
Penyempurnaan Perangai
Manusia: Penyucian

1\ I banyakan orang suka mendengar cerita-cerita yang menyang cut per-
juangan antara seorang pahlawan (orang yang baik dalam cerita itu) dan seorang
penjah.it (orang yang buruk). Orang baik itu selalu berbuat yang benar, dan
orang lahat itu selalu berbuat yang salah. Apabila pahlawan itu mem ng, kita
senang Kalau agaknya penjahat itu yang menang, kita mulai bersor: k-sorak
agar p.ihlawan itu mengambil kekuasaan. Cerita sejenis ini berakhir dengan
kemen.mgan pahlawan itu dalam perjuangan melawan si penjahat.

K I a sekalian lahir dengan perangai jahat yang berdosa. Perangai berdosa
itulah "penjahat" dalam kehidupan kita. Itulah bagian diri ki a yang
menyeri -abkan kita berbuat kesalahan. Bila kita menerima Kristus sebagai
Juruselamat, kita memperoleh suatu perangai baru yang rohani. Kira dapat
menamakan perangai ini "pahlawan" atau "orang baik" dalam kehidupan kita.
Bila kn. 1 membiarkan perangai lama yang berdosa itu menguasai diri kit a, maka
perang,u baru kita menjadi lemah dan perangai lama itu menjadi kuat. Tetapi
jika kir.i membiarkan Roh Kudus menguasai kita, Ia menguatkan peran zat baru
kita dan kita mampu mengatasi godaan-godaan perangai lama kita. Sep -rti pen-
jahat dalarn cerita, perangai lama itu tak pernah dikalahkan sama seka II dalam
kehidupan ini, tetapi menjadi makin lama makin lemah sehingga ti fak lagi
menguasai kita. Dan waktu perangai baru kita menjadi makin kuat, k ta men-
jadi m.ikin menyerupai Juruselamat kita, yaitu Yesus Kristus.

Proses yang menjadikan kita makin lama makin seperti Kristus disebut
penyucian. Hal itu dimungkinkan oleh kelahiran baru, atau pengalan ran per-
tobatan, Proses itu berkembang pada waktu kita menyerah kepada Roh Kudus
dan mengizinkan perangai baru kita mengawasi kehidupan kita. Dalarn pela-
jaran lili kita akan melihat bagaimana proses tersebut terjadi, dan a ia yang
dapat k .ta lakukan untuk membiarkan perangai baru itu menjadi' 'par lawan"
yang membantu kita menang dalam perjuangan melawan dosa serta -nenjadi
seperti Kristus.
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ikhtisar pasal

Sifat Penyucian
Para Penerima Penyucian
Pengalaman Penyucian

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyebutkan tujuan penyucian.

• Membedakan antara penyucian yang menyangkut kedudukan dan penyu-
cian yang bertahap.

• Membicarakan proses penyucian dalam kehidupan seorang beriman.

• Menghargai pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, yang
sasarannya ialah perkembangan kedewasaan rohani dan keserupaan dengan
Kristus.

211



212 HIDUP DALAM KRISTUS

kegiatan belajar

I. Ba, alah Roma pasal 6, 7, dan 8, dan Kolose 3: 1-10 sebagai persia} ar, untuk
uraian pelajaran.

uraian pasal

SIFAT PENYUCIAN

Tujuan 1. Mengenali sebuah contoh penyucian.

Urang-orang beriman terlibat dalam tiga "kematian". Pertama, kita adalah
korban-korban penghukuman karena kematian kita dalam dosa (Ef esus 2: 1;
Kolo» 2:13). Dosa telah merusak kita dan membawa kita kepada keadaan kema-
tian ri -hani atau perpisahan dari Allah. Kedua, kita terlibat dalam «ematian
korem, dosa dalam pembenaran. Sebab di atas salib Kristus menangg ung bagi
kita h .ikuman karena dosa kita, maka kita dianggap seperti telah menang-
gungn va di dalam Dia. Apa yang dilakukan-Nya bagi kita dianggap sebagai
telah drlakukan oleh kita (II Korintus 5:14; Galatia 2:20). Sebagai akibatnya
kita dranggap secara hukum bebas dari hukuman dosa jika kita percaya pada
dan menerima apa yang dilakukan-Nya karena kita. Dan akhirnya, k ita harus
mengalami kematian terhadap dosa (Roma 6:11). Apa yang benar bagi kita harus
dijadik an nyata di dalam kita. Kematian bagi hukuman dosa harus dis rsul oleh
kematian terhadap kuasa dosa. "Kematian" ini disebabkan oleh kl asa Roh
Kudu" yang diam di dalam kita (Roma 8:13).

Penyucian meliputi penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia
baru (Lfesus 4:22, 24). Manusia lama itu adalah perangai rusak yang dimiliki
masing-masing kita ketika dilahirkan ke dalam dunia. Manusia ba u itulah
perangai baru yang dilahirkan di dalam seorang pada waktu pernbuharuan.
Ketika Paulus berbicara tentang menanggalkan manusia lama ini, ia tidak ber-
maksud bahwa manusia lama itu harus dibinasakan; tetapi maksudr ya ialah
bahwa itu diganti oleh manusia baru. Dan ketika ia berbicara tentang
mengenakan manusia baru, maksudnya ialah bahwa orang yang telah h .hir baru
hendak nya mulai menggunakan sifat-sifat manusia baru itu, " ... belas kasihan,
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kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan dan kesabaran." Lagi pula,
ia memerintahkan orang-orang yang dilahirkan kembali, "Sabarlah kamu
seorang terhadap yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap
yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah
demikian" (Kolose 3:12,13).

Manusia lama kita adalah watak itu yang memerintah kita, yang mem-
punyai kapasitas untuk melayani Iblis, diri, dan dosa. Tetapi manusia baru,
yang telah dihasilkan Roh Kudus di dalam kita, memberikan kemampuan untuk
melayani Allah dan orang banyak, dan mempertahankan apa yang benar.

Pen)' ucian meliputi hal mematikan perbuatan-perbuatan manusia lama,
yaitu perbuatan-perbuatan kita yang berdosa (Kolose 3:5; Roma 8:13), supaya
kita tidak terus hidup dalam dosa. Penyucian juga meliputi prinsip hidup suci
yang ditanamkan pada waktu pembaharuan. Dari pengalaman rohani ini ter-
bitlah kehidupan yang ditandai oleh iman kepada Yesus Kristus; cara hidup
baru yang dibedakan oleh patokan-patokan, sasaran-sasaran, dan alasan-alasan
baru; dan suatu kehidupan yang bijaksana, jujur, dan saleh.

