Allah Menyatakan Manusia
Tidak Bersalah: Pembenaran

Pedro adalah seorang anak yang giat, yang sangat mempersuht gurunya
di kel.is. Ia mencoret-coret beberapa halaman kosong dalam buku p.r.-nya
sehingga sulit bagi gurunya untuk memeriksa pekerjaannya. Kemudian tibalah
waktunya ketika diadakan pameran sekolah. Pada hari itu guru merr amerkan
semua pekerjaan para pelajar untuk dilihat oleh orang tua mereka. Pada malam
pamer an sekolah itu, Pedro bersama orang tuanya berkeliling mel hat-lihat
sekolahnya. Ketika mereka sampai di ruang kelasnya, ia hampir tiduk berani
masuk Orang tuanya berjalan duluan, dan ia mendengarkan dengan ce-nas pada
waktu gurunya bercakap-cakap dengan mereka. Akhirnya, ketika ia 1 ak dapat
tahan lebih lama lagi, ia masuk ruang kelas itu dan melihat-lihat pekerjaan yang
dipamerkan.
A langkah kotornya buku p.r.-nya itu! Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan
malu. Akan tetapi, ketika ia melihat bukunya, ia hanya menemukan halamanhalaman yang bersih dan rapi. Semua halaman yang kotor telah dikeluarkan,
Pada waktu orang tuanya berjalan pergi, Pedro menanyakan hal itu kepada
gurum a, seorang wanita Kristen yang saleh. Gurunya menjawab, "C) eh sebab
saya mencintai engkau dan ingin menolong engkau, saya memotor g semua
halam.m yang jelek. Saya ingin berpikir tentang dirimu seolah-olah engxau tidak
pernah berbuat kesalahan."

Pedro sangat terharu oleh jiwa kasih sayang gurunya. Tindakan iya yang
penuh kasih itu mengubah kehidupannya sama sekali. Cerita ini mernt er: suatu
gambaran yang indah tentang kasih Allah ketika Ia mengampuni or ang dan
memperlakukan mereka seakan-akan mereka tidak pernah berbuat dosa. Segi
ini dari keselamatan, yaitu pembenaran, yang akan kita pelajari dalam oasal ini.
158

ikhtisar pasal
Sifat dan Makna Pembenaran
Sumber Pembenaran
Pengalaman Pembenaran

tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:
• Menerangkan bagaimana dalam pembenaran, kebenaran Allah tetap dipertahankan bahkan waktu orang berdosa dinyatakan tidak bersalah.
• Membicarakan sumber pembenaran dalam segi-segi positif dan negatifnya.
• Mempertahankan

pernyataan ini: Manusia dibenarkan oleh iman saja.

• Menghargai kasih karunia Allah yang membenarkan orang berdosa dan
memperhitungkan kebenaran Kristus bagi dirinya.
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pelajaran

1. Bal, alah Roma 3, 4, dan 5 dan Galatia 3. Pasal-pasal ini akan me nberikan
ken-rangan latar belakang yang berguna untuk pelajaran ini.

uraian pasal
SIFAT DAN MAKNA PEMBENARAN
Kita meneruskan
penyelidikan kita tentang kegiatan All: h dalam
keselamatan dengan mempelajari pembenaran. Pertunjukan kasih ka unia dan
kemu: .ihan hati Allah ini berhubungan dengan kedudukan kita di hadapan Dia.
Dalam rangkaian pengalaman keselamatan,
pembaharuan
dan pembenaran
harm dipelajari bersama-sama.
Hal ini perlu karena kedua pengalaman ini terjadi pada waktu yang sama. Ketika Allah oleh Roh-Nya membaharui seorang,
Ia jugi membenarkan dia, menyatakan dia benar dan bebas dari hukuman atas
dosa-dosanya.
Tambahan lagi, Allah memperlakukan
dia seakan-akan dia tak
pemai berbuat dosa. Inilah suatu gambaran yang indah tentang ~asih dan
anuge r ah yang seharusnya menyebabkan kita masing-masing menan ggapinya
dengan pengabdian yang penuh kasih kepada Allah.

Sifatnva
Tujuan

1. Memilih suatu pernyataan yang dengan tepat menjelas (an sifat

pembenaran.
Pr-rtanyaan Ayub, "Masakan manusia benar di hadapan Allah. " (Ayub
9:2), Jan pertanyaan kepala penjara di Filipi, "Tuan-tuan,
apakah yang harus
aku perbuat, supaya aku selamat?" (Kisah 16:30) menimbulkan salah satu dari
pertanvaan yang paling utama dalam hidup ini: Bagaimanakah
seor mg yang
berdosa dapat benar di hadapan Allah dan yakin bahwa ia diterima AI ah? Kita
mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini di dalam Perjanjian Baru, terutama
dalam Surat Kiriman kepada jemaat di Roma, yang menyajikan
rencana
keselamatan secara lengkap. Tema Surat Roma terdapat dalam pas: 1 1, ayat
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16dan 17. Tema itu dapat disimpulkan sebagai berikut: Injil adalah kuasa Allah
bagi keselamatan manusia karena ia menerangkan bagaimana orang-orang berdosa dapat diubah dalam kedudukan dan keadaan sehingga mereka akan benar
di hadapan Allah.
Ayat-ayat Kitab Suci juga mengajar bahwa kebenaran Allah melakukan
dua hal: kebenaran itu menghukum dan menyelamatkan (I Yohanes I :9; Roma
3:24-26). Kebenaran-Nya menuntut hukuman atas dosa. Namun demikian la
menyediakan jalan bagi orang-orang berdosa untuk dinyatakan "Tidak bersalah!" dan tidak lagi berada di bawah hukuman. Persediaan ini dibuat oleh
karya pendamaian yang telah kita pelajari dalam Pasal I.
1 Ingatkah saudara apa artinya korban pendamaian? Jika saudara tidak mengingatnya, kembalilah kepada Pasal I dan pelajarilah kembali dengan singkat.
Kemudian isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat untuk
menyempurnakan definisinya.
Korban Pendamaian memenuhi keperluan yang timbul akibat
Allah. Mendamaikan berarti

Korban Pendamaian

menunjuk kepada karya

pengganti yang mengerjakan

pendamaian bagi orang berdosa, dengan mana dosanya
kemarahan ilahi
ditanggungkan kepada

.

oo

oo

,

dan hukuman atas dosa tidak
..

2 Bacalah Roma 3:21-26 dan tulislah apa pikiran utama dalam bagian itu.

3 Dalam I Yohanes 1:9 kita membaca, "Jika kita mengaku dosa kita, maka
la adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan." Bagaimanakah ayat ini berhubungan
dengan pembicaraan kita mengenai kebenaran Allah dan masalah dosa manusia?

