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I. MANUSIA DICIPTAKAN SEBAGAI CITRA ALLAH 

I.1. Manusia Sebagai Pribadi Yang Unik 

Pertanyaan mendasar setiap manusia adalah “siapakah aku?”. Bahkan bagi remaja pertanyaan ini perlu 

jawaban yang tepat karena seorang remaja adalah orang yang MENCARI IDENTITAS DIRI. 

Aku pribadi yang unik 

 Tuhan menciptakan manusia secara unik bahkan “limited edition”. Tidak ada yang sama atau 

serupa antara orang yang satu dengan yang lain. Keunikan manusia bukan hanya terletak pada 

fisik semata melainkan juga pada talentanya masing-masing. Ada pemikir, ada pekerja, ada 

seniman, ada olahragawan, ada pebisnis/pedagang, dsb.  

 Berdasarkan keunikan tersebut ada sikap yang harus dibangun, yaitu: 

a. Banggalah terhadap diri sendiri! 

b. Jangan ingin menjadi (atau bahkan menuntut diri menjadi) orang lain, tetapi jadilah DIRI 

SENDIRI! 

c. Syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada dirimu dengan menerima diri apa adanya! 

Bayangkan bila semua orang didunia ini sama dan mempunyai kemampuan yang sama…pasti tidaklah 

menarik. Bunga di taman menjadi indah karena berwarna-warni dan beraneka ragam bentuknya. 

 Manusia juga diciptakan unik dibandingkan ciptaan yang lain. Keunikan itu tampak dalam: 

a. manusia adalah makhluk berAKAL BUDI. Manusia bisa mengerti dirinya sendiri, dunia 

sekitarnya dan mengerti siapa Penciptanya. Dengan akalnya manusia dapat menciptakan 

sesuatu yang memperlancar dan mempermudah kehidupannya (mis: membuat motor, 

pesawat terbang, aneka macam masakan, teknologi, dsb). Selain itu dengan akal budinya 

manusia bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. 

b. Manusia diberi HATI NURANI untuk merasakan sesuatu dan mengungkapkan perasaannya 

(mis: sedih, kecewa, marah, bahagia, peduli pada sesama, dsb). Selain itu hati nurani juga 

bisa membedakan baik-buruknya perbuatan yang dilakukan. 

c. Manusia diberi KEBEBASAN untuk memilih, menentukan dan memutuskan  perbuatan 

mana yang akan diambil. 

I.2. Manusia Sebagai Citra Allah 

Makna Kata Citra 

Kata “citra” mempunyai beberapa makna dan pengertian: 

1. gambar, rupa, bayangan 

2. gambaran yang menunjukkan identitas/ciri seseorang atau kelompok berkaitan dengan 

tindakan, sifat,dan karakter seseorang. Cth: “citra” seorang PELAJAR tampak dalam: tutur kata 
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yang sopan, berpenampilan rapi, berpikiran positif dan kreatif, mampu bertanggung jawab 

terhadap tindakannya, dsb. 

3. Nilai yang ideal dan baik 

4. Keserupaan seseorang dengan yang dicitrakan. Cth: seorang anak merupakan citra dari orang 

tuanya. 

Manusia Diciptakan Menurut Citra Allah 

Kejadian 1:26-27 

1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-
ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap 
di bumi." 

1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 
perempuan diciptakan-Nya mereka. 

Serupa dengan Allah bisa mempunyai arti demikian: 

a. Manusia mempunyai keserupaan dengan Allah. Artinya manusia mempunyai martabat sebagai 

pribadi yang luhur. 

b. Kata “serupa” melukisan juga bahwa manusia dan Allah itu berbeda. 

I.3. Tugas Dan Panggilan Sebagai Citra Allah 

Kejadian 1: 28-29 

1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan   
perempuan diciptakan-Nya mereka. 

1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi 
dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di 
bumi." 

1:29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan 
segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu 

Kitab Sirakh 17:1-10 

17:1 Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana akan dikembalikan juga. 
17:2 Ia menganugerahkan kepadanya sejumlah hari dan jangka, dan memberinya kuasa atas segala sesuatunya di bumi. 
17:3 Kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri dan menurut gambar Allah dijadikan-Nya. 
17:4 Di dalam segala makhluk yang hidup Tuhan menaruh ketakutan kepada manusia, agar manusia merajai binatang dan 
unggas. 
17:6 Lidah, mata dan telinga dibentuk-Nya, dan manusia diberi-Nya hati untuk berpikir. 
17:7 Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif, dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang 
jahat. 
17:8 Ia menanamkan mata-Nya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan pekerjaan Tuhan. 
17:10 Maka manusia mesti memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan pekerjaan-Nya yang agung. 
 

Dari kedua bacaan diatas kita bisa menyimpulkan, sebagai citra Allah manusia mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. Tugas bagi diri sendiri dan sesama 
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 Karena semua manusia adalah citra Allah dan berasal dari Allah yang sama, maka semua 

manusia adalah SAUDARA. Sikap yang harus dikembangkan adalah saling menghormati, 

menerima, mencipatak kedamaian dan berbelas kasih kepada sesama. 

 Setiap orang harus menampakkan sikap sebagai citra Allah, artinya berusaha menjadi 

baik seperti Allah sendiri. 

b. Tugas terhadap ciptaan Allah lainnya 

 Manusia berkewajiban menjaga keharmonisan alam sekitar, turut menjaga dan 

melestarikan.  

 Manusia memang diberi kuasa atas alam namun kuasa tersebut harus digunakan 

dengan bijaksana dan demi kepentingan banyak orang. 

c. Tugas terhadap Allah 

 Manusia dipanggil untuk mengenal dan mengasihi Allah, Penciptanya. 