Kita boleh membandingkan proses pertumbuhan rohani yang berlangsung
ini dengan air tumbuhan yang naik dalam sebatang pohon. Pada waktu air tum-
buhan itu naik, daun-daun mati yang masih terdapat pada cabang-cabang pohon
itu terdesak sehingga gugur. Dalam cara yang sama, Roh Kudus mendesak
keluar segala ketidaksempurnaan, keinginan duniawi, dan kebiasaan manusia
lama supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang mengabdi dan berserah
kepada Kristus.
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1 Lingkarilah huruf di depan contoh yang tepat tentang sifat pen vucian,
a) Johr, telah mati secukupnya bagi Iblis, diri, dan dosa sehingga ia tdak lagi

diga nggu oleh pencobaan dan tuntutan-tuntutan manusia lama.
b) Altrcd telah menetapkan Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya; ait h sebab

itu -ejak manusia barunya memerintah, ia mengalami bahwa nanusia
Iam.rnya terus menerus menjadi lebih lemah.

c) Dalam satu pengalaman yang dramatis - pembaharuan - Anton telah men-
jadi kudus, saleh, dan sempurna. Dan sebagai akibatnya, ia hidup peda taraf
rohani yang tinggi.

Makna Penyucian

Tujuan 2. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar tentang makna
penyucian.

Ajaran Perjanjian Baru tentang penyucian didasarkan atas dasa' peker-
jaan 1\.1 istus bagi dan di dalam kita. Ini berarti bahwa karena Ia r iemilih,
memanggil, membaharui, membenarkan, dan mengangkat kita, mc ka kita
menanugapinya dengan kehidupan yang baik dan benar. Jadi, kita liha bahwa
penyucian berhubungan erat dengan semua ajaran tentang keselamatan Penyu-
cian adalah hasil yang logis dari semuanya.

Perhatikanlah dalam Efesus 2:8-10 berbagai ajaran itu yang tel. h kami
bicarak an:

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu buk an hasil
pekerjaanmu (pembenaran); jangan ada orang yang mernegahk an diri.
Ka-ena kita ini buatan Allah (pemilihan), diciptakan dalam Krisn s Yesus
(pembaharuan) untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapk: n Allah
selelumnya (penentuan dari semula). Ia mau, supaya kita hidup ti dalarn-

2 Baca.ah kembali Efesus 2:8-10 dan tulislah apa yang harus menjadi h asil dari
semua persediaan ini.
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Arti harfiah dari menyucikan ialah "menjadikan suci atau menahbiskan."
Tetapi arti pokok dari kata-kata yang diterjemahkan penyucian atau kekudusan
ialah "memisahkan atau mengasingkan," terutama dari hal-hal yang duniawi
atau yang sekuler. Kata-kata yang dipakai di Alkitab menunjuk kepada watak,
dan ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara hal diasingkan dan
kekudusan pribadi.

Ada orang yang melihat pemisahan rangkap dua bila berbicara tentang
kekudusan Allah. Mereka melihat Allah sebagai terpisah dari dan sangat
dimuliakan di atas makhluk-makhluk dan ciptaan-Nya (Keluaran 15:11; Yesaya
40:25-26; 57:15). Walaupun hasil perbuatan-Nya tampak dalam seluruh cip-
taan, Ia tak sama dengan yang lain. Dan tak ada sesuatu pun yang dapat diban-
dingkan dengan Dia. Itulah sebabnya mereka menunjuk kepada kekudusan-
Nya yang agung, yang menyatakan keagungan-Nya di atas segala ciptaan-Nya.
Lalu, mereka juga melihat Allah sebagai "terpisah dari dosa". la tidak dapat
membiarkan dosa dalam bentuk apa pun. Jadi, la menuntut agar kita menaati
hukum-hukum moral-Nya. Jika kita benar-benar akan menjadi milik-Nya, maka
kita harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan (Mazmur 24:3-4). Per-
pisahan dari dosa ini menunjuk kepada kekudusan-Nya secara moral, yang
menandakan bahwa Ia terpisah dari dosa sama sekali.

3 Bacalah Yesaya 6:1-5 dan tuliskan apakah bagian itu berbicara tentang
kekudusan Allah yang agung, kekudusan-Nya secara moral, atau keduanya.

4 Menurut ayat-ayat yang berikut, apa yang terjadi bila seseorang mengham-
piri Allah dan mengakui kekudusan-Nya yang tak terhingga?

a Yesaya 6:1-5 .

b Yakobus 4:8-9 .

Jika saudara memasuki sebuah kamar yang penerangannya amat terang,
setiap potong pakaian saudara akan nyata sekali. Jika saudara memakai setelan
putih, dan pakaian itu bernoda, maka noda itu akan tampak bagi orang lain
dalam kamar tersebut. Tetapi jika saudara meninggalkan kamar itu dan ber-
jalan dalam kegelapan, siapa akan melihat perbedaannya? Demikianlah semakin
dekat kita menghampiri Allah semakin sadar kita akan dosa dan semakin besar
keinginan kita untuk disucikan atau diasingkan bagi pelayanan-Nya. Konsepsi
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tentang kekudusan etis inilah yang menyediakan dasar bagi pengertiar kita ten-
tang ajaran Alkitab mengenai penyucian. Penyucian adalah pekerjaan kasih
karunia Allah dalam kita. Dengan penyucian ini seluruh kepribadian dibaharui
menurut citra Allah. Sementara pekerjaan kasih karunia ini bertambah maju,
kita di beri kemampuan untuk semakin banyak mengalahkan peranga I berdosa
kita dan hidup baik dan benar.

Jadi, kita lihat bahwa meskipun Allah terpisah dari dosa, namur Ia tidak
tetap rerpisah dari orang-orang berdosa. Ia mengutus Anak-Nya, y. ng men-
jadi seperti manusia supaya menebus orang banyak. Oleh sebab it I, ketika
Petrus mengatakan bahwa kita harus menguduskan Tuhan di dalam iati kita,
kita mengerti bahwa kita harus menghormati Dia sebagai Allah dan I'uhan (I
Petrus. 3:15). Oleh sebab itu, arti pokok kata penyucian menerangkan .nengapa
dapat dikatakan tentang orang-orang Kristen bahwa mereka adalah ora tg-orang
suci, seperti yang dikatakan tentang orang-orang Korintus walaupur mereka
bersalah karena kelalaian yang serius. Paulus mengakui bahwa walaupi.n orang-
orang Korintus itu telah diasingkan (disucikan) oleh pertobatan, mere ka perlu
menjadi dewasa dalam iman.

Dalarn cara yang sama kita dapat mengerti mengapa benda-benta mati
kadang-kadang disebut suci. Benda-benda itu suci karena telah diasingkan bagi
penggunaan yang suci. Kita harus ingat bahwa sebagaimana pemakaiannya di
sini, arti kata tersebut ialah bahwa seseorang atau suatu benda adalah suci
karena ia telah diasingkan.

5 Perhatikanlah apa yang suci dalam tiap ayat di bawah ini.

a Keluaran 3:5; Yosua 5:13 .

b Imarnat II :44 ..

c Imat nat 27: 14-16 ., .

d Bilangan 8:17 .

e Yesava 48:2 ..

