Dosa dan Keselamatan:
Persoalan dan Penyelesaian

"Bob, para pekerja yang membangun rumah tetangga sedang r iencampur semen hari ini, jadi jangan mendekati mereka. Kemeja yang kaupakai itu
baru."
Is' eri saya suka menceritakan bagaimana jengkelnya saudara laki -lakinya
karena peringatan ibunya itu. Pada saat itu ia telah berumur en an tahun.
Dengan sikap membangkang ia berjalan menuju tempat pembangunan i u. Baru
saja ia riba, ketika seekor kupu-kupu termasuk ke dalam bak tempat cs rnpuran
semen. Bob dengan cepat berusaha untuk membebaskan
kupu-kupu
yang
meronta-ronta
itu, tetapi ia hilang keseimbangannya
lalu terjatuh k ~ dalam
semen! Semen itu mengalir dari rambutnya ke seluruh wajahnya. Kemeja
barunya rusak! Pembangkangan
Bob telah berubah menjadi pengalam ln yang
menyedihkan.
Bagaimana ia akan menghadapi ibunya? Apa gerangan akibat
ketidak taatannya?
Dt mi kian pula halnya dengan umat manusia. Ciptaan Allah yan? mulia
mi, yang merupakan pokok pembahasan Pasal6 telah rusak karena dosa Dalam
pasal ini kita akan mempelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai wal mula
serta ak ibat-akibat dosa. Akan tetapi, syukur kepada Allah, kita tide k perlu
menghentikan pelajaran itu pada bagian keputusasaan.
Kita juga akan belajar
tentang penyelesaian yang telah disediakan oleh Kristus. Marilah kita mohon
pertola rgan Roh Kudus sementara kita mempelajari pokok-pokok
ya 19 penting irn
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ikhtisar pasal
Realitas Dosa
Asal Mulanya Dosa
Sifat Dosa
Akibat-Akibat Dosa
Pemulihan Orang Berdosa

tujuan pasal
Setelah saudara menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:
• Memberikan contoh-contoh
• Menyatakan apa yang dapat
dosa.
• Menggambarkan sifat dan
• Mendaftar langkah-langkah

yang menunjukkan bukti-bukti realitas dosa.
kita ketahui dari Alkitab mengenai asal mulanya
akibat-akibat dosa.
yang menuju kepada pemulihan orang berdosa.

kegiatan belajar
1. Sebagai latar belakang untuk pasal ini, bacalah Kejadian 2 dan 3, dan Roma
5 dan 6, yang berhubungan dengan persoalan dosa. Juga bacalah Yesaya
53 untuk pengertian yang diberikan mengenai penyelesaian dosa yang
disediakan Allah. Kemudian kerjakan bagian uraian pasal sebagaimana biasa.
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2. Sesudah saudara mengerjakan bagian soal-soal untuk menguji diri, ulangilah
Pasal 5-7. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan
dalam Cat uan Siswa
Unit 2.

-----------------------------uraian pasal
REALITAS
Tujuan

DOSA

1. Memberikan satu definisi dan dua bukti mengenai rea.itas dosa.

Dosa dapat didefinisikan
sebagai ketidaktaatan
dan kegagalan untuk
memenuhi hukum-hukum
yang diberikan Allah untuk mengarahkan makhlukmakhluk-Nya yang rasional. Oleh karena hukum Allah adalah SUai u pernyataan dari sifat moral-Nya, maka manusia harus memenuhi hukum tu supaya
men} enangkan kodrat Allah yang suci. Alkitab dengan jelas menyatak an realitas
dosa. dan juga asal mulanya, sifatnya, akibat-akibatnya,
dan penga oatannya.
Semua segi dosa ini akan dibahas dalam pasal ini.
Sebagaimana kita melihat dalam pasal terakhir, manusia adalat makhluk
ya~g rasional. Jadi, manusia mengetahui bahwa ia berdosa jika 1) melakukan
apa yang seharusnya tidak boleh dilakukannya;
2) tidak melakukan apa yang
seharusnya dilakukan; 3) kehidupannya
memperlihatkan
hal-hal} ang tidak
dikehendaki Allah; atau 4) kehidupannya tidak sebagaimana seh aru .nya. Ada
banyak bukti mengenai realitas dosa. Bukti yang pertama ter da} iat dalam
Alkitab.

Tampak dalam Bukti Alkitabiah
Dosa adalah salah satu pokok yang utama dalam Alkitab. Kejadi an 3 mencatat pertama kalinya manusia berbuat dosa. Pasal 4 melanjutkan
cerita itu,
dengan menyatakan bagaimana persoalan itu terus mempengaruhi,
nak-anak
dari orang tua yang mula-mula. Pada bagian ini, Allah mengajukan pe, mohonan
yang mengharukan
kepada Kain, "Dosa sudah mengintip di depan pintu; ia
sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya" I Kejadian
4:7). Akan tetapi, Kain menyerah kepada perasaan cemburu, kebe ician dan
pemberontakan
lalu membunuh saudaranya sendiri.
1 Dengan tiga kata, apakah
(Kejadian 3: 11 dan 4:7)

sifat dosa Adam dan Hawa dan sifat d isa Kain?
oo ••••••

oo •••

oo ••••••••••••••••

oo ••••••••••

oo'

••••••••••••
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Berulang-ulang
kita melihat persoalan dosa sewaktu kita memeriksa
Alkitab. Allah memberikan Taurat yang tertulis untuk membimbing umat-Nya
sejak permulaan dalam pengalaman mereka (Keluaran 20: 1-17). Selanjutnya
Ia mengajar Musa dalam semua hukum bagi umat-Nya serta menyatakan dengan
jelas bagaimana mengadakan penebusan karena dosa, dengan menyuruh umat
Israel untuk mempersembahkan
korban-korban
yang betul karena dosa-dosa
mereka (Imamat 4-7). Bahkan Ia menyebutkan satu hari dalam setiap tahun
bilamana seluruh bangsa Israel harus bertindak terhadap dosa (Imamat 16).
Kelima buku yang mula-mula dari Perjanjian Lama disebut Kitab-kitab Taurat,
sebab di dalamnya terdapat
semua hukum Allah bagi umat-Nya
untuk
kehidupan yang suci dan pengajaran-Nya
untuk menerima pengampunan
dosa.
Dalam kitab-kitab sejarah, Yusak hingga Ester, tercatat kegagalan yang
tragis dari umat Allah untuk menaati hukum-hukum-Nya.
Kitab itu mengungkapkan kemurtadan, ketidaktaatan,
kedegilan hati, dan pemberontakan bangsa
Israel terhadap Allah dan hukum-hukum-Nya.

