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Keselamatan Manusia
Dipersiapkan

Dalam tahun-tahun belakangan ini telah banyak yang ditulis dan c.ikatakan
mengenai keselamatan. Istilah dilahirkan kembali telah muncul dalar-i banyak
surat kabar dan majalah, beberapa di antaranya beredar ke seluruh dunia.
Dengan demikian, tema kelahiran baru dan gagasan keselamatan te ah men-
jadi penting dalam pikiran orang banyak. Meskipun demikian, per galaman
kelahiran baru dan doktrin-doktrin keselamatan berdasar pada beberapa konsep-
si dasar yang penting, yang sering kali salah dipahami. Konsepsi dasar mi yang
menjadi pokok untuk pasal ini.

St ruktur keselamatan berdasar pada persediaan Allah. Dalam pasal ini
saudar a akan mempertimbangkan kasih karunia yang disediakan Allah, yang
memungkinkan rencana keselamatan. Saudara akan melihat bahwa keselamatan
bersum ber pada kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya pen damaian
Kristu-. Rencana keselamatan ini dirancangkan Allah dalam ke.cekalan,
diberlakukan sejak penciptaan serta dapat memenuhi keperluan semua manusia.
Kemudian, dalam pasal 2, 3, dan 4 saudara akan memeriksa ajaran Alkitab
mengenai kegiatan manusia dalam keselamatan.

Pada waktu saudara mempelajari ajaran Alkitab mengenai keselamatan
secara mendalam, saudara akan lebih menghargai kasih, kasih karunia, dan
hikmat Allah yang membawa keselamatan kepada semua manusia. Dan saudara
akan heran melihat betapa telitinya Allah telah merencanakan keselamatan itu.

ikhtisar pasal

Keselamatan Bersumber pada Kasih Karunia Allah
Keselamatan Adalah Hasil Dari Karya Pendamaian Kristus
Keselamatan Memenuhi Keperluan-keperluan Manusia
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyebut sumber keselamatan dan menerangkan maknanya.

• Menerangkan hubungan antara keselamatan saudara dan kematian Kristus
sebagai pengganti untuk setiap individu.

• Menerangkan bahwa keselamatan berdasar pada karya pendamaian Kristus
dan memenuhi sepenuhnya keperluan orang-orang seperti saudara.

kegiatan belajar

1. Bacalah dengan saksama bagian kata pengantar dalam buku pegangan ini.

2. Pelajarilah ikhtisar pasal dan tujuan pelajaran. Ini akan membantu saudara
mengenali hal-hal yang harus saudara ketahui sementara mempelajari pasal
ini.
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16 HIDUP DALAM KRISTUS

3. Bacalah pelajaran dan kerjakan pertanyaan-pertanyaan dalam ura an pasal.
Kebanyakan jawaban saudara dapat ditulis dalam buku ini. Ak ln tetapi,
bilamana jawabannya lebih panjang, tulislah jawaban itu dalam set uah buku
tulis. Bandingkan jawaban saudara dengan jawaban yang diberi Kan pada
akhir pasal.

4. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pelajarar dan ban-
dingkan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat di bagian a <hir buku
ini Tinjaulah kembali soal-soal yang tidak tepat jawabnya.

uraian pasal

KESfLAMATAN BERSUMBER PADA KASIH KARUNIA ALL<\H

Tujuan 1. Menerangkan kasih karunia dan menjelaskan hubunganrty a dengan
keselamatan.

A pabila kita mempelajari keselamatan, kita mulai dengan suatu kebenaran
dasar yakni Allah yang berdaulat dan pengasih, tanpa suatu alasan ya ng nyata,
memutuskan untuk menunjukkan kebaikan-Nya terhadap manusia yang tak
berlay ak dengan mengampuni dosa mereka. Tindakan pengamp unan ini
mengungkapkan anugerah Allah.

I<. onon, seorang anak yatim piatu yang miskin menuntut pendidi <an pada
sebuai sekolah desa yang terdiri dari satu ruang. Anak-anak dirmr ta untuk
menir ggalkan makanan siang dan jas mereka dekat pintu masuk, di mana
mereka dapat mengambilnya pada waktu jam makan siang. Pada SI atu hari,
bekal seorang anak hilang. Dengan sikap keras guru bertanya, "Si ipa yang
mengarnbil makanan itu?" Akhirnya dengan gemetar anak yatim itu
mengacungkan tangannya yang kurus. Guru itu mengeluarkan sebual cambuk
dari Iici mejanya dan menyuruh anak itu maju ke muka untuk r ienerirna
hukumannya. Pada waktu ia berdiri di depan, dalam keadaan bersalah, sen-
dirian dengan air mata bercucuran, kepala tertunduk dan tubuh yang gemetar,
semua anak terdiam. Tiba-tiba seorang anak laki-laki yang tegap maju ke muka
dan berkata kepada guru, "Saya bersedia dicambuk menggantikan d a!" Dan
di depan kelas ia membuka kemejanya dan menghadapkan punggungn ya meng-
gantikan anak yatim yang bersalah itu dan menerima hukuman cambuk karena
pelanggaran yang telah dilakukan. Belas kasihan dan rasa simpati menyebabkan
ia reh! menderita hukuman anak yatim yang lapar, tak terpelihara, dan tak
dikasihani itu. Kasih yang jauh lebih besar telah menyebabkt n Allah
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memberikan Anak-Nya untuk menerima hukuman umat manusia. Menjalani
hukuman orang lain adalah suatu cara untuk menunjukkan apa yang Alkitab
sebutkan sebagai kasih karunia.

Kasih karunia adalah kemurahan yang diterima tanpa bekerja. Dalam
keselamatan, kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang mendorong Dia
untuk menyatakan kemurahan kepada manusia yang tak layak. Semua orang
yang berbuat dosa seharusnya menerima hukuman. Mereka tidak pantas
menerima pengampunan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan mengutus Kristus untuk
mati sebagai pengganti mereka. Karena kasih, Ia mengutus Anak-Nya untuk
menanggung hukuman karena dosa mereka, melepaskan me-eka dari kuasanya
dan memandang mereka seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Inilah
kasih karunia!

."