Penyucian menyangkut lebih banyak daripada pemisahan dari dosa dan
hal-hal yang merusak. Kata itu berbicara tentang pengabdian kepada Allah.
Orang yang telah dipisahkan dari perhambaan dosa tetapi tidak membaktikan
diri kepada Allah adalah bagaikan sebuah kapal yang terlepas dari tambatan
tetapi tidak mempunyai sistem kemudi.
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Dalam penyucian kita membaktikan diri kita sepenuhnya untuk
menunaikan maksud-maksud kudus yang untuknya kita telah diasingkan. Pada
waktu kita melakukan hal ini, maka secara bertahap kita dijadikan suci. Dalam
proses penyucian ini termasuk pemisahan, pengabdian dan penyucian.

Allah yang memulai proses penyucian. Oleh karena kekudusan-Nya sen-
diri, kita mengerti perlunya penyucian. Allah bermaksud untuk menyucikan
sama sekali segenap diri kita - roh, jiwa, dan tubuh. Maksud-Nya ialah supaya
kita bebas dari segala kesalahan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus
(lihatlah I Tesalonika 5:23).

Seperti yang telah kita lihat, dalam penyucian kita menanggalkan manusia
lama dan mengenakan manusia baru oleh kuasa Roh Kudus. Ini berarti bahwa
kita menaklukkan kehidupan diri sendiri yang berdosa dan keras kepala itu.
KIta "mematikan" bagian diri kita itu yang memberontak melawan Allah dan
kekudusan. Dan lagi kita berusaha menunjukkan hidup baru yang telah kita
terima di dalam Kristus Yesus. Hidup baru ini adalah manusia baru atau
perangai baru. Apa yang Paulus sebut sebagai menanggalkan dan mengenakan
(Kolose 3:9-10) adalah pengalaman-pengalaman yang berkesinambungan dalam
kehidupan kita. Itu bukan pengalaman krisis yang terjadi "satu kali untuk
selamanya" dalam kehidupan orang Kristen.

6 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a Penyucian berarti perpisahan dari dosa melulu.
b Dalam Penyucian, orang mengabdikan diri bagi melaksanakan maksud-

maksud kudus yang untuknya ia diasingkan.
c Maksud Allah dalam penyucian ialah mempersiapkan kita bagi kedatangan

Tuhan Yesus Kristus.
d Penyucian menyangkut baik penanggalan manusia lama maupun pengenaan

manusia baru yang kita terima di dalam Kristus Yesus.

Pada waktu saudara menyelidiki ajaran Alkitab tentang penyucian,
perhatikanlah bagaimana itu menyentuh semua bidang kehidupan saudara dan
semua hubungan, baik manusiawi maupun ilahi.

1. Lihatlah bagaimana seseorang bertindak berkenaan dengan Allah. Ia
bertindak dengan penghormatan (Amsal 1:7) dan kasih kepada Allah (Matius
22:37). Dengan senang hati ia tunduk kepada kehendak Allah dan berusaha
untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah (Ibrani 13:20-21).
Lagi pula, ia merindukan persahabatan dan persekutuan dengan Allah (I Yo-
hanes I :3), dan ia berusaha melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah
(I Korintus 10:31).
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2. Berkenaan dengan Kristus, penyucian menghasilkan penyangkalan diri
sewaktu kita mengakui Ketuhanan Kristus (Matius 8:4-5), serta tetap mengikuti
Dia sebagai teladan kita (I Petrus 2:21). Seperti Paulus, kita haru-. berusaha
untuk diubahkan menjadi makin serupa dengan Dia (Filipi 3:8-10). A Kan tetapi,
jika kita gagal kita boleh datang kepada-Nya untuk pembersihan (I Yohanes
1:9).

1. Berkenaan dengan Roh Kudus, penyucian menyangkut h dup yang
dipimpin oleh Roh dan berjalan di dalam pimpinan-Nya (Roma ~: ~-5), serta
berhati-hati agar jangan mendukakan Dia (Efesus 4:30), dan j liga tidak
memadamkan Roh (I Tesalonika 5: 19).

4. Berkenaan dengan dosa, penyucian membangkitkan di dalam kita keben-
cian terhadap dosa dan juga kesedihan karenanya (Roma 7:24). Dan waktu kasih
karunia-Nya bekerja di dalam diri kita, "Ia mendidik kita untuk men inggalkan
kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup l ijaksana,
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini (Titus 2: 12), dan ia Juga men-
ciptakan di dalam kita keinginan untuk terlepas sama sekali dari dosa.

5. Akhirnya, dalam hubungan dengan orang lain, penyucian
memungkinkan kita untuk menyatakan buah Roh (Galatia 5:22-231. Sewaktu
seseorang hidup di dalam Roh, maka ia menghasilkan buah dari nubungan ini.
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7 Yang mana yang tepat? Kita dapat mengatakan dengan tepat sekali bahwa
penyucian
a) mencakup semua bidang kehidupan orang, menyentuh dan mempengaruhi

semua hubungan juga, pada waktu orang itu hidup di bawah pengawasan
Roh.

b) dikenal dari usaha-usaha seseorang untuk menjadikan dirinya kudus, mur-
ni, berkenan kepada Allah atas dasar perbuatan-perbuatannya sendiri.

c) menyangkut kematian seketika dari manusia lama dan penempatan manusia
baru pada pusat kekuasaan dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadikan
dia tak berdosa.

Sejumlah istilah dipakai untuk menerangkan penyucian. Di antara istilah-
istilah yang paling umum, saudara akan mendengar proses ini disebut sebagai
hidup yang lebih mendalam, hidup yang berkemenangan, hidup pada taraf yang
tertinggi, kekudusan, dan hati yang murni. Di sini kita harus menunjukkan suatu
keistimewaan tentang kata penyucian: maknanya tidak sarna bagi semua
golongan. Misalnya, ada golongan yang mengajar bahwa penyucian adalah sarna
dengan baptisan dalam Roh Kudus (atau dipenuhi atau menerima Roh Kudus).
Tetapi seperti yang akan kita lihat, istilah-istilah ini yang berkenaan dengan
baptisan Roh Kudus tidak menunjuk kepada penyucian.

8 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan nyatakanlah tanda-tanda apa yang menyer-
tai ketika orang-orang percaya menerima atau dibaptis dalam Roh Kudus.

a Lukas 24:47-49 ..

b Kisah Para Rasul 1:8 .

c Kisah Para Rasul 2:4; 4:31 .

d Kisah Para Rasul 19:1-6 ..