Ayat-ayat dalam Surat Roma dan I Yohanes mengajar bahwa Allah tidak
mengesampingkan norma keadilan ketika la membenarkan orang. KebenaranNya dipertahankan. Untuk waktu yang lama kelihatannya bahwa Allah mem-
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biarkan dosa (Roma 3:25). Akan tetapi karya Kristus di Golgota menunjukkan bahwa Ia tidak membiarkan dosa. Dalam kesabaran Ia hanya menahan
hukuman-Nya
yang benar karena Ia mengetahui dari kekal apa) ang telah
disedi akan oleh kasih-Nya. Kemudian, pada waktu yang tepat, Knst us datang
untuk memperlihatkan bahwa melalui salib itu kebenaran Allah diper tahankan
bahkan waktu orang berdosa yang bersalah dinyatakan
"Tidak bersalah!"
Karena di dalam Kristus orang berdosa yang bertobat menerima ~ebenaran
Kristus dan karenanya ia dinyatakan benar (Roma 3:26).
4 Me milih pernyataan
di bawah ini yang dengan tepat menjelas kan sifat
pembenaran.
a) Pembenaran menunjuk kepada penghukuman dan berbicara tentang tindakan
Allah yang menyatakan bahwa orang-orang yang di dalam Krist IS adalah
bell ar.
b) Pada dasarnya pembenaran adalah tindakan Allah yang menjadtk an orang
benar.
c) Pembenaran
menunjuk kepada penghukuman
orang berdosa pa.la waktu
mC11
eka berdiri di depan takhta Allah.

Maknanya
Tujuan

2. Mengenali makna pembenaran dalam pengalamon kesek matan,

A rti pokok kata pembenaran menunjuk
kepada suatu pe rnyataan
kebenaran. Ini suatu karya obyektif yang terjadi di luar kita. Karya irn tidak
berkenaan dengan keadaan rohani kita (apakah itu dewasa atau tidak :lewasa);
sebali] nya, itu berkenaan dengan kedudukan kita di hadapan Alh h. Jadi,
pembenaran berarti bahwa karena Kristus benar, Allah menyatakan ki a benar.
Ini terjadi ketika oleh iman kita mengalami keselamatan melalui karya pendamai.m Kristus di salib. Karena Kristus, kita berdiri di depan Allal sebagai
orang benar.
Dalarn Perjanjian Lama seorang yang benar dikatakan "sesuai'
dengan
hukum Allah. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru kebenaran Yesu: Kristus
dikenakan pada kita.
5 Ada perbedaan yang penting antara pembenaran dalam Perjanjian
Perjan rian Baru. Bacalah pertama-tama
Keluaran 23:7; Ulangan

L irna dan
2 1; dan
I
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Amsal 17:15. Sekarang bacalah Roma 4: 1-8 dan 5: I-II dan nyatakanlah perbedaannya. Tulislah jawabannya dalam buku catatan saudara.
Ingatlah bahwa karena dosa manusia kehilangan hubungannya yang benar
dengan Allah. Dan sebagai akibatnya, ia menderita karena kesalahan, hukuman

dan perpisahan (Kejadian 3: 1-24). Pembenaran mengembalikan manusia kepada
hubungannya yang benar dengan Allah. Dalam Roma 8 kita melihat apa yang
termasuk dalam pemulihan ini:
1. Ia membuat persediaan bagi peniadaan kesalahan dengan mengenakan
kebenaran Kristus kepada umat manusia, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka!"
(8:33).
2. Ia membuat persediaan bagi peniadaan penghukuman karena ada
pengampunan dosa, "Siapakah yang akan menghukum mereka?"
(Roma 8:34).
3. Ia membuat persediaan bagi peniadaan pemisahan, "Siapakah yang akan
memisahkan kita dari kasih Kristus?" (8:35).
Maka kita melihat bahwa dalam pembenaran sikap Allah terhadap orang
berdosa itu berubah karena perhubungan orang berdosa itu dengan Kristus.
Akan tetapi pembenaran meliputi lebih daripada pengampunan bagi dosa-dosa,
peniadaan pemisahan, dan pemulihan kepada Allah: pembenaran juga menempatkan orang yang bersalah dalam kedudukan orang benar! Perbandingan yang
berikut melukiskan konsep yang penting ini. Seorang penguasa memberi ampun kepada seorang penjahat. Bahkan ia memulihkan hak-haknya yang hilang
sebagai warganegara ketika penjahat itu dihukum. Akan tetapi, ia tidak dapat
mengembalikan penjahat itu kepada kedudukannya yang semula di kalangan
masyarakat, sebagai seorang yang tidak melanggar undang-undang. Sebagai
akibatnya, orang itu tetap dikenal sebagai bekas penjahat. Kebutuhannya yang
terbesar ialah dikembalikan kepada perkenanan dan pergaulan dengan
masyarakat seakan-akan ia tak pernah dihukum karena kejahatan. Karena
hanya dengan jalan demikian ia dapat diterima di dalam masyarakatnya.
Berlawanan dengan itu, bila Allah membenarkan seorang berdosa, Ia
menghapus masa lampau orang berdosa itu dengan segala dosa dan pelanggarannya. Lagi pula, Ia memperlakukan orang itu seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa. Tambahan pula, Ia menyatakannya benar dalam pandanganNya. Akan tetapi, kita harus memperhatikan bahwa pembenaran adalah lebih
daripada suatu pernyataan saja; itu suatu kedudukan yang diterima oleh orang
yang dibenarkan atas dasar korban Kristus. Kebenaran Kristus benar-benar
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diken., kan atau diperhitungkan
kepada orang yang ditebus itu, dan ia dianggap l-euar. Alangkah mulianya pikiran itu! Hanya dalam cara inilah Allah yang
adil .l.ipat membenarkan
orang berdosa. Karena Kristus telah menjadi
kebel hiran bagi orang berdosa (I Korintus 1:30), maka ia, orang berc'osa yang
telah .litebus, ditempatkan
dalam kedudukan
seorang yang benar Hal ini
dimuuukinkan
karena Yesus menanggung segala pelanggaran orang berdosa
diata- .Iiri-Nya sendiri di Golgota, dan dosa-dosa ini dipindahkan kel 'ada-Nya
(II KI' intus 5:21). Seseorang pernah berkata, "Pembenaran
adalah Ir ula-mula
pem h" alan dosa-dosa; kedua, itu adalah penghitungan
kebenaran.
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SALAH
6 Seri purnakanlah kalimat-kalimat
ini dengan mencocokan tiap anak kalimat
(kiri) .rengan kata-kata yang berhubungan dengannya (kanan).
a