RAHMAT ALLAH
!A TIDAK MEMBERIKAN APA
YANG PATUT KITA TERIMA -
KASIH KARUNIA ALLAH
IA MEMBERIKAN KEPADA KITA APA
YANG TAK LAYAK KITA TERIMA

Kasih karunia tidak berarti bahwa Allah memaafkan dosa. Firman Allah
berkata bahwa upah dosa ialah maut (Roma 6:23). Allah tidak dapat mengesam-
pingkan sikap-Nya yang benar terhadap dosa. Demikian juga dengan
penghukuman-Nya terhadap dosa. Akan tetapi, korban Kristus di Golgota
secara sempurna memenuhi syarat-syarat kebenaran Allah. Hukuman karena
melanggar hukum Allah telah dilunasi. Kasih karunia tidak mengabaikan dosa,
melainkan menghapuskannya.

1 Dengan memakai kata-kata saudara sendiri, tulislah dalam buku catatan
definisi kasih karunia dan jelaskanlah hubungan antara kasih karunia dan
keselamatan.

Jadi, kasih karunia berasal atau dimulai dalam Allah. Ialah sumber kasih
karunia. Kasih karunia itu mengalir dari Dia dalam persediaan yang tak ter-
batas dan karena kemurahan-Nya disampaikan kepada setiap manusia.
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18 HIDUP DALAM KRISTUS

Jenis-jenis Kasih Karunia

Tujua- 2. Membedakan antara contoh-contoh kasih karunia yang umum dan
kasih karunia yang menyelamatkan.

K ta melihat dua jenis kasih karunia dalam hubungan Allah dengan
manuva: kasih karunia yang umum dan kasih karunia yang menyela 'natkan.
Kasih A aruniayang umum ialah kebaikan yang ditunjukkan Allah kepar ;t semua
rnanus a, meskipun mereka itu orang berdosa. Kasih karunia mencegal mereka
berbuat jahat dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang baik dan ter-
tib. Juza memungkinkan orang berbuat yang senonoh dan menolong mereka
hidup f)ersama sebagai masyarakat yang agak harmonis. Kasih karuria Allah
ini yan.; menyediakan berkat-berkat jasmani (hujan, musim panen, makanan,
dan bi' nyak lagi berkat sosial dan material lainnya).

2 Bae.ilah Matius 5:43-48. Yang manakah dari ayat-ayat ini yang mernberikan
contoh kasih karunia yang umum?

DI samping berkat-berkat jasmani, kasih karunia yang urrn In juga
menye liakan kehadiran dan pengaruh Alkitab, Roh Kudus dan gerej 1. Kasih
karun: l yang umum ini sendiri tidak cukup untuk memberikan ke sd amatan,
namun menyatakan kebaikan Allah kepada sekalian manusia. Mereka
disadai kan akan persediaan Allah untuk kehidupan serta terciptalah suasana
yang b tik untuk penyataan yang lebih lanjut dan mempersiapkan me eka un-
tuk ke' elamatan. Kasih karunia yang umum juga memberikan kesat iggupan
kepada orang berdosa untuk memberikan tanggapan yang berkenan kepada
Allah. vlelalui kasih karunia Allah memungkinkan semua manusia rn cndapat
keselar iatan.

3 Bacalah Roma 2: I-II. Yang mana dari ayat -ayat ini menyatakan ball' \ a kasih
karum, Allah berhubungan dengan keselamatan?

Kita telah melihat bahwa kasih karunia yang umum memu-i rkinkan
manusia memberi tanggapan yang berkenan kepada Allah. Akan tetapi, kasih
karunia Allah yang menyelamatkan itulah yang membawa orang kepada Kristus
(Yohanes 6:44), membaharui hati mereka, dan membebaskan mereka d, ri dosa.
Kasih karunia Allah yang menyelamatkan secara khusus dinyatakan c i dalam
Kristus. Dalam catatan Injilnya, Yohanes berkata bahwa "kasih kan.nia dan
kebenaran datang oleh Yesus Kristus" (Yohanes 1:17). Ini tidak berarti bahwa
tidak a.la kasih karunia yang menyelamatkan sebelum Kristus datang Semua
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orang saleh Perjanjian Lama telah diselamatkan, artinya diterima di hadapan
Allah berdasarkan iman mereka kepada persediaan Allah, termasuk ketaatan
kepada hukum-hukum-Nya. Yang dimaksudkan Yohanes hanyalah bahwa
Kristus merupakan penyataan sempurna kasih karunia yang menyelamatkan,
dan. sejak kedatangan-Nya kasih karunia yang menyelamatkan hanya dapat
diterima melalui Dia.

4 Bacalah Ibrani 1: 1-2. Bagaimana pikiran yang dinyatakan dalam ayat-ayat
ini berhubungan dengan Yohanes 1: 16-17? Tulislah jawaban saudara dalam
buku catatan bila saudara memerlukan tempat lebih banyak.

5 Tulislah angka 1) di depan tiap pernyataan di bawah ini yang menjadi con-
toh kasih karunia umum, dan 2) untuk contoh kasih karunia khusus.

oo .. a Matahari bersinar bagi orang yang jahat dan orang
yang baik juga.

b Orang berdosa ditarik kepada Allah.

c Keadaan-keadaan yang ada memungkinkan manusia
untuk memberi tanggapan yang berkenan kepada
Allah .

1) Kasih karunia
umum

2) Kasih karunia
khusus

.... d Berkat-berkat jasmani ini diberikan kepada semua
orang.

oo oo e Manusia diberi kesanggupan untuk menanggapi
panggilan Allah dan dibebaskan dari dosa.

Kasih Karunia dalam Alkitab

Tujuan 3. Menghargai pentingnya kasih karunia dalam Alkitab dengan
memperhatikan betapa seringnya kata itu dipakai dalam Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru.

Kata yang diterjemahkan sebagai kasih karunia dipakai 166 kali dalam
Alkitab. Kata itu dipakai 38 kali dalam Perjanjian Lama dan 128 kali dalam
Perjanjian Baru. Kasih karunia paling sering digunakan berhubungan dengan
Allah, karena pada dasarnya la pengasih dan penyayang (Yunus 4:2). Allah
menyatakan kasih karunia-Nya dalam: 1) memberikan hal-hal yang baik kepada
semua manusia (Matius 5:45), 2) menginginkan agar semua manusia
diselamatkan (II Petrus 3:9),3) menawarkan kekayaan-Nya kepada orang per-
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eaya (II Korintus 8:9), dan 4) memelihara orang Kristen selama masa K .sukaran
(I Petr ,IS 5:6-10). Dan sebagaimana yang ditekankan Paulus dalam Roma 5:20,
kasih karunia Allah itu tidak terbatas. Kasih karunia itu cukup unu k semua
keperluan yang dibawa orang berdosa ke salib Kristus, bahkan be lebihan.
Perseciaannya sangat banyak.