Tak satu pun dari ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa pengalaman
menerima, dipenuhi dengan, atau dibaptis dalarn Roh Kudus menunjuk kepada
penyucian. Baptisan Roh memberi kuasa untuk bersaksi, keberanian rohani,
dan kemampuan untuk berkhotbah dengan efektif. Baptisan itu disertai berkata-
kata dalam berbagai bahasa, yang menjadi tanda bahwa pengalaman itu telah
terjadi. Pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan mempengaruhi
pemisahan seseorang untuk Allah dan persesuaiannya dengan citra Kristus. Akan
tetapi, itu bukanlah pengalaman yang sama dengan pekerjaan penyucian yang
bertahap dalam orang percaya dari saat kelahiran baru sampai ia berdiri di
hadapan Tuhan.
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9 DI bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan tentang arti j cnyucian.
Lingl arilah huruf di .depan tiap pernyataan yang BENAR.
a Oleh sebab kesucian Allah, maka Ia tidak dapat membiarkan dosa.
b Dr-ucikan berarti diasingkan bagi pelayanan kepada Tuhan.
c Penyucian berarti bahwa kita tidak sanggup berbuat dosa.
d Penyucian mencakup perpisahan dari dosa dan juga pengabdian d ri kepada

pelayanan Allah.
e Penyucian adalah suatu proses rohani yang tidak menyangkut tindakan

kehendak.
f Penyucian mempengaruhi semua aspek kehidupan kita: sikap kit a kepada

Allah, Anak-Nya, Roh-Nya, dosa, dan orang lain.
g Penyucian berarti bahwa kita makin lama makin menyerupai Yesus.
h Penyucian menyangkut hal membiarkan perangai baru kita n ienguasai

pel angai yang lama.
Pa.la waktu proses penyucian itu terjadi, perangai lama kita mati SLU ria sekali.

Dua Segi Penyucian

Tujuan 3. Membedakan diantara contoh-contoh penyucian yang berkenaan
dengan kedudukan dan penyucian yang bertahap.

Dalam bagian ini kita menyelidiki suatu konsepsi yang paling penti 19 dalam
penyelidikan kita tentang penyucian. Sangatlah penting bagi kita untuk mengerti
bahwa penyucian berkenaan dengan kedudukan maupun dengan peng alaman;
yaitu -uatu kedudukan yang ditempati orang beriman dalam hubungan dengan
Allah, dan ia juga suatu pengalaman yang terus-menerus dalam kehidi pannya,
Penyucian terjadi dalam seketika dan juga secara bertahap. Penyucian yang
berkenaan dengan kedudukan atau penyucian seketika tidak berhu bungan
dengan kerohanian seseorang, dan di dalamnya tidak terdapat derajat- derajat.
Misaln )a, berkenaan dengan kedudukannya, seseorang tidak lebih suci cari yang
lain. Penyucian berkenaan dengan kedudukan berarti suatu pe ubahan
kedudu kan yang dengannya seorang berdosa yang rusak diubah menjadi seorang
penyembah yang kudus. Itulah satu pekerjaan yang sudah selesai, kareru. Kristus
Yesus I elah menjadi kekudusan atau penyucian kita (I Korintus 1:3(). Pada
pihak hun, penyucian secara bertahap berhubungan langsung dengan ierkem-
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bangan rohani seseorang. Lagi pula, dalam penyucian yang bertahap terdapat
derajat-derajat: satl! orang mungkin lebih suci dari seorang lain.

10 Bagi tiap ayat berikut ini, tuliskanlah yang mana dari kedua segi penyu-
cian dibahas: yang berkenaan dengan kedudukan atau yang bertahap. Juga,
tuliskanlah apa sarana penyucian dalam masing-masing ayat itu. Pakailah buku
catatan saudara untuk mengerjakan soal ini.
a Roma 8:13 g II Korintus 7:1
b Roma 12:2 h Efesus 2:1-6
c I Korintus 1:2 Kolose 3:3-4
d I Korintus 6: 11 j Kolose 3:5
e II Korintus 3:18 k I Tesalonika 3: 12
f II Korintus 5:14-15

11 Berdasarkan ayat-ayat Alkitab di atas itu, bilamanakah terjadi penyucian
yang berkenaan dengan kedudukan?

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa penyucian yang berkenaan dengan
kedudukan adalah suatu kedudukan yang telah disediakan Allah di dalam
Kristus bagi orang-orang yang dilahirkan kembali. Ini tidak dikemukakan
sebagai pengalaman yang harus kita cari sesudah kita berbalik kepada Allah,
karena ini termasuk bagian dari pengalaman berbalik kepada Allah.

Dua bagian Alkitab memperkenalkan pendapat Alkitabiah yang lengkap
tentang penyucian yang berkenaan dengan kedudukan dan yang bertahap.
Dalam bagian yang pertama (l Korintus 6:9-20) Paulus berbicara tentang kea-
daan orang percaya di Korintus sebelum mereka datang kepada Kristus. Ia meng-
ingatkan mereka bahwa pada waktu mereka berbalik kepada Allah mereka
dibasuh, disucikan, dan dibenarkan (ayat 11), yang menimbulkan kebutuhan
untuk kehidupan yang suci dan juga kemungkinan untuk menjalankan
kehidupan yang suci. Perhatikanlah bahwa ia berbicara tentang pekerjaan pem-
basuhan, penyucian, dan pembenaran dalam bentuk waktu lampau; karena
tindakan-tindakan ini adalah hasil pengalaman keselamatan mereka. Akan
tetapi, dalam Kolose 3:1-10, Paulus menghubungkan kedudukan orang beriman
dengan karya Kristus yang telah selesai dan menegaskan bahwa pengalaman
ini harus menghasilkan kehidupan saleh yang bertentangan dengan gaya hidup
mereka yang dulu. Gaya hidup mereka yang baru, tingkah laku mereka menurut
Roh, ditandai oleh kemajuan dalam keserupaan dengan Kristus pada waktu
mereka maju dalam pengetahuan yang lebih lengkap tentang Allah.
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12 Tentukanlah waktu terjadinya tiap-tiap pengalaman yang diseb rt dalam
lajur sebelah kiri dengan menempatkan angka 1 di depan pengalaman yang ter-
jadi "pada saat keselamatan" dan angka 2 di depan pengalaman yar g terjadi
"secara bertahap" .

.... a "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan
dalam pengenalan akan Tuhan" (II Petrus 3:18).

.... b "Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah
dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh
persembahan tubuh Yesus Kristus" (Ibrani 10:10).

.... c .'Kristus ... telah menjadi hikmat bagi kita. Ia
membenarkan dan menguduskan dan menebus
kita (I Korintus 1:30).

.... d "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu
bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam
kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap
semua orang" (I Tesalonika 3:12).

I) Pada saat kesela-
matan

2) Secara oertahap

Ada beberapa pengertian tentang penyucian secara bertahap. Pertama, ada
hubungan dengan perkembangan, karena orang Kristen dinasihati untuk makin
lama makin menyerupai Kristus. Kedua, akan berlangsung seumur hidup, karena
ini merupakan pengalaman secara bertahap. Oleh sebab itu, penyuc.an tidak
membawa kepada kesempurnaan mutlak dalam hidup ini.

13 Bacalah ayat-ayat berikut dan sebutlah segi khusus kesempurnaai Kristen
yang diterangkannya.

a Ibrani 10:14 .

b I Korintus 2:6; 14:20 oo oo

c Galatia 3:3 .

d Kolose 4:12; Matius 5:48 , .

eKolose 1:22; Filipi 3:12 .

