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Allah Membalikkan Status Kita 

Doktrin Pembenaran 

Apa yang akan kita bicarakan mulai dari titik ini adalah sangat penting. Apa yang telah kita bicarakan 

sampai saat ini adalah tentang salib, Roh, kesadaran akan kebutuhan kita, hati kita yang dihidupkan, 

kelahiran kembali, dan percaya kepada Kristus untuk keselamatan kita. Semua ini mengarah ke titik 
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keselamatan itu, yakni dilahirkan kembali di mana kita berpaling dari dosa dan dari diri kita, dan kita 

percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan. Dan apa yang akan kita bicarakan selanjutnya 

adalah tentang pembenaran, adopsi, dan kesatuan dengan Kristus. Ketiga hal ini mengalir dari kelahiran 

baru. Kita berbalik dari diri kita sendiri, percaya kepada Kristus, dan Allah menyatakan bahwa kita 

dibenarkan. Itulah yang akan kita bicarakan tentang pembenaran. Sebagaimana yang telah kita lihat, 

dalam pertobatan ada sesuatu yang kita lakukan di dalamnya. 

Jelas bahwa, seperti yang telah kita bicarakan, pertobatan dan iman adalah karunia-karunia dari Allah, 

tetapi kitalah yang bertobat, dan kitalah yang percaya. Sedangkan dalam pembenaran tidak ada sesuatu 

yang kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang di dalamnya Allah yang melakukan semuanya. Kita sepenuhnya 

pasif dalam pembenaran. Kita dibenarkan. Kita tidak membenarkan diri kita di hadapan Allah. Kita 

dibenarkan di hadapan Allah. Allah yang membenarkan kita, dan itulah kuncinya. 

 

Pembenaran Diantisipasi ... 

Kita akan menyelam ke dalam pembenaran. Biarkan saya memberikan landasannya. Pada dasarnya 

pembenaran berarti dinyatakan benar di hadapan Allah, atau diterima di hadapan Allah. Ini telah 

diantisipasi dalam Perjanjian Lama. Kita hanya akan melihatnya secara singkat. Jika anda melihat 

Abraham, anda dapat melihat makna pembenaran. Perjanjian Baru menjelaskan pembenaran melalui 

lensa Abraham, Musa, dan Daud, dan yang dijelaskan melalui cara yang berbeda. 

Dalam diri Abraham kita melihat bagaimana janji-janji Allah menunjukkan kepada kita tentang perlunya 

iman. Kita dapat melihat beberapa bagian dalam tulisan-tulisan Paulus yang berbicara tentang 

pembenaran. Dalam Roma 4:1-3 ia mengatakan, "Jadi, menurut kita, apa yang telah diperoleh Abraham, 

bapak leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, maka ia 

beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah.Sebab apa yang dikatakan nas Kitab Suci? 

'Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran.'"  

Surat Galatia juga berbicara tentang hal ini, sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 3:7-9. Paulus 

mengatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, 

mereka itulah anak-anak Abraham. Dan Kitab Suci, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah 

membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil 

kepada Abraham: 'Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah 

yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.'" 
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Namun, jika anda memperhatikan Kejadian 12:1-3, gambaran yang kita lihat dalam Abraham adalah 

bahwa Allah memberkati umatNya hanya oleh karena anugerah.  

Allah memanggil Abraham kepada diriNya bukan karena apa pun yang ada dalam diri Abraham, 

melainkan semata-mata karena rahmat Allah sepenuhnya. Allah memanggil Abraham untuk diriNya oleh 

anugerah semata-mata, dan umat Allah menerima berkatNya hanya oleh iman.  

Hanya melalui iman Abraham percaya akan janji Allah, dan hal itu dikreditkan kepadanya, diperhitungkan 

kepadanya, sebagai kebenaran. Ini adalah gambaran yang kita lihat dalam Abraham: hanya oleh anugerah 

umat Allah menerima berkatNya. Oleh anugerah semata-mata, Allah memberkati umatNya, dan hanya 

melalui iman umat Allah menerima berkat tersebut. Itulah Abraham. 

Sekarang tentang Musa. Di dalam Musa kita melihat bahwa hukum Allah atau Taurat menunjukkan kesia-

siaan daging. Paulus, dalam Perjanjian Baru, berbicara tentang keselamatan dengan mengacu kepada 

Musa. Ia berbicara tentang hukum Allah, dan bagaimana keselamatan dikaitkan dengan hukum Allah. 

Dalam Galatia 3:10-11 Paulus mengutip dari ucapan Musa. Paulus mengatakan, "Karena semua orang, 

yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis: 'Terkutuklah orang 

yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.' Lagi pula, jelaslah, 

tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena: ‘Orang yang 

benar akan hidup oleh iman.’" Allah memberikan hukumNya kepada umatNya melalui Musa di Gunung 

Sinai, dan pada saat Ia melakukannya kita mulai melihat bagaimana sejarah umat Allah setelah itu.  

Apa yang kita temukan dalam kehidupan Musa dan umat Allah adalah bahwa Taurat mengekspos atau 

memperlihatkan dosa kita. Apa yang hukum Allah lakukan ialah mengekspos kejahatan manusia. Kita 

dapat melihat hal ini dalam Keluaran 32:7-8 yang mengatakan, "Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 

'Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera 

juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat anak 

lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil 

berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Bahkan 

sebelum Musa turun dari gunung itu setelah menerima hukum Allah, orang-orang telah menyembah 

anak lembu emas, memberontak terhadap Allah. 

Saya berpikir tentang anak-anak saya. Semua orang lahir dengan kecenderungan alami untuk berbuat 

dosa. Hal ini lahir di dalam hati kita. Jadi, anak-anak saya telah melakukan beberapa hal yang salah, dan 

apa yang terjadi adalah bahwa hal-hal yang salah itu mereka lakukan ketika saya memberi mereka 
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perintah. Saya berkata, "Lakukan ini" dan sering kali mereka katakan, "Tidak, aku tidak akan melakukan 

itu." 