[aurat

menuntut

b Upah dosa
c Pengorbanan

Kristus

d ()rang yang percaya
Kristus
.... e Pembenaran
Liakan
f

g

Pembenaran

pada

adalah

tin-

diterima oleh

\tas dasar pembenaran

1) kita dikembalikan
kepada per kenanan
dan persekutuan dengan Alia 1.
2) iman saja.
3) membayar
hukuman
dan IT ernenuhi
tuntutan-tuntutan
Taurat.
4) menerima pengampunan
dO~8.
5) kasih karunia Allah yang curna-cuma
yang olehnya Ia mengampun I Iosa dan
menyatakan
orang berdosa ) ang bertobat itu benar atas dasar kebenaran
Kristus.
6) bahwa hukuman dijalani karen a pelanggaran.
7) menuntut kematian bagi orang yang
melakukan pelanggaran.
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Bacalah surat Paulus yang singkat kepada Filemon dalam Perjanjian Baru.
Pada waktu saudara membaca seluruh surat ini, perhatikanlah apakah saudara
dapat menemui suatu contoh pembenaran.
Apakah saudara perhatikan bahwa dalam ayat 18 Paulus berkata bahwa
jika Onesimus berhutang kepada Filemon, maka Filemon harus menanggungkannya kepada Paulus. Dengan demikian Onesimus akan dibebaskan dari
hutang apapun kepada Filemon. Hak dan hubungan Paulus dengan sahabatnya, Filemon, akan diperhitungkan bagi Onesimus.
7 Lingkarilah huruf di depan pernyataan-pernyataan yang BENAR.
a Pembenaran adalah karya subyektif yang terjadi di dalam diri kita dan
berhubungan dengan keadaan kedewasaan rohani kita.
b Pembenaran adalah suatu karya obyektif yang terjadi di luar diri kita dan
menunjuk kepada suatu pernyataan kebenaran.
c Dalam pembenaran kesalahan orang ditiadakan dengan memperhitungkan
kepada mereka itu kebenaran Kristus.
d Ketika Allah mengampuni orang-orang berdosa, Ia menghapus masa lampau mereka dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka tak pernah berbuat dosa.
Hubungan dengan Taurat

Tujuan 3. Mengenal perbedaan-perbedaan antara maksud-maksud pembenaran
dan Taurat.
Paulus berkata bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah
dengan melakukan apa yang dituntut oleh Taurat (Roma 3:20). Ini bukannya
mencela Taurat, karena ia adalah kudus, benar, dan baik (Roma 7:12). Ini berarti bahwa Taurat tidak diberikan dengan maksud untuk membenarkan manusia,
melainkan untuk menyediakan suatu patokan kebenaran. Taurat telah diberikan
kepada Musa oleh Allah supaya bangsa Israel akan dapat mengerti dengan jelas
mana yang benar dan mana yang salah (Keluaran 20). Perjanjian Lama mencatat sejarah bangsa Yahudi dan ketidaktaatannya yang berulang-ulang kepada
Taurat.
Marilah kita menyelidiki tiga alasan mengapa Taurat tidak dapat
membenarkan seorang manusia. Pertama, Taurat tidak dapat membenarkan
kita karena ia tidak berkuasa untuk mengubah sifat manusia yang lemah dan
berdosa. Taurat dapat menemukan dosa dan mendiagnosa keadaan kita yang
berdosa, tetapi tidak dapat menyediakan jalan keluar yang akan menghilangkan
penyebab dosa. Taurat adalah bagaikan penggaris yang akan mengukur pan-
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jangnvu sepotong kain, tetapi tidak dapat menambah panjangnya. "Ole 1 hukum
Taurat orang mengenal dosa" (Roma 3:20). Bagaikan sebuah cermin, Taurat
dapat menyatakan kerusakan dan kejahatan kita, tetapi tidak dapat menyucikan
kita dal I kenajisan itu. Kita dapat melihat dengan tekun ke dalam cernun sepanjang h.u i, tetapi betapa pun lamanya kita memandang tidak akan membersihkan
muka 'rang kotor. Taurat menunjukkan
kepada kita apa patokan kebenaran
Allah I ~U. Taurat juga menunjukkan
ketidakmampuan
dan kekuran gan kita
dan bauaimana kita gagal memenuhi hukum Allah. Tetapi Taurat tidak dapat
rnengunah kita. Sama seperti imam dan orang Lewi itu membiarkan arung yang
diserau ~ penyamun itu kepada nasibnya, begitulah Taurat membiar lean kita
dalam keadaan tak berpengharapan
dan tak berdaya (Lukas 10:30-37). Taurat
tidak b .rkuasa untuk memulihkan kita kembali dari nasib kita yang dahsyat.
Hanya Kristus, "Orang Samaria yang baik hati," dapat melakukan hal ini!
K, Jua, Taurat tidak dapat membenarkan
karena ia tidak dapat diubah.
Taurat nemberikan hukuman yang adil kepada orang yang melanggarny a, tetapi
ia tida] mengenal belas kasihan. Untuk dibenarkan oleh Taurat, orai .g harus
mernau.hi Taurat tanpa melakukan satu kesalahan pun (Galatia 3: 10; Yakobus
2: 10). l lan perangai manusia kita yang rusak tidak dapat berbuat hal seperti itu.
TAURAT
• TIDAK DAPAT MENGUBA.H
PERANGAI KITA
• TIDAK DAPAT DIUBAH
• TIDAK DAPAT MENGUB I!I.H
MASA LAMPAU KITA

Ket Iga, Taurat tidak dapat mengubah masa lampau atau men vucikan
keburu kan dalam batin keturunan Adam. Seorang mungkin dengan t iba-tiba
memutuskan untuk mulai mematuhi Taurat dengan sempurnanya.
H dupnya
mulai dari saat itu mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kisah masa lampaunya tidak. Seluruh kehidupannya harus dibereskan di hadapan Allah Hanya
darah" esus dapat menghapus dosa-dosa masa lampaunya dan menciptakan
perangai yang baru di dalam dirinya.
Karena alasan-alasan inilah, Paulus mengatakan bahwa Taurat tak "an pernah dapat membenarkan seorang pun (Galatia 2:21). Harus jelas bagi kit.i bahwa
Taurat I idak diberikan untuk menghilangkan dosa tetapi untuk menyatacannya.
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8 Pilihlah bagian kalimat yang dengan tepat menyempurnakan kalimat berikut
ini. Taurat tidak dapat membenarkan seorang pun karena ia
a) tidak dapat menghadapi perangai manusia yang berdosa, yang merupakan
penyebab kesukaran itu.
b) tidak dapat menunjukkan kelemahan dan kebutuhan seorang.
c) terutama berurusan dengan masa lampau seseorang dan tidak memusatkan
perhatian pada perilaku susila.
Jadi Taurat itu dibutuhkan untuk menyediakan suatu patokan kebenaran.
Ia diberikan untuk menyatakan dosa manusia, sifat berdosa mereka, dan keadaan mereka yang tidak berdaya, supaya mereka dapat dipimpin menuju kasih
karunia. Walaupun Taurat tidak dapat membawa seorang kepada keselamatan,
ia dapat membawanya kepada Juruselamat. "Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman"
(Galatia 3:24).
Hubungan di antara mematuhi Taurat dan pembenaran dapat dibandingkan dengan suatu perjalanan dalam sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang tidak bermaksud
untuk bermukim dalam pesawat terbang itu; sebaliknya, sasarannya ialah mencapai tujuannya. Dan bila ia mencapai tujuannya, ia meninggalkan pesawat
itu. Taurat diberikan untuk membawa Israel ke tempat tujuan yang khusus,
dan tujuan itu adalah percaya dan berharap pada kasih karunia Allah yang
menyelamatkan. Tetapi ketika Penebus itu datang, bangsa Israel begitu buta
secara rohani sehingga mereka bertindak seperti orang yang tidak mau turun
dari pesawat terbang setelah mencapai tempat tujuannya. Banyak orang Yahudi
menolak untuk meninggalkan tempat duduk mereka di "pesawat terbang" perjanjian yang lama (Taurat) sekalipun kenyataan bahwa Perjanjian Baru
menegaskan "Kristus adalah kegenapan hukum Taurat" (Roma 10:4).
Dalam Galatia 3:24-25 Paulus menerangkan hubungan di antara mematuhi
Taurat dan pembenaran. Ia melukiskan hubungan itu dengan memakai gambaran seorang penuntun yang mengajar, melatih, dan mendisiplin muridnya
sampai anak itu mencapai usia yang sah untuk menjadi ahli waris. Demikianlah
Taurat adalah sarana yang dipakai Allah untuk menunjukkan kepada umatNya keadaan mereka yang tak memberi pengharapan, patokan kebenaran Allah,
dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Taurat. Akan
tetapi sekarang, sejak Golgota, Allah telah menyatakan bahwa manusia dapat
dibenarkan di hadapan-Nya oleh iman kepada Kristus, karena Ia telah
memenuhi patokan kebenaran. Ia telah menjalani hukuman karena dosa dan
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kebenaran-Nya telah diperhitungkan kepada kita. Sekarang Krhtus telah
mem, nuhi Taurat dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma atas del sar kasih
karunia dan kebenaran-Nya (Roma 3:24).
9 Cucokkanlah