Ayat-ayat Alkitab ini mengajarkan bahwa kesempurnaan berhubur gan baik
dengan kedudukan maupun secara bertahap. Kita berdiri sempurna atal lengkap
di dalam Kristus karena persediaan-Nya yang rahmani. Dan kita di pandang
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sempurna oleh sebab kita mempunyai Juruselamat yang sempurna dan
kebenaran yang sempurna. Tetapi dalam pengalaman kita sendiri kita terus-
menerus berusaha untuk mencapai kesempurnaan (Filipi 3: 15; Ibrani 6: 1).

Dalam Perjanjian Baru kita mempunyai perintah Yesus untuk menjadi sem-
purna (Matius 5:48). Jika ini menunjuk kepada kesempurnaan tanpa dosa, maka
tak seorang pun yang sudah mencapai kedudukan itu. Akan tetapi, jelaslah
dari konteksnya bahwa yang dimaksud Yesus ialah agar para pengikut-Nya men-
jadi seperti Bapa Surgawi mereka dalam hal menunjukkan kasih baik kepada
sahabat maupun kepada musuh. Perhatikanlah caranya Paulus menguraikan
ide kesempurnaan dalam Filipi 3:12,15. Satu saat ia mengatakan bahwa kesem-
purnaan itu tidak mungkin, dan kemudian saat berikutnya ia menyatakan telah
menjadi sempurna. Hal ini mudah dimengerti bila kita mengakui bahwa berke-
naan dengan kedudukan ia sempurna pada saat ia menerima Kristus, tetapi

-'

i--------

dalam pengalaman sehari-hari yang terus-menerus ia masih berusaha mencapai
kesempurnaan. Kolose 1:28, 4: 12, dan Ibrani 12:23 menyajikan kesempurnaan
sebagai sasaran masa depan yang akhirnya akan tercapai, tetapi tidak dalam
hidup ini.

14 Tantangan Yesus untuk "menjadi sempurna" menunjuk kepada
a) kebutuhan kita untuk menjadi sempurna secara mutlak sekarang ini.
b) kebutuhan orang-orang Kristen untuk menunjukkan kasih kepada sahabat

dan musuh seperti yang dilakukan Allah.
c) kebutuhan untuk mencari suatu pengalaman setelah berbalik kepada Allah

yang akan menjadikan kita sempurna secara mutlak.
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Orang-orang yang percaya bahwa manusia sanggup menjadi sen: purna tan-
pa dosa terlampau menekankan kesanggupan seseorang untuk hidi, p sempur-
na. Mereka juga kurang sekali memperhatikan kekudusan Allah dan kehebatan
dosa Mereka cenderung memperlakukan dosa seakan-akan itu sewa tu yang
ada dr luar kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dosa adalah terutama hasil
dari roh manusia. Keyakinan saya ialah bahwa kita berdosa lebih ban) ak melalui
pikiran yang tidak suci dan sikap memberontak kita daripada dengan berbuat
dosa yang kelihatan. Kesempurnaan sudah lengkap karena kita ada di dalam
Dia, tetapi itu tidak lengkap karena kita masih tetap manusia. Sa) a percaya
bahw a hanya ada dua macam kesempurnaan, yaitu kesempurnaan ya ng mutlak
dan )< ang relatif. Apa yang sempurna secara mutlak tidak dapat diper baiki lagi;
oleh sebab itu, hanya Allah yang memenuhi syarat untuk kesempurnaan macam
ini. Akan tetapi, apa yang sempurna secara relatif hanya memenuhi tuj lan untuk
mana ia direncanakan. Kesempurnaan macam ini mungkin bagi manusia.

15 I ingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Or ang yang percaya bahwa seseorang dapat menjadi sempurna sama sekali

terlampau mempercayai kemampuan manusia untuk hidup sempurna dan
terlalu rendah menilai kekudusan Allah dan kehebatan dosa.

b Orang-orang yang percaya akan kesanggupan seseorang untuk mer jadi sem-
pu Ina secara mutlak, percaya bahwa dosa terutama terdapat da. am batin
dan sebab itu kurang nyata dan kurang serius.

c Berkenaan dengan kesempurnaan, hanya Allah yang sempurna secara mutlak
akan tetapi, manusia dapat menjadi sempurna secara relatif jika mereka
memenuhi tujuan penciptaan mereka.

Golongan-golongan Kristen yang berpendapat bahwa orang Kris en dapat
menjadi sempurna secara mutlak dalam kehidupan ini percaya bahwa penyu-
cian adalah pengalaman yang menentukan. Mereka percaya bahwa pada suatu
saat setelah mereka, berbalik kepada Allah, orang Kristen menerim i kesem-
purnaan dalam seketika oleh iman dan disertai peneguhan oleh kesak sian Roh
Kudu- Mereka bersikeras bahwa dalam pengalaman ini perangai yang lama
dengan segera dibinasakan. Pandangan ini dikenal sebagai aliran kesempur-
naan. Aliran ini terutama didasarkan pada Roma 6. Akan tetapi, penyelidikan
yang saksama akan Roma 6:1-11 menunjukkan bahwa inilah pengalaman yang
berkenaan dengan kedudukan di mana orang beriman itu disatukar dengan
Kristus Jika tidak demikian, mengapa rasul Paulus mendesak (6:11) bahwa
orang harus memandang dirinya sendiri mati bagi dosa dan hidup bagi Allah?
Orang yang sudah mati sama sekali tidak perlu "memandang" dirin va mati.
Ia mall terlepas dari hal "memandang" atau memikirkan.
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Dalam Roma 7, Paulus menyatakan keadaannya sendiri: sebagai orang yang
belum diselamatkan (ayat 7-13), dan sebagai orang yang diselamatkan (ayat 14-24).
Ia mendapat kemenangan atas kehidupan yang penuh kekalahan, bukan dalam
membinasakan perangai yang lama, tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus (7:25).
Akan tetapi, dalam pasal 8 ia menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menjadikan
kemenangan ini nyata di dalam orang beriman dengan jalan Roh yang mendiami-
nya. (Lihat terutama 8:1-17.) Pertama, Roh Kudus melepaskan orang beriman dari
hukum dosa dan maut, yaitu dari kekuasaan perangai lama yang berdosa. Dan
kemudian ia sanggup "hidup menurut Roh" dan menetapkan pikirannya pada
"hal-hal yang dari Roh" (ayat 5). Akan tetapi, kemenangan atas hukum dosa
dan maut tidak berarti kebinasaan total semua perbuatan lama yang berdosa oleh
kuasa Roh yang mendiami orang beriman (ayat 3). Inilah sesuatu yang harus
dilakukan berulang-ulang oleh orang beriman - sewaktu-waktu keinginan-keingin-
an perangai yang berdosa itu timbul untuk menggoda dia. "Mematikan" menun-
juk kepada kuasa dosa yang makin lemah. Itu juga berarti mematikan perbuatan-
perbuatan kita yang berdosa supaya kita tidak terus berbuat dosa karena kebia-
saan. Untuk beroleh kemenangan dalam hal ini diperlukan kasih karunia Allah
dan kekuatan dari Roh Kudus. (Bandingkan Roma 8:13 dengan Kolose 3:5,8-10.)