Apa yang terjadi adalah bahwa Taurat memperlihatkan hati yang penuh dosa yang berada di bawah 

permukaan. Itulah yang dilakukan oleh Taurat. Firman Allah memperlihatkan ketidakmampuan kita untuk 

menaati hukum Allah. Itulah sebabnya Yosua mengatakan dalam Yosua 24:19, "Tetapi Yosua berkata 

kepada bangsa itu: 'Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, 

Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu.'" Taurat mengekspos dosa 

kita, dan bukan hanya mengekspos hal itu, Taurat juga mengintensifkan dosa kita. Dalam Roma 5:20 

Paulus mengatakan, "Hukum Taurat masuk, dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak; tetapi 

di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah." Dikatakan juga dalam 

Galatia 3:19, "Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena 

pelanggaran-pelanggaran -- sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu -- dan disampaikan 

dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara."  

Jadi, semakin banyak kita melihat hukum Allah, semakin kita melihat ketidakmampuan kita untuk hidup 

menurut hukum itu, dan sebagai hasilnya, kita semua layak menerima murka Allah. Kita sudah berbicara 

tetang hal ini. Keluaran 32:28 mengatakan, "Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada 

hari itu tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu." Roma 1:18 juga mengatakan, "Sebab murka 

Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran 

dengan kelaliman." Kita terkutuk di bawah Taurat. Dikatakan dalam Ulangan 27:6, "Terkutuklah orang 

yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus 

berkata: Amin!" Dengan mengatakan "Amin," umat Allah menyatakan penghukuman mereka sendiri. Kita 

terkutuk di bawah Taurat, dan kita juga tertuduh di hadapan Allah. Dikatakan dalam Yehezkiel 18:4, 

"Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang berbuat 

dosa, itu yang harus mati." Hukum Allah mengatakan kepada setiap orang dari antara kita, "Kamu 

bersalah," karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang mampu untuk sepenuhnya menaati hukum 

itu. Itulah gambaran yang kita lihat dalam Abraham dan Musa. 

Kemudian, dalam Daud, kita melihat bagaimana anugerah Allah menunjukkan kepada kita keindahan 

pengampunan. Anda dapat membacanya dalam Mazmur 32:1-5, dan ini adalah satu pasal yang luar biasa. 

Paulus mengutip bagian ini dalam Perjanjian Baru ketika ia berbicara tentang apa yang terjadi pada waktu 

kita mengaku dosa kita. Mazmur 51:4 mengatakan, "Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah 

berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, 

bersih dalam penghukuman-Mu." Allah menanggung dosa kita. Lalu Imamat 16:22 mengatakan, 
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"Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan 

kambing itu harus dilepaskan di padang gurun.' Dikatakan juga dalam Yesaya 53:4, "Tetapi sesungguhnya, 

penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia 

kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Ia menutupi dosa-dosa kita. Kemudian Yesaya 1:18 mengatakan, 

"Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman TUHAN -- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan 

menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti 

bulu domba."  

Allah membatalkan dosa kita. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita terhadap kita.  

Ini adalah gambaran-gambaran yang kita lihat dalam Perjanjian Lama: Abraham percaya kepada Allah, 

dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Musa menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak 

mampu mematuhi hukum Allah, dan kemudian David menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah 

murah hati. 

 

Pembenaran Didefinisikan ... 

Ini membawa kita ke Perjanjian Baru di mana kita melihat bagaimana pembenaran didefinisikan. Anda 

mungkin dapat menempatkan tanda bintang di samping masing-masing paragraf ini, yakni Roma 3:21-26 

dan Galatia 2:15-21. Dalam Roma 3:21-26 Paulus mengatakan. 

Galatia 2:15-21 mengatakan. 

Ini adalah dua paragraf terbesar dalam seluruh Kitab Suci, dan keduanya berbicara tentang pembenaran, 

dan definisi tentang pembenaran yang akan kita dalami nanti bersumber dari kedua paragraf tersebut. 

Pembenaran adalah tindakan kemurahan Allah yang melaluinya Ia mendeklarasikan bahwa seorang 

berdosa benar hanya melalui iman kepada Yesus. Mari kita medalami definisi ini. Kita mulai dengan istilah 

pembenaran. Izinkan saya berhenti sejenak di sini. Pembenaran adalah salah satu doktrin yang paling 

penting dalam seluruh Kekristenan. Johanes Calvin mengatakan, "Ini adalah engsel yang padanya segala 

sesuatu berputar," dan jika kita tidak memahami makna pembenaran, kita tidak akan dapat memahami 

makna Injil yang sesungguhnya. 

Jadi, perhatikan dengan teliti apa yang dimaksudkan dengan pembenaran. Pembenaran adalah tindakan 

kemurahan Allah. Dikatakan dalam Mazmur 130:3, "Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-

kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Dikatakan juga dalam Mazmur 143:1-2, "Ya TUHAN, 

dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku! Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi 

keadilan-Mu! Janganlah beperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun 
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yang benar di hadapan-Mu." Allah membenarkan kita bukan karena adanya sesuatu dalam diri kita, 

melainkan karena anugerahNya. Kita telah berbicara tentang hal ini. Allah yang mengaruniakan iman. 

Dikatakan dalam Efesus 2:8, "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 

usahamu, tetapi pemberian Allah...." Pada saat Allah mengaruniakan iman, Ia memberikan pembenaran.  

Kita pasif dalam pembenaran ini. Roma 8:30 mengatakan, "Mereka yang ditentukan-Nya dari semula, 

mereka itu juga dipanggil-Nya. Mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Mereka 

yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya." Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, ini adalah 

sesuatu yang Ia lakukan oleh anugerahNya. Dikatakan dalam Roma 4:16, "Karena itu, janji tersebut 

berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan 

Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup 

dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua ...."  