nya

t

setiap keterangan (kiri) dengan konsepsi yang dide finisikan-

anan).

k

a Menjadikan kita benar di hadapan Allah
b Menyatakan kepada kita patokan Allah untuk kebenaran

1) Ta irat
2) Pembenaran

.... c Menyucikan kita dari dosa-dosa masa lampau dan
mengubah perangai kita .
.... d Tidak berkuasa untuk mengubah perangai manusiawi
kita.
.... e Menyediakan penyelesaian
penyebab dosa.

untuk

menghilangkan

Menyadarkan kita akan dosa

f

g Tidak mencakup belas kasihan

Perbedaannya

dengan Pembaharuan

Tujuan 4. Membandingkan

ciri-ciri pembenaran dan pembaharuan

Saudara akan melihat bahwa beberapa ciri khas pembenaran dan pembaharuan terjadi di dalam kita. Yang lain terjadi di luar kita. Misalnya,
pembenaran terjadi di luar diri kita di depan takhta Allah, di mana Ia
menyatakan kita benar. Pembenaran adalah keputusan Allan tentang
kedudukan kita. Itulah yang Kristus lakukan untuk kita. Pembenaran r iengubah
hubungan kita dengan Allah.
Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, pembenaran dan pernnaharuan
terj ad pada saat yang sama. Keduanya hanya merupakan segi-segiyang berbeda
dari satu pekerjaan. Akan tetapi, pembaharuan adalah karya Allah yang
dilakukan di dalam diri kita. Pembaharuan menyangkut keadaan dan
pengubahan perangai kita. Baik pembaharuan maupun pembenaran adalah
peker iaan yang terjadi dalam seketika.
II
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10 Yang manakah dari hal-hal berikut ini merupakan ciri khas pembenaran,
pembaharuan, atau keduanya? Tulislah nomor pengenalnya di depan tiap ciri
yang ada di sebelah kiri.
1) Pembenaran
2) Pembaharuan
3) Keduanya

.... a Suatu pekerjaan di luar diri kita
.... b Suatu pekerjaan di dalam diri kita
.... c Suatu pekerjaan yang terjadi dengan seketika
.... d Suatu efek yang mempengaruhi kedudukan kita di
hadapan Allah
e Suatu efek yang mempengaruhi keadaan batin kita
11 Apabila kita mengatakan

bahwa pembenaran

adalah pekerjaan yang

obyektif, maka maksud kita ialah bahwa

..

12 Dalam urutan yang bagaimanakah pembenaran dan pembaharuan terjadi?

SUMBER PEMBENARAN
Tujuan 5. Memilih pernyataan-pernyataan
Alkitabiah dari pembenaran.

yang

menjelaskan

sumber

Jauh di dalam hati manusia terdapat pikiran bahwa seorang harus
melakukan sesuatu agar layak menerima keselamatan. Dalam gereja yang mulamula beberapa guru Kristen Yahudi menyatakan bahwa orang-orang berdosa
diselamatkan oleh iman tambah kepatuhan kepada hukum Taurat. Dan sejak
waktu itu gagasan yang keliru ini telah berkembang di beberapa kalangan gereja
Kristen. Gagasan tersebut telah mengambil bentuk penghukuman diri sendiri,
mengadakan perjalanan ziarah yang suci, melakukan upacara-upacara agama,
dan pembayaran uang untuk menerima pengampunan bagi dosa-dosa. Juga
dalam agama-agama kafir orang berusaha menyenangkan dewa-dewa mereka
dengan pekerjaan yang dilakukan tangan-tangan mereka. Alasan yang mereka
berikan untuk usaha-usaha menjadi layak ini adalah sebagai berikut, "Allah
tidak baik hati dan manusia tidak benar; oleh sebab itu manusia harus menjadi benar agar supaya Allah akan bersikap baik hati."
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Pikiran yang keliru ini menyusahkan Martin Luther; oleh sebab itu ia -nencoba
dengan jalan penyangkalan diri untuk mengerjakan keselamatannya sendiri Seruannya, A II Luther, kapankah engkau akan menjadi cukup saleh sehingga engkau
akan mengalami bahwa AI/ah baik hati? Seruan ini mewakili seruan hati berjutajuta orang. Pada akhirnya ia menemukan kebenaran yang menjadi dal-ar Injil.
Allah adalah baik hati dan sebab itu Ia mau menjadikan orang-orang benar.
Jadi, pembenaran tidak datang oleh perbuatan mematuhi hukum Taurat atau
perbuatan manusiawi lainnya. "Dia telah menyelamatkan
kita, buk ar karena
perbualan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya"
(Ti tus 3:5).
Ayat-ayat Firman Allah mengatakan bahwa kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita dan menyalahkan usaha untuk dibenarkan dalam cara demikian.
Inilah ajaran yang jelas yang diberikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada
jemaat di Galatia.
13 Bacalah ayat-ayat yang berikut dalam Surat Galatia. Di samping t ap ayat
itu tulislah penghukuman yang menjadi akibat usaha untuk dibenarkan ( Ieh perbuatan mematuhi-hukum Taurat. Yang pertama telah dikerjakan untuk saudara.

a 1:8,<j.t!.~n.~

..~i!.

..~

~.e.~.;

..

b 2:21,

.

c 3:1-3

.

d 3:10, ,

.

e 5:4

.