16 Tuliskan angka 1di depan contoh-contoh penyucian yang berkenaan dengan
kedudukan dan angka 2 di depan contoh-contoh penyucian yang bertahap.

a Sara, yang dahulu seorang berdosa yang cemar, kini menjadi seorang
penyembah yang kudus.

b Filipus telah berkembang dalam pengertiannya tentang kehidupan rohani
dan sekarang ia mengajar orang lain.

c Paulus menggambarkan kehidupannya dalam Roh sebagaiperihal mengarah-
kan diri ke depan atau berusaha mencapai keunggulan dalam pelayanannya
kepada Allah dan dalam pengembangan kasih dan kebaikan Kristen.

.... d Paulus mengatakan bahwa dahulu orang-orang Korintus itu pemabuk,
cabul, pencuri, dan pendusta tetapi mereka telah disucikan dari dosa,
dipersembahkan kepada Allah, dan diperdamaikan dengan Allah oleh
Yesus Kristus sehingga ia dapat menyapa mereka sebagai "orang kudus"
(I Korintus 6:9-11).

e Yohan, setelah pengalaman kelahiran barunya, berdiri sempurna di dalam
karya Kristus yang telah selesai.Ia siap sediauntuk mulai hidup bagi Kristus.

.... f Bambang adalah seorang Kristen yang bersungguh-sungguh yang
berusaha untuk tetap terbuka bagi pimpinan Roh Kudus supaya ia boleh
menggenapi tujuan yang untuknya ia diciptakan. Jelaslah bahwa ia makin
dewasa dalam hal-hal Roh.
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PAR,\. PENERIMA PENYUCIAN

Tujuan 4. Mengenali mereka yang dapat menerima penyucian.

( rrang-orang yang disucikan adalah orang pilihan Allah. Orang-c [ang yang
telah dipilih-Nya dalam kekekalan, disucikan-Nya dalam waktu. Or; l tg-orang
yang dipilih dan ditebus disucikan juga. Mereka yang merupakan ang] atan yang
terpilih menjadi umat Allah yang suci.

Penyucian melibatkan manusia seutuhnya: pikiran, perasaan, d ln kehen-
dak (I Tesalonika 5:23). "Kamu ... menerima pengajaran ... sup Iya kamu
dibaharui di dalam roh dan pikiranmu" (Efesus 4:21-23). Demikianl: h pikiran
yang lelah dibaharui itu secara bertahap dijadikan lebih seperti Kristus, jujur,
dan kudus. Perasaan (emosi) dijadikan kudus, "Hendaklah kar iu saling
mengasihi sebagai saudara" (Roma 12:10). Dan akhirnya, kehendak nenyerah
kepada kehendak Allah dan hal ini memberikan orang beriman itu klJ isa untuk
mencapai maksud Allah, "Karena Allahlah yang mengerjakan di dal am kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya" (Filipi 2:13). Lagi
pula, Paulus menasihatkan orang-orang beriman di Roma, "Dan janganlah
kamu menyerahkan anggota-anggota kepada dosa untuk dipakai set agai sen-
jata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah ... Dan ser ahkanlah
anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran"
(Roma 6: 13). Penyucian adalah untuk sekalian orang yang merupak ~Il gereja.
Sebagai mempelai perempuan Kristus gereja menjadi sasaran pekerjaan ini,
"Kri-a us telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya ba.rinya un-
tuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan meman Iikannya
dengan air dan firman" (Efesus 5:25-26). Hal ini tepat dan pantas s upaya Ia
boleh menempatkan gereja di hadapan diri-Nya di dalam segala keindi-han-Nya
- "dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, teta 1i supaya
jemaat kudus dan tidak bercela" (ayat 27).

17 Para penerima penyucian boleh ditetapkan sebagai
a) sem ua manusia; artinya penyucian adalah untuk sekalian orang.
b) orang-orang yang layak secara khusus untuk diasingkan agar dipakai oleh Allah.
c) sekalian orang yang menerima Kristus, yang merupakan gereja-Nya.

PENGALAMAN PENYUCIAN

TUjUaJIl 5. Memilih sebuah pernyataan yang dengan tepat menyatakan maksud
penyucian.

A Ikitab dengan jelas mengajar bahwa baptisan dalam Roh Kudu s adalah
suatu pengalaman yang biasanya terjadi sesudah pembaharuan (Kisi h 2:38).
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Akan tetapi, kami melihat variasi pola ini dalam Kisah 10:44-46, di mana rumah
tangga Kornelius mengalami keduanya pada waktu yang sama. Tujuan bap-
tisan dalam Roh ialah memberi kuasa untuk pelayanan (Kisah I :8). Berbeda
dengan ini, tujuan bagi penyucian adalah menghasilkan dalam seseorang cara
hidup yang benar, yang mencerminkan hubungannya dengan Allah dan
menyebabkan dia tumbuh secara rohani.

Akan tetapi, sebagian orang memandang penyucian sebagai suatu
pengalaman krisis yang terpisah, yang terjadi dalam perangai rohani seseorang.
Mereka percaya bahwa beberapa waktu setelah kelahiran baru, seorang di-
jadikan sempurna dari segala dosa dalam seketika. Mereka menyatakan bahwa
pengalaman ini, yang meliputi suatu keputusan untuk disucikan, membawa jiwa
itu ke dalam keadaan kesucian yang sempurna, dan meliputi kebebasan dari
dosa dan kebinasaan, dan pengabdian sempurna kepada Allah. Mereka
menegaskan bahwa kesempurnaan yang seketika ini adalah hasil baptisan dalam
Roh Kudus (yang kata mereka adalah sama dengan penyucian). Marilah kita
memeriksa pernyataan-pernyataan mereka.

Para penganut aliran kesempurnaan ini menunjuk kepada I Yohanes 3:8-9
sebagai dukungan bagi pendapat mereka. Bacalah ayat itu. Jelaslah, Yohanes
berbicara tentang seorang yang terus-menerus atau berulang-ulang berbuat dosa.
Orang Kristen yang sejati tak mungkin berbuat demikian. Tetapi Yohanes tidak
mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah berbuat dosa. Bila memban-
dingkan ayat ini dengan I Yohanes 1:8-2:2 kita melihat maksud Yohanes.
Maksud Yohanes ialah memberi tantangan kepada orang-orang Kristen untuk
berjalan dalam terang dan menuntut suatu hubungan yang taat dan sungguh-
sungguh dengan Allah. Seakan-akan hendak mencegah adanya salah penger-
tian, Yohanes berkata kepada pembaca-pembaca Kristennya, "Jika kita berkata,
bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta"
(I Yohanes 1:10). Dan dalam I Yohanes 2:1-2, ia mengatakan bahwa "Yesus
Kristus, yang adil ... adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan
untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." (Perhatikanlah
bahwa Yohanes sendiri termasuk dalam orang-orang beriman itu.)

