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PROLOG
Seorang pemuda yang sangat pintar dari Tagaste Numibia (sekarang Algeria) sejak usia 19 tahun telah tertarik
untuk membaca tulisan-tulisan filsafat, khususnya tulisan Cicero (seorang filsuf dan akhli hukum abad 1 SM)
yang berjudul “Hortensius” (artinya “Tentang Filsafat”). Tulisan-tulisan seperti ini membuat sang pemuda
tertarik mengenai arti hidup dan tentang eksistensi segala sesuatu, termasuk tentang Allah dan moralitas.
Dari tulisan-tulisannya kemudian, sang pemuda ini mengaku bahwa sekalipun ia tertarik untuk mengenal dan
mengikuti Allah, dan ia telah dapat menerima iman Kristen (Katolik) dengan akalnya, namun ia menyadari
bahwa moralnya tidak dapat mengikutinya (pada usia 29 tahun ia telah memiliki seorang anak diluar
pernikahan). Ia sangat frustrasi karena kesadaran ini, yaitu bahwa ia mengetahui betul tentang tuntutan
Allah, namun ternyata ilmu-ilmunya tidak dapat membuatnya benar secara moral. Ia menyadari bahwa
kehendaknya tidak dapat mengikuti akalnya. Ia merasa tertawan oleh sesuatu.
Pada usia 33 tahun, saat ia telah berada di Milan sebagai seorang dosen filsafat, ia dengan gelisah duduk
disebuah taman untuk berdoa, seraya terus memikirkan tentang ketidakmampuan moralnya dan tentang
tuntutan Allah. Saat dalam keadaan itu, ia mendengar anak-anak yang bermain disekitarnya berseru satu
dengan lainnya “tole, lege...tole lege” (artinya: ambil, baca...ambil, baca). Saat itu pemuda ini langsung
mengartikan seruan mereka sebagai perintah untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya. Ia membuka
Alkitab dan mendapati ayat-ayat di kitab Roma 13:12-14. Itulah menjadi titik balik dalam hidupnya.
Pemuda ini kemudian dikenal sebagai St. Agustinus dari Hippo, yang dihormati oleh semua cabang
kekristenan karena menemukan kembali konsep-konsep dasar iman Kristen yang telah hilang dari dalam
gereja saat itu, seperti “dosa asal” (original sin), “total depravity” (kerusakan total), “ the righteousness of
God” (kebenaran Allah) dan “Sola Gratia“ (hanya oleh anugerah). Dikalangan Katolik Roma & Anglikan, dia
seorang suci (santo) dan Doktor Gereja. Setiap tanggal 28 Agustus, Gereja memperingati kematian
Augustinus. Dikalangan Gereja Ortodok Timur (Oriental-Yunani) dia juga dihormati sebagai “St. Augustine the
Blessed” dan setiap tanggal 15 Juni dirayakan sebagai “hari St. Augustine.” Dikalangan Protestan, dianggap
sebagai Bapa Reformator abad ke 5 karena pengajaran-pengajarannya dibidang Keselamatan & Anugerah
ilahi. Beliau hidup dan berkarya pada abad ke 5 (lahir 354 AD, wafat 430 AD).
Lebih dari 1000 tahun kemudian, saat gereja kembali kehilangan harta-harta doktrin yang penting diatas,
Allah kembali membangkitkan seorang pemuda untuk menegaskan kembali pengertian yang benar tentang
doktrin-doktrin penting itu. Pemuda ini lahir di Eisleben Jerman tanggal 10 November 1483, anak Hans Luder,
seorang supervisor pertambangan tembaga.
Pada usia 19 tahun (tahun 1502), oleh desakan ayahnya, ia kuliah hukum di Universitas Erfurt, namun hanya
dapat bertahan sebentar saja, dan keluar dengan alasan bahwa hukum selalu bersifat tidak pasti. Kemudian
ia pindah ke Fakultas Teologi dan Filsafat di Universitas yang sama, dan menyelesaikan gelar Master nya pada
tahun 1505.
Pada tanggal 02 Juli 1505, saat perjalanannya dari rumah ke Universitas, sebuah petir menyambar dekat
sekali dengan kudanya. Peristiwa itu membuatnya sangat takut dan mengingatkannya akan hukuman Allah.
Pemuda ini kemudian memutuskan bahwa ia harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan hanya 2 minggu
kemudian, tepatnya tanggal 17 Juli 1505, ia masuk kedalam sebuah biara dikotanya, dibawah asuhan Johann
Von Staupitz.
Von Staupitz juga merupakan pimpinan dari Universitas Wittenberg yang baru didirikan, dan pemuda ini
kemudian belajar di Universitas ini hingga mendapatkan 2 gelar kesarjanaan dalam bidang Biblical Studies
tahun 1508 dan bidang Literatur tahun 1509. Tiga tahun kemudian (1512, saat usia 29 tahun) pemuda ini
mendapat gelar Doktor Teologi dan kemudian mendapatkan posisi “Doctor in Bible” dan duduk di senat di
Universitas ini. Beliau mengajar di Universitas ini dalam kapasitasnya sebagai Doktor Alkitab diatas. Nama
pemuda ini adalah Martin Luther, Bapak Reformasi abad 16.
Antara tahun 1510 sampai 1520, Luther mengajar kitab-kitab Mazmur, Roma, Ibrani dan Galatia. Pada tahun
1519, saat Luther mempersiapkan dirinya didalam ruang menara di biaranya untuk mengajar kitab Roma
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kepada para mahasiswanya di Universitas, ia tertarik dengan perkataan-perkataan didalam Roma 1:17,
khususnya kata “kebenaran Allah.” Luther membenci kata itu karena telah lama ia mengerti kata itu sebagai
Allah yang benar yang menuntut manusia untuk menjadi benar agar manusia dapat diselamatkan dari murka
Allah. Ia sadar bahwa ia adalah seorang berdosa yang tidak dapat mencapai standard kebenaran Allah. Kata
itu dimengertinya sebagai suatu ancaman bagi jiwanya. Dan sebagai seorang professor yang akan
mengajarkan kitab ini, beban itu semakin berat. Masakan ia harus mengajarkan sesuatu yang bahkan dirinya
tidak mungkin dapat mencapainya?
Namun di dalam ruangan itu, perhatiannya dibawa kepada kelanjutan ayat ini, yang merupakan kutipan
Paulus terhadap perkataan nabi Habakuk “Orang benar akan hidup oleh iman.” Saat membaca ayat ini, Allah
memberi pengertian baru kepadanya, yaitu bahwa Allah membenarkan seseorang bukan karena kebenaran
orang itu (“kebenaran aktif”), tetapi bahwa orang dibenarkan (dinyatakan benar) karena karunia Allah yang
memberikan anugerah untuk hidup. Anugerah itu adalah iman, yang membenarkan orang itu (“kebenaran
pasif”).1 Luther menulis kemudian bahwa saat ia mengerti ayat ini, maka baginya itu adalah “pintu gerbang ke
Sorga,”2 dan dengan itu ia kemudian berani untuk menyusun 95 tesis yang menjadi lampiran surat ke
bishopnya waktu itu (Albert Mainz) dan tesis yang sama dipakukannya dipintu gereja Wittenberg, dan dengan
itu dimulailah Reformasi di Jerman, di Eropa, lalu keseluruh dunia.
St. Augustinus dan DR. Martin Luther adalah 2 Bapak Gereja yang menjadi titik-titik penting dalam sejarah
gereja yang menemukan ulang dan menyuarakan ulang Injil yang murni. Keduanya dikenal sebagai Bapak
Reformator, dan keduanya diubahkan hidup dan pelayanannya oleh rasul Paulus melalui suratnya yang ditulis
kepada jemaat di Roma. Mereka hanyalah 2 orang penting dari ratusan, mungkin ribuan pemimpin-pemimpin
gereja yang berpengaruh yang hidupnya dipengaruhi oleh Surat Roma ini. Diantara mereka ada nama para
reformator lain seperti Johannes Calvin, Zwingli, Beza, dsb. Diabad 18 ada Jonathan Edwards, abad 19 ada CH
Spurgeon, abad 20 ada banyak teolog dan pemimpin-pemimpin gereja yang hidup dan pelayanannya
diubahkan oleh kitab ini.
Bayangkan betapa penting dan berpengaruhnya kitab ini!
Karena itu, siapkan diri anda dan bacalah surat itu dengan penuh perhatian sampai selesai, minimal 3 kali
sehingga sedikit banyak anda mengerti alur pikir Paulus didalam suratnya ini. Setelah itu baru anda
dipersilahkan membaca buku ini. Selamat membaca Alkitab anda.
Batam, Maret 2016
Ir. S. Christian Robirosa, M.Com., M.A.
Back to The Bible Publication (BTBP)
https://sites.google.com/site/kembalikealkitab

1

“kebenaran aktif” adalah kebenaran yang diusahakan oleh orang itu, yaitu usaha dan perbuatan benarnya,
dan “kebenaran pasif” adalah status benar yang diberikan oleh Allah melalui iman karena percaya kepada Kristus.
Konsep pertama dipegang oleh Gereja Katolik sampai kini, dan konsep kedua dipegang oleh Gereja Protestan sampai
kini.
2
Martin Luther: The Tower Experience, 1519. Dikutip dari Modern History Source Book, dengan copyright oleh
Saint Anselm Abbey, 1983.
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LATAR BELAKANG dan OUTLINE
Surat ini ditulis oleh Paulus pada tahun 57 AD, dalam perjalanan misinya yang ke 3, sebagai utusan resmi para
rasul kepada bangsa-bangsa non Yahudi (Kis. 15:25-26). Dia menulis suratnya ini di Korintus, setelah
keributan di Efesus (Kis. 19:21-40) memaksanya untuk meninggalkan Efesus dan menjelajah daerah
Makedonia dan Yunani (Kis. 20:1-2). Saat di Korintus di Yunani ini (Kis. 20:3), kemungkinan besar ia
menuliskan suratnya ini.