Jelaslah, ajaran Paulus menentang pembenaran oleh perbuatan, terapi ada
orang yang akan bertanya, Bukankah Yakobus mengajar bahwa pembenaran
datang oleh perbuatan
dan bukan oleh iman saja? Untuk menolong
menyelesaikan soal ini, bacalah dengan teliti Yakobus 2: 18-26.
Pel hatikanlah bahwa Yakobus tidak menyalahkan
iman yang menyelamatkan, Yang ditentang olehnya adalah iman yang tidak aktif dan yang -ematamata berdasarkan akal. Yakobus menyatakan bahwa iman yang tidak aktif tidak
dapat membenarkan;
oleh sebab itu ia menuntut adanya iman yang aktif yaitu, iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Paulus menyatakan bahwa perbuatan baik tidak membenarkan
kita (Titus 3:5). Ia menegaskan bahwa iman
yang menyelamatkan itulah yang membenarkan, terlepas dari perbuatan (Roma
3:21-22). Seseorang pernah mengatakan, "Kita tidak diselamatkan oleh iman
dan perbuatan, melainkan kita diselamatkan oleh iman yang berbuat sesuatu. "
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IMAN
MENIMBULKAN
PERBUATAN

Mungkin kita dapat mengerti dengan lebih baik perbedaan pendekatan
Yakobus dan Paulus apabila kita mempertimbangkan apa yang sedang dihadapi
mereka masing-masing. Jelaslah bahwa Paulus sedang berjuang melawan pikiran
bahwa orang dibenarkan oleh iman tambah mematuhi Taurat. Pada pihak lain,
Yakobus sedang berjuang melawan orang-orang yang menyatakan bahwa karena
orang-orang percaya dibenarkan oleh iman saja, maka mereka tidak diwajibkan
untuk mematuhi tuntutan-tuntutan Taurat atau tidak akan dihukum bila
melanggarnya. Mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa orang
Kristen bebas dari segala hukum moral dan dapat mengabaikannya sama sekali,
suatu pandangan yang mendorong moral yang longgar dan cara hidup yang
jahat.
Jadi, Yakobus dan Paulus tidak saling membantah; sebaliknya, mereka
bagaikan dua orang prajurit yang bersama-sama berjuang melawan musuh yang
menyerang pada dua arah. Paulus berjuang melawan mereka yang bergantung
pada Taurat untuk memperoleh keselamatan, sedangkan Yakobus berjuang
melawan mereka yang berpikir bahwa keselamatan mengizinkan mereka untuk
mengabaikan Taurat.
14 Bacalah ayat-ayat Alkitab yang berikut dan jawablah tiap pertanyaan.
a Kejadian 15:1-6 dan 16:15-16. Berapakah usia Abraham ketika Allah menjanjikan dia seorang putera dan kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan
dia diterima oleh Allah?

b Kejadian 17:1. Berapakah usia Abraham ketika janji itu dibaharui?
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c Kejadian

17:17; 21:1. Berapakah

usia Abraham

ketika Ishak lahir?

d Kejadian 22: 1-18. Berapakah usia Ishak ketika Allah meminta,'
mempersembahkan
dia sebagai kurban?

braham

e Berapa tahun (kira-kira) telah berlangsung antara pembenaran Abraham
jadian 15:6) dan perbuatan mempersembahkan
Ishak?

f

(Ke-

Bacalah Yakobus 2:21-24 sekali lagi. Bagaimanakah
latihan ini menolong
kita untuk melihat bahwa Yakobus dan Paulus tidak saling membantah?

P aulus memuji jenis iman yang percaya kepada Allah saja, sedangkan
Yakobus menyalahkan iman yang tidak aktif yang hanya merupakan persetujuan intelektual semata-mata. Paulus menolak perbuatan tanpa iman, sedangkan
Yakobus memuji perbuatan
yang menunjukkan
bahwa iman it J nyata.
Pembenaran
yang diberitakan
Paulus menunjuk kepada permulaan hidup
Kristen. Pada pihak lain, Yakobus berbicara tentang pembenar ar sebagai
menunjuk kepada hidup ketaatan dan kesucian yang merupakan bukti lahiriah
bahwa seorang telah diselamatkan.
Dengan jelas Alkitab mengajar bahwa sumber pembenaran ada ah kasih
karunia
Allah yang cuma-cuma.
Alkitab juga mengajar
bahwa dasar
pembenaran adalah karya pendamaian Kristus, karena kita "oleh kas h karena
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus"
(Roma 3:24). Kasih karunia Allah dan salib Kristus adalah sumber c an dasar
pembenaran kita.
Kata dengan cuma-cuma dalam Roma 3:24 mempunyai arti yang lebih luas,
yaitu' .tanpa alasan atau sebab". Ini menunjukkan bahwa kasih karu lia Allah
dibenk an bukan sebagai akibat dari sesuatu yang telah kita lakukan sehingga
patut menerimanya,
tetapi sebagai suatu pemberian, suatu karunia ~ang tak
semestinya diberikan, yang tidak dapat dibayar atau diperoleh sebagai imbalan.
Perbuatan baik atau pelayanan Kristen yang terpuji bukanlah bayar in untuk
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kasih karunia Allah. Akan tetapi, kedua hal ini adalah ungkapan yang praktis
dan wajar dari kesetiaan dan kasih kita kepada Allah.
Saudara hendaknya menyadari adanya salah paham mengenai kasih
karunia. Mungkin lukisan yang berikut ini akan menolong saudara untuk
mengerti dengan lebih jelas arti kasih karunia. Seorang pria bersahabat baik
dengan seorang hakim. Pada suatu hari, pria itu dituduh melakukan kejahatan
dan diadili dalam pengadilan yang diketuai oleh hakim, sahabatnya itu. Setelah
mengetahui bukti-bukti, hakim memutuskan: "Bersalah sesuai tuduhan. Denda adalah Rp. 400.000." Pria itu terkejut oleh sebab sahabatnya tidak
membelokkan hukum untuk membebaskan dia dari tuduhan itu, dan malah
memberikan dia hukuman yang berat. Akan tetapi, pada waktu hakim berjalan
ke luar ruang sidang, ia memberikan cek pribadinya kepada panitera untuk
melunasi denda itu. Agar memelihara keadilan, maka hakim itu menjatuhkan
putusan. Namun, dalam kemurahannya ia menyediakan jalan, agar denda
sahabatnya itu dapat dibayar.
Kasih karunia tidak berarti bahwa Allah begitu mengasihi sehingga la
mengabaikan dosa dan menghindari penghakiman yang adil. Sebagai pemerintah
yang kudus dan benar atas alam semesta, Allah tidak dapat meremehkan dosa,
karena hal ini akan menurunkan kekudusan dan keadilan-Nya. Akan tetapi,
kasih karunia Allah dinyatakan dalam fakta bahwa la sendiri, melalui pendamaian Kristus, telah menanggung seluruh hukuman dosa; oleh sebab itu la
dapat mengampuni orang berdosa dengan adil. Pengampunan-Nya atas dosa
berdasarkan keadilan yang ketat, "la adalah setia dan adil" (l Yohanes 1:9).
Kasih karunia Allah dipertunjukkan dalam menyediakan pendamaian. Dengan
jalan ini Ia membenarkan orang tidak beriman yang bertobat dan sekaligus
menegakkan hukum-Nya yang kudus dan tak berubah.
15 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR yang menjelaskan
sumber pembenaran seperti yang disebut Alkitab.
a Karena perbuatan adalah bukti tentang iman yang hidup, maka perbuatan
adalah dasar pembenaran.
b Pembenaran berpangkal pada kasih karunia Allah.
c Pendamaian yang dikerjakan Kristus menyediakan pembayaran untuk
hukuman karena hukum Allah dilanggar. Karena itu Allah dapat mengampuni orang yang berdosa itu dengan adil.
d Apabila seorang percaya kepada Kristus, jasanya karena ia percaya itu
merupakan dasar bagi pembenaran.
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Pembenaran