2 Bandingkan Hakim-hakim
2:6-7 dengan 2:10-19. Sesudah kematian
perubahan apa yang terjadi pada orang Israel?

,3 Bacalah Hakim-hakim
tampak dalam ayat-ayat

3:7, 9,12,
ini?

Yosua

IS; 4:1; 6:1. Apakah pokok yang berulang

Pemazmur menggambarkan
dukacita karena dosa pribadi, "Kasihanilah
aku, ya Allah, . . . Bersihkanlah
aku seluruhnya dari kesalahanku,
dan
tahirkanlah
aku dari dosaku . . . . Sesungguhnya,
dalam kesalahan aku
diperanakkan" (Mazmur 51:3, 4, 7). Nabi-nabi mencela dosa yang menyebabkan
kejatuhan bangsa Israel (Yehezkiel 23; Yeremia 5; Daniel 9:1-23).
Perjanjian Baru mencatat pengkhianatan Yudas Iskariot (Matius 26:14-16).
Penderitaan Juruselamat kita digambarkan yang menanggung dosa isi dunia
(Lukas 22:39-44; Yohanes 19:1-3, 18). Dalam Kisah Para Rasul terdapat
komplotan yang mengerikan-dari
Ananias dan Safira. Salah satu bukti yang
paling gamblang mengenai realitas dosa tercatat dalam Roma 1:18-32. Beginilah
dosa itu dilukiskan:
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Dan karena mereka (manusia) tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
mereka kepada pikiran-pikiran yang ter cutuk,
schingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: penuh dengar I ruparupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh (lengan
dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. 1\ Iereka
adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, cor gkak,
sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua tidak
berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas ka sihan.
Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan
hukum \llah,
) a Itu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut
dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi n ereka
juza setuju dengan mereka yang melakukannya
(ayat 28-32).
Ir aka Allah menyerahkan