Jadi, kita melihat bahwa penyucian bukanlah pengalaman krisis yang
menentukan dan juga bukan suatu pengalaman yang menjadikan orang beriman
itu tidak berdosa sama sekali. Juga, penyucian bukanlah pemberian kuasa un-
tuk pelayanan. Tujuan penyucian ialah membawa orang beriman makin
mendekati keadaan di mana perangainya dijadikan serupa dengan Kristus.
Sementara ia hidup dan bergaul dengan Tuhan, orang beriman itu terus tum-
buh dan berkembang, dan Roh Kudus terus-menerus memberi terang kepadanya
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DIUBAH KE ARAH CITRA KRISTUS

(I '\ I ihanes I :7). Pada waktu kita hidup di dalam terang, da' ah Yesus
menyucikannya dari segala dosa. Dengan berangsur-angsur ia berubah semen-
tara ia mencerminkan kemuliaan Tuhan, karena orang beriman itu ber ada dalam
prose-, diubah menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan yang semak i1 besar (II
Kormtus 3:18). Sebab itu kita dapat mengatakan bahwa penyucian bukanlah
suatu pengalaman tertentu, seperti baptisan dalam Roh, melainkan .uatu pro-
ses di mana perangai baru kita berkembang ke arah citra Kristus.

18 J ujuan penyucian ialah
a) mcmberi kuasa kepada orang-orang beriman untuk pelayanan Jan mem-

binasakan perangai berdosa mereka melalui pengalaman krisis.
b) rru.ngadakan perubahan dalam orang beriman sehingga secara lerangsur-

angsur ia makin menyerupai Kristus.
c) menghasilkan orang-orang Kristen yang mencapai kesempurna: n mutlak

dalarn hidup ini.

Sarana Penyucian

Tuju.in 6. Menguraikan sarana-sarana penyucian.

Ada dua pihak yang terlibat dalam penyucian seseorang: Idlah dan
manu-ia. Dari pihak ilahi, Allah Bapa menyucikan (I Tesalonika 5:2: . I Petrus
5:10) Sang Putera juga menyucikan (Ibrani 2:10-11; 10:10; 13:121. Dan kita
dikud .iskan oleh Roh Kudus-Nya (I Petrus 1:2; Roma 8:13) dan Ia mer ghasilkan
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buah Roh di dalam kita (Galatia 5:22-23). Dari pihak manusia, manusia tidak
dapat menyucikan dirinya sendiri. Paulus mengatakan bahwa di dalam orang
beriman pun Allah yang mengambil inisiatif (Filipi 2: 13). Meskipun demikian,
ada sarana-sarana tertentu yang dapat digunakan orang dalam karya penyu-
cian. Pertama, orang harus menaruh kepercayaan kepada Kristus (Kisah 26:18).
Apabila seseorang percaya pada Kristus, ia disucikan berkenaan dengan
kedudukan. Hal ini terjadi pada saat pembaharuan, karena Kristus telah di-
jadikan kesucian kita (I Korintus 1:30).

Langkah berikutnya ialah mengejar kesucian. Dengan sungguh-sungguh
kita diberi peringatan bahwa tanpa kehidupan yang suci kita tak dapat melihat
Allah (Ibrani 12:14). Hal mengejar kesucian akan membawa kita ke Firman
Allah, karena Firman itu yang akan menyatakan keadaan hati kita dan menun-
jukkan penangkal bagi kegagalan (Yohanes 17:17). Firman yang diberitakan
juga berperan dalam menunjukkan perlunya kesucian (Efesus 4:11-13) dan
menantang orang-orang beriman untuk mengejar kesucian (I Petrus 1:15-16).
Penyerahan kehidupan kita kepada Allah adalah syarat utama untuk penyu-
cian praktis (Roma 6:13, 19-22; 12:1). Penyerahan sepenuh kepada Allah berarti
bahwa seorang harus memisahkan dirinya supaya "ia akan menjadi perabot
rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai
tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia" (ll Timotius 2:21).

Sarana lain yang digunakan Allah untuk menguduskan kita adalah penderi-
taan (Ibrani 12:10-11; Mazmur 119:67,71). Kadang-kadang Allah mengizinkan
pengalaman-pengalaman yang menyakitkan menimpa kita. Namun, bila masa-
masa kesukaran ini telah berakhir, kita melihat bahwa dengan diam-diam telah
dihasilkan buah kebaikan yang sejati di dalam diri kita pada waktu kita
menerimanya dalam suasana hati yang benar. Penulis Kitab Ibrani mengatakan
bahwa Allah melakukannya "untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian
dalam kekudusan-Nya" (Ibrani 12:10).

19 Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan kata-kata saudara sendiri tanpa
melihat bagian yang di atas.

a Siapa yang terlibat dalam penyucian seorang?

..................................................................................... , .

b Dua hal apakah yang perlu bagi seseorang agar mengalami penyucian?
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c Bagaimana caranya Firman Allah membantu kita dalam proses renyucian?

d Apa yang tercakup dalam penyerahan sepenuh kepada Allah:'

e Dalarn cara apakah masa-masa kesukaran membantu kita dal am proses
penyucian kita?

Penyucian menghasilkan kemenangan yang makin bertambah atas dosa.
Keadaan ini menghasilkan kuasa yang lebih besar dalam hidup kita dan
kebel hasilan yang lebih besar. Akan tetapi kita harus bekerja sa na dalam
memelihara kemajuan rohani itu. Kita harus tinggal dalam Kris U~ dalam
ketaatan dan kesetiaan. Penyucian bukanlah suatu konsepsi -nelainkan
melibatkan seorang yang hidup, Yesus Kristus, dan hubungan kita yang terus-
menerus dengan Dia. Pada waktu kita tetap bersekutu dengan Dia. kita harus
terus maju dalam penyucian.

Sebuah koor pendek yang kadang-kadang kita nyanyi kan mengu ngkapkan
apa 'I ang terjadi pada kita bila kita mengizinkan Roh Allah rrenguasai
kehidupan kita dan menjadikan kita serupa dengan citra Kristus. Biar ah perka-
taan koor ini menjadi doa kita ketika mengakhiri pelajaran ini.

Kami diselamatkan untuk menang lain jiwa
S'lamat untuk hidup tiap hari buat Yesus
S'lamat untuk panggil engkau kepada-Nya
Kami diselamatkan oleh darah Yesus
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soal-soal untuk menguji diri
BENAR-SALAH. Lingkarilah nomor di depan pernyataan-pernyataan yang
BENAR.

1 Tujuan penyucian ialah menghasilkan di dalam orang-orang Kristen macam
hidup yang benar yang mencerminkan hubungan mereka dengan Allah dan
menyebabkan mereka tumbuh secara rohani.