Tujua n 6. Membicarakan dua contoh Alkitabiah tentang pembena ran yang
diberikan oleh Paulus dalam Roma 4.
Dalam Roma 4 rasul Paulus membicarakan
pengalaman dua or mg yang
merupakan
contoh-contoh
terkenal tentang pembenaran.
Bacalah pasal ini
dengan cepat dan kemudian perhatikanlah
terutama ayat 6-8.
Seperti Daud juga menyebut berbahagia orang yang dibenark ln Allah
bukan berdasarkan perbuatannya:
"Berbahagialah
orang yang c iarnpuni
pelanggaran-pelanggarannya,
dan yang ditutupi
dosa-dosan .a: berbahagialah
manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan
Tuhan
kepadanya"
(Roma 4:6-8).
Perhatikanlah
bahwa dalam contoh ini kita tidak melihat iman tanpa perbuatan, melainkan iman terlepas dari perbuatan. Dalam hal ini (ayat 1-9) iman
menda hului perbuatan.
"Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun
perca) a kepada
Dia yang membenarkan
orang
durhaka,
iriannya
diperhitungkan
menjadi kebenaran"
(Roma 4:5).

PERBUATAN BAIK ADALAH BUAHNYA
----_.- -.. IMAN ADALAH AKARNYA

Akan tetapi, iman macam ini disertai oleh perbuatan-perbuatan
sebagai
bukti da ya hidupnya. Paulus menguraikan akar pembenaran, yaitu iman erlepas
dari perbuatan. Dan seperti yang telah kita lihat, Yakobus menulis tentang buah
iman, yaitu perbuatan baik. Buah itu memberi kesaksian tentang jenis ak Hyang
rnenghavrlkannya. Dalam kiasan irii kita harus ingat bahwa iman ada li.h akar
yang menghasilkan
perbuatan
baik; perbuatan
baik, yaitu buah
Tidak
mengha-ilkan akar, yaitu iman.
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Dalam uraian yang bagus sekali tentang pembenaran ini, Paulus memakai
Abraham sebagai contoh yang kedua untuk menjelaskan pembenaran oleh iman
terlepas dari tatacara agama. Paulus menjelaskan bahwa Abraham telah
dibenarkan oleh iman (Kejadian 15:6) sebelum ia disunat (Kejadian 17:10-14).
Tambahan pula, ia menunjukkan bahwa Abraham tidak dibenarkan dengan
mematuhi Taurat. "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji
kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi
karena kebenaran berdasarkan iman" (Roma 4: 13).
Dari contoh-contoh ini kita melihat pola Allah bagi pembenaran: kita
datang sebagaimana adanya dan menerima apa yang ditawarkan-Nya.
16 Bagaimana kedua contoh Alkitabiah yang dipakai oleh Paulus dalam Roma
4 menunjukkan bahwa iman adalah akar dan perbuatan adalah buah
pembenaran? Tulislah jawaban saudara dalam buku catatan saudara.
Luasnya Pembenaran

Tujuan 7. Memilih suatu pernyataan yang dengan tepat menjelaskan luasnya
pembenaran.
Dalam Pasal I kita menilai ayat-ayat Alkitab yang menguraikan luasnya
pendamaian dan menyimpulkan bahwa pendamaian itu tidak terbatas. Tetapi
bila kita berbicara tentang luasnya pembenaran, kita melihat adanya perbedaan.
Pembenaran terbatas pada orang-orang yang menerima Kristus. Setiap orang
harus mengambil untuk dirinya sendiri karya Kristus (Wahyu 3:20). Akan tetapi,
kita dapat berkata bahwa persediaan pembenaran tidak terbatas, tetapi
pemberiannya terbatas kepada mereka yang mau memanfaatkan persediaan itu.
KITA HARUS MENGAMBIL PEMBERIAN ITU
UNTUK DIRI KITA SENDIRI
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Sekali peristiwa seorang pemuda disalahkan karena melakukan kejahatan
yang hebat dan dijatuhi hukuman mati. Ibunya memohon kepada uibernur
negara bagian itu untuk turun tangan dan memberikan keampunan kepi da anaknya. Setelah mempertimbangkan
perkara itu dengan teliti, gubernur tersebut
memberi ampun. Kepala penjara menerima surat keampunan itu da.i dengan
segera pergi untuk memberitahukan
pemuda itu. Akan tetapi, orang lukuman
yang membangkang itu tidak mau menjumpai siapapun, termasuk keiala penjara, walaupun kepala penjara itu berulang-ulang
mencobanya.
Karenanya
waktu pelaksanaan hukum mati pemuda itu ditetapkan. Sementara menuju ke
kamar hukuman mati, pemuda itu diberitahu bahwa kepala penjara te ah berusaha menjumpai dia untuk memberikan pengampunan dari gubernur. Pada saat
itu, barulah ia menyadari kehebatan situasinya ketika sudah terlambat; ia akan
mati meskipun ia bisa bebas jika ia telah menerima pengampunan itu. I iemikian
juga dengan pembenaran. Sekalian orang yang akan mengambil umu" dirinya
atau menerima tawaran itu dengan percaya kepada apa yang telah diakukan
Kristus untuk mereka, dapat dibenarkan dengan cuma-cuma.