4 Be' ikanlah definisi mengenai dosa sebagaimana
1 Yohanes 5:17 dan dalam pembahasan kami.

yang digambark

11l

dalam

Tampak dalam Kebutuhan Akan Pemerintah
Alkitab tidak hanya memberikan
kepada kita banyak contol tentang
reaiita- dosa, tetapi juga memberikan bukti melalui keperluan yang ta-; terelakkan ak an pemerintahan
dalam masyarakat. Dalam Hakim-hakim
21 :25, kita
membaca, "Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang
berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri." Hingga saat itu Allah
telah memakai hakim-hakim
untuk memimpin bangsa Israel sesual dengan
petunjuk-Nya,
tetapi dalam 1 Samuel 8, kita mendapati orang Israel l1eminta
kepada Samuel supaya menunjuk seorang raja untuk memimpin mereka.
Mereka ingin mempunyai bentuk pemerintahan yang sama dengan semi, a bangsa
di seki: ar mereka (ayat 5). Oleh karena bangsa itu tidak mau taat kepal la Allah,
muncullah kebutuhan akan pemerintah.
Manusia kadang-kadang
mengimpikan
suatu lingkungan yang disebut
"Utopia", suatu tempat atau negara yang ideal di mana terdapat keadilan sempurna dan kerukunan sosial. Di Utopia semua orang mengurus kep mtingan
sendiri . dengan rela membantu
kesejahteraan
orang lain, dan menikmati
sepenuhnya hal-hal yang baik dari hidup. Akan tetapi, masyarakat uto lia tidak
dapat di bumi ini. Manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri I an suka
menent ang. Dosa merupakan kenyataan hidup yang kita hadapi setiap ha 'i. Tidak
seorang pun luput dari pengaruhnya. Akibat-akibat dosa yang tragis d: tuliskan
dalam surat-surat kabar dan melalui radio serta media masa lain, dengan jelas
menyai akan perlunya pengawasan pemerintah dalam masyarakat kit a.
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Dosa itu nyata. Dosa itu bukan akibat ketakhyulan atau kekurangan pendidikan. Dosa itu diakibatkan oleh sifat manusia (pria dan wanita) yang hidup
bertentangan dengan hukum-hukum Allah serta mengikuti keinginan mereka
sendiri yang jahat.
5 Dalam buku catatan saudara, tulislah dua bukti tentang realitas dosa, dan
berikan masing-masing sebuah contoh.
ASAL MULANYA DOSA
Selama berabad-abad para filsuf memperdebatkan apakah dosa itu bersifat kekal dan selalu ada berdampingan dengan yang baik. Beberapa orang
telah menyimpulkan bahwa pergumulan antara yang benar dan yang salah
senantiasa ada dan akan berlangsung hingga selama-lamanya. Adakah satu saat
ketika hanya kebaikan yang ada? Jikalau demikian, kapankah dosa itu muncul? Untuk memecahkan soal ini, kita berpindah sekarang ini pada suatu
penyelidikan mengenai asal mulanya dosa di dunia dan pada umat manusia.
Di Dunia
Tujuan 2. Memilih pernyataan-pernyataan yang menggambarkan dengan tepat
asal mulanya dosa.
Dalam Pasal 5 kita membahas dosa para malaikat yang menyebabkan kejatuhan mereka dan apa yang dinyatakan Alkitab mengenai asal mula dosa di
dunia. Marilah kita mengulangi fakta-fakta ini dengan singkat untuk melihat'
bagaimana hubungannya dengan tersebarnya dosa kepada umat manusia. Pertama, baca kembali dalam Pasal5 bagian dengan judul Watak Moral Malaikat.
Di bawah ini terdapat ringkasan dari bagian itu:
1. Malaikat diciptakan sebagai sekelompok makhluk yang suci, sempurna, dan bersifat pribadi serta mempunyai kehendak yang cenderung
kepada Penciptanya.
2. Para malaekat rupanya memiliki kemampuan untuk memilih dan
mengerti akan akibat ketidaktaatan.
3. Satu di antara mereka, ialah Iblis, menempati posisi yang tinggi
(Yehezkiel 28: 12; 2 Korintus 4:4; Efesus 2:2).
4. Ternyata Iblis menjadi pemimpin pemberontakan sejak dari permulaan (Yohanes 8:44; 1 Yohanes 3:8).
5. Dari petunjuk pada raja-raja dunia yang rupanya melambangkan
Iblis, kita dapat simpulkan bahwa dosanya dimulai dengan ambisi
dan kecongkakan. (Bandingkan Yehezkiel 28:11-19 dan Yesaya
14:13-14 dengan 1 Timotius 3:6).
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Ayat-ayat Alkitab yang disebut di atas membantu kita untuk mengerti
bahw a Iblis tidak puas dengan kedudukannya
di bawah Allah. Ia lebih
memperhatikan
ambisinya
daripada
pelayanan
kepada Allah. ',a begitu
dibutakan oleh keelokannya sehingga agaknya ia berpikir dapat me igungguli
Sang Pencipta. Ia mementingkan dirinya, tidak puas, dan tamak, tidak hanya
menginginkan apa yang telah diberikan oleh Penciptanya kepadanya, t etapi juga
apa yang Allah untukkan bagi diri-Nya sendiri. Gejala-gejala dosa yang kita
lihat pada Iblis rupanya menjadi penyebab utama dari dosa malaikat -rnalaikat
jahat lainnya.
Semua ini penting sekali bagi kita, karena ketika Iblis dan nalaikatmalaikatnya memberontak terhadap Allah, maka dosa menjadi suai li prinsip
hidup yang harus dihadapi dalam alam semesta ini. Dosa mereka menandakan
perlawanan terhadap pemerintahan Bapa surgawi yang pengasih. Maksud Iblis
sekarang ialah mengacaukan rencana Allah dalam setiap bidang di dunia. Ia
mengepalai suatu sistem dunia yang menentang Allah dan pemerinta lan-Nya.
6 Lingkarilah
huruf-huruf
di depan pernyataan-pernyataan
yang BENAR
mengenai asal mulanya dosa dalam alam semesta ini.
a Allah memperkenalkan dosa ke dalam dunia ini sebagai upaya untul menguji
kesetiaan makhluk-Nya
terhadap-Nya.
b Dosa adalah suatu prinsip kekal yang ditentukan untuk mengimbs ngi prinsip kebaikan.
e Dosa mulai ketika makhluk ciptaan yang bertanggung jawab memilih untuk tidak taat pada Penciptanya serta menuruti kemauannya sendiri.
d Dosa dimulai kan dalam alam semesta ketika Iblis menghenda ki suatu
kedudukan yang lebih tinggi karena ambisi dan kesombongannya
sendiri.
e Kemampuan untuk memilih perlu bagi para malaikat dan juga bagi nanusia,
karena Allah tidak memaksa seorang pun untuk menyembah Di: l
Dalam Umat Manusia
Sebagaimana
kita lihat, Allah menciptakan
manusia tanpa sil at dosa,
menempatkan dia dalam suatu lingkungan yang ideal, dan menyediakan semua
yang dibutuhkannya.
Allah memberikan kepada Adam pikiran yang luar biasa
dan tantangan-tantangan
yang melimpah untuk mengisi waktu dan) nempergunakan tenaganya. Ia juga memberikan kepada Adam seorang peno ong dan
teman yang sesuai, yaitu Hawa. Setelah itu, Pencipta memberikan leberapa
peraturan sederhana untuk diperhatikan serta memberi peringatan kepada Adam
dan Hawa mengenai akibat ketidaktaatan.
Kemudian Ia mengadaka 1 perhubungan yang erat sekali dengan pasangan pertama ini.
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Peringatan Allah kepada Adam dan Hawa berlaku sebagai suatu ujian yang
sederhana. Di tengah-tengah kelimpahan hak istimewa dan persediaan, mereka
tidak diizinkan suatu perkara saja: buah dari satu pohon. Ujian ini dimaksudkan
untuk menunjukkan ketaatan atau ketidaktaatan mereka terhadap kehendakNya. Adam dan Hawa tidak diciptakan sebagai robot untuk hidup bagi
kemuliaan Allah tanpa pilihan dalam hal ini. Kehendak mereka cenderung
kepada Allah, tetapi karena mereka mempunyai kemampuan baik untuk
menerima atau menolak kecenderungan ini, mereka dapat menggunakan kehendak bebas mereka untuk membuat suatu pilihan yang disengaja. Kesanggupan
ini adalah suatu persyaratan yang perlu untuk pengujian.
Iblis tidak mempunyai penggoda waktu ia memberontak terhadap Allah,
tetapi manusia yang mula-mula mempunyainya. Tidak lama sesudah Adam dan
Hawa ditempatkan di Taman Eden, Iblis mendekati Hawa dan menyatakan
secara tidak langsung bahwa Allah menahan sesuatu yang baik dan berfaedah
dan padanya dan Adam. Nyatanya Hawa tidak mengemukakan keberatan
terhadap tuduhan yang berat ini terhadap Allah. Sebenarnya, ketika Iblis pada
hakikatnya mengatakan Allah adalah pendusta, dengan menyatakan, "Sekalikali kamu tidak akan mati," (Kejadian 3:4), Hawa tidak memprotes juga tidak
berusaha untuk mengimbangi pernyataan Iblis yang salah terhadap perangai
suci Allah. Sebaliknya, ia hanya memikirkan keuntungan yang dapat diperoleh
dengan mengikuti nasihat penggoda itu. Hal itu menarik indranya, seleranya,
dan ambisi yang baru dibangkitkan itu.
Dengan demikian, Hawa melalui suatu tindakan kehendaknya dan karena
tipuan Iblis, memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkannya, daripada
yang dikehendaki Allah. Kejadian 3:1-5 menunjukkan bahwa ia mau 1) memiliki
apa yang dilarang oleh Allah; 2) mengetahui apa yang tidak dinyatakan Allah;
3) menjadi apa yang tidak dimaksudkan Allah baginya.
J adi, Hawa lebih suka dirinya daripada Allah, yang dalam hal ini
merupakan dosa. Ia memikirkan apa yang ia mau lakukan, Sambil memandang kepada buah jtu, ia menarik kesimpulan bahwa karena buah itu adalah
makanan yang baik, maka tidak ada salahnya bila mencicipinya. Ia juga
memikirkan bahwa karena buah itu indah dan dikatakan akan mendatangkan
pengetahuan, maka memakannya tidaklah salah. Dengan demikian, ia melupakan fakta yang paling penting: ALLAH TELAH MELARANG MEMAKAN
BUAH ITU! Dengan hanya melihat apa yang ia mau lihat, ia dan Adam makan
buah itu dan secara terang-terangan melanggar firman Allah. Mereka tidak
menanyakan apakah Allah akan dimuliakan dengan tindakan mereka, walaupun
mereka cerdas cukup untuk mengerti akibat-akibatnya. Mengapa mereka tidak
mempertimbangkan dengan lebih teliti apa yang mereka sedang lakukan?
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,adi, nenek moyang kita yang pertama dengan sengaja merr ilih untuk
menuabaikan peringatan Allah. Walaupun mereka dicobai, tiada se orang pun
yang memaksa mereka melawan petunjuk-petunjuk
Allah. Tindakan ketidaktaatan ini menghasilkan dosa dalam umat manusia (lihat Roma 5: 12). dan sikap
yang membawa kepada hal itu berlangsung dalam sifat-dasar man rsia, Saya
telah merasakannya, demikian juga saudara. Dengan demikian, dosa memasuki
duru.i. dan menjalankan
pengaruh jahatnya kepada manusia, den zan membina-akan
hubungan bahagia manusia dengan Allah. Dosa teru i-menerus
mempengaruhi setiap keturunan Adam. Setiap orang mewarisi suatu perangai
berek isa dari Adam sehingga, jikalau tidak diperbaiki, akan mernba wa kematian . ohani pada akhirnya.
7 Bacalah Kejadian 3:22-23 dan Roma 5:12, lalu jawablah
pertanyaanpertanyaan ini:
a Apakah akibat dosa Adam dalam hubungan dengan kehidupannya sendiri?