6 Ka- ih karunia dipakai dalam Perjanjian Lama, tetapi lebih menonj .-l dalam
Perjanjian Baru, sebab
a) kasih karunia Allah berubah dari masa ke masa.
b) Yesus menyatakan kasih karunia dengan lebih sempurna dalam P :-janjian

Balu.
c) Pel ianjian Lama menekankan hukuman, sedangkan Perjanjian Ba ru hanya

menekankan kemerdekaan.

7 Un' uk melihat betapa seringnya kata kasih karunia dipakai dalam SI rat-surat
Kirim-u (semua kitab Perjanjian Baru dari Roma sampai Yudas), lihatlah pasal
pertar.ia setiap Surat Kiriman. Dalam berapa surat saudara menju 1 pai kata
kasih «arunia pada bagian permulaan nya?

8 Sekarang periksalah ayat-ayat terakhir setiap Surat Kiriman itu Berapa
banyax di antaranya yang TIDAK berakhir dengan kata kasih karunia?
Sebut kanlah Surat-surat itu.

9 Ka' ih karunia disebut di seluruh Alkitab, tetapi dalam Perjanjian Haru kata
kasih karunia disebut
a) kir.i-kira dua kali lebih banyak dari yang disebut dalam Perjanj sn Lama.
b) hampir 4 kali lebih banyak dari yang disebut dalam Perjanjian .ama,

Apakah saudara perhatikan pada akhir Surat-surat Kiriman bar wa kasih
karunia dihubungkan dengan Yesus Kristus? Mungkin saudara telah n.enyadari
bahw. I kasih karunia sangat penting dalam ajaran-ajaran Perjanjiar 3am dan
bahwa Kristus adalah pernyataan kasih karunia Allah yang paling ',t mpurna.
Sesungguhnya, oleh kasih karunia-Nya hati kita tertarik kepada Allah.

Perhatikanlah kisah Tigranes, seorang raja yang sangat ber kuasa di
Armenia, yang akhirnya ditawan oleh bala tentara Roma yang r ienyerbu
negen nya. Raja yang kalah ini, istrinya, dan semua anaknya dibawa menghadap
pangl ma bala tentara itu untuk dijatuhi hukuman mati. Tigranes :atuh ter-
sungk ur di depan panglima yang menang itu dan memohon ager nyawa
keluai ganya diselamatkan. la memohon, "Perbuatlah apa yang Tus.n kehen-
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daki terhadap diri saya, tetapi selamatkanlah istri dan anak-anak saya." Per-
mohonannya menyentuh hati jenderal Romawi sehingga ia membebaskan
seluruh keluarganya. Ketika Tigranes dan keluarganya meninggalkan
perkemahan tentara Romawi, raja yang berterima kasih ini berpaling kepada
istrinya dan berkata, "Apakah pendapatmu mengenai jenderal Romawi itu?"
Istrinya menjawab, . 'Saya sama sekali tidak melihat dia." Suaminya berseru,
"Engkau berdiri di hadapannya. Di manakah matamu?" Istrinya berkata,
"Mataku hanya memandang orang yang bersedia mati karena kami. Aku tak
melihat orang lain." Ketika kita memandang keselamatan Allah dan salib, kita
melihat Yesus saja. Dia yang bersedia mati karena kita. Kematian Kristus adalah
pernyataan yang terbesar akan kasih karunia Allah.

KESELAMATAN ADALAH HASIL DARI KARYA PENDAMAIAN
KRISTUS

Tujuan 4. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menguraikan hubungan an-
tara dosa-dosa manusia dan pendamaian.

Jika kita hendak mengerti sifat keselamatan, kita harus mempertimbangkan
pendamaian. Pendamaian adalah suatu kata yang mengemukakan gagasan ten-
tang musuh-musuh yang dikumpulkan bersama-sama untuk berdamai. Kata
ini menunjuk kepada perukunan kembali, perubahan dari keadaan permusuhan
kepada keadaan persahabatan. Dalam keselamatan kata ini berbicara tentang
tindakan yang mendamaikan atau mengembalikan orang berdosa kepada Allah.
Arti lain dan pendamaian ialah membatalkan atau menutupi. Sebagai hasil kor-
ban penderitaan dan kematian Kristus, dosa-dosa manusia ditutupi oleh darah-
Nya dan hukuman atas dosa mereka dibatalkan.

Untuk dapat mengerti sepenuhnya pentingnya pendamaian dan tempat-
nya dalam rencana keselamatan, pikirkanlah kejadian berikut ini. Seorang ayah
dan anaknya bertengkar dengan sengit sekali. Sebagai akibatnya, anak laki-
laki itu meninggalkan rumah orang tuanya, dan bersumpah bahwa ia takkan
kembali selama ayahnya masih hidup. Ibunya sedih sekali karena ia mengasihi
suami dan anaknya. Berbulan-bulan kemudian sang anak mendapat berita yang
mendesak dia agar pulang ke rumah karena ibunya sakit keras dan tak ada
harapan hidup lebih lama. Ketika sang anak memasuki kamar rumah sakit,
ia melihat ibunya yang pucat dan sangat kurus terbaring di tempat tidur. Ayah
dan anak itu tanpa sepatah kata memandang orang yang mereka kasihi, dengan
mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat. Dengan tenaganya yang terakhir sang



22 HIDUP DALAM KRISTUS
-----------------------. ----

ibu me igulurkan tangannya yang satu dan memegang tangan sang ayah dengan
tangannya yang satu lagi ia memegang tangan anaknya. Sebagai tindak ln kasih
yang terakhir, ia mendekatkan tangan ayah dan anak itu di dadanya ... pada
waktu a menghembuskan nafas yang terakhir.

Kematian Kristus di salib adalah sarana yang mempersatukan All th yang
kudus dengan manusia yang berdosa. Melalui salib kita memperoleh pencamaian
karena .Iosa-dosa; yaitu, dosa telah ditutupi oleh kematian seorang pe'!gganti,
hukuman telah dilaksanakan, dan Allah serta manusia telah dipersat ukan.

