
“MANUSIA SEBAGAI “CITRA 
ALLAH “  

(Konsep diri dalam perspektif 
Alkitab ) 



MANUSIA MENURUT PANDANGAN 
ALKITAB

• Manusia adalah Mahkota Allah. 

• Manusia makhluk paling mulia dari ciptaan Allah 
yang lain 

• Sekalipun dibuat dari debu tanah namun
manusia diciptakan segambar dan serupa dengan
Allah, dan diberikan Nafas kehidupan yang 
membuat manusia berharga. 



ALKITAB

• Maz 8 : 4 – 6, Jika aku melihat 
langitmu buatan jariMu bulan 
dan bintang-bintang yang Kau 
tempatkan apakah manusia 
sehingga Engkau mengingatnya ? 
Apakah anak manusia sehingga  
Engkau mengindahkannya ? 
Namun engkau telah 
membuatnya hampir sama 
dengan Allah, dan telah 
memahkotainya dengan 
kemuliaan dan hormat.  



MANUSIA ADALAH GAMBAR 
ALLAH

• Kej 1 : 26 : berfirmanlah Allah 
baiklah kita menjadikan manusia 
menurut gambar dan rupa kita. 

“ MANUSIA MIRIP DENGAN ALLAH”   
( Maz 8 : 6 Namun Engkau telah 
membuatnya hampir sama dengan Allah ) . 



MIRIP DALAM HAL APA ? 

• Kekekalan , bahwa Allah adalah kekal 
maka manusia diciptakan menjadi 
makhlukyang kekal. 

• Sebagai makhluk yang kekal, manusia bisa 
berpikir tentang kekekalan, manusia bisa 
bercita-cita, manusia bisa menyusun 
program  dll. 



• KESADARAN MORAL : manusia bisa 
mengenal Kasih, Kebaikan, Kebenaran, 
keadilan, Budi, kesantunan dll. 

• KEHENDAK BEBAS : Hak yang dimiliki 
oleh manusia. Ketika hak-haknya tidak 
diberikan maka makna hidupnya menjadi 
kosong. 



Mengapa manusia sulit untuk menampilkan 
citranya yang mulia ? 

KARENA MANUSIA JATUH 

KE DALAM DOSA

Roma 3: 23 

( Karena semua orang telah berbuat dosa dan 
telah kehilangan kemuliaan Allah )  



SEJAK MANUSIA JATUH KE DALAM DOSA MAKA 
MANUSIA TERPISAH DARI ALLAH

ALLAH MANUSIA



DOSA 

PENGERTIAN

Memberontak
terhadap

Allah

Melawan
kehendak Allah 

( Firman dan
Ketetapan )

Menolak
Otoritas Allah 

yang 
meenntukan
tujuan hidup

manusia.



HAKEKAT DOSA (Kej 3 : 1 – 7 )

HUKUMAN

Ketidakperca
yaan

Keragu-
Raguan Keinginan



DOSA 

INDIVIDU
DOSA 

SOSIAL



SEBAB SEBAB MANUSIA BERBUAT 
DOSA 

Manusia
memposisikan dirinya

sebagai Pencipta

Ingin menduduki
kedudukan Allah



DOSA TELAH 
MERUSAK RELASI 

MANUSIA

•ALLAH 
•SESAMA
•ALAM 
•DIRI SENDIRI 



SEBAGAI GAMBAR ALLAH BAGAIMANA 
MANUSIA MEMAHAMI DIRINYA 

• Tuhan menjadikan setiap orang “UNIK” 
( KHAS ) 

• Memiliki Kelebihan dan kelemahan. 
• Allah memebrikan kepada manusia sejumlah

potensi yang berbeda-beda. 
• Sebagai gambar Allah manusia terpanggil

untuk melaksanakan fungsi penatalayanan dan
pengelolaan. 

•



• Bila seseorang bertumbuh dan berkembang 
dengan menjadi diri sendiri seperti yang 
Tuhan rancangkan maka dunia ini termasuk 
manusia akan “damai” 

• Tapi karena dosa maka kita tidak puas 
akan keberadaan diri dan tidak mampu 
menghargai diri sendiri. 



• Setiap orang punya kelebihan dan 
kekurangan. 

• Setiap orang diciptakan Tuhan itu unik , 
sehingga setiap orang memiliki kemampuan 
yang tidak sama.  Mengapa ? 

• Supaya setiap orang saling melengkapi , dan 
saling tolong menolong ( Ciri manusia 
sebagai Citra Allah )

• I Kor 12 : 21 – 23. // Gal 6 ; 21  