b Apakah

akibatnya

bagi seluruh keturunan

Adam?

8 Dalam buku catatan saudara, jelaskan mengapa hukuman Allah terhadap
Adam dan Hawa, dan melalui mereka seluruh umat manusia, dit enarkan.

SIFAT DOSA
Tujuan

3. Mengenali aspek-aspek dosa.

Bukankah akan menolong jikalau dosa merupakan sesuatu be rda atau
bahan fisik yang dapat kita pisahkan dari yang lain? Kita dapat mer gundang
beberapa peneliti untuk menemukan bahan kimia, obat, atau serum untuk membinasakannya. Lalu tim para ahli bisa berjalan dari suatu masyarakat 1e masyarakal lain memberi injeksi yang dapat mengakhiri selama-1amanya I.ekuatan
dan ak ibatnya. Tidak berapa lama kemudian masyarakat akan diubah seluruhnya dan orang bisa hidup untuk memuliakan Allah. Kita tahu bah wa dosa
bukanlah suatu kuman ataupun virus. Apakah sifat sesungguhnya dari dosa?
Kita melihat suatu definisi yang singkat mengenai dosa dalam ba.nan pertama dari pasal ini; itulah ketidaktaatan
dan kegagalan untuk memenuhi Firman A Ilah. Dosa adalah semua hal yang salah dilakukan orang. Di d ilamnya
termasuk melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, d an tidak
melakukan yang seharusnya kita lakukan.
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Bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dan dialek bahasa Yunani yang
digunakan untuk menulis Perjanjian Baru, menggunakan kata-kata yang
ekspresif untuk melukiskan tindakan berdosa terhadap Allah. Para ahli Alkitab
yang sudah mempelajari pembentukan kata menerangkan ide-ide yang membentuk kata-kata itu. Penelaahan kata mereka memberikan kepada kita pengertian tentang kata dosa itu. Setiap istilah dalam suatu cara yang berlainan
mengungkapkan suatu tindakan atau sikap yang membangkitkan ketidaksenangan Allah. Marilah kita melihat beberapa istilah ini. (Istilah-istilah yang
dipakai dalam terjemahan-terjemahan Alkitab modern, mungkin tidak tepat
sama dengan istilah-istilah yang kami berikan di sini, yang diambil dari
ungkapan-ungkapan Ibrani dan Yunani.)
1. Pelanggaran (Roma 5: 14-17). Kita sering meihat tanda yang menyatakan
Dilarang Masuk (Jangan Melanggar Tanah Ini). Apa artinya ini. Melanggar
berarti melalui atau memasuki tanah milik atau hak orang lain. Bilamana orang
memasang tanda seperti ini, mereka tidak mau seseorang melewati tanah milik
mereka. Untuk menghindari pelanggaran, mereka memagari tanah mereka atau
menandai perbatasannya dengan jelas. Sering mereka menulis pada tanda itu
ganjaran bagi pelanggaran itu. Demikian juga, Allah telah menetapkan batasbatas moral tertentu bagi manusia yang kita sebut sebagai hukum. Bilamana
seseorang melanggar, atau melewati garis-garis batas ini, maka ia berbuat dosa
- ia melalaikan hukum Allah. Pelanggaran hukum adalah dosa (1 Yohanes 3:4).

2. Tidak mengenai sasaran (Keluaran 20:20). Bilamana seorang berbuat dosa,
ia gagal memenuhi rencana Allah untuk hidupnya. Dalam arti-ini, dosa adalah
tidak mengenai sasaran. la tidak memenuhi apa yang direncanakan Allah baginya.
Tidak mengenai sasaran adalah suatu ungkapan yang berkenaan dengan pemanahan bilamana seorang tidak mengenai titik pusat dari sasaran yang dibidiknya.
3. Mementingkan diri (Mazmur 119:36; Filipi 2:3). Ketidaktaatan yang pertama muncul karena sifat mementingkan diri sendiri, karena manusia mengingini apa yang dirasanya tidak diizinkan Allah baginya. Sifat mementingkan
diri itu merangsang kesombongan atau kecongkakan-nya.
4. Pendurhakaan (Keluaran 23:21; 1 Samuel 24: 11). Mendurhaka ialah
tidak menaati atau menentang seorang yang berkuasa. Pendurhakaan merupakan penyimpangan dari hukum Allah. Yesaya melukiskan hal ini dengan
mengatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil
jalannya sendiri" (Yesaya 53:6). Inilah yang dilakukan orang sekarang ini.
Masing-masing ingin "m~lakukan kehendaknya sendiri" - menuruti keinginannya sendiri. Demikian pula halnya dengan seluruh masyarakat dan bangsa. Manusia tidak mau mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah bagi mereka.
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5. Pencemaran (Yakobus 1:27). Bilamana seseorang dengan St ngaja berbual dosa, ia sadar akan perbuatannya
yang salah, karena sua-a hatinya
menyalahkan dia. Perasaan bersalah yang disebabkan oleh dosa me iyadarkan
dia I entang keadaannya yang cemar. Ia merasa kotor. Itulah set abnya nas
Alkil ab berbicara tentang perlunya penyucian dari pencemaran dosa (Mazmur
51:4, 9; 1 Yohanes 1:7).
Untuk merangkumnya
secara singkat, dosa ialah gagalnya makhluk Allah
yang berakal untuk menaati hukum-hukum-Nya.
Segala sesuatu yan! tidak bertujuan mempermuliakan
Allah adalah dosa (Roma 3:23). Segala sesuatu pada
manusia yang tidak menyatakan,
atau yang bertentangan
dengan .ifat kesucian Allah adalah dosa.
9 Cocokkan istilah-istilah
yang paling baik .