10 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR yang nenun-
jukkan hubungan antara dosa-dosa manusia dan karya pendamaian Kristus.
a Dosa kita telah memisahkan kita dari Allah, tetapi pendamaian mem ilihkan

hubungan itu.
b Dosa berarti ketidaktaatan, yang memisahkan Allah dan manusia, teti .pi pen-

damaian menutupi dosa dan melenyapkan penyebab pemisahan.
c Dosa-dosa manusia, meskipun berat, tetapi tidak membawa mai t: pen-

damuian adalah sarana yang menunjukkan niat baik manusia, meskipun ia
tidak mau, atau tidak dapat, hidup taat kepada hukum Allah.

Perluny a Pendamaian

Tujuan 5. Mengenali mengapa pendamaian dibutuhkan.

Ad.i orang yang mungkin bertanya-tanya mengapa Allah tidak memiiarkan
manusia di dalam dosanya, atau, jika tidak, menyatakan saja bahwa nereka
adalah «rang baik dan menjadikan mereka orang jujur. Akan tetapi, Firman
Allah menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan pengasih dan juga benar.
Allah tdak menginginkan seorang pun binasa, tetapi Ia juga tidak dapat
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memaafkan kesalahan manusia atau menerima mereka di dalam dosa mereka.
Oleh sebab itu, agar dapat mengembalikan manusia kepada diri-Nya, Allah
menyediakan suatu jalan keluar melalui pendamaian. Jalan keluar ini terdapat
dalam oknum dan pekerjaan Yesus Kristus. Dalam Kristus semua syarat
kebenaran dipenuhi, baik di dalam kehidupan-Nya karena Ia menggenapi Taurat
secara sempurna sebagai pengganti kita dan di dalam kematian-Nya karena Ia
mati di bawah hukuman Taurat yang telah dilanggar.

Dalam pendamaian, maksud keadilan yang sempurna dan kasih ilahi telah
terlaksana. Manusia dibebaskan dari kuasa dan kesalahan dosa dan dikem-
balikan kepada persekutuan dengan Allah.

Perlunya pendamaian ini dengan jelas ditunjukkan dalam Kitab Suci. Per-
tama, kekudusan Allah tidak dapat mengabaikan dosa (Keluaran 34:6-7; Roma
3:25-26). Dosa harus ditutupi, dihapuskan. Kedua, hukum Allah, yang mencer-
minkan sifat-Nya, mendorong Dia untuk menuntut penebusan orang berdosa
(Ulangan 27:26). Selanjutnya, kebenaran Allah menuntut pendamaian (Bilangan
23:19; Roma 3:4). Allah dengan jelas telah berfirman kepada Adam dan Hawa
bahwa mereka akan mati jika mereka tidak menaati perintah-perintah-Nya.
(Bandingkan Kejadian 2: 16-17 dengan Yehezkiel 18:4 dan Roma 6:23.) Keju-
juran Allah menuntut agar Ia mempertahankan firman-Nya dan meminta supaya
hukuman ini dilaksanakan pada pihak yang melanggar atau pengganti mereka.
Dan akhirnya, pengorbanan yang sangat besar itu menyarankan bahwa pen-
damaian perlu diadakan. Tentu saja, Allah tidak menghendaki kematian Anak-
Nya jika memang tidak diperlukan (Lukas 24:26; Ibrani 2: 10; 9:22-23).

11 Bacalah ayat-ayat Firman Allah di atas tadi yang ada hubungannya dengan
perlunya pendamaian. Menurut saudara, ayat manakah yang paling menolong
untuk memperoleh pengertian mengapa pendamaian diperlukan karena sifat
Allah?

12 Pernyataan atau gabungan pernyataan manakah yang menjelaskan mengapa
pendamaian itu perlu?
a) Kekudusan, keadilan, dan kejujuran Allah menuntut pendamaian karena

dosa.
b) Harga yang mahal menyatakan bahwa pendamaian itu perlu.
c) Hukum Allah, yang mencerminkan sifat Allah, mendorong Allah untuk

menuntut penebusan karena dosa.
d) Semua penjelasan di atas menerangkan mengapa pendamaian itu perlu.



24 HIDUP DALAM KRISTUS

Ajarar Alkitab tentang Pendamaian

Tujuar 6. Mengenali pernyataan-pernyataan yang mengemukakan ajaran
Alkitab tentang pendamaian.

A kitab mengajarkan bahwa manusia jatuh dalam dosa karena
ketidak taatan, dan bahwa Kristus, karena ketaatan, sebagai penggan t i orang
berdosa telah menanggung hukuman yang didatangkan orang beni isa atas
dirinya sendiri (Roma 5:12-19). Ini berarti bahwa Kristus mati sebagai peng-
ganti kita - Ia mati menggantikan kita. Korban karena dora yang
dipersembahkan-Nya telah menyebabkan Allah berkenan kepada ki ta. Per-
buatan menanggung hukuman karena dosa-dosa kita dan mati sebag ii peng-
ganti k .ta disebut sebagai penggantian secara hukum.

Pe nggantian secara hukum yang dilakukan Kristus adalah dasa ajaran
Alkital mengenai pendamaian. Dalam Yesaya 53:5-6 kita baca:

Teapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh
karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
diumpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi semb lho Kita
sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan Iya sen-
diri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita s .kalian.

Ayat-as at ini (dan juga 53:4) secara jelas mengajarkan pendamaian deng an jalan
penggantian.

Ye-us berkata mengenai diri-Nya, "Karena Anak Manusia juga datang
bukan i.ntuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-
Nya rnenjadi tebusan bagi banyak orang" (Markus 10:45). Dalam Galatia 3: 13
rasul P aulus menulis bahwa "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum
Taurat jeng an jalan menjadi kutuk karena kita." Perkataan ini hany oi dapat
diartikan bahwa Kristus, yang tidak berdosa itu, menanggung atas ciri-Nya
hukuman yang sebenarnya harus ditanggung oleh orang-orang berdosa Dalam
Roma ~,21-26, Paulus menulis panjang lebar tentang pokok ini. Ia menandaskan
bahwa pendamaian melalui kematian Kristus menunjukkan bahwa Allal adalah
adil dali juga murah hati.