Pembenaran adalah satu deklarasi legal atau yang berdasarkan hukum. Itulah gambaran dalam perkataan 

yang digunakan untuk pembenaran dalam Kitab Suci. Ini adalah satu deklarasi berdasarkan hukum. Ini 

adalah satu pernyataan yang melaluinya Allah berkata, "Kamu tidak bersalah." Dikatakan dalam Keluaran 

23:7, "Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar 

tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah." Matius 12:37 

mengatakan, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau 

akan dihukum." Roma 2:13 juga mengatakan, "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat 

yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." 

Roma 3:20 melanjutkannya dengan mengatakan, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di 

hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa."  

Ini adalah satu deklarasi yang kekal. Ini terjadi hanya satu kali. Ini adalah keputusan yang telah selesai. 

Anda dapat melihat gambaran ini dalam Lukas 23:40-43 tentang seorang pencuri di salib yang diberikan 

jaminan bahwa ia akan masuk ke surga. Dikatakan dalam bagian tersebut, "Tetapi yang lain menegur dia, 

‘Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang 

selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini 

tidak berbuat sesuatu yang salah.’ Lalu ia berkata, ‘Yesus, ingatlah aku, apabila Engkau datang sebagai 

Raja.’ Kata Yesus kepadanya, ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada 

bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.’ Roma 8:30-39 merupakan satu gambaran yang 

mengagumkan tentang pembenaran.  

Mereka yang dibenarkan akan dimuliakan, itu dijamin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari 

kasihNya. Setelah anda dibenarkan, pembenaran anda adalah pasti. 
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Ini adalah tindakan kemurahan Allah yang melaluinya Allah mendeklarasikan satu kali untuk seterusnya 

bahwa seorang berdosa.... Jadi, ini adalah kuncinya. Tentu kita telah membahas hal ini, tetapi adalah 

penting untuk selalu diingat. Martin Luther mengatakan, "Ini adalah masalah yang membutuhkan Allah 

untuk menyelesaikannya." Keberdosaan manusia, kebenaran Allah, dan tuntutan hukum. Jika anda 

menempatkan ketiga hal tersebut bersama-sama dalam satu ruang sidang pengadilan, dan seseorang 

yang telah melanggar hukum berada di depan seorang hakim yang adil, maka pasti tidak akan terjadi hal-

hal yang baik bagi kita. Dikatakan dalam Roma 2:14-15, "Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak 

memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka 

mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. 

Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara 

hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela." Demikian juga 

dikatakan dalam Roma 3:31, "Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? 

Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya."  

Akibat dari keadaan demikian ialah bahwa kita dihukum oleh imoralitas kita, oleh tindakan-tindakan kita 

yang melanggar hukum Allah. Kita semua telah melanggar hukum Allah, dan kita dihukum oleh hal itu. 

Dikatakan dalam Roma 1:29-32, "Mereka penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan 

dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka 

adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, 

tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas 

kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang 

yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi 

mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya." Yakobus 2:10 mengatakan, "Sebab siapa 

saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap 

seluruhnya."  

Akan tetapi, kita tidak hanya dihukum oleh imoralitas kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita dihukum oleh 

moralitas kita, yaitu upaya-upaya kita untuk menaati hukum Allah. Alkitab berbicara tentang bagaimana 

semua upaya kita untuk mematuhi hukum Allah, untuk berbuat baik, semua perbuatan baik kita, tidak 

mungkin mencapai standar yang inginkan. Dikatakan dalam Yesaya 64:6, "Demikianlah kami sekalian 

seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti 

daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Dikatakan juga dalam 

Roma 3:20, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum 
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Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Seorang pendeta dari aliran Puritan 

mengatakan, "Bahkan air mata pertobatan kita sekalipun perlu dibasuh dalam darah Anak Domba." 

Kita tidak memiliki pembelaan diri hadapan Allah yang kudus. Kita telah bersalah dan tidak dapat 

memperoleh perkenananNya. Namun dalam pembenaran, Allah menyatakan bahwa seorang berdosa 

benar. Ini menakjubkan. Hakim yang kudus dari alam semesta memandang seorang berdosa yang 

bersalah, dan oleh anugerahNya dalam keselamatan, mengatakan, "Kamu tidak bersalah lagi." Roma 5:19 

mengatakan, "Sebab, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang 

berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar." Benar di 

hadapanNya: Allah menyatakan bahwa dosa kita diampuni. Dikatakan juga dalam Kolose 2:13-14, "Kamu 

juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 

telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

dengan menghapuskan surat utang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 

mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib:" Dikatakan lagi dalam 

1 Yohanes 1:9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 

dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."  

Ini adalah satu perkataan yang mempunyai makna yang amat penting di sini: pendamaian. Kita bebas dari 

semua rasa bersalah. Pendamaian berarti bahwa Kristus telah menanggung kesalahan kita pada diriNya, 

sehingga rasa bersalah tersebut dilenyapkan dari kita. Inilah yang dimaksudkan dalam Roma 3:25-26 yang 

mengatakan, "Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman, dalam darah-

Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang 

telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada 

masa ini bahwa Ia adil dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." Inilah yang juga 

dibicarakan dalam 1 Yohanes 2:1-2. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Anak-anakku, hal-hal ini 

kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita 

mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk 

segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Demikian juga 

dikatakan dalam Roma 8:1, "Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka 

yang ada di dalam Kristus Yesus." Anda dinyatakan tidak bersalah, namun itu bukan semuanya. Seolah-

olah itu belum cukup, karena dibenarkan tidak hanya berarti dinyatakan tidak bersalah. 

Jika kita dinyatakan di hadapan seorang hakim bahwa kita tidak bersalah dan tidak melakukan sesuatu 

yang salah, maka itu akan membuat kita netral secara moral di hadapan hakim tersebut, tetapi itu tidak 

akan membuat kita benar di hadapannya. Kita belum melakukan sesuatu dengan benar. Di sinilah kita 
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masuk ke hal yang lebih dalam. Dinyatakan benar bukan hanya berarti memperoleh pengampunan dosa, 

melainkan juga bahwa kita dipakaikan dalam kekudusan. Yesaya 61:10 mengatakan, "Aku bersukaria di 

dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan 

kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan 

perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Anda juga dapat 

melihatnya dalam 1 Korintus 1:30, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah 

telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Inilah apa artinya 

dibenarkan. 