yang menunjukkan

.... a Menghendaki jalan sendiri daripada takluk
kepada jalan Allah
.... b Mengakibatkan kebutuhan akan penyucian
. .v.c ndak memenuhi rencana Allah dalam hidup
. oo.d Melintasi garis batas terlarang yang ditetapkan oleh Allah
.... e Menentang kekuasaan Allah - suatu penyimpangan dari hukum Allah

AKIBAT-AKIBAT
Tujuan

suatu segi dosa deng

Ln

definisi

I) Pelanggaran
2) Tidak mengeru II sasaran
3) Mementingkan
diri
4) Pendurhakaan
5) Pencemaran

DOSA

4. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar yang mengg. tmbarkan

akibat dosa.
Kejadian 3 menceritakan
akibat yang tragis dari dosa yang mula-mula.
Sepastinya Allah berkata, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang lahat itu, janganlah kaumakan buahnya,"
begitu pula Ia men Iberi peringatan, "sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau ma i" (Kejadian 2: 17). Oleh karena mengabaikan peringatan ilahi itu dan mengambil apa
yang ierlarang, maka manusia hanya dapat mengharapkan
akibat-akibat yang
dijanjikan itu. Marilah kita melihat sepintas lalu, pada akibat-akibat
utama
dari dosa manusia yang mula-mula.
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Putusnya Perhubungan Dengan Allah
Pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka dengan sengaja tidak menaati
Allah dengan segera menimbulkan perasaan bersalah pada Adam dan Hawa.
Keadaan mereka yang tidak bersalah telah lenyap, dan hati nurani mereka
menuduh tindakan mereka. Mereka menyadari akan ketelanjangan mereka di
hadapan satu dengan yang lain dan di hadapan Allah, dan dengan perasaan
malu mereka berusaha menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika
diperhadapkan dengan apa yang mereka telah lakukan, masing-masing mencoba
menyalahkan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan
si ular (Kejadian 3:12, 13), dan dengan pengakuan yang tragis ini, berakhirlah
persekutuan pribadi mereka yang indah dengan Allah. Mereka mengalami kematian rohani (Kejadian 2:17) dan diusir dari Taman Eden yang sempurna itu kepada
suatu kehidupan yang jauh berbeda dengan yang mereka alami sampai saat itu.
Perangai Berdosa
Dosa Adam dan Hawa merusakkan bukan hanya hati mereka sendiri tetapi
juga hati semua keturunan mereka. Alkitab menyatakan bahwa satu dosa mereka
merupakan prinsip yang merusak yang diteruskan kepada setiap orang dari keturunan mereka, kepada setiap manusia (Roma 5: 12). Dengan demikian, seluruh
dunia jatuh ke bawah kuasa dosa (Galatia 3:22), dan dengan perhambaan ini
kita menjadi "orang-orang yang harus dimurkai" (Efesus 2:3). Karena berdosa
inilah maka tidak mungkin manusia hidup berkenan Allah. Setiap orang bertindak sedemikian oleh karena sifatnya yang rusak, oleh karena keadaannya itu.
Alkitab menyatakan bahwa kita dilahirkan dengan perangai yang rusak
ini (Mazmur 51:7). Kita ingin berpikir bahwa anak-anak sempurna dan tidak
mempunyai perangai berdosa. Akan tetapi, bila kita memperhatikan kakakberadik bertengkar satu dengan yang lain, kita menyadari bahwa sifat mementingkan diri termasuk bagian sifat-dasar manusia. Kecenderungan seorang anak
untuk tidak menaati juga berasal dari perangai berdosanya.
10 Cocokkan ayat- ayat (kiri) dengan bagian diri manusia yang dirusakkan oleh
dosa (kanan).
.... a 1 Timotius 4:2; Titus 1:15
.... b Roma 1:28; 1 Korintus 2: 14; 2 Korintus 4:4;
Efesus 4:18
.... c Efesus 2:1, 5; Kolese 2:13. 18
.... d Yeremia 17:9·10; Efesus 4:19
.... e Roma 1:28; 7:18·20