Gambar Perjalanan misi Paulus ke 3 (56 sd 57 AD – garis biru muda), dimana Paulus singgah di Korintus (kota
no. 22) untuk beberapa lama (sumber gambar: http://scriptures.lds.org/ind/biblemaps/13)
Paulus merasa ia telah menyelesaikan pemberitaan Injil didaerah Timur kekaisaran Romawi, dan sekarang ia
ingin pergi mengabarkan Injil ke daerah Barat, yaitu ke Spanyol (Rom. 15:23-24). Dan dalam perjalanannya
kesana, ia berharap dapat singgah di Roma untuk mendapat dukungan mereka dan untuk dapat membagikan
pengertiannya tentang Injil (1:13-15). Tetapi dia harus pergi dulu ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan
dari jemaat-jemaat di Makedonia dan Akaia (termasuk Korintus) kepada jemaat di Yerusalem yang sedang
mengalami kekurangan (15:25-26). Paulus menumpang dirumah Gayus (16:23) yang rumahnya memang
berada di Korintus (1Kor. 1:14). Surat ini kemungkinan dibawa oleh Febe yang berdiam di Kengkrea, suatu
kota pelabuhan dekat Korintus (16:1).
Tema surat ini adalah Injil yang berisi tentang bagaimana Allah membenarkan (menyatakan sebagai benar)
seseorang, bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus Kristus (1:16-17). Allah
dapat membenarkan karena keadilan-Nya telah dilaksanakan melalui korban substitusi Kristus di salib (3:2526).
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Berikut outline surat ini:
PROLOG (1:1-15)
•
•
•

Salam pendahuluan (1:1-7)
Rencana Paulus ingin ke Roma (1:8-15)
Pernyataan Tema Surat (1:16, 17)
A. INJIL MENURUT PAULUS (1:16-11:36)