13 Tandailah tiap pernyataan yang BENAR di bawah ini, yang men; 'arakan
ajaran \lkitab tentang pendamaian.
a Karna ketidaktaatannya, manusia seharusnya menanggung hukurr an atas

dosa
b Karena ketaatan-Nya, Kristus telah menanggung hukuman bagi semua

man us-ia.
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c Kristus terlebih dahulu mati untuk dosa-Nya sendiri dan kemudian untuk
dosa orang-orang lain.

d Kristus mati sebagai pengganti karena dosa-dosa semua umat manusia.
e Kristus datang ke dunia untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan

karena dosa manusia.

Segi-segi Pendamaian

Tujuan 6. Mengenali definisi-definisi dari lima segi pendamaian.

Bila kita berbicara mengenai segi-segi pendamaian, kita hanya mengakui
fakta bahwa tidak satu istilah pun yang dapat mencakup dan menerangkan
seluruh kebesaran karya pendamaian. Istilah-istilah berikut ini diberikan un-
tuk menolong saudara benar-benar mengerti karya keselamatan yang dilakukan
oleh Kristus.

Ketaatan. Dari berbagai segi pendamaian, maka segi yang paling
menyatukan seluruh konsepsi itu adalah ketaatan Kristus. Karena ini merupakan
segi umum yang menjadi tempat bergantung semua lainnya, maka pertama-
tama kita akan membicarakannya.

Ketika menyediakan keselamatan bagi kita, Kristus dengan patuh menjadi
korban karena kita. la tidak mengambil status-Nya yang sah, yaitu kesetaraan
dengan Allah, tetapi dengan rela la mengambil rupa seorang hamba (Filipi
2:7-8). Jadi, untuk sementara waktu la harus hidup dalam keadaan serba ter-
batas sama seperti kita (Ibrani 2:14). Yohanes menerangkan hal ini dengan
mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita"
(Yohanes 1:14) - sebagai seorang manusia. Lukas mengisahkan bahwa selama
masa muda-Nya Yesus taat kepada orang tua-Nya (Lukas 2:51). Dan Yesus
sendiri memberi kesaksian bahwa tugas-Nya di dunia ialah dengan taat
melakukan kehendak Allah (Yohanes 6:38).

Sebagai Anak Manusia, Kristus taat pada tuntutan-tuntutan hukum Taurat.
Ia menaati hukum sipil sebagai seorang kelahiran Yahudi dan mematuhi hukum
upacara juga. Ia juga menaati hukum moral, takut kepada Allah dan menaati
hukum-hukum-Nya. Lagi pula, Ia tunduk kepada semua hukuman yang
diakibatkan ketidaktaatan manusia kepada hukum Allah.
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14 Lngkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR di be wah ini.
a Dal I diskusi kita mengenai pendamaian sampai saat ini, kita dapat nenyim-

pulxan bahwa kata pendamaian meliputi sejumlah konsepsi (ide; penting
sehubungan dengan karya Kristus yang menyelamatkan.

b Seg umum pendamaian yang mendasari semua aspek lainnya ialah} etaatan.
C Cal toh ketaatan Yesus terutama berhubungan dengan pelayanan-Ny 1, bukan

den zan kehidupan pribadi-Nya sehari-hari.

SI lain dari segi umum pendamaian, yaitu ketaatan, ada empat istila 1 khusus
yang n enerangkan apa yang dilakukan Allah dalam kematian Kristus: Korban,
korban perdamaian, pendamaian, dan penebusan. Setiap istilah mene rangkan
persed aan Allah yang memenuhi suatu keperluan khusus orang berdo. a. Kata-
kata ii I terutama penting sebab semuanya dipakai dalam Perjanjiar Baru.

K( rban. Istilah ini mempunyai arti luas dan mencakup segala sesuatu yang
dilakuk an Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Kort an-Nya
menutu "'i dosa-dosa manusia dan ditujukan kepada kebutuhan yang dia] ibatkan
oleh ke-alahan kita. Paulus berkata kepada kita bahwa "Kristus Yt~WSjuga
telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai
persemnahan dan korban yang harum bagi Allah" (Efesus 5:2). Perjani ln Baru
sangat. das dalam pemakaian istilah-istilah korban untuk menguraikai l kema-
tian Kr.stus. Ketika Kitab Suci menggambarkan Yesus sebagai Anak Domba
Allah, r-rengatakan bahwa darah-Nya menyucikan dari semua dosa, dan menga-
jarkan bahwa Ia mati karena dosa-dosa kita, kita melihat dengan jelas bahwa
kematian Kristus benar-benar suatu korban karena dosa (Yohanes 1:29);
I Yohanes 1:7-9; I Korintus 15:3). Kematian-Nya diterangkan sebaga kema-
tian karena dosa, sebagai menanggung dosa (II Korintus 5:21). Allah men iadikan
Dia suatu korban karena dosa (Yesaya 53:10). Ia telah membayar hutang yang
tidak dapat kita bayar, dan menghapuskan masa silam yang tak dapat kita
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hapuskan. Ialah korban kita, karena kematian-Nya dinyatakan sebagai suatu
tindakan penyerahan diri yang sempurna (Ibrani 9:14; Efesus 5:2). Korban-Nya
yang satu-satunya itu sudah cukup untuk memalingkan murka Allah dan untuk
menyingkirkan semua rintangan antara Allah dan manusia (Ibrani 928; I Petrus
3:18) yang menghalangi persekutuan.

15 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR mengenai korban
Kristus.
a Korban itu menutupi dosa-dosa manusia.
b Pengorbanan nyawa-Nya telah memungkinkan setidak-tidaknya

penyelamatan beberapa orang.
e Korban adalah suatu upaya memalingkan murka Allah.
d Korban Kristus dipersembahkan atas dasar sekali untuk selama-lamanya.
e Kematian Kristus bukan pembunuhan, melainkan pengorbanan. Ia

melaksanakan kehendak Allah agar mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa
manusia dan memperdamaikan orang berdosa dengan Allah.

Korban Pendamaian. Korban pendamaian memenuhi keperluan yang tim-
bul akibat murka Allah. Mendamaikan berarti menenangkan (memuaskan tun-
tutan) kemarahan Allah yang benar melalui suatu korban pendamaian. Kristus
digambarkan sebagai korban pendamaian seperti itu (Roma 3:25; I Yohanes
2:2; 4: 10). Ide tentang kemarahan Allah ditemukan di seluruh Alkitab, tetapi
teristimewa dalam Perjanjian Lama. Hal ini menekankan betapa gawatnya dosa.
Melalui penderitaan Yesus Kristus, Pengganti yang mengerjakan pendamaian
bagi orang berdosa, kemarahan ilahi ditenangkan (diredakan) dan sebagai akibat
korban pendamaian ini hukuman atas dosa tidak ditanggungkan lagi kepada
orang berdosa.

