah-nambahkan janji Tuhan yang sangat

berharga.

 

Contoh: Yohanes 3:16 berkata, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.” 

 

 



Dan pada akhirnya banyak orang Kristen pada saat ini kebingungan dan tidak yakin kalau

mereka masuk ke surga. Mereka hanya berharap saja. Mereka tidak melihat Tuhan dengan

janji sederhana yang di ucapkan-Nya.

Ayat 4: “Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak
akan mati,” 

Iblis mengatakan kepada Hawa untuk tidak percaya kepada Tuhan. 

Sekarang: Tuhan berkata jika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus maka upah dosa ialah

maut yaitu neraka. Tetapi banyak orang percaya bahwa tidak ada neraka. 

Alkitab menjelaskan tentang neraka bahkan lebih banyak dari menjelaskan surga. 

Ayat 5: Ini yang di katakan oleh iblis, “tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu
kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah,

tahu tentang yang baik dan yang jahat." 
Setan berkata yang sebaliknya. Mereka tidak akan mati tapi mereka akan sama seperti Tuhan.

Setan membodohi Hawa. 

Ayat 6: “Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan
sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada

suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya.”
Beberapa hal dari godaan yang di hadapi oleh Hawa: 

Keinginan daging Hawa ingin memakan buah itu - sesuatu yang dapat memuaskan

keinginan daging.

Bukan saja buah itu kelihatan sangat lezat untuk di makan tapi kelihatan sangat cantik.

Mata kita suka melihat hal-hal yang cantik.

Bola mata sangatlah kecil tapi Anda bisa melihat tapi tidak pernah penuh. Ini alasanya

kenapa banyak orang yang candu pada Instagram dan Facebook. 

Jika mereka memakan itu, mereka akan seperti Tuhan dan itu sangat spesial.

1. Pohon itu baik untuk dimakan.

Contoh: Kebanyakan makan sampai gemuk dan sakit 

Tidur lama dan sangat malas 

Nafsu/ keinginan seksual 

2.Buah itu kelihatan sangat menarik. Menarik dalam pandangan mata.

3.Buah itu membuat mereka menjadi bijaksana.



Ayat 7: “Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka
telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.”

Mereka menyadari mereka berbuat dosa terhadap Tuhan. 

Mereka menyadari mereka telanjang dan mereka mencoba menemukan daun yang besar dari

pohon untuk menutup diri mereka karena mereka malu. 

Hanya manusia yang menggunakan pakaian di dunia. Semua binatang di dunia ini kelihatan

sangat lucu ketika menggunakan pakaian. Adam dan Hawa tidak butuh pakaian sebelum

mereka berdosa. 

Jika kita berbohong dan mencuri dan kita kedapatan maka kita menutup wajah dan mulut

karena kita malu. 

1 Yohanes 2:16, “Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan
mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.” 

Menjelaskan tiga godaan umum yang kita hadapi setiap hari

Setan suka sekali membuat Tuhan itu kelihatan sangat buruk: 

Kita suka menambah-nambahkan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan

memberikan kita peraturan yang sederhana sebenarnya.

Peraturan dari Tuhan: Jangan makan buah dari pohon ini.

Penambahan: Jangan di sentuh. 

Peraturan dari Tuhan: Percaya kepada Yesus Kristus maka Anda akan memiliki hidup yang

kekal. 

Penambahan: Percaya tidak cukup. Harus melakukan sesuatu untuk masuk surga. 

Apa pelajaran untuk kita ?

Beberapa orang tidak percaya neraka. Ada keraguan di dalam hati kita. 

Walaupun Setan suka membuat Tuhan itu kelihatan sangat buruk: 

Tuhan itu baik. 

Peraturan Tuhan itu baik. 

Keselamatan yang dari pada-Nya GRATIS.

Tuhan mengasihi Anda. Dia telah mengaruniakan anakNya yang tunggal, Yesus Kristus,

untuk menjadi Juruselamat kita. 