1. Tema Injil: Kebenaran Allah dinyatakan (1:16 & 17)
2. Dosa dan Penghukuman: Pernyataan & Analisa tentang kebutuhan universal manusia (1:18-3:20):
a. Dunia kafir yang tidak mengenal Allah (1:18-32)
b. Kaum beragama/moralis (2:1-16)
c. Orang-orang Yahudi (2:17-3:8)
• Keistimewaan mereka juga disertai tanggung jawab (2:17-29)
• Jawaban atas keberatan-keberatan (3:1-8)
d. Semua orang terbukti berdosa (3:9-20)
3. Jawaban terhadap kebutuhan: PEMBENARAN orang berdosa yang percaya kepada Kristus (3:21-5:21)
a. Dasar dari pembenaran: kematian Yesus yang menebus ("propitiatory death") sebagai jalan
pendamaian (3:21-26)
b. Iman sebagai cara memperoleh pembenaran (3:27-4:25)
• cara-cara lain (berdasarkan perbuatan & Taurat) tidak dapat menjadi dasar pembenaran
(3:27-31)
• contoh-contoh pembenaran dalam PL-Abraham & Daud (4:1-25)
c. Berkat-berkat dari Pembenaran (5:1-11)
d. Perbandingan Adam & Kristus: Dosa & Kematian vs Kebenaran & Kehidupan (5:12-21)
4. Jalan PENGUDUSAN sebagai hasil Pembenaran (6:1-8:39)
a. Kebebasan dari dosa (6:1-23)
• Jawaban terhadap beberapa keberatan (6:1-2)
• Arti dari Baptisan: pernyataan kesatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian
terhadap dosa dan kebangkitan dalam kebenaran (6:3-14)
• Analogi perhambaan: (perhambaan kepada dosa & kebebasan terhadap kebenaran) vs
(perhambaan kepada kebenaran & kebebasan terhadap dosa (6:15-23)
b. Kebebasan dari Hukum Taurat (7:1-25)
• Analogi perkawinan: kematian terhadap tuntutan Hukum Taurat dalam kesatuan dengan
kematian Kristus, seperti putusnya hubungan pernikahan karena kematian seorang istri (7:16)
• Kebangkitan hati nurani: Hukum Taurat membangkitkan hati nurani (7:7-13)
• Konflik didalam: Hukum Taurat adalah rohani, tetapi manusia berdosa adalah daging, jadi
TIDAK MUNGKIN manusia dapat menurutinya (7:14-25)
c. Kebebasan dari maut (8:1-39)
• Hidup dalam (oleh) Roh: orang percaya dapat memenuhi tuntutan Hukum Taurat (8:1-17)
• Pernyataan akan Keyakinan dan Kemenangan (8:18-39)
O Kemuliaan yang akan datang (8:18-30)
O Kemenangan iman (8:31-39)
5. KETIDAKPERCAYAAN MANUSIA dan ANUGERAH ILAHI (9:1-10:36)
a. Masalah ketidakpercayaan Israel (9:1-5)
b. Kedaulatan pemilihan Allah (9:6-29)
9
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c. Tanggung-jawab manusia (9:30-10:21)
• Batu sandungan bagi Israel: karena mereka mengejar kebenaran dengan perbuatan (9:3033)
• Dua jalan kebenaran: Perbuatan vs Iman (10:1-13)
• Pekabaran Injil Dunia: Zaman PL & Zaman kini (10:14-21)
d. Rencana Allah bagi Israel (11:1-29)
• Sisa Israel: orang-orang percaya diantara orang Israel (11:1-10)
• Pengasingan Israel bukan suatu yg final (11:1-32)
 Penolakan/pelanggaran Israel menjadi keselamatan bangsa-bangsa lain (11:1-16)
 Perumpamaan pohon zaitun (11:17-24)
 Pemulihan Israel (11:25-29)
 Rencana Allah bagi ummat manusia (11:30-32)
e. Doksologi kepada Allah atas segala jalan-jalanNya (11:33-36)
B. CARA HIDUP ORANG KRISTEN (12:1-15:13)
1. Persembahan yg hidup (12:1, 2)
2. Kehidupan kekristenan sehari-hari/Tugas pelayanan gereja (12:3-8)
3. Kasih & pelayanan dikalangan orang percaya (12:9-13)
4. Hubungan dengan orang-orang yg tidak percaya (12:14-21)
5. Orang Kristen dan Negara (13:1-7)
6. Kasih dan Kewajiban (13:8-10)
7. Kehidupan kekristenan masa kini: perlunya penantian akan kedatangan Kristus yg keduakalinya
(13:11-14)
8. Kebebasan Kristen dan kehidupan sosial (charity) org Kristen (14:1-15:13)
a. Kebebasan Kristen (14:1-12)
b. Kehidupan sosial org Kristen (14:13-23)
c. Menerima teladan Kristus utk menerima org lain apa adanya (15:1-13)
PENUTUP (15:14-16:27)
1. Catatan-catatan dan harapan-harapan pribadi (15:14-33)
2. Salam kpd banyak teman-teman (16:1-16)
3. Peringatan/Nasihat terakhir (16:17-20)
4. Salam dari teman-teman serombongan Paulus (16:21-23/24)
5. Doksologi (16:25-27)
Agar dapat dimengerti dengan mudah, berikut disampaikan alur pemikiran Paulus yang dapat ditarik dari
suratnya kepada jemaat di Roma ini.
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ALUR PEMIKIRAN SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA
Paulus memulai suratnya dengan salam perkenalan dan dengan ringkasan tentang siapa dirinya (1:1,5),
dilanjutkan ringkasan tentang Injil (1:2-4) dan tentang identitas rohani jemaat di Roma, yaitu orang-orang
yang dikasihi Allah, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus (1:7). Mereka adalah orang-orang yang telah
diselamatkan. Kemudian dilanjutkan dengan keinginannya untuk mengunjungi Roma untuk memberitakan
Injil kepada mereka (1:8-15), dalam rencana perjalanannya ke Spanyol (15:22-24). Lalu Paulus menuliskan
intisari Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan sebagai alasan mengapa ia tidak malu
sebagai pemberita Injil (1:16-17). Secara ringkas didalam ayat-ayat ini juga Paulus menyebutkan tema-tema
Injil yang penting yang nantinya akan dijelaskannya lebih lanjut. Tema-tema tersebut adalah “kekuatan
Allah”, “menyelamatkan”, “percaya”, “kebenaran Allah”, dan “iman.”
Namun sebelum menjelaskan tentang Injil dengan lebih dalam, Paulus perlu untuk menunjukkan kepada
pembacanya tentang keadaan berdosa manusia dari segala jenis kepercayaannya. Pada dasarnya semua
manusia sudah berdosa dan patut dihukum dengan maut, dan tidak dapat menyelamatkan dirinya melalui
perbuatan baiknya karena tidak seorangpun yang dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah yang
dinyatakan didalam Taurat-Nya (3:20). Untuk itu Paulus memberikan argumentasinya, mulai dari dunia kafir
yang tidak mempercayai Allah seperti orang-orang Roma saat itu (1:18-32), sampai kepada dunia yang
bermoral dan beragama yang diwakili oleh orang-orang Yahudi waktu itu (2:1-29).
Semua manusia telah berdosa (1:18-3:20)
Paulus memulai dengan keadaan orang-orang kafir (1:18-32). Orang-orang kafir ditandai dengan kefasikan
mereka (fasik = tidak beragama, tidak mengakui adanya Allah) dan kelaliman mereka (lalim = perbuatan
jahat). Allah telah dengan jelas menyatakan Diri-Nya melalui display alam agar manusia mengenal serta
memuliakan Dia, namun mereka tetap tidak mau untuk percaya adanya Allah yang benar dan memuliakanNya (1:19-23). Mereka malahan membuat patung-patung dan menyembahnya. Akibatnya mereka menerima
hukuman Allah saat ini, yaitu hati yang cemar sehingga hidup mereka juga cemar. Kecemaran hidup mereka
ditandai terutama dengan penyimpangan-penyimpangan seks (homo, lesbian – 1:24-27). Penyimpangan
seperti ini adalah sebagai bentuk hukuman Allah yang telah mereka terima saat ini (1:18, 24, 27). Hukuman
Allah juga dinyatakan didalam hidup mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang melakukan berbagai
kejahatan lainnya (1:28-32). Dunia kafir telah jatuh kedalam dosa.
Argumentasi Paulus dilanjutkan kepada dunia moral dan dunia agama yang diwakili oleh orang-orang Yahudi
(2:1-29). Ayat 1 sd 16 untuk orang-orang ber-agama dan orang-orang yang ber-moral secara umum, dan
sisanya khusus untuk orang Yahudi.
Orang-orang beragamapun semuanya telah jatuh kedalam dosa, karena semuanya hanya dapat berkata-kata
tentang agama dan moral, bahkan menghakimi orang lain, tetapi mereka sendiri melakukan apa yang mereka
larang (2:1-3). Selanjutnya Paulus menjelaskan tentang dasar penghakiman bagi bangsa-bangsa yang tidak
pernah mengetahui Hukum Taurat, apa dasar mereka dihakimi? Paulus menjawab: berdasarkan pikiran dan
hati nurani mereka (2:14-16). Didalam ayat 17-29, secara khusus kemudian Paulus berargumentasi tentang
orang-orang Yahudi yang juga telah jatuh kedalam dosa. Tidak ada gunanya bermegah memiliki Hukum
Taurat dan melakukan sunat, jika mereka tetap melanggar Hukum Taurat (2:25). Sunat fisik tidak ada
gunanya jika hati mereka tidak diubahkan (2:29).
Pasal 3:1-20 merupakan Kesimpulan keadaan semua orang, baik orang-orang tidak beragama dan tidak
bermoral, maupun semua orang beragama dan bermoral. Semuanya telah berdosa (3:10-12, 23), dan tidak
dapat dibenarkan dihadapan Allah dengan perbuatannya karena tidak seorangpun yang dapat memenuhi
tuntutan hukum Taurat (3:20).
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Jadi, bagaimana supaya manusia dapat dibenarkan dihadapan Allah? Adakah jalan bagi orang berdosa?
Jalan Keselamatan dari Allah: Pembenaran (3:21- 5:21)
Setelah membeberkan latar belakang yang gelap hidup seluruh manusia, sekarang Paulus siap untuk
menyatakan Injil kepada para pembacanya. Inilah titik balik dari intonasi surat Paulus.
Proklamasi Injil sebagai Jalan Keselamatan yang ditetapkan Allah ini dimulai dengan perkataan-perkataan
yang tegas dalam pasal 3:21 “Tetapi sekarang, tanpa [lebih tepat “terpisah”, Yun: χωρίς ] hukum Taurat, kebenaran
Allah telah dinyatakan...”. Disini dengan tegas Paulus memulai Injilnya dengan pernyataan bahwa Jalan
Keselamatan yang ditetapkan Allah itu SAMA SEKALI terpisah dari hukum Taurat. Namun ini tidak berarti
Jalan Keselamatan itu sama sekali baru muncul. Sebaliknya, justru Jalan Keselamatan itulah yang merupakan
inti dari kelima kitab Torah Musa dan semua kitab para nabi (3:21 bagian akhir).
Jadi, apakah Jalan Keselamatan yang merupakan “kebenaran Allah” ini?
Paulus menyarikannya didalam ayat-ayat 22-26 yang merupakan intisari dari Injil. Seseorang dibenarkan
(dinyatakan benar) oleh Allah, karena percaya kepada Yesus Kristus (3:22). Pembenaran ini “cuma-cuma,”
(bukan karena perbuatan atau jasa seseorang), yang didasarkan kepada karya penebusan Kristus (3:24).
Kristus telah DITENTUKAN ALLAH sebagai jalan pendamaian3 melalui darah-Nya, yang harus dicurahkan
sebagai tuntutan keadilan Allah yang harus menghukum dosa (3:25). Dengan menghukum dosa melalui
kematian Kristus, Allah menunjukkan bahwa Ia memang Benar, sekaligus [berhak untuk] membenarkan
orang-orang yang percaya kepada Yesus (3:26).
Lalu, apakah dasarnya agar seseorang dapat dibenarkan? Melalui iman, bukan perbuatan (3:27-28). Dengan
argumentasi demikian, apakah Paulus mencoba membatalkan hukum Taurat? Tidak. Bahkan dengan berbuat
demikian ia meneguhkan hukum Taurat (3:31). Kemudian Paulus membawa pembacanya untuk mengingat
bagaimana cara Abraham dibenarkan: berdasarkan hukum Taurat atau iman? Berdasarkan iman, bukan
berdasarkan perbuatan (4:1-5, 10-22). Daudpun dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya, tetapi
berdasarkan kasih karunia pengampunan Allah (4:6-8). Kitapun demikian. Kita dibenarkan karena percaya
kepada Allah yang telah menyerahkan Kristus untuk mati karena dosa-dosa kita dan yang telah dibangkitkan
untuk pembenaran kita (4:23-25).
Apakah hasil dari pembenaran seseorang? Terutama dan yang terpenting adalah kita dapat hidup dalam
perdamaian dengan Allah (5:1-11). Kita yang dulunya menjadi seteru Allah dan terancam mendapat hukuman
kekal, kini kita telah diperdamaikan dengan Allah! Bukan hanya itu. Karena status ini, kini kitapun dapat
dengan percaya diri mengharapkan kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah (5:2), sehingga saat ini kita
dapat menahan penderitaan yang justru akan menghasilkan pengharapan (5:3-5).
Ayat-ayat selanjutnya (12-21) menjelaskan tentang penggolongan manusia: didalam Adam atau didalam
Kristus. Didalam Adam, semua manusia telah jatuh kedalam dosa, dan bersamaan dengan itu mereka berada
didalam maut. Didalam Kristus, manusia beroleh pembenaran (dinyatakan benar oleh Allah). Mengapa bisa
demikian? Karena identitas manusia ditentukan oleh posisi mereka, apakah didalam Adam atau didalam
Kristus. Didalam Adam, maka mereka adalah seorang berdosa, karena mereka berada didalam keberdosaan
Adam. Mereka yang berada didalam Kristus, maka mereka menjadi orang benar, karena kebenaran Kristus
dikenakan kepada mereka. Inilah doktrin “Imputasi.”
Kebebasan dari Dosa (psl. 6)
Jika manusia dibenarkan karena percaya saja dan bukan karena perbuatannya, apakah itu berarti perbuatan
baik dan menang terhadap dosa menjadi tidak penting? Dengan perkataan lain, jika kita dibenarkan /
“Jalan pendamaian,” Yun. : hilasterion, kata yang sama dengan “tutup pendamaian” dalam tabernakel. Karya
penebusan Kristus digambarkan secara presisi dengan tutup tabut pendamaian didalam ruang maha suci Tabernakel.
Lihat eksposisinya didalam
3
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diselamatkan hanya karena kasih karunia saja, mengapa tidak berbuat dosa saja, toh kita diselamatkan bukan
karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia? (6:1). Kesalah pengertian ini masih ada sampai sekarang,
karena tidak mengerti peran perbuatan baik didalam keselamatan.
Jawaban Paulus terhadap pertanyaan itu adalah “sekali-kali tidak!” (6:2). Mengapa? Karena seseorang yang
telah mendapatkan kasih karunia keselamatan/pembenaran itu telah berada didalam Kristus. Artinya, sama
seperti Kristus telah mati terhadap dosa, maka merekapun sudah mati terhadap dosa (tidak lagi menjadi
hamba dosa). Juga karena Kristus telah bangkit dari kematian, maka merekapun dapat hidup dalam
kebenaran bagi Allah (6:3-14). Inilah salah satu aspek dari doktrin “Unifikasi” (persatuan dengan Kristus).
Kemudian didalam ayat-ayat selanjutnya (15-23), Paulus menjelaskan lebih lanjut dengan metafora
perhambaan. Seorang hamba (budak) tidak bisa melakukan yang lain, kecuali mentaati tuannya. Dia dapat
menjadi bebas hanya jika dia “dimerdekakan” dari tuannya (dibayar lunas oleh orang lain, atau dibebaskan
oleh tuannya). Demikian pula orang percaya. Dulunya mereka hamba dosa (yang hanya dapat melakukan
dosa, dan tidak dapat mentaati Allah), oleh kasih karunia Allah sekarang telah “dimerdekakan” dari
perhambaan dosa, sehingga dapat menjadi hamba Allah yang melakukan kebenaran (6:17, 18, 19, 22).
Ringkasnya, seseorang yang telah dibenarkan Allah, TIDAK MUNGKIN tetap hidup didalam dosa. Dia
seharusnya hidup bagi Allah didalam kebenaran dan seharusnya menang terhadap dosa. Inilah kebenaran
yang harus diketahui oleh orang-orang Kristen sejati agar mereka dapat menang terhadap dosa, dan hidup
bagi Allah didalam kebenaran.
Kebebasan dari Hukum Taurat (7:1-26)
Sekarang, jika pembenaran dilakukan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan kasih karunia saja,
jadi apa gunanya hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat itu menyatakan bahwa perbuatanlah (ketaatan
melakukan Taurat) yang menyelamatkan seseorang? Bukankah kita harus tetap tunduk kepada hukum
Taurat? Dimana kedudukan dan fungsi Hukum Taurat?
Paulus menjawab: sekarang kita tidak perlu lagi tunduk dibawah hukum Taurat, karena kematian Kristus telah
membebaskan kita dari tuntutannya (7:4, 6). Jadi apa sebenarnya fungsi hukum Taurat?
Hukum Taurat berfungsi sebagai “cermin” dimana manusia dapat melihat dosanya (7:7). Ia juga berfungsi
sebagai “provokator” yang membangkitkan keinginan-keinginan dosa kita (7:8-11). Untuk apa? Agar dosa
tidak dapat menipu manusia dengan cara bersembunyi (Rom. 7:7-11). Jadi, apa tujuan pemberian hukum
Taurat? Didalam pasal 11:32 Paulus lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah alat untuk
“mengurung semua orang dalam ketidak taatan.” Tujuannya agar manusia dapat menyadari dirinya bahwa ia
adalah seorang berdosa dan mencari keselamatannya bukan atas perbuatan baiknya, tetapi atas kemurahan
Allah (11:32).
Tetapi hal itu bukan berarti hukum Taurat itu cacat. Tidak. Ia adalah hukum yang sempurna yang menyatakan
tuntutan kesempurnaan Allah yang Kudus, Benar dan Baik (7:12). Yang bermasalah bukan hukum Tauratnya,
tetapi manusialah yang tidak dapat melakukannya (7:13-14). Manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat
karena mereka “terjual di bawah kuasa dosa” (7:14). Akal dan batinnya dapat mengerti dan bahkan menyukai
hukum Taurat (7:22, 26), tetapi ia tidak sanggup melakukannya karena tubuhnya tertawan oleh “hukum
dosa” (7:23, 26). Jadi, bagaimana kita dapat memenangkan hukum dosa ini dan dapat mematikan perbuatanperbuatan tubuh yang berdosa? Pasal 8 membahas tentang hal ini.
Kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut (8:1-17)
Puji Tuhan. Allah tidak hanya secara legal (“de jure”) membenarkan kita oleh kematian dan kebangkitan
Kristus, tetapi juga secara riil (“de facto”) memberikan kita hal yang perlu bagi pengalaman pembenaran ini.
Dengan demikian seseorang yang telah dibenarkan dapat mengkonfirmasikan status legalnya (yang telah
menjadi orang benar dihadapan Allah) dari pengalaman praktisnya, yaitu pengalaman kemenangan atas
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hukum dosa dan hukum maut didalamnya (8:1-2). Proses kemenangan atas hukum dosa ini dikenal sebagai
doktrin “Penyucian (Sanctification).”
Bagaimana cara seseorang dapat menang terhadap hukum dosa (prinsip dosa) didalam dia setelah ia
diselamatkan/dibenarkan? Dengan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka yang
dibenarkan-Nya (8:9). Roh Kudus ini sekaligus merupakan tanda utama status keselamatan seseorang. Jika
seseorang telah diselamatkan/dibenarkan, maka Roh Allah pasti telah diam didalam dia. Mereka adalah anakanak Allah (8:14). Jika tidak ada Roh Allah didalam dia, dia bukan milik Allah (8:9). Roh Kudus didalam orangorang yang telah dibenarkan itulah yang melepaskan mereka dari hukum dosa yang ada didalam mereka
(8:11-13). Roh itu juga yang memberi kesaksian didalam batin mereka bahwa mereka sekarang benar-benar
adalah anak-anak Allah yang menjadi akhli-akhli waris Allah bersama-sama dengan Kristus dan akan
dimuliakan bersama-sama dengan Kristus (8:14-17). Pengharapan ini adalah sesuatu yang pasti, karena ia
merupakan rencana kekal Allah (lihat ayat-ayat selanjutnya).
Kepastian pengharapan orang-orang pilihan Allah (8:18-39)
Selanjutnya Paulus menjelaskan tentang pengharapan orang-orang percaya, agar mereka dapat bertahan
didalam penderitaan-penderitaan mereka masa kini (8:18-26). Mengapa Paulus dapat bertahan dari
penderitaan-penderitaan masa kini yang berat itu? Pertama, karena penderitaan yang dialaminya saat ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya nanti (8:18). Kedua, karena Allah telah
memberikan Roh Kudus-Nya didalam kita yang akan bersyafaat untuk kita bagi kebaikan kita (8:26-28).
Ketiga, karena rencana kekal Allah yang menyelamatkan orang-orang pilihan-Nya tidak dapat gagal dan pasti
digenapi (8:29-30). Ayat-ayat ini disebut juga sebagai “The Golden Chain of Salvation” (Rantai Emas
Keselamatan).
Rantai Emas Keselamatan (8:29-30)
Mengapa pengharapan akan kemuliaan orang-orang percaya itu merupakan sesuatu yang pasti? Karena Allah
tidak dapat gagal didalam rencana kekal-Nya. Rencana keselamatan ini sudah direncanakan oleh Allah sejak
sebelum dunia dijadikan (8:29. Band. Ef. 1:4-5, 2Tes. 2:13, 1Pet. 1:2, Rom. 9:11, Kis. 13:48). Tujuan akhirnya
adalah untuk membentuk suatu umat yang serupa dengan gambaran Kristus (8:29 akhir), yaitu umat yang
dimuliakan (dijadikan mulia sempurna oleh Allah seperti gambar Kristus – 8:30). Umat ini adalah orang-orang
pilihan Allah yang nantinya akan memerintah semesta baru bersama-sama dengan Kristus (band. Ef. 1:9-10,
Why. 22:5).
Bagaimana Allah mempersiapkan ummat ini? Dengan memilih mereka bahkan sebelum manusia diciptakan,
dan menetapkan mereka untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak Allah (8:29). Penetapan dari semula
(Yun.: προορίζω , proorizo – “pro” = sebelum, “horizo” = ketetapan) inilah yang disebut sebagai
“predestinasi.” Jadi predestinasi adalah tindakan anugerah Allah yang menetapkan suatu ummat yang
seharusnya mendapat hukuman maut, untuk memperoleh anugerah Keselamatan-Nya, agar mereka menjadi
sama dengan gambaran Anak-Nya (Kristus) dan bersama-sama dengan Kristus akan memerintah bumi dan
semesta baru dikekekalan nanti. Lalu, bagaimana Allah menggenapi rencana-Nya itu didalam hidup orangorang pilihan-Nya?
Pertama, dengan memanggil mereka untuk mengenal-Nya (8:30). Saat PL, panggilan dilakukan oleh Allah
langsung (seperti panggilan kepada Nuh, Abraham, Musa, dsb.). Saat PB, Allah selalu memanggil orang-orang
pilihan-Nya melalui Injil (10:17). Kemudian, setelah mendengar panggilan itu, orang-orang pilihan Allah
SEMUANYA pasti merespons dan percaya sehingga mereka dibenarkan/diselamatkan (8:30. Band. Kis.
13:48). Dan setelah mereka dibenarkan, maka mereka SEMUANYA pasti dimuliakan-Nya (8:30). Jadi TIDAK
SEORANGPUN dari orang-orang yang dipilih dan ditetapkan (dipredestinasikan) Allah itu yang terhilang atau
tidak sampai kepada dimuliakan. Semua orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah PASTI akan dimuliakanNya / dijadikan serupa dengan gambaran Kristus (perhatikan kata-kata “semua orang .... mereka itu juga..”
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didalam ayat-ayat 29 & 30). Keselamatan sejati tidak mungkin hilang/gagal karena itu merupakan rencana
dan karya Allah yang kekal.
Jadi disini Paulus menyampaikan rantai emas keselamatan itu sebagai berikut: Allah “memilih” dan
menetapkan (“mempredestinasikan”) orang-orang pilihan-Nya untuk menjadi serupa dengan Kristus, lalu
dilaksanakan dengan “memanggil” mereka, dan dilanjutkan dengan “membenarkan” / menyelamatkan
mereka, dan akan terus membawa mereka untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak Allah
(“memuliakan”) mereka. Inilah rantai emas keselamatan itu:
Dipilih dan ditetapkan dari semula (dipredestinasikan)  dipanggil  dibenarkan  dimuliakan.
Jaminan keselamatan (8:31-39)
Mengapa Paulus yakin bahwa keselamatan sejati seseorang tidak mungkin hilang atau gagal seperti
penjelasannya didalam rantai emas keselamatan diatas? Karena Allah dipihak kita (8:31). Ia yakin bahwa
kasih Allah didalam Kristus tidak mungkin melepas kita oleh sebab apapun (8:39). Allah pun tidak mungkin
melepas kita, karena Anak-Nya sendiripun telah diberikan untuk kita, masakan Ia tidak memelihara kita?
(8:32). Ia pun telah membenarkan kita, mana mungkin Ia tetap menghukum kita (8:33). Kristus juga tidak,
karena justru Ia telah mati bagi kita, bahkan telah menjadi Pembela kita (8:34). Segala kesulitan dan
penderitaan pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, karena didalam semua penderitaan itu kita
menjadi seorang yang “lebih dari pada orang-orang yang menang” (8:35-37). Bahkan tidak ada sistempun
(jasmani, rohani, sekarang dan yang akan datang) yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah (8:38-39).
Ringkasnya, keselamatan kita terjamin karena tidak ada SEORANGPUN, suatu KEADAANPUN dan suatu
SISTEMPUN yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah (Band. Yoh. 10:27-29).
Pilihan atas Israel dan Prinsip-prinsip Pilihan Allah (psl. 9 sd 11)
Setelah menjelaskan tentang rencana kekal Allah yang didahului oleh pilihan itu, Paulus melanjutkan
penjelasannya tentang prinsip-prinsip pilihan Allah (9:1-29). Didalam pasal 9 ayat 1-13, Paulus menjelaskan
tentang prinsip pilihan Allah dari sejarah keturunan Abraham, yaitu pilihan antara Yakub atau Esau. Prinsip
pilihan Allah yang ditegaskan disini adalah bahwa pilihan Allah tidak tergantung kepada manusianya, tetapi
kepada Allah sendiri (9:11).4 Allah memiliki hak mutlak untuk memilih (9: 13,15,16).
Membaca hal ini, orang akan berkata “kalau demikian Allah tidak adil!” Apa jawab Paulus? “Mustahil!” (9:14).
Artinya tindakan pilihan Allah bukan lahir dari suatu ketidak adilan, karena sifat Allah adalah benar dan adil.
Jadi, apakah sifat dari pilihan Allah itu? Jawaban Paulus adalah, pilihan Allah itu lahir dari belas kasihan dan
kemurahan hati Allah (ayat 15 dan 16). Ini adalah “anugerah” yang menyelamatkan manusia yang seharusnya
dihukum maut. Keadilan Allah menuntut agar semua manusia dihukum maut (6:23). Maka jika Allah hanya
memakai keadilan-Nya saja terhadap manusia, maka tidak seorang manusiapun yang akan diselamatkan
karena semua manusia telah jatuh kedalam dosa dan harus dihukum maut (3:23, 6:23). Jika Allah hanya
berlaku adil, maka tidak ada harapan bagi manusia.
Tetapi puji Tuhan Ia tidak hanya berlaku adil, tetapi lebih daripada itu, Ia memberi anugerah kepada orangorang pilihan-Nya. Anugerah sifatnya selalu berdaulat. Artinya merupakan hak penuh dari si pemberi
anugerah (Band. Mat. 20:15). Didalam 9:15-16 ini, Paulus menegaskan kedaulatan Allah untuk memberikan

Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia “..bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya..”
(9:11) kurang tepat. Lebih tepat seperti yang ada disemua terjemahan bahasa Inggrisnya (AKJV, KJV, ESV, NIV, dll.):
““..bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan Diri-Nya yang memanggil..”
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anugerah-Nya kepada siapa yang diingini-Nya. Bahkan didalam ayat 17 dan 18, Paulus menegaskan bahwa Ia
juga berdaulat untuk menegarkan hati orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu.5
Menghadapi penjelasan Paulus ini, manusia berdosa yang sok tahu dan sok bermoral akan menuding Allah
sebagai Allah yang semena-mena (9:19). Apa jawaban Paulus untuk orang-orang seperti ini? Pada dasarnya
Paulus menjawab: “Hai kamu manusia yang tidak tahu diri dan tidak bisa mengerti (bodoh), apakah kamu
tidak sadar siapa dirimu? Dirimu hanya seperti segumpal tanah liat ditangan seorang pengrajin.Bukankah
seorang pengrajin berhak untuk menjadikan apa saja dari tanah liatnya?” (9:20-21). Manusia harus
menyadari dirinya sendiri sebelum menggugat kedaulatan Allah yang bertindak diluar pengertian manusia.
Selanjutnya didalam ayat-ayat 22 dan 23, Paulus menunjukkan sikap Allah terhadap manusia. Ia bersikap
pasif dan sabar untuk orang-orang berdosa (9:22), tetapi Ia bersikap aktif dan proaktif untuk menunjukkan
belas kasihan-Nya kepada orang-orang pilihan-Nya (9:23). Maksudnya, Allah tetap sabar terhadap manusia
berdosa dan menunggu penghukuman penuhnya pada pengadilan akhir nanti, tetapi selalu aktif memanggil
orang-orang pilihan-Nya saat ini, bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa
lain (9:22-26).
Ayat-ayat 27-29 Paulus mulai memperkenalkan “sisa Israel,” yaitu segelintir orang Israel yang percaya dan
diselamatkan.
Agama Yahudi vs Iman Kristen:
“mendirikan kebenaran diri sendiri” vs “percaya kepada kebenaran Allah” (9:30 – 10:31)
Selanjutnya Paulus menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus
sebagai Jalan Keselamatan yang ditetapkan Allah. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus karena mereka
mendasarkan keselamatan mereka kepada perbuatan, bukan kepada iman (9:30-32). Mereka berpikir,
dengan taat melakukan Taurat maka mereka akan dibenarkan. Karena itu, Jalan Keselamatan yang
dinyatakan oleh karya penebusan Kristus menjadi sandungan bagi mereka, karena Jalan Keselamatan ini
diperoleh dengan jalan percaya saja, dan bukan karena perbuatan baik mereka (9:33).
Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling giat melakukan ibadahnya (10:2). Namun karena
didasarkan kepada pengertian yang salah (mereka percaya dapat dibenarkan oleh perbuatannya, bukan
karena percaya kepada Jalan Keselamatan yang ditetapkan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus),
maka secara tidak mereka sadari mereka telah “mendirikan kebenarannya sendiri” (10:3). Akibat akhirnya,
mereka menolak (“tidak takluk”) kepada kebenaran Allah (10:3). Karena itu mereka tidak mempercayai Yesus
Kristus dan Jalan Keselamatan yang disiapkan-Nya. Kemudian Paulus menjelaskan lagi perbedaan antara Jalan
Keselamatan melalui hukum Taurat dengan melalui Injil.
Kebenaran karena hukum Taurat vs kebenaran karena iman (Injil) – 10:4-15
Kebenaran karena hukum Taurat adalah “orang yang melakukannya akan hidup karenanya” (artinya manusia
dapat dibenarkan jika dapat melakukan hukum Taurat -10:5). Atau manusia dibenarkan karena
perbuatannya. Namun didalam pasal 3:20 Paulus telah memberi argumentasinya bahwa tidak seorangpun
yang dapat melakukan hukum Taurat sehingga tidak seorangpun yang dapat dibenarkan melalui jalan ini.
Sebaliknya kebenaran yang dinyatakan oleh Injil adalah kebenaran karena percaya kepada jalan keselamatan
yang dinyatakan Injil. Jalan ini sangat sederhana dan tidak didasarkan kepada usaha/jasa seseorang karena
Yesus telah melakukan semuanya (10:6-8). Hanya diperlukan iman saja untuk mempercayai Jalan
Keselamatan melalui Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh Injil (10:9). Iman ini dinyatakan oleh 2 hal yang
merupakan satu mata uang yang sama, yaitu: percaya dengan hati, dan mengaku dengan mulut (10:9-13).
Mengapa tidak cukup dengan percaya dengan hati saja? Karena pengakuan mulut (sesuatu yang kelihatan
5