Karena ada orang yang salah mengerti kasih Allah, mereka menolak ide
mengenai kemarahan Allah. Tetapi kemarahan Allah tidak seperti kemarahan
manusia. Kita menjadi marah karena kita telah disakiti atau tersinggung, dan
karena ledakan kemarahan yang tiba-tiba kita ingin membalas. Tetapi
kemarahan Allah ada hubungan dengan pengadilan dan ditujukan terhadap dosa
dan orang berdosa. Allah tidak menjadi marah karena hilang sabar-Nya.

16 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a Murka (kemarahan) Allah bukanlah ledakan kemarahan yang tak terken-

dalikan, tetapi adalah kemarahan yang tetap menyala-nyala terhadap dosa.
b Gagasan yang dikemukakan oleh kata korban pendamaian ialah

menenangkan (meredakan) seorang.
e Korban pendamaian melenyapkan rasa ketidaksenangan ilahi, yang

diakibatkan oleh dosa, dengan menghukum tiap-tiap orang berdosa.
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pt ndamaian. Pendamaian (perukunan kembali) memenuhi keperh, an yang
timbul karena terpisahnya Allah dari manusia yang berdosa. Alkitab
menga' akan bahwa orang-orang berdosa adalah seteru Allah (Roma ;:10-11;
Kolose I :21; Yakobus 4:4). Putusnya hubungan antara Allah dan manusia
disebal kan oleh dosa manusia (Yesaya 59:2). Tetapi Kristus mat untuk
menghapus dosa-dosa kita yang menyebabkan permusuhan dan per] usahan,
Ketika nemulihkan persekutuan antara Allah dan manusia, Allah yang n iengam-
bil laru kah pertama untuk menyelesaikan persoalannya, "Kristus tel ih mati
untuk l.ita, ketika kita masih berdosa" (Roma 5:8) dan "Allah mendamaikan
dunia .tengan diri-Nya oleh Kristus" (II Korintus 5:19). Jadi, penc amaian
menun uk kepada penyelesaian perselisihan antara Allah dan manus a.

17 Apakah saudara pernah berbuat dosa terhadap atau menyakiti hati seorang
teman dekat dan kemudian diperdamaikan dengan dia? Bagaimanakah pera-
saan sa idara? Bagaimana pula perasaannya? Sekarang bacalah Lukas 1= asal15.
Apakal yang saudara pelajari dari pasal ini tentang perasaan Allah? Js wablah
pertan )aan ini dalam buku catatan saudara.

Pe nebusan. Penebusan memenuhi kebutuhan yang timbul karena perham-
baan manusia kepada dosa. Penebusan berbicara tentang kelepasan I lari ke-
jahatan tertentu dengan jalan membayar harganya. Agar supaya kita dibebaskan
dari do' a dan hukumannya, suatu harga telah dibayar. Harga itulah kl matian
Juruselamat kita yang mengerjakan pendamaian. Penulis kitab Ibrani
menyat.ikan bahwa "Ia telah mati untuk menebus" (Ibrani 9: 15) untuk
membebaskan kita dari dosa dan Iblis. Juga, "Kristus telah menebus ~ita dari
kutuk ti ukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita" (Galai i~3: 13).
Tanpa I, elepasan dari kutuk ini kita tidak akan memperoleh keselamatan, Di
sampinj: kelepasan dari kutuk Taurat, kita pun telah dibebaskan dari 1= erham-
baan ke.iada Taurat, dan dari melaksanakan hukum Taurat sebagai suar 1 syarat
untuk c.rterima Allah.

---------=:.--
~--~~~

l===-==-=---~- - --~~------- --' .r--
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18 Cocokkanlah tiap keperluan atau keterangan di sebelah kiri dengan segi
pendamaian yang tepat di sebelah kanan yang memenuhi keperluan itu atau
melengkapi gagasannya.

a Berbicara tentang meredakan murka Allah.

b Menutupi kesalahan manusia dan mengadakan pen-
damaian bagi dosa.

c Menyelesaikan perselisihan antara Allah dan kita.

d Mendapatkan kelepasan dari perhambaan dengan
jalan pembayaran harganya.

.... e Segi satu-satunya yang mendasari dan menyatukan
semua segi lainnya.

1) Ketaatan
Kristus

2) Korban
3) Korban

Pendamaian
4) Pendamaian
5) Penebusan

Luasnya Pendamaian

Tujuan 8. Menguraikan luasnya pendamaian.

Apabila kita membicarakan luasnya pendamaian, kita harus memikirkan
pertanyaan-pertanyaan ini: Apakah Allah bermaksud agar Yesus mati untuk
semua manusia? Ataukah Ia bermaksud agar Kristus mati untuk beberapa orang
pilihan saja?

19 Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut ini: I Timotius 2:4,6; 4: la; Ibrani 2:9;
II Petrus 3:9; I Yohanes 2:2. Dengan kata-kata saudara sendiri sebutkanlah
tema ayat-ayat tersebut dan ceritakanlah bagaimana tema ini mempengaruhi
pandangan kita tentang luasnya pendamaian. Pakailah buku catatan saudara.

Kegunaan pendamaian tidak terbatas, tetapi penerapannya terbatas. Kema-
tian Kristus yang mengerjakan pendamaian cukup untuk semua orang, tetapi
hanya berdayaguna bagi mereka yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah
akan (seluruh) dunia (umat manusia) ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-
Nya untuk menyediakan keselamatan, tetapi seperti yang akan kita lihat dalam
salah satu pelajaran berikut, setiap orang harus menanggapi persediaan Allah
(Yohanes 3: 16).

KESELAMATAN MEMENUHI KEPERLUAN-KEPERLUAN MANUSIA

Salah satu alasan dasar untuk belajar tentang keselamatan ialah bahwa
keselamatan memenuhi keperluan-keperluan manusia. Tanggung jawab kita
sebagai orang Kristen ialah membagikan kabar baik ini kepada semua manusia.
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Akan tetapi, jika kita hendak menjadi efektif dalam menunjukkan bagaimana
Kristu-,dapat memenuhi keperluan mereka, kita harus mengetahui apa k .perluan
itu.