2 Sifat penyucian adalah sedemikian rupa sehingga ia menggambarkan tidak
hanya pemisahan dari dunia tetapi juga pemisahan untuk Allah.

3 Penyucian menunjuk kepada suatu pengalaman yang menentukan atau
pengalaman krisis dalam orang beriman di mana manusia lama dibinasakan
dan manusia baru menguasai hidupnya secara mutlak.

4 Penyucian adalah pekerjaan kasih karunia Allah yang membaharui seluruh
pribadi kita hingga menjadi serupa dengan citra Allah.

5 Pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita diberi kesang-
gupan untuk semakin menang atas sifat berdosa kita dan hidup benar.

6 Apa yang disebut Paulus sebagai "menanggalkan manusia lama" dan
"mengenakan manusia baru" adalah pengalaman-pengalaman krisis yang ter-
jadi sekali untuk selama-lamanya dalam kehidupan orang Kristen itu.

7 Penyucian menghasilkan di dalam diri kita kasih akan Allah, keserupaan
dengan Kristus, kehidupan dalam Roh, kebencian akan dosa, dan menghasilkan
buah Roh dalam hubungan kita dengan orang lain.

8 Penyucian yang berkenaan dengan kedudukan menunjuk kepada perubahan
kedudukan yang terjadi pada saat pembaharuan apabila seorang berdosa men-
jadi seorang penyembah yang suci.

9 Penyucian yang bertahap berkaitan dengan kedudukan seseorang di hadapan
Allah pada saat pembenaran.

10 Secara kedudukan kita dapat menjadi sempurna dalam Kristus karena
pengalaman pembaharuan, namun terus berusaha untuk penyempurnaan dalam
pengalaman hidup sehari-hari dengan Allah.

11 Ajaran golongan yang menyatakan bahwa manusia dapat menjadi tak ber-
dosa sama sekali dalam hidup ini dikenal sebagai aliran kesempurnaan.

12 Beberapa golongan Kristen mengajar bahwa penyucian adalah pengalaman
yang menentukan di mana orang-orang Kristen mencapai kesempurnaan dalam
seketika.
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13 (lolongan-golongan Kristen tertentu mengajar bahwa penyuci ln adalah
sama dengan baptisan dalam Roh Kudus.

14 kasul Paulus mendapat kemenangan atas hidup yang penuh .ekalahan
deng.rn jalan membinasakan perangai yang lama.

15 Pr oses yang menyucikan orang beriman mencakup penyerahan hidupnya
kepada kuasa Roh Kudus dan mengejar kekudusan dengan aktif.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

10 Segi

a Yang bertahap
b Yang bertahap

c Berkenaan dengan kedudukan
d Berkenaan dengan kedudukan
e Yang bertahap
f Berkenaan dengan kedudukan
g Yang bertahap

h Berkenaan dengan kedudukan
Berkenaan dengan kedudukan

j Yang bertahap

k Yang bertahap

Sarana

Roh Kudus
Allah mengubah seorang dengan mem-

baharui budinya
Persatuan dengan Kristus Y esus
Dalam nama Tuhan Yesus
Roh Kudus
Kematian kita bersama Kris' us
Hidup dengan takut (hormat) kepada

Allah
Kematian kita bersama Kri S1 liS

Kematian dan hidup kita bersama
Kristus
Mematikan keinginan-keingi [lan du-

niawi
Pertolongan Tuhan

1 b) Alfred telah menetapkan Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya

11 Penyucian itu terjadi ketika kita menerima Kristus karena kita dISamakan
dengan Dia dalam kematian dan kebangkitan-Nya.

2 Hasilnya adalah perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan ini hanyalah' 'baik"
di pemandangan Allah dalam kehidupan orang yang suci dalam m rtif dan
tingkah laku - yaitu orang yang sedang diubah secara bertahap nenjadi
serupa dengan Kristus.
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12 a 2) Secara bertahap
bi) Pada saat keselamatan
el) Pada saat keselamatan
d 2) Secara bertahap

3 Kedua segi kekudusan Allah tercermin dalam contoh ini.

13 a Kesempurnaan berkenaan dengan kedudukan di dalam Kristus.
b Kedewasaan rohani diperbandingkan dengan ketidakdewasaan rohani.
c Kesempurnaan yang bertahap.
d Kedewasaan dan ketaatan menyeluruh dalam kehendak Allah.
e Kesempurnaan mutlak di surga.

4 a Yesaya menanggapi kekudusan Allah yang agung dengan merasakan
ketidaklayakannya sendiri. Tambahan pula, ia makin menyadari dosanya
sendiri di hadapan kekudusan dan kemurnian Allah secara moral.

b Pada waktu orang menghampiri Allah, ia sangat menyadari dan
menyesali dosanya.

14 b) kebutuhan orang-orang Kristen untuk menunjukkan kasih kepada
sahabat dan musuh seperti yang dilakukan Allah.

5 a Tanah di tempat itu kudus.
b Tubuh manusia.
c Sebuah rumah atau tanah dipersembahkan kepada Tuhan.
d Semua anak sulung dari manusia dan hewan.
e Kota yang suci (Yerusalem)

15 a Benar
b Salah
c Benar

6 a Salah c Benar
b Benar d Benar

16 a 1) Berkenaan dengan kedudukan d 1) Berkenaan dengan kedudukan
b 2) Bertahap e 1) Berkenaan dengan kedudukan
c 2) Bertahap f 2) Bertahap
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7 al mencakup semua bidang kehidupan orang, menyentuh dan me npenga-
ruhi semua hubungan juga, pada waktu orang itu hidup d bawah
pengawasan Roh.

17 c) sekalian orang yang menerima Kristus, yang merupakan gereja-Nya.

8 a Kuasa untuk berkhotbah.
b Kuasa untuk bersaksi.
e Berkata-kata dalam bahasa roh dan keberanian untuk berkhotbah,
d Berkata-kata dalam bahasa roh.

18 bI mengadakan perubahan dalam orang beriman sehingga secara berangsur-
angsur ia makin menyerupai Kristus.

9 a Benar
b Benar f Benar
eSalah g Benar
d Benar h Benar
e Salah Salah

19 a Allah, oleh Roh Kudus-Nya dan orang beriman secara pere rangan.
b Ia harus percaya pada Kristus agar supaya menerima perangai ya ng baru,

t>- dan kemudian ia harus berusaha untuk hidup suci, serta membiarkan
perangai barunya menguasai perangai lama yang jahat itu.

e Firman itu menunjukkan keadaan hati kita, dan menunjukkan kepada
kita bagaimana kita dapat mengatasi kegagalan. Firman itu juga menun-
Jukkan perlunya hidup suci.

d Pemisahan dari dosa dan pemisahan untuk Allah, serta selalu si ip-sedia
untuk melakukan apa yang benar dan baik.

e Masa-masa kesukaran itu memurnikan kita bila kita mene 'rmanya
dengan sikap hati yang benar.
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catatan saudara