17 Yang manakah dari pernyataan-pernyataan
di bawah ini dengan tepat menjelaskan luasnya pembenaran?
a) Luasnya pembenaran berhubungan dengan tingkat pembenaran;
yaitu ada
orang yang dibenarkan lebih daripada orang lain.
b) Pembenaran, sama seperti pendamaian, meluas kepada sekalian mar usia tanpa syarat-syarat apa pun mengenai penerimaan atau pengambilai mya.
c) Allah telah menyediakan
pembenaran
bagi sekalian orang, tetapi yang
dibenarkan
hanyalah mereka yang mengambilnya
untuk dirinyu sendiri
dengan jalan menerima Kristus.
Sarana Pembenaran
Tujuan

8. Menjelaskan pernyataan: Iman adalah sarana pembenarcn,

Seperti yang telah kita lihat, baik Taurat maupun perbuatan baik tidak
dapat membenarkan
seorang; oleh sebab itu, apa yang diperlukan
nanusia
adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah pemberian yang ditawarkan
dengan cuma-cuma (Roma 3:24). Tetapi pemberian ini harus diteru ia. Persoalan
Bagaimana
pemberian
kebenaran
diterima?
dan Apa sarana
pembenaran?;
- kita jawab dengan jawaban yang logis dari Alkitab:
I. "Manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan
hukum Taurat" (Roma 3:28).
2. "Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang
yang percaya" (Roma 3:22).
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3. "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman ... " (Roma 5: 1).
4. "Nuh ... ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya" (Ibrani 11 :7).
5. " ... supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia ... karena
kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan" (Filipi
3 :8-9).

Jadi, iman adalah tangan yang diulurkan untuk mengambil apa yang
ditawarkan oleh Allah. Itu bukan dasar bagi pembenaran melainkan syaratnya. Seseorang pernah mengatakan bahwa iman macam ini tidak lebih baik
daripada seorang pengemis yang mengulurkan tangannya untuk menerima satu
pemberian. Iman tidak pernah dikemukakan sebagai harga pembenaran, tetapi
iman adalah sarana untuk mengambilnya.
Karena sarana pembenaran adalah iman, maka beberapa kesalahan dapat
dihilangkan. Pertama, kesombongan dari kebenaran diri sendiri dan usaha sendiri ditiadakan karena manusia yang berdosa tidak mampu menghasilkan kebajikan atau keadilan. Titus 3:5 mengatakan bahwa "Dia telah menyelamatkan
kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya." Kedua, tersingkir juga ketakutan bahwa kita terlalu lemah dan
terlalu berdosa untuk bertekun dalam pengalaman keselamatan sehingga berhasil
menyelesaikannya. Iman adalah penting dan juga berkuasa karena mempersatukan seorang dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus orang mempunyai alasan dan kuasa untuk hidup dengan benar, "Karena kamu semua,
yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus" (Galatia 3:27).
"Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan
segala hawa nafsunya dan keinginannya" (Galatia 5:24). Paulus menyatakan
terima kasihnya karena kekuatan iman orang-orang percaya di Filipi, "Akan
hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di
antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus
Yesus" (Filipi 1:6).
18 Lingkarilah huruf di depan tiap pertanyaan yang BENAR.
a Kita menerima pembenaran karena kasih karunia oleh iman - iman yang
disediakan oleh karya pengorbanan Kristus.
b Iman adalah dasar pembenaran, bukan syaratnya.
c Kenyataan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh iman,
meniadakan semua alasan bagi kesombongan manusia dan hal mengandalkan
kebenaran manusia.
d Iman menghubungkan orang dengan Kristus dalam cara sedemikian rupa
sehingga ia dikenakan dengan hidup Kristus.
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Iman, yang adalah sarana pembenaran, dibangkitkan dalam hati erang oleh
pengaruh Roh Kudus, biasanya pada waktu Firman Allah diberitakar . Alkitab
memberitahukan bahwa "Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh
Firman Kristus" (Roma 10: 17). Iman berpegang pada janji Allah dan menerima
keselamatan.
Iman memimpin orang untuk berharap kepada Yesus sebagai
Juruselamatnya dan pengorbanan-Nya
karena dosa. Kepercayaan kepa Ia Tuhan
Yesus ini memberikan damai kepada hati nuraninya dan juga harapan akan
hidup vang kekal. Karena iman itu hidup dan rohani, ia memenuhi orar g dengan
rasa ~I,
ukur kepada Kristus, dan melimpah dengan perbuatan-perbuatan
baik.
19

Apabila

kita mengatakan

maksudkan
20

bahwa iman adalah

sarana pembenar an kita

bahwa

Bagaimana

kita memperoleh

.
iman?

Hasil-hasil Pembenaran
Tujuan

9. Menuliskan hasil-hasil pembenaran seperti yang dinyatakan dalam

Alkitab.
Ada banyak hasil pembenaran. Salah satu hasilnya ialah,
dosa telah diselesaikan, kita memasuki kumpulan orang-orang
dan mengambil bagian dalam keuntungan-keuntungan
yang
bahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya
mur 3,;:1). Kita akan melihat bahwa ada banyak keuntungan
juga.

karena masalah
yang berbahagia
tersedia, "Berditutup i" (Mazindah :'ang lain

21 Bacalah tiap ayat Alkitab berikut ini dan tuliskanlah hasil-hasil ~ang bertalian dengan pembenaran.
Pergunakanlah
buku catatan saudar a untuk
menuliskan jawaban itu.
a Kisah Para Rasul 13:39

oo

..

b Roma 5:1
c Roma 5:9
d Roma 5: 10-11

.

e Rorna 8:30

.

f Roma 8:33-34
g Titu- 3:7

.
oO'
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Keselamatan, yaitu pemberian Allah yang terindah, menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Paulus menyatakan dalam II Korintus 5: 18-21
bahwa:
Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan
pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan
diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
la telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami
ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu
dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu:
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita
dibenarkan oleh Allah.

soal-soal untuk menguji diri
PILIHAN GANDA. Pilihlah satu jawaban yang terbaik untuk tiap pertanyaan.
1 Dalam pembenaran, kebenaran Allah tetap ditegakkan bahkan pada waktu
orang berdosa dinyatakan "tidak bersalah" karena
a) Allah mengabaikan dosa-dosa manusia atas dasar kasih-Nya yang besar.
b) dalam kasih, Allah menyediakan suatu jalan yang adil oleh salib agar dosadosa manusia dapat dialihkan kepada Kristus dan juga agar kebenaran Kristus
dapat dialihkan kepada mereka.
c) Allah menyediakan suatu jalan pengganti bagi manusia untuk dibenarkan
dengan mengizinkan mereka melunaskan hukuman karena dosa dengan jalan
berbuat kebajikan yang akan menebus dosa itu.
2
a)
b)
c)

Dalam pembenaran seorang berdosa
sebetulnya tidak benar meskipun Allah menyatakan dia benar.
dinyatakan benar jika ia melakukan perbuatan-perbuatan baik.
dinyatakan benar oleh karena kebenaran Kristus diperhitungkan baginya.

3 Pembenaran tidak hanya membawa pengampunan bagi dosa-dosa tetapi juga
a) mengembalikan seorang kepada persekutuan dan menempatkan dia dalam
suatu kedudukan yang benar di hadapan Allah.
b) perdamaian dengan Allah dan kebebasan dari hukuman.
c) membawa keuntungan-keuntungan dari a) dan b).
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4
a)
b)
c)

De ngan jelas Alkitab mengajarkan
bahwa orang dibenarkan ok h
iman saja, terlepas dari perbuatan atau hal mematuhi Taurat.
menjalankan
Taurat dengan sempurna, dan iman kepada Krisn <,.
percaya yang ikhlas, maksud-maksud
baik, dan perbuatan
l aik yang
bel' limpah-limpah.