Kita memiliki pendamaian dan imputasi. Perkataan “imputasi” berarti bahwa kepada kita dikreditkan atau 

diperhitungkan dengan kebenaranNya. Allah mengimputasikan kebenaran kepada kita. Ia 

mengimputasikan atau memperhitungkan kebenaranNya kepada kita, kebenaran Kristus. Inilah yang 

dikatakan dalam 2 Korintus 5:21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Jadi bilamana anda berbalik dari dosa anda dan dari 

diri anda, dan anda mengandalkan Kristus untuk apa yang Ia telah lakukan di salib, maka Allah tidak 

hanya melihat kehidupan anda dan berkata, "Kamu tidak bersalah," tetapi juga Ia melihat kehidupan 

anda dan berkata , "Aku melihat kebenaran Yesus Kristus, dan kebenaran Kristus itu membungkus anda." 

Ia melihat anda sebagai orang yang benar di hadapanNya. Bukan netral secara moral, melainkan benar di 

hadapanNya. Bagaimana itu mungkin? Hanya melalui iman kepada Yesus. Filipi 3:8-9 mengatakan. 

Apa yang dapat anda lakukan? Bagaimana anda bisa mendapatkan status semacam itu di hadapan Allah? 

Anda tidak bisa melakukan apa pun. Kristus adalah dasar pembenaran kita.  

Agar anda dan saya dapat dinyatakan benar di hadapan Allah, kita membutuhkan kebenaran seorang 

yang lain. Jika saya bertanya kepada anda, "Bagaimana anda tahu bahwa anda benar di hadapan Allah?" 

Jika kata-kata pertama yang keluar dari mulut anda adalah, "Karena saya ...," anda mungkin berada dalam 

bahaya penyimpangan dari makna keselamatan anda yang sesungguhnya. Bagaimana anda dapat 

dinyatakan benar di hadapan Allah? Jawaban yang benar ialah, "Karena Kristus telah menjalani satu 

kehidupan yang benar dan mati di tempat saya sebagai pengganti saya, dan satu-satunya cara bagi saya 

untuk dinyatakan benar dihadapan Allah adalah melalui Dia." Jawabannya adalah, "Karena Kristus ..." Ia 

adalah dasar pembenaran.  

Dia adalah segalanya, dan dalam halini anda dapat melihat kaitan dengan apa yang kita lihat dalam 

Perjanjian Lama, yaitu bahwa Kristus adalah Orang yang memenuhi janji Allah kepada Abraham. Roma 

4:22-25 mengatakan, "Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata 

ini, yaitu ‘hal itu diperhitungkan kepadanya,’ tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk 
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kita; sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah 

membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena 

pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita." Tidak ada satu guru agama pun di dunia yang 

memiliki catatan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Kristus saja yang memilikinya. Ia menggenapi 

Taurat, menaati hukum Musa.  

Dikatakan dalam Roma 10:3-4, "Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal pembenaran oleh Allah dan 

oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran diri mereka sendiri, maka mereka tidak takluk 

kepada pembenaran oleh Allah. Sebab tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran 

diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Lalu dikatakan lagi dalam Kisah Para Rasul 13:39, "Oleh hukum 

Musa kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan." 

Kristus yang memungkinkan anugerah yang diberikan kepada Daud. 

Kristus adalah dasar pembenaran kita. Kristus adalah dasar, lalu iman adalah sarana pembenaran kita. 

Dikatakan dalam Roma 5:1, "Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai 

sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus." Kita telah dibenarkan oleh iman, dan kita hidup 

dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa iman dipilih Allah sebagai 

sarana untuk membenarkan kita? Mengapa bukan kasih? Mengapa bukan kerendahan hati atau sukacita 

atau hikmat? Inilah alasannya: karena iman adalah anti-perbuatan. Iman adalah satu pengakuan dalam 

keputusasaan bahwa tidak ada yang dapat anda lakukan, dan anda harus mengandalkan apa yang orang 

lain telah lakukan. Iman adalah satu kesadaran yang mendalam di mana anda mengatakan, "Tidak ada 

sesuatu pun di tangan saya yang dapat saya bawa, hanya pada salib saya berpegang teguh." Iman adalah 

sarana pembenaran. Ketika anda datang kepada Allah dalam iman, apa yang anda katakan pada dasarnya 

adalah, "Saya menyerah. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan mencoba untuk melakukannya 

lagi. Saya membutuhkan Kristus untuk melakukannya bagi saya." 

Kita harus waspada terhadap legalisme yang berbahaya, yakni padangan bahwa pekerjaan kita di 

hadapan Allah dapat membuat kita benar di hadapanNya. Inilah yang Paulus bicarakan di seluruh surat 

Galatia.  

Legalisme adalah bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah perkataan yang telah banyak 

digunakan di zaman kita: legalisme. Apa artinya? Bekerja dengan kekuatan kita sendiri untuk mencoba 

mematuhi perintah-perintah Allah. Legalisme bekerja sesuai dengan hukum kita sendiri, dan pada 

dasarnya kita menambahkan peraturan-peraturan lain kepada perintah Allah. Ini akan menjadi legalistik, 

misalnya, bilamana kita mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen anda tidak boleh makan makanan 

tertentu. Anda mungkin ingin makan makanan tertentu dalam jumlah yang lebih sedikit jika anda 
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menganggap bahwa makanan tersebut tidak baik bagi kesehatan anda. Tetapi jika anda menghindar dari 

makan makanan tertentu karena anda berpandangan bahwa jika tidak demikian maka Allah tidak akan 

berkenan kepada anda, maka itu adalah legalistik. 