Dosa Manusia

Tujuan 9. Beri/ah definisi dosa dan tulislah dua cara dalam mam semua
manusia adalah orang berdosa.

DIJa hal menonjol dalam Alkitab mengenai sifat manusia: dosa manusia
dan keadaannya. Berdosa berarti gagal untuk hidup sesuai dengan hukur 1 Allah,
atau melanggar hukum. Akan tetapi, dosa adalah lebih dari ketidaktaatan. Dosa
adalah memegahkan diri dan meremehkan Allah. Karena kita adalah n iakhluk
yang dapat menimbang dan berpikir, maka kita mengetahui bahwa l ila kita
berbual apa yang tak boleh kita perbuat, atau menjadi apa yang tak bcleh kita
jadi, mika kita bersalah karena telah berbuat dosa.

Seliap orang adalah orang berdosa dalam dua cara. Pertama, ia dil ihirkan
dalam dosa, dan kedua, ia memilih untuk melakukan perbuatan yang berdosa.
Dosa Adam telah dibebankan kepada semua manusia sebab ia adalah kepala
yang mewakili umat manusia (Roma 5:12). Sebab itu, ketika Adam jatuh dalam
dosa, u mat manusia jatuh juga dan semua manusia mewarisi sifat ya ng ber-
dosa, yang mengakibatkan sikap-sikap keras kepala dan pendurhakaan n rhadap
hukum Allah. Tambahan pula, manusia bertanggung jawab atas sem .ia per-
buatan Iosa mereka sendiri (Galatia 5:19-21).

DOSA ADAM DOSA KITA

KEDUANYA DAPAT MENGHUKUM KITA
20 Ber lah definisi dosa dengan kata-kata saudara sendiri, dan tulisk an dua
cara dalam mana semua manusia telah menjadi orang berdosa. 1ulislah
jawabannya dalam buku catatan saudara.
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Keadaan Manusia

Tujuan 10. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar yang menggam-
barkan keadaan manusia dan bagaimana keselamatan memenuhi
keperluan-keperluan mereka.

Akibat dosa manusia ialah perpisahan dari Allah dan dari sesamanya. Oleh
karena perangai dosa yang disebabkan oleh Kejatuhan, manusia menjadi jahat
sama sekali. Setiap bagian dalam perangai mereka telah dipengaruhi: akal, pera-
saan, dan kehendak mereka. Oleh karenanya, mereka sama sekali tidak ber-
daya untuk menyelamatkan diri. Pikiran mereka telah begitu digelapkan oleh
dosa sehingga tidak dapat mengerti hal-hal rohani (I Korintus 2:14). Bagi mereka
hal-hal rohani adalah kebodohan. Dan karena mereka tidak memiliki pandangan
rohani, mereka tidak dapat mengerti kebenaran dari perkara-perkara Allah.
Pikiran manusiawi mereka tidak dapat mengerti hal-hal tersebut; mereka
memerlukan penjelasan yang hanya dapat diberikan melalui pekerjaan Roh
Kudus.

Kehendak manusia terbelenggu dalam perhambaan kepada dosa. Paulus
berkata bahwa hal ini terjadi, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan
terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini memang
tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin
berkenan kepada Allah" (Roma 8:7,8). Kita dapat menarik beberapa kesim-
pulan dari fakta ini:

1. Orang yang telah jatuh tidak dapat berpikir, menginginkan atau
melakukan hal-hal yang benar-benar baik.

2. Mungkin sekali-sekali mereka dapat melakukan perbuatan baik karena
hasil karunia yang umum.

3. Kemampuan mereka untuk memilih dan bertindak dibatasi oleh perham-
baan kepada dosa (Roma 6: 17,20).

4. Kelepasan satu-satunya dari perhambaan kepada dosa ini ialah kasih
karunia Allah yang menebus.

Sungguh menggembirakan untuk mengetahui bahwa kehendak manusia
bebas untuk berpaling kepada Allah, untuk bertobat dan percaya. Inilah ajaran
Alkitab.
21 Bacalah Matius 3:2; 18:3; Lukas 13:3,5; Yohanes 6:29; Kisah 2:38; 3:19.
Apakah yang diterangkan oleh ayat-ayat ini mengenai kebebasan seseorang?
Tulislah jawaban saudara dalam buku catatan.

Jadi, kita melihat bahwa orang berdosa diperintahkan untuk bertobat. Dan
jikalau mereka tidak bebas untuk menanggapi perintah ini, maka perintah
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terseb Jt menjadi tak berarti atau tak memiliki kekuatan. Dengan per olongan
Allah, manusia dapat berkehendak dan bertindak sesuai dengan tuj lan baik
Allah: bertobat dari dosa mereka, percaya kepada Yesus, dan n enerima
keselamatan-Nya (Filipi 2:12,13). Keselamatan melalui Kristus adalah cara
penyelesaian satu-satunya bagi dosa manusia.

22 Pi ihlah pernyataan yang BENAR yang menunjukkan keadaan manusia
dan b.igaimana keselamatan memenuhi keperluannya.
a Ma-alah dosa ialah bahwa dosa mempengaruhi pikiran manusia, da I dengan

den I ikian cenderung untuk merusak pemikirannya, dan lambat laun merusak
selu ruh kehidupannya.

b Aki oat dosa ialah perpisahan dari Allah dan sesama manusia.
c DOf a telah mempengaruhi setiap bagian manusia sehingga dalam keadaan

alaminya ia jahat sama sekali: akalnya, perasaannya, dan kehendaknya.
d Kes elamatan memberikan sifat baru dan memulihkan kemampuar dan ke-

ing} lan untuk hidup sesuai dengan hukum Allah.
e Keli pasan satu-satunya dari dosa ialah maksud setiap orang yang m enyadari

keb ituhannya untuk bertobat dari dosa dan percaya kepada Tul an.

soal-soal untuk menguji diri

St sudah saudara meninjau pelajaran ini kembali, kerjakanlah soal-soal ini.
Kemut: ian bandingkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang terda oat pada
akhir luku. Tinjaulah kembali tiap soal yang jawabannya salah.