Perhatikan kata “menegarkan.” Artinya bukan Allah yang memulai membuat hati mereka tidak mau bertobat,
tetapi mereka (mis. Firaun) memang berkeras untuk tidak mau bertobat, sehingga sampai suatu saat dimana Allah
sendiri menegarkan hati mereka sehingga mereka tidak mungkin dapat bertobat lagi.
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keluar) merupakan konfirmasi iman sejati (sesuatu didalam yang hanya diketahui oleh orang tersebut), dan
oleh pengakuan itu seseorang diselamatkan (10:10. Band. Mat. 10:32, Luk. 12:8).
Selanjutnya Paulus menjelaskan tentang nasib bangsa Israel. Apakah mereka akan binasa sama sekali?
adakah harapan pada mereka?
Ke-tidak-percayaan bangsa Israel dan masa depan mereka (10:16-11:32)
Bagaimana Jalan Keselamatan melalui iman ini dapat dialami seseorang? Melalui pemberitaan Injil Kristus
(10:14 & 17). Apakah semua orang Israel yang mendengar kabar baik (Injil) itu pasti akan menerimanya?
Tidak. Bangsa Israel terbukti sebagai bangsa yang suka tidak taat dan membantah (10:21). Karena itu,
sekalipun mereka telah mendengar kabar baik itu, mereka tetap tidak percaya. Sebaliknya, Allah telah
membuat bangsa-bangsa kafir untuk dapat mempercayai Injil itu (10:20). Tujuannya agar orang-orang
Yahudi/Israel menjadi cemburu dan menjadi percaya (10:19, 11;11, 14).
Jika Allah telah berpaling kepada bangsa-bangsa kafir dan menyelamatkan mereka, adakah Allah telah
menolak umat-Nya bangsa Israel? Jawaban Paulus adalah ‘sekali-kali tidak!”. Buktinya adalah ia sendiri
adalah seorang dari bangsa Israel, keturunan Abraham (11:1). Kemudian Paulus menjelaskan tentang “Sisa
Israel,” yaitu orang-orang Israel yang dilindungi Allah pada zaman Elia sehingga mereka tidak turut
menyembah berhala (11:2-4).
Bagaimana sisa Israel ini dapat luput dari penyembahan berhala yang diwajibkan oleh ratu yang jahat waktu
itu? Sekali lagi Paulus menegaskan alasannya: karena “pilihan kasih karunia” Allah (11:5. KJV – “election of
grace”), dan bukan karena perbuatan atau jasa mereka (11:6). Artinya, mereka dapat tetap teguh percaya
kepada Yehova dan tidak ikut menyembah berhala karena Allah telah memilih mereka untuk memperoleh
kasih karunia-Nya. Karena itu iman mereka teguh. Ayat 6 menegaskan apa artinya hal itu karena kasih
karunia: keteguhan iman mereka itu bukan karena perbuatan mereka (kemampuan mereka), tetapi karena
kasih karunia Allah.
Lalu, mengapa bangsa Israel tetap menolak Injil? Agar Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain (11:11-14).
Dengan demikian bangsa Israel akan cemburu dan suatu saat mereka akan percaya dan diselamatkan (11:11,
14, 25-28). Mengapa mereka pasti akan diselamatkan? Karena mereka adalah bangsa pilihan, dan Allah tidak
menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya/janji-Nya terhadap bangsa Israel (11:29).
Pada suatu saat, ketika jumlah orang-orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain telah penuh/genap, maka
seluruh bangsa Israel akan percaya dan diselamatkan (11:25-27). Mereka tetap suatu bangsa pilihan yang
dikasihi (11:28). Karena itu kita mengerti mengapa dalam ayat-ayat sebelumnya (11:15-24) Paulus
menegaskan kepada bangsa-bangsa lain agar tidak menyobongkan diri terhadap bangsa Yahudi sekalipun
mereka belum percaya Injil. Rupanya Allah yang selalu bertindak dengan hikmat dan pengetahuan-Nya yang
tidak terselami itu (11:33-35) telah memakai semua bangsa (Yahudi dan Non-Yahudi) untuk melaksanakan
rencana kekal-Nya. Ketidak-taat-an dan ketidak-percaya-an bangsa Yahudi telah dipakai Allah untuk
menyebarkan Injil-Nya kepada semua bangsa didunia ini. Disisi lainnya, kepercayaan bangsa-bangsa lain
kepada Injil akan dipakai Allah untuk menimbulkan rasa cemburu bangsa Israel sehingga suatu saat mereka
dapat percaya dan diselamatkan (11:30-31).
Melihat cara kerja Allah yang mengagumkan ini, surat Paulus memuncak dalam suatu nyanyian pujian
(doksologi) kepada Allah (11:33-36):
O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi
penasihat-Nya?
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus
menggantikannya?
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya!
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Summa Theologia Paulus (11:36)
Ayat 36 pasal 11 ini merupakan puncak dan rangkuman teologi Paulus, dan dengan itu ia mengakhiri bagian
doktrinnya.
“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya!”
Ayat ini menyimpulkan seluruh teologi Paulus didalam surat ini. Semua teologi yang benar selalu akan sampai
kepada kesimpulan ini. Karena itu, prinsip kebenaran ini selalu dapat dipakai sebagai suatu batu uji/kertas
lakmus apakah suatu teologi itu tepat dan benar. Apakah arti summa theologia Paulus ini?
Artinya, segala hal yang ada dialam semesta ini (termasuk rencana keselamatan dan perjalanan sejarah umat
manusia) lahirnya berasal dari Allah. Bukan hanya itu, Ia juga yang melaksanakan semua rencana-Nya
(termasuk rencana keselamatan umat manusia). Dan tujuan akhir semuanya (termasuk keselamatan orangorang pilihan-Nya) selalu bagi kemulian-Nya.
Hanya Allah sajalah Sumber (Causa Prima) dari semua (“dari Dia”), Allah sajalah Pelaksana dari semua (“oleh
Dia”), dan Allah sajalah Tujuan Akhir dari semua (“kepada Dia”). Karena itu, apapun rencana Allah (termasuk
keselamatan orang-orang pilihan-Nya), PASTI akan terjadi, karena Dia yang berencana, Dia juga yang
melaksanakannya, bagi kemulian-Nya (band. 8:29-30). Karena itu keselamatan kita adalah sesuatu yang pasti
dan tidak mungkin dapat gagal/hilang karena hal itu adalah rencana kekal Allah (“dari Dia”), dan Allah telah
melaksanakannya melalui Kristus (“oleh Dia”), dan melalui Roh-Nya, Allah juga yang akan menyelesaikannya
sampai kita dimuliakan dan menjadi sama dengan gambaran Kristus (8:29-30. Band. Yoh. 10:27-29), untuk
kemuliaan Allah (“kepada/bagi Dia”). Puji Tuhan untuk hikmat dan kasih-Nya yang agung itu!
Disini Paulus mengakhiri penjelasan doktrin Injilnya, dan kemudian meneruskannya dengan hal-hal praktis
sebagai implikasi dari Injil Kristus itu.
Implikasi Praktis dari kasih karunia Allah (Psl. 12 sd 15)
Paulus memulai pasal 12 dengan perkataan “karena itu,..., demi kemurahan Allah..” Artinya, karena Allah
telah bermurah hati dan menyelamatkan kita dari dosa dan murka-Nya, maka sebagai respons kita,
selayaknyalah kita mempersembahkan tubuh sebagai “kurban hidup”6 untuk melakukan apa yang berkenan
kepada-Nya. Itu adalah ibadah yang sejati (12:1). Untuk itu, orang-orang percaya harus berubah cara
pandangnya, sehingga dapat mengenal kehendak Allah dan melakukannya (12:2).
Apa saja hal-hal praktis sebagai ibadah hidup kita kepada Allah?
1. Mengerti karunia kita dan dengan rendah hati menyadari bahwa kita adalah hanya sebagian dari
tubuh Kristus yang besar itu, sehingga kita tidak menyombongkan diri (12:3-8)
2. Hidup dalam kasih, rajin, sabar, bertekun dalam doa, sehati, selalu berbuat baik, selalu berdamai,
tidak membalas kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (12:9-21)
3. Patuh kepada pemerintah dan membayar pajak atau cukai, dan menghormati mereka yang harus
dihormati (13:1-7).
4. Mengasihi. Secara spesifik sifat untuk menolong orang yang memerlukannya sehingga mereka tidak
perlu berhutang (12:8).
5. Tidak menghakimi orang yang lemah iman (yang pengetahuannya tentang iman Kristen belum baik),
tetapi mau berkorban agar mereka tidak tersandung. Antara lain, jangan menjadi sandungan tentang
makanan/minuman atau hari-hari penting, tetapi hendaklah saling melayani satu sama lainnya (14:115:13).

6

Kata “kurban” (Yun.: thusia) ini menunjuk kepada kurban perjanjian lama (mis. Dalam Ibr. 9:9). Bedanya,
kurban dalam PL adalah kurban yang mati, maka kurban dalam PB, yaitu tubuh orang-orang percaya, adalah kurban
yang hidup yaitu yang dapat mempersembahkan hal yang berkenan kepada Allah dengan hidup mereka.
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Latar belakang penulisan dan salam penutup (15:14-16:16)
Paulus menjelaskan tentang latar belakang ditulisnya surat ini, yaitu untuk menjelaskan tentang Injil kepada
bangsa-bangsa non Yahudi, termasuk jemaat di Roma, sekaligus sebagai persiapannya untuk dukungan
rencana kepergiannya ke Spanyol melalui Roma (15:14-33).
Paulus menutup suratnya dengan memberi salam kepada 27 nama dengan jemaat atau persekutuan dirumah
sebagian dari mereka. Juga titipan salam dari rekan-rekan sekerja Paulus, yaitu Timotius, Lukius, Yason,
Sosipater, Gayus, Erastus, Kwartus dan Tertius sendiri yang menuliskan surat ini (16:1-24). Kemudian ditutup
dengan doksologi untuk Allah melalui Yesus Kristus yang telah mengaruniakan Injil kepada mereka dan yang
berkuasa menguatkan mereka melalui Injil itu (16:25-27).
Setelah mengerti alur berpikir Paulus, sekarang mari kita membahas dengan lebih dalam lagi tema-tema
penting yang disampaikan Paulus didalam suratnya ini.
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TEMA-TEMA PENTING DALAM SURAT ROMA
Setelah kita mengerti isi surat ini serta alur berpikirnya, maka sekarang kita akan menguraikan tema-tema
penting yang dinyatakan didalam surat ini. Tujuannya agar kita lebih mengerti cara berpikir Paulus, dan
dengan demikian oleh Roh Kudus yang juga telah memimpin Paulus untuk menuliskan suratnya ini, kita dapat
mengerti Injil Kristus dan bagaimana Allah bekerja melaluinya. Mari kita membahasnya.
Tentang Injil (Kabar Baik)