1) Akal
2) Emosi atau perasaan
3) Kehendak
4) Hati Nurani
5) Roh (telah mati)
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Nas Alkitab ini menunjukkan
kepada kita bahwa setiap bagian dari jiwa
raga manusia dirusakkan oleh dosa, dan dalam keadaan ini, ia tidak dapat
melakukan apa-apa untuk menyenangkan Allah. Ini tidak berarti ball' va seorang
yang hidup tanpa Allah tidak dapat melakukan atau menghargai perbuatanperbuatan kebaikan dan keramahan. Akan tetapi, itu berarti bahw.i, sebelum
orang; itu dihidupkan secara rohani, ia tidak dapat melakukan ses uatu yang
layak direstui Allah. Gambaran Allah di dalam dirinya telah diru .akkan,
Bukan saja kita menderita akibat-akibat dosa Adam dan pengaruh perangai
berd. Isa yang kita terima dari dia, tetapi kita juga menderita akibat -a xibat dosa
kita -endiri. Jikalau saya malas dan tidak bekerja, maka saya akan menderita
akibatnya (dan demikian pula keluarga saya).
Kita sering harus menderita bukan hanya akibat-akibat dari d05.3 kita sendiri, -erapi juga akibat dosa orang lain. Warga negara dari suatu ne gara yang
pejabat-pejabat
pemerintahnya korup tidak akan menikmati berkat) ang dapat
diberikan oleh pemerintah yang baik. Anak-anak seorang ayah yang pemabuk
bisa menderita perlakuan kejam yang dapat diakibatkan oleh pikiran yang terbius
oleh .ilkohol. Orang meninggal dalam kecelakaan mobil oleh karena pengemudl
yang mabuk. Masyarakat secara umum menderita perlakuan kejam dari para
penjahat dan kemudian membayar biaya penahanan mereka dalam penjara.
Dalam Pasal 6 kita melihat bahwa segi baik pada manusia patut, likagumi;
kini kita melihat pada segi yang tragis. Manusia tanpa Allah bejat achlaknya.
Sementara kita mendekati akhir zaman, kita dapat melihat keadaan yang
men) edihkan di mana saja. Dengan ilham nabi rasul Paulus menulis .Iernikian:
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan
diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu
berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi tidak
mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekan ~ diri,
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat,
tidak berpiki panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti \llah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatn~ a mereka memungkiri kekuatannya (2 Timotius 3: 1-5).
11 Pernyataan yang manakah yang menjelaskan paling baik akibat-aki oat dosa?
a) Se). arang ini kita menderita bukan hanya karena dosa Adam dan sifat berdo-a yang kita warisi tetapi juga sebagai akibat dosa orang lain
b) Masing-masing orang menderita akibat dosanya sendiri, tetapi dosanya tidak
mempunyai pengaruh pada kehidupan orang lain.
e) Ak .bat-akibat dosa akan berkurang selama hari-hari terakhir karena orangan, ng lebih mengetahui kebenaran.
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Kekurangan Jasmaniah
Sakit penyakit tidak dikenal oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kuman,
virus, dan segala macam penyakit muncul sebagai akibat dari dosa dan kemudian dilihat dalam hubungan dengan dosa dan hukuman (Keluaran 15:26;
Ulangan 28:58-62). Kesakitan, kelelahan, dan gangguan fisik adalah bagian dari
proses yang dimulaikan oleh dosa yang akhirnya menuju kepada kematian
jasmaniah (Kejadian 3: 16-19). Sebenarnya, kematian mengejar manusia sebagai
akibat dari kejatuhan manusia. Proses hidup juga ditandai oleh perlawanan
Iblis terhadap usaha manusia untuk mendekati, hidup bagi, dan menyenangkan
Allah (Kejadian 3: 15).
Lingkungan yang Bermusuhan
Oleh karena kutuk yang disebabkan oleh dosa, maka seluruh dunia
menderita (Kejadian 3:17-18). Kehidupan margasatwa menunjukkan sifat-sifat
buas. Yesaya 11:6-9 menunjukkan bahwa di dalam kerajaan Allah yang akan
datang binatang-binatang buas akan hidup berdamai dan tidak ganas. Hal ini
menyebabkan kita yakin bahwa keadaan yang ada sekarang di hutan merupakan
akibat kutuk dosa; yang lebih kuat memangsa yang lebih lemah, dan kerukunan
dalam alam ini terganggu.
Kehidupan tumbuh-tumbuhan juga menyatakan pengaruh dosa. Rumputrumputan dan duri membantut tumbuh-tumbuhan yang baik. Tanaman hasil
tidak akan bertumbuh tanpa usaha keras di pihak manusia. Perjuangan manusia
untuk memperboleh makanan dari lingkungan menuntut kerja keras dari
tubuhnya. Rasul Paulus menggambarkannya sebagai berikut:
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak
Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada
kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia,
yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk
itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan
masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita
tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan
sama-sama merasa sakit bersalin (Roma 8: 19-22).
Pemisahan Dan Hukuman yang Kekal
Akibat terakhir dari dosa yang akan kita sebutkan ialah yang paling sedih
dari semuanya. Alkitab menyatakan bahwa orang berdosa yang tidak bertobat
akan menderita hukuman yang kekal. Alangkah baiknya jika tidak demikian halnya,
namun kita tak dapat mengabaikan kata-kata Alkitab yang gamblang itu.
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12 Carilah setiap ayat ini dan tulislah apa yang dinyatakan
yang kekal:
a Matius 25:41

---mengena

hukuman

oo

b Markus

..

9:48

c Roma 2:8-9

..

d Yudas 13

.

e Wahyu 14:10-11
Walaupun

kita dapati bahwa para penulis Alkitab kadang-kadang

..
menun-

jukkan pada hukuman ini sebagai kebinasaan, namun hal itu akan be rlangsung
selama-lamanya
(lihat Mazmur 52:7; 2 Tesalonika 1:6-9). Perhatikan dalam
Matius 25:46 kata yang sama kekal digunakan untuk melukiskan surg i maupun
nerak a; siksaan yang kekal (neraka); hidup yang kekal (surga). Kecua I manusia
bertobat dari dosa-dosa mereka serta menyelesaikan persoalan dos I mereka,
maka mereka akan menderita hukuman yang kekal terpisah dari .ehadiran
Tuhan.
PEMULIHAN
Tujuan