Ada segala macam hal yang kita lakukan dalam tradisi kita yang kita tempatkan dalam kedudukan yang 

sama dengan Firman Allah. Kita berkata, "Jangan lakukan ini,” atau, “Anda harus melakukan itu." Kita 

harus berhati-hati. Itu adalah legalisme, yaitu kita bekerja sesuai dengan hukum kita sendiri. Ketiga, 

legalisme bekerja untuk mendapatkan perkenanan Allah, karena kita berpikir bahwa melalui tindakan-

tindakan kita maka kita telah melakukan sesuatu yang dapat membawa perkenanan Allah atas kita. Kita 

mungkin mengatakan, "Saya harus membaca Alkitab, saya harus berdoa, saya harus pergi ke gereja. Saya 

perlu melakukan hal-hal ini agar dapat diterima di hadapan Allah." Pemikiran yang mengatakan bahwa 

dengan membaca Alkitab dan berdoa dan pergi ke gereja maka kita dapat memperoleh kredit di hadapan 

Allah adalah pandangan yang bertentangan dengan Firman Allah. Anda telah dikreditkan atau 

diperhitungkan dengan kebenaran Yesus Kristus. Apa yang dapat anda tambahkan kepada hal itu? Apa 

yang dapat anda tambahkan kepada hal tersebut ketika anda bangun pada keesokan harinya? Tidak ada. 

Anda telah memiliki kebenaran yang diperhitungkan kepada anda. Jadi, anda tidak perlu bekerja untuk 

mendapatkan perkenananNya. Dan akhirnya, yang keempat, legalisme bekerja untuk mencuri kemuliaan 

Allah karena anda meremehkan keindahan dari apa yang telah Ia lakukan bagi anda.  

Jadi, anda berpindah dari legalisme yang berbahaya ke kasih ilahi. Dikatakan dalam Galatia 2:20, 

"...namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 

Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah 

mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku." Renungkanlah makna ayat tersebut. Yesus 

bersemangat untuk datang kepada anda. Ia mengasihi anda. Ia menyerahkan diriNya untuk anda, untuk 

anda. Biarkan hal itu meresap masuk dalam diri anda saat anda duduk sekarang ini. Ia melakukannya 

untuk anda. Ia telah membayar harga untuk anda. KehidupanNya dan kematianNya adalah untuk anda. 

Kuatkanlah hati anda, karena perkenanan Allah akan anda tidak didasarkan pada kinerja atau perbuatan 

anda bagiNya. Namun kita sering berpikir seperti itu. Itulah cara berpikir dari semua agama di dunia, dan 

pikiran itu telah diselundupkan ke dalam Kekristenan. "Lakukan ini, dan anda akan benar di hadapan 

Allah." 

Biarkan saya memberikan kepada anda dua skenario. Bayangkan bahwa anda bangun di pagi hari, dan 

jam alarm anda berbunyi. Anda bangkit dari tempat tidur, anda mengambil Alkitab anda, anda berlutut, 

dan anda menghabiskan satu jam dalam doa dan dalam Firman, dan anda mengalami satu waktu yang 
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indah dengan Tuhan. Setelah itu anda mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga anda, dan anda 

pergi untuk hari itu. Anda keluar dengan bersemangat, anda berbaik hati, anda tersenyum kepada setiap 

orang di sekitar anda dan mengucapka kata-kata yang membangun bagi setiap orang yang anda lihat. 

Anda memiliki kesempatan untuk membagikan Injil dengan seseorang. Kemudia anda pulang ke rumah, 

anda memiliki waktu yang baik dengan keluarga anda, anda membaca Alkitab lagi, dan anda berdoa, lalu 

anda pergi berbaring untuk tidur.  

Itulah skenario yang pertama. Skenario yang lain adalah bahwa ketika jam alarm anda berbunyi, anda 

mematikannya berkali-kali. Anda memiliki waktu teduh, tetapi bukan jenis waktu teduh yang mungkin 

anda rencanakan sebelumnya. Jadi, anda kehabisan waktu, dan tidak meluangkan waktu untuk membaca 

Firman, dan bahkan tidak memperhatikan hal itu di pagi hari. Lalu anda keluar rumah, namun tida ada 

semangat yang anda miliki, tidak ada kebaikan yang tampak di wajah anda. Anda hanya memperhatikan 

dengan sekilas setiap orang yang anda lihat. Yang anda berikan kepada mereka bukannya ucapan yang 

memberkati melainkan ucapan yang mengutuk. Lalu anda pulang ke rumah, dan anda hanya memberi 

waktu yang sedikit bagi keluarga di malam hari, dan kemudian anda langsung ke tempat tidur, dan anda 

terbaring di sana. 

Dalam kedua skenario ini, anda berbaring di tempat tidur anda ketika hari berakhir. Dalam situasi yang 

manakah Allah lebih menunjukkan perkenananNya kepada anda? Kecenderungan kita akan mengatakan, 

"Tentu saja dalam skenario yang pertama." Tetapi di sinilah kita harus menyadari bahwa dengan jawaban 

tersebut kita sebenarnya berpikir bahwa perkenanan Allah akan diri kita didasarkan pada kinerja atau apa 

yang kita perbuat bagiNya. Sedangkan realitasnya adalah bahwa dalam kedua situasi tersebut, pada saat 

anda berbaring di tempat tidur di akhir malam itu, anda telah mengenakan kebenaran Yesus Kristus. 

Anda mungkin berkata, "Apakah itu berarti bahwa saya akan memiliki semua hari seperti ini sepanjang 

waktu dalam hidup saya?" Kita akan berbicara tentang hal tersebut. Kita akan berbicara tentang 

pengudusan. Jadi apa yang terjadi dalam kedua situasi ini bukanlah tentang pengudusan. Doktrin 

pembenaran mengingatkan kita pada setiap saat bahwa satu-satunya alasan bahwa anda benar di 

hadapan Allah adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di salib, dan kebenaranNya yang telah 

membungkus anda. Jadi, jangan lupa itu. Perkenanan Allah akan anda tidak didasarkan pada perbuatan 

Anda bagiNya. Perkenanan Allah akan anda didasarkan pada perbuatan Kristus untuk anda. 