Injil itu adalah “Injil Allah” (1:1), artinya adalah Kabar Baik milik Allah dan datang dari Allah.
Injil ini merupakan penggenapan dari semua nubuatan para nabi dalam kitab-kitab suci (Perjanjian
Lama) – 1:2
Isinya tentang Anak Allah (Mesias) yang adalah Allah dan Manusia. Secara manusia, ia adalah
keturunan Daud (pemegang waris takhta Daud -1:3), tetapi Ia juga adalah Anak Allah, yang dibuktikan
dengan kuasa-Nya terhadap maut (1:4)
Tujuan pemberitaan Injil: agar manusia percaya dan taat kepada Kristus (1:5)
Injil adalah “kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.” Artinya Injil merupakan
tangan kekuatan Allah yang bukan hanya menyelamatkan mereka yang belum percaya menjadi
percaya, tetapi juga tangan Allah yang memelihara mereka yang sudah percaya (1:16)7
Mengapa Injil menjadi seperti tangan Allah yang menyelamatkan? Sebab didalamnya ada “kebenaran
Allah” yang didasarkan kepada iman (diterima melalui iman), dan terus dihidupi berdasarkan iman
saja (1:17)

Tentang “Kebenaran Allah” (1:17) dan “Pembenaran” (3:21-4:25)
Jika Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, apakah “alat dari Allah” yang menyelamatkan ini?
“Kebenaran Allah” (1:17). Apakah kebenaran Allah ini?
Selama sekitar seribu tahun (setelah St. Agustinus abad ke5 sd Reformasi Martin Luther abad ke 16) gereja
kehilangan pengertian yang benar tentang Kebenaran Allah ini. Gereja saat sebelum reformasi pada
umumnya mengertikan Kebenaran Allah didalam Injil berarti Allah yang Benar itu menuntut manusia untuk
menjadi benar secara aktif (lihat catatan kaki 1), agar mereka dapat dibenarkan Allah. Jadi Allah akan
membenarkan seseorang jika orang itu memang melakukan kebenaran sehingga layak dibenarkan.
Bagaimana manusia dapat menjadi benar? Gereja saat itu mempercayai bahwa Allah memberikan anugerahNya agar manusia dapat menjadi benar, yaitu dengan “menyuntikkan anugerah” (Latin: “ifusio gratiae” –
infusion of grace) melalui baptisan. Anugerah ini berupa iman agar mereka memperoleh kembali “kehendak
bebasnya” dan dapat berbuat kebaikan. Iman ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi seseorang tidak
dapat dibenarkan hanya oleh iman saja, tetapi juga dengan perbuatannya.
Selanjutnya, setelah manusia dikembalikan kehendak bebasnya dan diberikan iman, maka mereka harus
dengan sungguh-sungguh berbuat kebaikan sehingga mencapai suatu iman yang terbentuk karena perbuatan
baik (Latin: “fides caritate formata” – Faith formed by charity). Allah kemudian akan menghadiahkan
keselamatan/hidup kekal berdasarkan perbuatan-perbuatan baik mereka itu (Latin: “meritum de condigno” –
Penekanan pada ayat 16 tentang “kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya” bukanlah
pada penyelamatan orang yang belum percaya menjadi percaya, tetapi terutama adalah penyelamatan mereka yang
sudah percaya seperti jemaat di Roma. Buktinya adalah konteksnya. Mengapa Paulus masih ingin mengabarkan Injil
kepada mereka yang sudah percaya (1:15. Mereka adalah orang yang telah percaya – ay. 7)? Karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang “terus menerus percaya” (tata bahasanya adalah present continuous
– lihat semua versi Inggrisnya). Artinya, Injil itu adalah tangan kekuatan Allah yang memelihara iman orang-orang
percaya yang seluruh hidupnya tergantung kepada anugerah yang diterima melalui iman (1:17). Atau dengan perkataan
lain, “orang benar akan hidup oleh iman.”
7
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condign merit ). Inilah 3 langkah keselamatan yang diajarkan oleh Thomas Aquinas yang dipegang oleh gereja
Katolik, terutama dari mazhab Thomist.8 Aquinas berusaha merekonsiliasikan Efesus 2:8 yang dipegang oleh
St. Agustinus dan Yakobus 2:20, 24 yang dipegang oleh Semi Pelagian.9
Kalau diperhatikan secara cermat, maka teologi keselamatan (soteriologi) Aquinas ini memiliki konsep
“bertolak dari iman dan memimpin kepada perbuatan,” dan berbeda dengan soteriologi Habakuk dan Paulus
yang “bertolak dari iman dan memimpin kepada iman” (1:17). Mengapa ada perbedaan demikian? Karena
adanya perbedaan pengertian tentang “Kebenaran Allah.”
Kebenaran Allah menurut gereja Katolik, seperti penjelasan diatas adalah pembenaran yang bersifat “aktif”
atau kebenaran secara “forensik” (kenyataan kelakuannya, apakah seseorang telah berlaku secara benar).
Anugerah pembenaran (berupa pemberian iman dalam peristiwa “kelahiran kembali” saat seseorang
dibaptis) bertujuan untuk menyanggupkan seseorang untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu yang akhirnya
merupakan pertimbangan Allah bagi keselamatan orang itu. Ini diistilahkan sebagai “pembenaran awal (initial
justification).”10 Jadi ia bersifat realitas (keadaan sebenarnya dari orang tersebut), bukan bersifat “Legal”
seperti pengertian gereja Protestan.
Gereja Protestan, sesuai dengan pengertian Paulus dan para Reformator, menganut pengertian tentang
Kebenaran Allah sebagai tindakan pembenaran dari Allah yang menyatakan bahwa seseorang dibenarkan (
“dinyatakan sebagai orang benar”- yaitu suatu pernyataan “Legal” dan bersifat “pasif”) karena percaya
kepada Allah melalui kurban penebusan Yesus Kristus. Inilah seluruh argumentasi Paulus dalam pasal 4,
khususnya ayat-ayat 22-24. Hal ini didasarkan kepada anugerah Allah saja, dan sama sekali bukan karena
perbuatan seseorang (4:16).
Atau dengan sederhana, Allah menyatakan seseorang sebagai orang benar (“kebenaran diperhitungkan
kepada mereka” – 4:11), karena kebenaran Kristus diperhitungkan (Inggris: “imputed”) kepada mereka (5:1519). Inilah doktrin “Imputasi.”
Tentang Dasar Pembenaran, Propisiasi dan Doktrin Imputasi (3:21 sd Pasal 5)
Sebelum Allah dapat membenarkan seseorang, maka harus ada dasar bagi pembenaran itu. Ia tidak dapat
sewenang-wenang menyatakan seseorang menjadi benar jika tidak memiliki dasar. Apakah dasar dari
tindakan pembenaran Allah ini? Ayat 25 dan 26 dari pasal 3 menjelaskan dasar ini dengan singkat, yaitu
dengan menentukan darah/kematian Kristus untuk menjadi “jalan pendamaian” yang diterima dengan iman
(3:25). Hal itu terjadi karena keadilan Allah menuntut agar dosa harus dibayar dengan kematian/maut (3:26).
Apakah arti frasa “jalan pendamaian” ini? Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani “hilasterion” yang
menjadi suatu kata yang sangat penting didalam pembentukan doktrin penebusan didalam kekristenan. Kata
ini berarti “tempat pendamaian.” Alkitab-alkitab bahasa Inggris memakai kata “propitiation/pendamaian”
(KJV, AKJV, ESV, NIV dst.) atau “the mercy seat/takhta kasih karunia” (YLT). Mengapa ia disebut sebagai
tempat pendamaian atau takhta kasih karunia? Untuk mengerti konsep ini, maka kita harus mengerti sistem
penebusan/pendamaian yang dinyatakan Allah didalam Tabernakel atau Bait Allah.
Untuk dapat mengerti semua proses dan arti dari kegiatan didalam Tabernakel (atau Bait Allah), khususnya
didalam Bait Maha Suci (karena inilah puncak dari semua kegiatan Tabernakel yang berada langsung di
hadapan hadirat Allah), - lihatlah denah Tabernakel berikut:

8

Ada beberapa golongan utama didalam gereja katolik. Kaum Fransiscan (penganut St. Francis dari Asisi), kaum
Thomist (pengikut Thomas Aquinas) dan kaum Jesuit (artinya kaum pengikut Yesus) yang didirikan oleh Ignatius dari
Loyola, Spanyol.
9
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Calvinist%E2%80%93Arminian_debate#Middle_Ages
10
http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/RIGHTEOU.htm lihat juga
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s1c3a2.htm
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Gbr. 1 – Tabernakel
Untuk penjelasan lebih detil tentang proses dan arti ibadah di Tabernakel & Bait Allah, baca di Ebook “Jalan
Pasti ke Sorga!” terbitan BTBP (https://sites.google.com/site/kembalikealkitab)
Sekarang kita bahas khusus tentang kegiatan yang berhubungan dengan Tabut Perjanjian di ruang Maha Suci
Tabernakel (nomer 10 didalam Gambar 1 diatas).

Gbr. 2 – Tabut Perjanjian
Tabut ini berisi kedua loh batu Hukum Taurat,11 dan ditutup oleh Tutup Pendamaian yang dibuat secara
monokok (menyatu) dari satu lempeng emas seberat kira-kira 34 Kg.
Setahun sekali, pada “Hari Raya Pendamaian” (“Yom Kippur”), maka Imam Besar yang bertugas akan masuk
kedalam ruang Maha Suci untuk mempersembahkan darah korban lembu jantan dan domba jantan. Ruang
Maha Suci ini hanya dapat dimasuki sekali setahun, pada hari itu saja, dan yang boleh masuk hanya Imam
Besar, dan harus disertai dengan darah lembu jantan khusus dan darah domba jantan dengan persyaratan
tertentu. Darah itu dipercikkan diatas “tutup pendamaian/hilasterion” yang disebut juga sebagai “takhta
11