ORANG BERDOSA

5. Memilih pernyataan-pernyataan
yang menjelaskan bagatm ma orang
berdosa dipulihkan dan hasil dari pemulihan itu.

Di tengah-tengah
keputusasaan
bersinarlah suatu cahaya peru harapan.
Allah, dengan kemurahan-Nya, telah menyediakan suatu jalan keluar (ari akibat
kematian rohani itu. Ia telah menyediakan suatu jalan kemuliaan kekal di
hadirat-Nya bagi semua yang menerima tawaran-Nya yang sangat r imah itu.
Saudara dan saya dapat dipulihkan
baik secara rohani maupun secara
jasmaniah, dan pengaruh dosa dapat dihapuskan.
Pemulihan Rohani
Allah telah menyediakan
pemulihan rohani manusia melalui kematian
Anak Nya yang tunggal, Yesus, yang menjadi pengganti kita untuk menebus
kita dari dosa. Hal ini dijelaskan dalam Yohanes 3:16-17:
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang «ekal.
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk mengha kimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya
oleh Dia.
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Saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk menerima pemulihan
rohani jikalau kita bertobat dari dosa-dosa kita serta memutuskan untuk meninggalkan semua dosa itu. Akan tetapi, kita harus menerima tawaran Allah
untuk keselamatan dan menagih janji-Nya untuk menolong kita. Hal ini menuntut suatu tindakan iman; Alkitab menyatakan bahwa "Sebab karena kasih
karunia kamu diselamatkan oleh iman" (Efesus 2:8). Satu tuntutan akhir ialah
agar kita mengakui bahwa "Yesus adalah Tuhan" (Roma 10:9). Bilamana kita
percaya kepada-Nya, mengakui, serta meninggalkan dosa-dosa kita, dan
mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, kita diubahkan. Kita
menerima hidup rohani (Efesus 2: 1-9; Kolose 2: 13) dan kita menjadi ciptaan
baru di dalam Kristus. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru; yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang"
(2 Korintus 5:17). Rasul Paulus menasihatkan orang-orang percaya supaya meninggalkan perangai yang lama dan mengizinkan Allah menjadikan kita orang
baru yang akan memuliakan Dia (Efesus 4:17-28; Kolose 3:1-17).
Melalui kematian-Nya, Tuhan kita telah menjalani hukuman dosa dan
memuaskan murka Allah terhadap dosa itu. Kita dibenarkan melalui Dia. Ia
mendapatkan pengampunan kita dan menyediakan penebusan yang sempurna
dan gratis. Ia juga memberikan kepada kita perangai yang baru. Walaupun
kita telah dilahirkan dengan perangai yang buruk, namun Ia mengangkat kita
menjadi keluarga Allah yang kudus. Tambahan pula, Ia memberikan kita status
anak-anak Allah dan menjadikan kita pewaris kekayaan Allah (Roma 8: 17).
Tuhan kita tidak hanya mengatur semua ini untuk pemulihan rohani kita, tetapi
juga berperan sebagai pengacara kita, pengantara kita yang memohon kepada
Hakim Yang Maha Kuasa serta memohon kepada-Nya supaya mengasihani kita
(Ibrani 7:25; 1 Yohanes 2:1).
Dengan karunia keselamatan ada bermacam-macam tanggung jawab untuk orang yang baru percaya. Ia harus "hidup di dalam terang" (lihat 1 Yohanes
1:7; Yohanes 1:4-9). Meskipun orang Kristen tidak pernah mencapai kesempurnaan dalam kehidupan ini, namun ia dapat hidup di dalam terang dan mau
menanganinya. Sewaktu ia melakukan hal ini, maka terjadilah dua hal: 1) ia
memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, dan 2) ia disucikan.
Penyucian terjadi bila orang. percaya mengizinkan Roh Kudus menyatakan
kegagalan, sikap yang salah, atau dosa macam apapun. Ia harus terus mengakui
dosa-dosa ini dan bertekad untuk menolak pencobaan-pencobaan mendatang
karena ia hidup di bawah pengawasan Roh (Roma 8:5).
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(Untuk studi yang lebih teliti mengenai doktrin keselamatan, I hat kursus
LKTI Hidup di Dalam Kristus: Studi Tentang Keselamatan.)
13 Berdasarkan bagian pelajaran ini, tulislah dalam buku catatan saudara tiga

hal vang dikerjakan Yesus bagi kita melalui kematian-Nya sebarai korban
karena dosa kita.
Pemulihan Fisik
Yesus bukan saja menyediakan pemulihan rohani kita, tetapi kematianNya di atas salib melengkapi pemulihanjisik kita juga. Penyakit, yan ~termasuk
kutuk, kehilangan pegangannya pada manusia, ketika Kristus menderita di salib.
Alkitab mengajarkan bahwa kesembuhan adalah bagian dari pemulihan yang
diadakan-Nya. Beberapa dari syair yang paling indah dalam Alk tab ditulis
berkenaan dengan kesembuhan yang diadakan-Nya:
Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya,
padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
dia diremukkan oleh karena kejahatan kita;
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan k epadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
- Yesaya 53:4, >
14 Bukalah pada ayat-ayat yang berikut dan tulislah apa yang dikatakan setiap
ayat itu mengenai penyembuhan ilahi.
a Matius 8:17
.
.

b 1 Petrus 2:24

..

Yesus menyembuhkan banyak orang sakit selama pelayanan-Ny.i di dunia.
Ia juga mengajarkan mereka yang diutus-Nya dalam pelayanan ur.tuk memberitakan tentang kerajaan Allah serta menyembuhkan yang sakit (lihat Matius
10:7·8; Markus 16:18; Lukas 9:1-2; 10:9).
'')esudah Yesus naik ke surga, mukjizat penyembuhan terus diac akan oleh
para pengikut-Nya. Kitab Kisah Para Rasul penuh dengan mukjizai penyembuhan. Lagi pula, Yakobus mengajarkan bahwa para penatua jerr aat harus
mendoakan orang sakit serta mengharapkan Allah menyembuhkan mereka
(Yakobus 5:14). Hal ini sesuai dengan pernyataan Yesus bahwa Ia telah datang
supava kita mempunyai hidup "dalam segala kelimpahan" (Yohanes 10:10).
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Dunia ini belum bebas dari semua penyakit dan penderitaan, namun kesaksian sepanjang sejarah gereja ialah bahwa mereka yang percaya kepada Yesus
dapat disembuhkan sebagai jawaban doa iman. Dengan demikian, kita dapat
mengalami keuntungan rohani, fisik, dan kekal oleh karena persediaan Tuhan
kita di atas salib Kalvari. Melalui Adam, dosa telah memasuki umat manusia;
melalui Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa serta akibat-akibatnya!
Marilah kita mengangkat hati kita dalam pujian kepada-Nya karena kasih
karunia keselamatan-Nya yang besar!
15 Lingkarilah huruf di depan pernyataan-pernyataan yang BENAR mengenai
pemulihan rohani dan pemulihan fisik kita.
a Segi pemulihan rohani yang paling penting ialah bahwa kita dibawa kembali kepada persekutuan dengan Allah.
b Oleh karena Yesus mati di salib sebagai pengganti karena dosa-dosa kita,
maka umat manusia sekarang bebas dari hukuman dosa.
c Pemulihan rohani menuntut pertobatan, berpaling dari dosa, dan hidup di
dalam terang.
d Penyakit adalah sebagian dari kutuk, yang harus kita semua terima sebagai
bagian dari kehidupan ini.
e Persyaratan untuk penyembuhan ilahi ialah iman.
f Hidup di dalam terang menghasilkan penyucian dari dosa dan persekutuan
dengan orang-orang percaya lainnya.
g Penyembuhan ilahi telah dialami oleh banyak orang, sejak zaman Perjanjian Baru hingga sekarang.
h Satu-satunya hal yang perlu bagi penyembuhan ilahi ialah doa seorang
penatua dalam jemaat.
Setiap akibat yang didatangkan oleh Adam ke atas umat manusia, telah
diatasi melalui kematian Kristus di salib yang mengerjakan penebusan.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus suratmenyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum melanjutkan dengan Pasal 8, kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit 2. Kembalikan Catatan Siswa itu kepada Pengasuh LKTI untuk diperiksa.
Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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soal-soal untuk menguji diri
JAWABAN

SINGKAT.