Karena itu, tanamkanlah hal ini ke kepala anda. Anda benar di hadapan Allah hanya di dalam Kristus. 

Sekarang, bagaimana hal ini mempengaruhi perbuatan kita? Saya akan membiarkan anda sedikit 

merasakannya di sini. Kita masih akan membicarakannya lagi. Perbuatan adalah bukti pembenaran kita. 
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Pembenaran telah didefinisikan. Ini adalah rekap: pembenaran adalah tindakan kemurahan Allah yang 

melaluinya Ia mendeklarasikan bahwa seorang berdosa benar hanya melalui iman kepada Yesus. 

 

Pembenaran Diperdebatkan ... 

Kita memasuki satu bagian di sini yang disebut "pembenaran diperdebatkan," karena doktrin ini telah 

menyebabkan salah satu pemisahan teologis yang terbesar dalam sejarah Kristen. Seluruh Reformasi 

Protestan berputar pada doktrin ini. Hal ini telah memisahkan Gereja Roma Katolik dengan Gereja 

Protestan pada jalur doktrinal, dan beberapa orang mengatakan, "Itu bukan suatu perdebatan yang 

besar, melainkan hanya perbedaan dari cara menafsirkan makna kalimat." Saya bahkan pernah 

mendengar seseorang berkata seperti itu baru-baru ini. Saudara-saudara, pemahaman tentang 

pembenaran inilah yang menjadi penyebab orang-orang dianiaya pada abad ke-14, 15, dan 16. Orang-

orang dibakar karena mereka mempercayai doktrin ini. Orang-orang mengalami pemancungan kepala 

karena berpegang pada doktrin pembenaran. Mereka tidak akan dipancung kepalanya karena perbedaan 

dalam memahami makna kalimat. Kepala mereka dipancung karena Injil dipertaruhkan ketika mereka 

berpegang teguh pada doktrin ini. 

Saya ingin berhati-hati di sini, karena saya ingin menunjukkan perbedaan antara ajaran Katolik yang resmi 

dengan tradisi Injili. Saya menyebutkan hal ini, dan saya ingin menekankannya, karena jelas bahwa ada 

aliran-aliran yang berbeda dalam Gereja Katolik, jadi saya tidak ingin berasumsi bahwa segala sesuatu 

bersifat seragam. Pada saat yang sama, dalam tradisi doktrin Katolik, apa yang gereja katakan diangkat ke 

tingkat yang sama dengan Kitab Suci. Gereja Katolik mengambil ajaran-ajaran dari Kitab Suci, lalu mereka 

akan mendalaminya dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang resmi dalam Gereja Katolik. 

Dan ajaran-ajaran ini ditempatkan pada tingkat yang sama dengan Kitab Suci. Namun di sinilah saya akan 

berkata, "Tidak, hanya Kitab Suci yang memiliki otoritas." 

Tradisi Gereja Katolik dan Paus sering berbicara "ex cathedra" (bersifat resmi dari otoritas yang tertinggi) 

tentang hal-hal tersebut. Saya menghabiskan lima tahun dari hidup saya di kota yang sangat berciri 

Katolik. Saya tahu bahwa ada berbagai orang dari kota itu yang mengikuti pelajaran ini. Saya mendalami 

ajaran Katolik dan Injil, dan ingin berbagi Injil dengan orang lain dalam mempelajari ajaran Katolik. Saya 

telah menggunakan waktu dengan imam-imam Katolik dan berbicara dengan orang-orang yang berbeda 

dari Gereja Katolik di jalan-jalan di kota tempat saya melayani sebagai staf di sebuah gereja. Jadi, ini 

adalah sesuatu yang sudah dekat dengan hati saya. Dalam bagian ini saya ingin menggunakan beberapa 

ajaran resmi dari konsili-konsili (sidang raya) Gereja Katolik dan katekismus-katekismus Gereja Katolik, 
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tetapi saya ingin berhati-hati di sini. Saya tidak ingin menyiratkan bahwa semua umat Katolik adalah non-

Kristen. Sama sekali itu bukanlah yang ingin saya katakan. Justru kenyataannya adalah bahwa ada 

berbagai anggota dalam Gereja Baptis dan Presbiterian yang juga tidak mengerti Injil. 

Baiklah, saya ingin menunjukkan perbedaan-perbedaan yang signifikan pada beberapa tingkat yang 

berbeda. Ada kesamaan antara pandangan Katolik dengan pandangan Protestan. Berbicara pada tingkat 

yang resmi, baik Katolik dan Protestan percaya bahwa "kita dibenarkan oleh anugerah melalui iman 

karena Kristus." Di sinilah kemudian terdapat perbedaan pendapat. Inilah kalimat yang diperdebatkan: 

"Kita dibenarkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata karena Kristus semata-mata." 

Perkataan "semata-mata" atau "hanya" mengubah segalanya. 

Inilah pandangan yang dihasilkan oleh Konsili di Trente. Konsili Trente merupakan respon Gereja Katolik 

terhadap apa yang diajarkan oleh para Reformator. Konsili ini mengatakan, "Jika seseorang mengatakan 

bahwa oleh iman semata-mata orang berdosa dibenarkan, sehingga itu berarti bahwa tidak ada lagi yang 

diperlukan untuk bekerja sama dalam rangka memperoleh rahmat pembenaran ... terkutuklah ia." Pada 

dasarnya pandangan ini mengatakan bahwa apa yang telah kita definisikan tentang pembenaran adalah 

salah. Itu sebabnya Luther mengatakan bahwa pembenaran oleh iman semata-mata merupakan "doktrin 

yang di atasnya gereja berdiri atau jatuh," dan menurut Calvin doktrin pembenaran merupakan "engsel 

yang di atasnya segala sesuatu berputar." Jadi, ada tiga aspek utama di mana terdapat perselisihan 

pendapat di sini: Perbuatan ataukah iman? Sudah ada dalam diri kita ataukah dikreditkan kepada kita? 