5
a)
b)
c)

Pembenaran
bergantung pada
ka-ah Allah saja.
kasih karunia Allah dan salib Kristus.
keinginan orang-orang untuk berbaik dengan

Allah.

6 Dalam pelajaran yang baru berakhir ini kita melihat bahwa walaupun iman
adalah sumber pembenaran,
iman itu
a) tidak lebih efektif daripada perbuatan baik.
b) tidak lebih baik daripada uluran tangan seorang pengemis untuk nenerima
sebuah pemberian.
c) terbatas oleh kelayakan orang yang percaya kepada Kristus.
7 Pada waktu orang-orang
berdosa berdiri di hadapan
merek a memerlukan
a) keadilan yang sempurna.
b) belllimpah-limpah
perbuatan baik yang diperhitungkan
c) kemurahan.

Allah yang kudus,

kepada

J

nereka.

8 Menurut pelajaran ini, banyak orang bukan Kristen yang sungguh sungguh,
percaya bahwa sumber pembenaran adalah
a) kebenaran orang yang dihasilkan dari perbuatan baik.
b) kemurahan dan kasih karunia Allah terlepas dari perbuatan.
c) kehendak Allah yang sewenang-wenang
yang membenarkan
on ng-orang
pilihan saja.
9
a)
b)
c)

Bila diuraikan secara sederhana, arti pembenaran
ialah
"Benar karena saya tidak pernah berbuat dosa."
"Benar karena Ia mengabaikan
dosa."
"Benar seakan-akan
saya tidak pernah berbuat dosa."

10 Luasnya pembenaran
a) tidak terbatas, sama seperti luasnya pendamaian.
b) terbatas kepada orang-orang yang mengambil persediaan
sendiri.
c) terbatas kepada orang-orang yang mendengar Injil.

Allah unn k dirinya

ALLAH
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal
11

Pembenaran
terjadi di luar kita pada waktu
hadapan takhta Allah.

1 murka, menenangkan
(atau memuaskan),
(atau dipuaskan), orang berdosa.
12 Keduanya

terjadi

kita dinyatakan

Kristus,

ditutupi,

benar

di

ditenangkan

pada saat yang bersamaan.

2 Kurban Kristus menunjukkan
bahwa orang-orang

bahwa Allah benar dan sekaligus menyatakan
yang percaya kepada Kristus itu benar.

13 b Jika orang diselamatkan

oleh perbuatan baik maka sia-sialah kematian
Kristus.
c Sungguh bodoh bila mencoba untuk dibenarkan
melalui perbuatan
mematuhi Taurat.
d Mereka yang berusaha dibenarkan dengan melakukan Taurat berada di
bawah kutuk.
e Orang yang menyangka bahwa ia dapat dibenarkan Allah dengan hanya
mematuhi hukum Taurat, ia telah melepaskan diri dari Kristus.

3 Allah adalah setia dan adil ketika la mengampuni

dosa kita.

14 a Kita tidak dapat mengatakannya
dengan pasti, tetapi ia mungkin tidak
lebih tua daripada 86 tahun.
b la berusia 99.
c la berusia 100.
d Kita tidak tahu pasti, tetapi ia mungkin sekitar 15 tahun. la sudah cukup
besar untuk memikul kayu naik gunung (ayat 6). Jika demikian,
Abraham 115 tahun.
e Kita tidak tahu dengan tepat, tetapi mungkin sebanyak 30 tahun.
f Yakobus tahu betul akan kronologi kehidupan Abraham. la tahu bahwa
Abraham telah dibenarkan
dari permulaan
(Kejadian 15:6) dan ia
menganjurkan
perbuatan yang hidup yang menunjukkan
bahwa iman
itu sungguh nyata. Abraham dibenarkan karena ia percaya Allah, dan
kepercayaannya
kepada
Allah itu tampak
dalam
perbuatanperbuatannya.
4 a) Pembenaran
dakan.
15 a Salah
b Benar

menunjuk

kepada penghukuman
c Benar
d Salah

dan berbicara tentang tin-
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5

l ialarn Perjanjian
Lama hanya orang yang tidak bersalah d myatakan
. henar"; sedangkan dalam Perjanjian Baru orang-orang berdosa .ang jahat
d an tidak berdaya itulah yang dinyatakan benar.

16

luwaban saudara sendiri. Saya telah memperhatikan
bahwa dala JI contohcontohnya,
Paulus
menunjukkan
bahwa
Daud berbicara
tentang
pembenaran
terlepas dari perbuatan. Ia berbicara tentang kebahagiaan
orang yang bersalah itu ketika menerima keputusan "tidak bers: lah" atas
dasar iman saja. Abraham mewakili keindahan pembenaran
oleh iman
terlepas dari upacara agama, karena kepadanya diperhitungkan l ebenaran
di hadapan Allah oleh imannya. Hal ini terjadi sebelum ia rr elakukan
upacara sunat. Contoh-contoh
ini menunjukkan
bahwa iman adalah akar
pembenaran dan perbuatan adalah buahnya.

6 a
b
c
d
e

6)
7)
3)
4)
5)

bahwa hukuman dijalani karena pelanggaran.
menuntut kematian bagi orang yang melakukan pelanggaran.
membayar hukuman dan memenuhi tuntutan-tuntutan
Tt.urat.
menerima pengampunan
dosa.
kasih karunia Allah yang cuma-cuma, yang olehnya Ia mel gampuni
dosa dan menyatakan orang berdosa yang bertobat itu b enar atas
dasar kebenaran Kristus.
f 2) iman saja.
g 1) kita dikembalikan kepada perkenan dan persekutuan deng ln Allah.

17 c) Allah telah menyediakan

pembenaran

bagi sekalian.

7 a Salah
b Benar

c Benar
d Benar

18 a Benar

c Benar
d Benar

b Salah
8 al tidak dapat menghadapi
19 kua harus mempunyai
9 a
b
c
d
20

2) Pembenaran
1) Taurat
2) Pembenaran
I) Taurat

Ku a memperoleh

perangai

manusia

yang berdosa.

iman yang aktif agar dibenarkan.
e 2) Pembenaran
f 1) Taurat
g 1) Taurat

iman melalui membaca

dan mendengar

Firman

Allah.
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10 a 1) Pembenaran

b 2) Pembaharuan
c 3) Keduanya
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d 1) Pembenaran
e 2) Pembaharuan

21 a Orang dibebaskan dari segala dosa yang tak dapat dibebaskan oleh
Taurat.
b Kita berdamai dengan Allah.
c Kita diselamatkan dari murka Allah.
d Kita yang dahulu adalah seteru Allah telah diperdamaian dengan Allah.
e Karena kita telah dibenarkan, kita mempunyai keyakinan akan
dimuliakan.
f Kita bebas dari tuduhan dan penghukuman.
g Kita menjadi ahli waris, karena mempunyai harapan akan hidup yang
kekal.