Sempurnakanlah

kalimat-kalimat

ini.

dapat dirunut

kembali

1 Asal mulanya

dosa pada umat manusia

2 Asal mulanya

dosa di seluruh dunia dapat ditelusuri

rada dosa

kembali pada pembe-

. rontakan

..

3 Dila bukti dari realitas

4 Langkah-langkah

5 Akibat

dosa ialah

yang perlu untuk pemulihan

seorang

berdosa

Ialah

dosa yang paling sedih dan serius adalah

BENAR-SALAH.
jika ,)ALAH.

Tulislah B di depan setiap pernyataan

yang BEl\AR

ti Tidak akan ada kemungkinan bagi manusia
Iblis tidak berbuat dosa lebih dahulu.

untuk berbuat

7 Hukum-hukum

mempunyai

diperlukan

sebab manusia

8 Alkitab memberikan banyak bukti bahwa manusia
nangkan Allah dengan sifatnya sendiri.
9 Menurut bukti alkitabiah, kesombongan
bawa kepada kejatuhan Iblis .

dan S

dosa jikalau

sifat berdosa.

tidak dap at menye-

dan mementingkan

jiri mem-

.. .. 10 Strategi Iblis dalam dunia sekarang ini ialah memiliki suatu pro) rram yang
sama sekali berbeda dengan program Allah .
.... 11 Hal Hawa memakan buah adalah perbuatan
itu dilarang oleh Allah .

berdosa

hanya ~arena hal

.... 12 Oleh karena dosa memasuki umat manusia,
dengan suatu sifat rohani yang mati.

maka manusia

dilahirkan
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jawaban pada uraian pasal
8 Jawaban saudara harus mencantumkan pikiran-pikiran ini: Allah memutuskan untuk memberi manusia kesanggupan memilih sendiri untuk melayani
Allah. Hal ini menuntut suatu ujian supaya pilihan itu dapat dilaksanakan.
Sebagai orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, memilih untuk
mengikuti keinginan mementingkan diri sendiri daripada kecenderungan
mereka terhadap Allah. Oleh karena mereka berdosa terhadap Anah dengan
jalan tidak menaati hukum-Nya, maka kita mewarisi sifat berdosa mereka.
Hukuman Allah itu dibenarkan karena Adam dan Hawa dengan sengaja
membuat pilihan pribadi di antara baik dan jahat, sambil mengetahui bahwa
mereka harus menanggung akibat-akibatnya.

1 Ketidaktaatan kepada Allah.

9 a 3) Mementingkan diri.
b 5) Pencemaran.
c 2) Tidak Mengenai Sasaran.

d 1) Pelanggaran.
e 4) Pendurhakaan.

2 Generasi yang baru melakukan kejahatan di mata Tuhan (mereka berbuat
dosa terhadap Allah).

10 a 4) Hati nurani.
b 1) Akal.
c 5) Roh.

d 2) Emosi atau perasaan.
e 3) Kehendak.

3 Berulang-ulang orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan.

11 a) Sekarang ini kita menderita bukan hanya karena dosa Adam . . .

4 Dosa adalah ketidaktaatan dan kegagalan untuk memenuhi hukum Allah.
Dosa adalah segala perbuatan salah yang dilakukan orang.

190

DASAR-DASAR

KEBENARAN

12 a Mereka yang terkutuk akan mengalami api yang kekal bersama-sama
dengan Iblis serta para malaikatnya.
b Mereka yang dihukum akan dicampakkan ke dalam neraka, d mana cadng pun tidak akan mati, dan api tidak akan berhenti men} ala.
e Bagi mereka yang melakukan kejahatan akan ada murka dan ke rnarahan,
kesukaran dan kesengsaraan.
d Penghukuman
yang kekal meliputi kegelapan yang sangat.
e Mereka yang menolak Allah akan disiksa dengan api belel ang yang
menyala-nyala; siang dan malam tidak akan ada perhentian bapi mereka.
5 Jawaban saudara mungkin meliputi pikiran-pikiran ini: Alkitab mernberikan
bukti-bukti historis dari kenyataan dosa, mulai dengan dosa Adam dan
Hawa, Kain, dan kemudian dosa yang berulang-ulang
dilakuk s n bangsa
ISIael. Perjanjian
Baru adalah catatan tentang persediaan All ah untuk
menyelesaikan soal dosa melalui Yesus Kristus dan memberikan ba iyak contoh mengenai dosa. Ada kebutuhan untuk pemerintahan di mami-mana di
dunia, karena manusia yang dibiarkan sendiri bersifat mementin gkan diri
dan suka memberontak.
13 Yang mana dari antara ini: Ia memuaskan murka Allah terhadap dosa; Ia
menanggung hukuman karena dosa-dosa kita; Ia menjadikan ki.a benar,
dan mendapat pengampunan,
dan menyediakan penebusan yang! ernpurna
dan gratis. Ia memberikan kita suatu sifat baru dan menjadikan kita anakanak dan pewaris Allah. Ia menjadi pengantara kita di hadapan Allah, Ia
memberikan terang pada jalan kita setiap hari.
d Benar.
e Benar.

6 a Salah.
b Salah.
e Benar.

14 a Dialah yang memikul kelemahan
b Oleh bilur-bilur-Nya

7a la dihukum
b Kematian.
15 a Benar.
b xalah.

e Benar.
d "alah.

e

Benar.

kita dan menanggung
kamu telah sembuh.

mati.

f Benar.
g Benar.
h Salah.
Benar.

peny •.kit kita.
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Sistem Allah
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