Kemungkinan atau terjamin? 

 

Perbuatan ataukah Iman? 

Dalam kaitan dengan perbuatan ataukah iman, pandangan Katolik mengatakan bahwa iman dan 

perbuatan sama-sama menuntun kepada pembenaran. Ini adalah satu pernyataan lain dari Konsili 

Trente, "Jika seseorang mengatakan bahwa iman yang membenarkan itu tidak lain selain pengandalan 

akan rahmat Ilahi, yang membawa pengampunan dosa karena Kristus, atau bahwa dengan percaya saja 

maka kita dibenarkan, biarlah ia terkutuk. " 

Jadi, dalam ajaran Katolik, iman dan perbuatan sama-sama menuntun kepada keselamatan. Dalam 

pandangan Injili, hanya iman yang menuntun kepada pembenaran dan perbuatan baik. Alkitab jelas 

mengajarkan bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Ini adalah suatu kebenaran yang 

mendasar. Dikatakan dalam Roma 4:16, "Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai 

dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka 
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yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham 

adalah bapak kita semua ...." Segera setelah kita menambahkan sesuatu pada karya Kristus di salib, kita 

meremehkan seluruh makna Injil. 

 

Ada di dalam Diri Kita ataukah Dikreditkan kepada Kita? 

Perbuatan ataukah iman. Yang berikut, apakah sudah ada di dalam diri kita ataukah dikreditkan kepada 

kita? Ajaran Katolik di sini menggunakan perkataan "infusi" atau "pemasukan." Anugerah "diinfus" atau 

"dimasukkan' ke dalam diri anda secara supranatural. Ini dimulai pada saat baptisan dan kemudian 

diteruskan melalui sakramen-sakramen lainnya di gereja seperti menghadiri missa dan berpartisipasi 

dalam Ekaristi. Pembenaran berkembang berdasarkan pada apa yang anda lakukan dengan anugerah 

yang  "diinfus" tersebut, yaitu kebenaran yang sudah ada atau yang melekat dalam diri anda. Jadi, ada 

derajat-derajat pembenaran. Anda dapat lebih dibenarkan atau kurang dibenarkan "melalui ketaatan 

terhadap perintah-perintah Allah di dalam gereja, iman bekerja sama dengan perbuatan baik," di mana 

orang-orang percaya "bertumbuh dalam arti bahwa keadilan diterima melalui anugerah Kristus dan lebih 

dibenarkan kemudian." (Konsili Trente ) 

Anda dapat melihat bahasa yang digunakan di sini. Dalam ajaran Injili, kita menggunakan  perkataan ini: 

"imputasi." Imputasi adalah pemberian kebenaran Kristus kepada kita melalui deklarasi yang terjadi 

seketika. Anda tidak lagi memiliki hukuman yang harus anda jalani untuk membayar dosa anda. 

Kebenaran Kristus dikreditkan kepada anda. Ini yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:21, "Dia yang tidak 

mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." 

Saat anda berbalik dari dosa anda dan percaya kepada Kristus, maka saat itu juga anda dinyatakan benar 

di hadapan Allah. Konsili Trente, dalam Sesi 6 Canon 11, mengatakan, "Jika seseorang mengatakan bahwa 

orang dibenarkan baik melalui imputasi kebenaran Kristus saja, atau melalui pengampunan dosa saja, 

dengan mengesampingkan anugerah dan kasih yang dituangkan dalam hati mereka oleh Roh Kudus dan 

yang ada dalam diri mereka .... terkutuklah ia." 

Pembenaran bukanlah satu proses yang melekat pada diri kita yang melaluinya kita memperoleh 

kebenaran, melainkan satu deklarasi berdasarkan hukum yang melaluinya kebenaran dikreditkan atau 

diperhitungkan kepada kita. Apakah ini adalah fiksi dalam konteks hukum? Itulah yang dikatakan oleh 

beberapa orang. Beberapa orang pada masa Reformasi mengatakan, "Ini hanyalah fiksi di mana anda 

memperlakukan orang-orang berdosa seolah-olah mereka tidak berdosa, dan pada dasarnya anda 

berpura-pura karena menganggap mereka sebagai sesuatu padahal mereka tidak demikian. Ini adalah 
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fiksi hukum." Tidak, ini adalah kebenaran yang penuh anugerah. Ini adalah kebenaran karena hukuman 

atas dosa kita telah dibayar dan kebenaran Kristus adalah nyata dan dikreditkan kepada kita. 

 

Kemungkinan ataukah Terjamin? 

Kemungkinan atau terjamin? Dalam ajaran Gereja Katolik, anda akan selalu cemas tentang pembenaran 

di masa depan. Kenyataannya adalah bahwa selama perbuatan dilibatkan dalam pembenaran anda, maka 

itu akan mengarah pada kecemasan. Ketika saya bertanya tentang surga kepada kebanyakan orang yang 

saya temui di kota yang sangat berciri Katolik di mana saya tinggal, kepada mereka yang sudah berakar 

dalam ajaran Katolik, saya akan mengatakan, "Apakah anda mengetahui dengan pasti bahwa suatu saat 

nanti anda akan ke surga?" Dan mereka akan berkata, "Saya harap begitu, mungkin saja itu yang akan 

terjadi." Seorang imam menggambarkan teologi Katolik kepada saya sebagai satu teologi yang menutupi 

basis-basis, dan semakin banyak basis yang dapat anda tutupi, maka semakin baik peluang anda untuk ke 

surga.  

Dalam ajaran Injili, kita dapat memiliki keyakinan atau jaminan akan pembenaran di masa depan. 

Seandainya pembenaran itu didasarkan pada saya, maka saya tidak mungkin mempunyai jaminan. 