Penulis surat Ibrani menyebut didalamnya juga ada tongkat Harun dan buli-buli emas berisi manna (Ibr. 9:4)
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kasih karunia Allah” karena disitu diadakan pendamaian antara orang Israel dengan Diri-Nya melalui darah
korban itu.
Gambaran ini sangat jelas: Tuntutan Hukum Taurat itu “ditutup” oleh tutup pendamaian, sehingga oleh darah
yang dicurahkan diatas tutup itu, Allah tidak melihat lagi dosa-dosa umat-Nya dan memberikan kasih karuniaNya, yaitu pengampunan dosa. Dan Yesus Kristus itulah “tutup pendamaian/hilasterion” itu (3:25). Oleh
darah-Nya yang dicurahkan di Golgotha, maka Allah telah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan
pendamaian yang diterima hanya melalui iman (3:25). Semua itu dilakukan oleh Allah karena tuntutan
keadilan-Nya yang mengharuskan penghukuman atas dosa (3:26). Dan karena Kristus telah mati sebagai
korban penebus dosa, dan Ia telah memenuhi tuntutan keadilan Allah secara sempurna, maka Ia menjadi
jalan pendamaian (“Propisiasi”) yang diterima melalui iman. Inilah dasar dari pembenaran Allah. Allah tidak
menuntut manusia yang percaya lagi, karena dosa-dosa mereka telah ditutup oleh darah Kristus.
Jadi orang-orang percaya dapat dibenarkan oleh Allah karena penebusan Kristus (3:24-26). Bagaimana
mereka dapat dibenarkan? Dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Jalan Keselamatan yang ditentukan
Allah (3:26, 4:23-25). Jadi dengan cara percaya, dan bukan karena perbuatan (4:1-5).
Mengapa Allah dapat membenarkan seseorang (menyatakan seseorang menjadi seorang yang benar), jika
dalam realita hidup mereka, mereka tetaplah orang yang berdosa (band. 1 Yoh. 1:8)? Karena perbuatan
kebenaran Kristus dikenakan kepada mereka (5:18-19).
Untuk dapat mengerti hal ini, mari perhatikan apa yang terjadi dikayu salib. Mengapa Kristus harus mati
disana, dan mengapa pada titik tertentu Ia ditinggal oleh Allah, Bapa-Nya (Mat. 27:46)? Karena saat itu
semua dosa umat-Nya ditanggungkan (“diimputasikan”) kepada-Nya, supaya hakikat-hakikat moral-Nya
(Kudus, Benar, Baik) dapat diimputasikan kepada orang-orang percaya. Lihat illustrasi dibawah ini.
Gambar 3 menjelaskan arti Imputasi, yaitu “mengenakan,” dari bahasa Inggris “imputed.” Kata ini (dan

paralelnya, yaitu “reckoned” atau “counted” berasal dari kata Yunani yang sama λογίζομαι - logizomai, berarti
“mengenakan, memperhitungkan”), ada sebanyak 9 kali dalam pasal 4 kitab Roma ini saja. Pengertiannya, Allah

dapat memperhitungkan orang-orang percaya sebagai benar oleh karya Kristus, yang dibuktikan
(diperlihatkan kepada kita) melalui kebangkitan Kristus (4:22-25, khususnya ayat 24 & 25). Kebangkitan
Kristus adalah bukti yang diberikan Allah kepada kita sebagai konfirmasi bahwa Yesus benar-benar Anak Allah
(Rom. 1:4), dan bahwa karya penebusan-Nya dijadikan sebagai dasar bagi pembenaran kita (Rom. 4:25).
Artinya, oleh kebangkitan Kristus kita tahu bahwa Allah telah berkenan kepada karya penebusan Kristus, dan
berdasarkan itu Ia dapat membenarkan kita.
Jadi Rom. 4:25 ini dengan jernih menjelaskan arti dan dasar dari Imputasi ini. Pada saat Kristus disalibkan,
maka dosa (“pelanggaran”) kita diperhitungkan/dikenakan kepada-Nya, dan pada saat karya penebusan-Nya
genap melalui kebangkitan-Nya, maka kebenaran Kristus diperhitungkan/dikenakan kepada orang-orang
percaya.
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Gbr. 3: Arti Imputasi
Kristus mati untuk menanggung dosa umat-Nya, sehingga seluruh hakikat Kristus (termasuk kebenaran-Nya)
dapat di kenakan (di imputasikan) kepada mereka.
Doktrin Imputasi ini bukanlah konsep baru yang ditemukan oleh Perjanjian Baru. Konsep ini telah dinyatakan
Allah dari awal kejatuhan manusia (Kej. 3:21), dan konsep ini adalah satu-satunya konsep cara penyelamatan
yang Allah nyatakan didalam Alkitab. Perhatikan Gambar 4.

Gbr. 4 - Cara Imputasi:
Cara Allah mengganti keberdosaan manusia dengan hakikat kebenaran Kristus
Sesaat setelah kejatuhan, dan setelah Allah memberikan janji tentang Mesias (Kej. 3:15), maka Allah
menunjukkan dan menerapkan Jalan Keselamatan kepada Adam & Hawa. Untuk menutup dosa mereka,
maka ada kurban yang harus mati sehingga kulitnya dapat menutup ketelanjangan mereka. Sakramen kurban
penebus dosa ini kemudian diperintahkan Allah untuk dilanjutkan oleh keturunan Adam sebagai bentuk janji
penebusan oleh Mesias.12 Disini (Kej. 3:21) juga dinyatakan bahwa Allah bukan hanya inisiator dari Jalan
keselamatan itu, tetapi Ia juga adalah eksekutor (pelaksana) dari Jalan Keselamatan itu (perhatikan kata-kata
“membuat” dan “mengenakannya”).
Simbolisme dari tindakan Allah ini dinyatakan secara progressif (semakin lama semakin jelas). Lebih dari 3
millenium kemudian, nabi Yesaya dalam pasal nubuat tentang penyelamatan oleh Mesias yang terkenal
karena dikutip oleh Tuhan sendiri (pasal 61), menjelaskan simbolisme pengenaan pakaian di taman Eden.
Perhatikan ayat 10. Mengapa Yesaya bersukacita? Karena Allah sendirilah yang menyediakan dan
mengenakan Keselamatan itu kepadanya (prinsip “Sola Gracia,” keselamatan datang oleh anugerah Allah
saja, dan tidak ada unsur jasa manusia – band. Ef. 2:8). Simbolisme apakah pakaian itu? Kebenaran.
Kebenaran siapa? Kebenaran Allah sendiri. Lebih dari tujuh abad kemudian digenapi oleh karya penebusan
Kristus, sehingga kebenaran Kristus, Allah-Manusia itu, menjadi jubah kebenaran orang-orang percaya.
Kebenaran Kristus itu membuat orang-orang percaya semarak dihadapan Allah, seperti semaraknya
12

Dari mana kita ketahui hal ini? Dari fakta bahwa sakramen ini kemudian diteruskan oleh keturunan Adam
yang mengenal dan tunduk kepada Allah, seperti Habel, Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub dan sampai
dilembagakan didalam suatu bangsa Israel didalam ritual Tabernakel & Bait Allah mereka.
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pengantin. Itulah dasar pembenaran Allah kepada orang-orang percaya. Mereka dibenarkan bukan karena
Allah secara sewenang-wenang dan berdaulat membenarkan orang-orang percaya begitu saja. Tidak. Allah
membenarkan mereka karena kebenaran & keadilan Allah telah dilaksanakan dengan menghukum dosa
didalam penyaliban Kristus, sehingga Ia dapat membenarkan mereka yang percaya kepada Allah dan karyaNya didalam Kristus (Rom. 3:25-26). Inilah dasar dari tindakan pembenaran oleh Allah. Inilah arti Doktrin
Imputasi. Doktrin ini merupakan bahagian dari doktrin yang lebih luas, yang dikenal sebagai doktrin
Persatuan dengan Kristus (Unifikasi) atau Doktrin Identifikasi.
Perihal Persatuan Dengan Kristus (Doktrin Unifikasi atau Identifikasi) – Pasal 5:12-21
Jika memperhatikan surat-surat penggembalaan Paulus, termasuk surat Roma ini, maka kita membaca
banyak frasa “di dalam Kristus” (en Christo) dengan frasa-frasa paralelnya “di dalam Dia” (en auto), “di dalam
Kristus Yesus” (en Christo Iesou), “di dalam Tuhan” (en kyrio). Didalam surat-surat Paulus bahasa Yunaninya,
ada 216 frasa ini, dan ada 26 kali didalam tulisan-tulisan Yohanes.13 Hal ini menunjukkan pentingnya
konsep/doktrin ini bagi Paulus dan Yohanes. Hanya jika kita mengerti konsep ini barulah kita dapat sedikit
mengerti surat-surat Paulus, maupun perkataan-perkataan Tuhan yang dicatat Yohanes tentang persatuan
ini.
Apakah artinya persatuan (Unifikasi) dengan Kristus ini?
Jika kita membaca pasal 5 ayat 12-19 surat Roma ini, maka kita akan sedikit mengerti konsep unifikasi atau
identifikasi ini dari analogi unifikasi kita dengan Adam. Di dalam Adam, semua manusia telah berdosa dan
beroleh penghukuman (5:18, 19). Artinya, Allah melihat semua manusia sama seperti Dia melihat Adam yang
berdosa yang harus mendapat penghukuman. Sebaliknya, jika seseorang berada “di dalam Kristus,” maka
Allah tidak melihat dirinya sebagai orang berdosa lagi, tetapi seperti melihat Kristus. Karena itu Ia dapat
membenarkan mereka. Karena itu mereka disebut “orang benar” (mis. Mat. 13:43, 49; Mat. 25:37, 46, dsb.)
sekalipun tidak mungkin seluruh hidup mereka benar. Mereka juga disebut “orang kudus” (mis. 1Kor. 1:2; Ef.
1:1, 15, 8; Kis. 9:13, 32, dsb.), sekalipun mereka bukanlah kudus didalam kehidupan riil mereka (seperti
contoh jemaat Korintus yang banyak berdosa, tetapi tetap disebut “orang-orang kudus” – 1Kor. 1:2).
Mengapa orang-orang percaya disebut “orang-orang benar” atau “orang-orang kudus” sekalipun secara riil
hidup mereka bukanlah orang-orang yang benar atau kudus (band. 1 Yoh. 1:8)? Karena Allah melihat mereka
bukan sebagai manusia yang berdosa, tetapi sebagai melihat Kristus, karena mereka telah berada “di dalam
Kristus” dan telah bersatu dengan Kristus. Jadi status legal mereka dihadapan Allah adalah orang-orang yang
benar dan kudus seperti Kristus.
Arti yang lebih dalam lagi dari “di dalam Kristus” adalah: Semua yang Kristus telah alami (kematian,
kebangkitan dan pemuliaan-Nya), juga telah dialami oleh orang-orang percaya bersama-sama dengan Dia.
Juga apa yang Kristus miliki, mereka juga mendapat bagian didalamnya (band. 8:17). Pengertian itulah yang
dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan bahwa kematian Kristus juga berarti kematian orang-orang percaya
terhadap dosa (6:10-11). Begitu juga mereka telah turut dalam kebangkitan-Nya, sehingga mereka dapat
hidup menang terhadap dosa dan melayani Allah (6:10-11).
Didalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang juga menjelaskan tentang doktrin persatuan “di dalam
Kristus” ini, Paulus bahkan mengatakan bahwa semua orang percaya telah mendapatkan semua berkat
rohani yang telah diterima Kristus sekarang (Ef. 1:3). Bahkan sebelum dunia dijadikan, pemilihan Allah
terhadap orang-orang yang akan diselamatkan-Nya juga dilakukan “di dalam Dia” (Ef. 1: 4). Bahkan Master
Plan Allah dimasa depan yaitu mempersatukan segala sesuatunya dengan Kristus sebagai kepalanya,
dilakukan “di dalam Kristus” (Ef. 1:9-10). Pemberian Roh Kudus kepada orang-orang percaya juga dilakukan
dalam konteks Kristus (Ef. 1:13-14).
Artinya, Allah hanya melihat segala sesuatu didalam konteks Kristus. Sebab “kamu semua, yang dibaptis
dalam Kristus, telah mengenakan Kristus” (Gal. 3:27). Frasa yang tepat adalah “kamu semua, yang dibaptis
13