I Keselamatan bersumber dari kasih karunia Allah. Yang manal ah dari
pernyr-taan-pernyataan berikut ini yang BENAR tentang kasih karu nia?
a Kas h karunia dapat diartikan sebagai ungkapan kasih Allah tanp a alasan

yanz nyata kepada manusia yang tak pantas menerimanya.
b Dikatakan secara sederhana, kasih karunia ialah kemurahan yang tidak layak

kita terima.
c Kas I h karunia ialah kemurahan Allah yang mengabaikan dosa.
d Kas h karunia Allah tidak membiarkan dosa. Sebaliknya, kasih karunia

mer yediakan jalan untuk menghapus dosa.
eKasuh karunia yang umum adalah kasih karunia yang dimiliki semua) nanusia,

yanu membawa mereka kepada keselamatan.
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2 Keselamatan adalah hasil dari karya pendamaian Kristus. Yang manakah
dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang BENAR tentang pendamaian?
a Pendamaian perlu karena kesucian Allah dan keadaan dosa manusia

menuntutnya.
b Tema pusat pendamaian ialah hai menyembunyikan atau mengabaikan dosa.
e Dalam pendamaian termasuk hal mempersatukan pihak-pihak yang

bermusuhan.
d Penggantian secara hukum terutama menunjuk kepada hukuman yang di-

jalani karena dosa manusia melalui seorang pengganti sebagai korban, yakni
Yesus Kristus.

e Korban pendamaian adalah suatu istilah yang menunjuk kepada
menenangkan hati (meredakan) seorang yang marah.

f Satu-satunya segi pendamaian yang paling menyatukan seluruh ide ini ialah
korban.

g Pendamaian cukup untuk keselamatan semua manusia, tetapi terbatas bagi
orang-orang yang percaya saja.

3 Keselamatan memenuhi keperluan manusia. Lingkarilah huruf di depan per-
nyataan yang BENAR yang berhubungan dengan dosa dan keadaan manusia.
a Dosa meliputi kegagalan untuk hidup sesuai hukum Allah dan melanggar

hukum itu.
b Menurut Alkitab, manusia tidak ada bagian atau sangkut paut dengan dosa

Adam.
e Dosa menyebabkan manusia merasa "mampu berdiri sendiri" dan "penuh

penghinaan terhadap Allah".
d Keadaan manusia ialah bahwa ia terpisah dari Allah karena dosa dan ia jahat

semata-mata; karena itu, jalan ke luar satu-satunya bagi manusia ialah
keselamatan melalui Yesus Kristus.

e Persoalan manusia sangat besar, karena ia adalah korban takdir. Ia tidak
dapat kembali kepada Allah dengan kehendaknya sendiri, karena ia hanya
dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah.

f Banyak kali Alkitab memerintahkan kita untuk bertobat. Perintah-perintah
ini memberitahukan bahwa manusia tidak diperintah oleh nasib yang tidak
pasti. Manusia sanggup kembali kepada Allah pada waktu Roh Allah menarik
dia.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

J a waban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam uraian pasal tidak j berikan
dalam -usunan yang betul, supaya saudara tidak akan melihat jawaban untuk
pertan '.aan yang berikut sebelum waktunya. Carilah nomor jawab 10 yang
saudara perlukan dan jangan melihat jawaban yang lain.

12 d) 'iemua penjelasan di atas menerangkan mengapa pendamaian u u perlu.

1 Jawaban saudara. Barangkali saudara mengatakan bahwa kasih karunia
adalah kemurahan yang diterima tanpa bekerja. Atas dasar kasih karunia
ini Allah mengaruniakan pengampunan kepada orang-orang yar g tidak
lay lk menerimanya.

13 a Henar
b Ilenar
C -alah

d Benar
e Benar

2 Ay.st 45 memberi contoh kasih karunia yang umum.

14 a Benar
b Benar
c ~,alah

3 Ayat 4 menunjukkan bahwa kebaikan hati Allah itulah yang membawa
orang kepada pertobatan.

15 a Benar
b ~"alah
C Benar

d Benar
e Benar

4 Per anjian Lama memberi penyataan sebagian tentang Allah. Per I anj ian
Bar l memberi penyataan yang lebih lengkap tentang Allah di dalam Yesus,
yane oleh-Nya kita telah menerima penyataan penuh tentang kasih 1arunia
Allah.

16 a Benar
b Benar
c Salah

5 al, Kasih karunia umum
b 2 I Kasih karunia khusus
c 1, Kasih karunia umum

d 1) Kasih karunia umum
e 2) Kasih karunia khusus
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17 Jawaban saudara. Kita pelajari bahwa Allah sangat bersukacita apabila kita
kembali kepada-Nya.

6 b) Yesus menyatakan kasih karunia dengan lebih sempurna dalam Perjan-
jian Baru.

18 a 3) Korban pendamaian
b 2) Korban
c 4) Pendamaian

7 Enam belas.

d 5) Penebusan
e 1) Ketaatan Kristus

19 Jawaban saudara. Jelaslah, Kristus mati karena dosa-dosa seisi dunia. Fakta
Alkitabiah ini meyakinkan kita bahwa persediaan keselamatan Allah tidak
terbatas.

8 Lima. Yakobus, I, II, dan II Yohanes; dan Yudas.

20 Jawaban saudara. Kita telah memperhatikan bahwa dosa adalah kegagalan
untuk mematuhi hukum Allah atau melanggar hukum itu. Dosa adalah
meninggikan diri sendiri dan meremehkan Allah. Dosa berasal dari tabiat
kita yang berdosa, yang kita warisi dari Adam, dan dari perbuatan kita
sendiri yang berdosa.

9 b) hampir empat kali lebih banyak dari yang disebut dalam Perjanjian
Lama.

21 Jawaban saudara. Semuanya ditujukan kepada manusia, serta mendesak
dia untuk berbuat sesuatu. Jika manusia tidak bebas untuk memberi tang-
gapan, maka perintah-perintah menjadi tidak berarti.

10 a Benar
b Benar
eSalah

22 a Salah
b Benar
e Benar
d Benar
e Salah. (Niat yang baik tidak menyelamatkan kita. Tindakan menerima

Yesus adalah mahapenting.)

11 Jawaban saudara. Menurut hemat kami, Roma 3:25,26 sangat menolong
dalam menerangkan perlunya pendamaian berdasarkan sifat Allah. Lukas
24:26 merupakan pernyataan yang sangat tegas tentang soal ini.