Sebaliknya, jika pembenaran itu didasarkan sepenuhnya pada Kristus, saya memiliki jaminan penuh. Ini 

sebabnya Yohanes dapat menulis dalam 1 Yohanes 5:13, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya 

kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Paulus juga 

mengatakan dalam Efesus 1:13-14, "Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman 

kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan 

dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita 

memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." Kita masih 

akan mendalami hal ini nanti. 

 

Bagaimana saya dapat dibenarkan? 

Jadi, bagaimana saya dapat dibenarkan? Adalah jawaban yang tidak memadai untuk mengatakan, "Kita 

dibenarkan oleh anugerah melalui iman karena Kristus." Jawaban yang memuaskan ialah, "Kita 

dibenarkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata karena Kristus semata-mata." 

Anda berpegang teguh pada pembenaran itu. Anda juga hidup dalam pembenaran itu. Kepada setiap 

orang yang bekerja atau berbuat apa pun untuk mencoba mendapatkan perkenanan Allah, behentilah 

melakukan itu. Sebaliknya, bersandarlah pada kebenaran Yesus Kristus yang telah dibeli dengan 
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darahNya. Bersandarlah dan tinggallah dalam kebenaranNya itu. Anda dapat dibenarkan di hadapan Allah 

bukan berdasarkan pada apa pun yang anda lakukan, melainkan pada segala sesuatu yang telah Ia 

lakukan. Anda menerima pengampunan dosa dan dipakaikan dengan kebenaran. Apakah itu tidak baik? 

Hal yang besar adalah bahwa itu akan menjadi lebih baik. 

 

Allah Membalikkan Status Kita 

      Doktrin Adopsi 

Pembenaran dan Adopsi ... 

Perhatikan ini, Allah membalikkan status kita. Semua hal ini terjadi pada waktu yang sama. Anda 

dibenarkan, dan kemudian diadopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi, anda melihat kebutuhan anda, Allah 

membangkitkan hati anda, anda bertobat dan percaya, dan anda dibenarkan di hadapan Allah, dan anda 

diangkat sebagai seorang anak Allah. Kita tidak hanya benar dihadapan Allah sebagai Hakim, 

sebagaimana yang kita lihat dalam doktrin pembenaran, tetapi juga dalam doktrin adopsi, kita dikasihi 

oleh Allah sebagai Bapa kita. 

Dalam pembenaran, kita berdiri dalam kesalahan kita di hadapan seorang Hakim yang kudus, dan Ia 

berkata, "Dengan darah Kristus, anda dinyatakan tidak bersalah," dan itu luar biasa. Itu adalah sesuatu 

yang sangat luar biasa, namun itu bukalah semua dari Injil karena bahasa yang dipakai dalam 

pembenaran adalah bahasa hukum. Anda berdiri di depan seorang hakim yang membuat keputusan 

tentang status anda. Dalam adopsi, sang hakim bukannya menatap anda lalu berkata "Tidak bersalah," 

tetapi Ia bangkit dari kursi hakim, lalu turun menghampiri anda, melepaskan rantai yang memborgol 

anda, lalu berkata, "Datanglah ke rumah saya dan jadilah putra atau putri saya." Perhatikan bahwa dalam 

pengertian adopsi ini anda lebih banyak menemukan perkataan "putra" atau anak laki-laki daripada 

"putri" atau anak perempuan, namun ini bukan karena Alkitab berciri chauvinistik atau lebih 

mengutamakan laki-laki. Alasannya ialah karena dalam budaya abad pertama, warisan dari keluarga akan 

diturunkan kepada anak laki-laki. Jadi, anda sebagai perempuan dalam ruangan ini sudah termasuk dalam 

kelompok "putra" dalam Alkitab karena anda juga menerima warisan yang penuh dari Allah. Jadi, ini 

penting untuk diingat. 

Saya menyukai kutipan dari J.I. Packer ini. Ini adalah satu kutipan yang hebat. J.I. Packer telah menulis 

sebuah buku yang berjudul Knowing God atau Mengenal  Allah, yang merupakan salah satu buku terbaik 

di dunia. Packer mengatakan, “Allah bisa saja membenarkan kita dan setelah itu membiarkan kita pada 
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saat itu tanpa memberikan kepada kita hak istimewa untuk berada dalam keluargaNya, namun Ia telah 

membawa kita ke dalam keluargaNya. Ia mengadopsi kita.” Tindakan adopsi ini adalah hal yang kami 

alami secara nyata. Putra kami yang pertama diadopsi dari satu negara asing. Kami saat ini sedang dalam 

proses mengadopsi seorang anak yang lain yang memiliki kebutuhan khusus dari negara lain. Ini telah 

menjadi satu isu yang hangat dalam gereja kita di sini, dan adopsi tidak selalu mudah bagi masyarakat 

untuk memahaminya.  

 

Adopsi Didefinisikan ... 

Mari kita mendefinisikan adopsi. Doktrin adopsi: adopsi adalah tindakan kemurahan Allah yang 

melaluinya Ia mengaruniakan kepada orang-orang berdosa kedudukan sebagai anak dan hak-hak 

istimewa dari status mereka sebagai anak. 

Ada dua aspek yang kita lihat di sini tentang adopsi: kedudukan sebagai anak dan hak-hak istimewa 

sebagai anak. Allah mengutus AnakNya supaya kita menerima kedudukan sebagai anak. Paulus 

mengatakan dalam Galatia 4:4-5, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya yang 

lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang 

takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Dalam adopsi dibutuhkan seseorang 

yang datang pada waktu yang tepat. Ini adalah gambaran yang sama yang kita lihat dalam adopsi di bumi 

tetapi dalam satu cara yang lebih besar. Yesus datang pada waktu yang tepat, secara teologis. Kita telah  

melihat bagaimana segala sesuatu dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada hal ini. Ini adalah juga waktu 

yang tepat secara religius, waktu yang tepat dari segi budaya, dan waktu yang tepat secara politis. Kita 

bisa mendalami masing-masing aspek ini, namun kita tidak punya waktu untuk itu, tetapi Ia datang pada 

saat yang tepat.  

 

"Anda telah mendengarkan Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David 

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 