Wikipedia, “Union with Christ.” https://en.wikipedia.org/wiki/Union_with_Christ
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kedalam Kristus (semua versi Inggris, “baptized into Christ”), telah mengenakan Kristus.” Jadi saat seseorang
percaya, maka ia “dimasukkan” kedalam Kristus. Hasilnya, ia telah “mengenakan Kristus.” Sama seperti
metafora pemberian pakaian kulit kepada Adam, maka saat seorang percaya, maka ia akan dimasukkan
kedalam Kristus atau ditutupi oleh Kristus. Karena itu Allah melihat mereka seperti melihat Kristus. Mereka
dinyatakan benar karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran mereka. Mereka juga dinyatakan kudus,
karena kekudusan Kristus menjadi kekudusan mereka. Diluar Kristus, Allah tetap melihat seseorang sebagai
orang yang bersalah dan berdosa yang harus mendapatkan murka-Nya.
Itulah artinya doktrin persatuan (unifikasi atau identifikasi) dengan Kristus. Doktrin ini bukan temuan Paulus,
karena rasul Yohanes juga banyak mencatat perkataan Tuhan langsung tentang persatuan ini (mis. Yoh. 6:56,
14:20, 15:4). Namun hal tersebut diluar konteks penulisan buku ini. Namun konsep yang diusungnya tetap
sama, yaitu seseorang hanya bermakna jika ia berada didalam Kristus, dan tidak bermakna bagi Allah diluar
Kristus (Yoh. 15:5-6).
Tentang Fakta-fakta Rohani dan Hubungannya dengan Pengalaman Orang-orang Percaya (Pasal 6)
Saat Paulus berargumentasi dengan para penganut faham yang istilahnya kemudian ditemukan oleh Martin
Luther sebagai faham “antinomisme,”14 maka Paulus menjelaskan suatu konsep yang sulit dimengerti, yaitu
konsep persatuan dengan Kristus seperti yang kita jelaskan dengan singkat diatas. Paham antinomisme ini
berkata bahwa karena keselamatan kita hanya oleh karena anugerah saja dan sama sekali tidak tergantung
kepada perbuatan kita, maka kita telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat sehingga dapat bebas
berbuat dosa. Artinya, apakah halangannya lagi bagi kita untuk berbuat dosa, toh kita diselamatkan bukan
karena perbuatan kita? (6:1).
Jawaban Paulus terhadap argumentasi ini adalah dengan mengungkapkan “fakta-fakta rohani” bahwa
mereka yang telah diselamatkan dan “dibaptis didalam Kristus” (telah berada di dalam Kristus), mereka juga
telah ikut didalam kematian Kristus (artinya, sifat berdosa mereka telah turut disalibkan dengan Kristus –
6:6). Perhatikan kata-kata Paulus “tidak tahukah kamu...” (6:3), “karena kita tahu...” (6:6), “demikianlah
hendaknya kamu memandangnya:...” (6:11). Apakah arti dan tujuan dari kata-kata itu? Kata-kata itu
membawa perhatian para pembacanya kepada “fakta-fakta rohani” yang menjadi dasar mengapa mereka
tidak seharusnya tetap tunduk kepada kuasa dosa dan tetap hidup didalam dosa. Fakta-fakta rohani itu
adalah: oleh persatuan mereka dengan Kristus, maka kematian Kristus adalah kematian kuasa dosa didalam
orang-orang percaya (6:6-7). Demikian juga dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus berarti orangorang percaya sekarang memperoleh hidup baru untuk mentaati Allah (6:4, 5b, 8b, 9, 10, 11). Karena itu
mereka tidak perlu tunduk lagi terhadap kuasa dosa karena telah dimerdekakan dari padanya, tetapi
sekarang mereka harus “menjadi hamba kebenaran,” yaitu menjadi hamba Allah (6:18-19).
“Fakta-fakta Rohani” dan “janji-janji”
Fakta-fakta rohani adalah pernyataan fakta/kenyataan yang diungkapkan didalam Alkitab yang merupakan
suatu realita didunia rohani yang tidak kelihatan, yang dapat kita terima menjadi pengalaman riil melalui
iman. Contoh: orang-orang percaya TELAH memperoleh segala berkat rohani didalam Sorga (Ef. 1:3). Juga,
mereka TELAH diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di Sorga (Ef. 2:6). Dan banyak lagi fakta-fakta
rohani yang berhubungan dengan persatuan kita dengan Kristus.

14

Paham antinomisme mengajarkan bahwa oleh karena keselamatan itu didapat melalui kasih karunia Allah
saja dan bukan oleh perbuatan, maka hukum moral Taurat pun tidak berlaku lagi. Bahkan ada yang berpandangan
ekstrim seperti yang Paulus jawab disini, yang berpandangan bahwa karena anugerah semakin nyata oleh dosa, maka
mereka bisa berbuat dosa sebebasnya agar anugerah semakin nyata. Pandangan Protestan dan Reformed adalah bahwa
sekalipun hukum seremonial dan hukum negara dari Taurat itu telah dibatalkan (Ef. 2:15), tetapi hukum moral dari
Hukum Taurat adalah tetap, karena ia menyatakan hakikat Allah yang Kudus, Benar dan Baik (7:12). Hukum ini tetap
dipakai baik sebagai alat untuk menyatakan keberdosaan manusia dan ketidak-mampuannya untuk menyelamatkan
dirinya sendiri, maupun sebagai panduan moral didalam menjalani keselamatan orang-orang percaya.
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Fakta-fakta rohani ini sedikit berbeda konsepnya dengan janji-janji. Janji-janji Allah biasanya sifatnya
kedepan, tetapi fakta-fakta rohani sifatnya SUDAH ADA (eksisting). Namun karena janji-janji Allah sifatnya
selalu pasti, maka kita dapat menganggapnya juga sebagai suatu fakta-fakta (misalnya janji tentang
kedatangan Kristus untuk menjemput gereja/jemaat-Nya). Fakta-fakta rohani sifatnya “lebih nyata”15 karena
ia sudah ada atau sudah terjadi, sehingga kita hanya perlu untuk mengetahui, mengerti dan mempercayainya
untuk dapat menjadi pengalaman riil dalam hidup kita.
Perhatikan misalnya Mat. 18:20 “Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku
ada di tengah-tengah mereka.” Apakah ini suatu janji bahwa jika ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama
Yesus Kristus (mereka harus mengklaim atau meminta supaya Ia hadir sesuai janji-Nya), maka Ia akan ada
disitu? Atau suatu pernyataan bahwa jika ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama Tuhan, maka otomatis
(tidak perlu mereka menagih janji, bahkan tidak perlu mengingat ayat ini) Ia akan hadir disitu? Mana yang
lebih tepat? Ini adalah suatu pernyataan tentang suatu fakta yang otomatis akan terjadi jika prakondisinya (2
atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan) dipenuhi.
Alkitab berisi fakta-fakta rohani yang harus kita ketahui, mengerti dan percayai agar melalui iman kita dapat
mengalaminya dan mendapat manfaat darinya. Fakta-fakta tersebut ada yang memiliki prakondisi. Misalnya:
Pemeliharaan Tuhan “cari dahulu..., maka...” - Mat. 6:33; Kehadiran Tuhan “dimana 2 atau 3 orang
berkumpul dalam nama-Ku,... Aku ada ditengah-tengah mereka” - Mat. 18:20; Penyertaan Tuhan
“pergilah,..jadikanlah,..baptislah,..ajarlah,..ketahuilah,...Aku menyertai kamu senantiasa..” – Mat. 28:19-20.
Lainnya adalah fakta-fakta rohani yang tidak memiliki prakondisi. Terutama adalah fakta-fakta tentang karya
penebusan Kristus yang sudah selesai yang didalamnya orang-orang percaya juga telah ikut mengalaminya.
Misalnya, kematian, kebangkitan dan pemuliaan Kristus (lihat pembahasan bagian Persatuan dengan Kristus
diatas).
Fakta-fakta rohani ini tetap merupakan fakta sekalipun kita tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya
maupun tidak mengertinya. Namun agar fakta-fakta ini dapat menjadi bagian dalam pengalaman hidup
orang-orang percaya, maka fakta-fakta rohani itu harus diketahui, dimengerti dan dipercayai (diterima
melalui iman). Iman adalah “dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat” (Ibr. 11:1). Artinya, iman adalah penghubung antara fakta-fakta dunia rohani yang tidak
kelihatan sebagai pengharapan kita, dengan pengalaman hidup riil kita. Dengan perkataan lain, iman adalah
kemampuan (faculty) untuk menterjemahkan hal-hal rohani (misalnya fakta rohani bahwa kita telah
disalibkan bersama-sama dengan Kristus) menjadi pengalaman riil orang-orang percaya.
Iman seperti panca indera kita yang menterjemahkan fakta-fakta diluar tubuh kita menjadi sesuatu yang
dapat dimengerti dan dialami oleh tubuh kita. Misalnya indera penglihatan. Dari mana kita tahu dan dapat
menikmati bahwa bunga melati itu putih? Atau bunga mawar itu merah atau pink? Karena indera penglihatan
kita menterjemahkan spektrum cahaya yang ada pada bunga-bunga itu menjadi suatu bentuk dan warna
yang dapat dimengerti dan dialami oleh kita. Tanpa iman, kita seperti orang buta. Kita mungkin dapat
mendengar orang menjelaskan tentang bentuk dan warna bunga, namun kita tetap tidak dapat mengerti dan
menikmati keberadaan bunga-bunga itu.
Demikian juga iman. Tanpa iman, pengetahuan kita tentang Alkitab tidak akan pernah dapat menjadi
pengalaman hidup kita, dan kita tidak memperoleh manfaat apa-apa kecuali pengetahuan saja (“head
knowledge” dan bukan “heart knowledge”). Karena itu banyak akhli teologia/akhli Alkitab yang sangat hebat
mengetahui tentang Alkitab, namun tidak pernah mengalami pengalaman keselamatan dan menikmati
kekayaan pengampunan dan pengharapan darinya karena sebenarnya ia tidak mempercayainya.
Jadi fakta-fakta rohani yang dinyatakan diseluruh Alkitab harus diketahui, dimengerti dan dipercayai agar
dapat menjadi pengalaman hidup seseorang.

15

Maksudnya bukan lebih pasti, karena janji-janji Allah semua juga pasti. Kata ini dipakai untuk memberi sedikit
perbedaan sifat dengan janji. Fakta sifatnya lebih nyata dari janji karena ia sudah ada dan sudah dinyatakan dengan jelas
didalam Alkitab.
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Fakta-fakta rohani ini harus dimengerti dengan tepat karena itulah objek dari iman kita sehingga semuanya
dapat menjadi pengalaman hidup kita. Dapat juga dikatakan bahwa fakta-fakta rohani itu adalah status legal
kita dihadapan Allah. Artinya Allah melihat kita sebagaimana fakta-fakta rohani tersebut. Misalnya, fakta
rohani bahwa kita telah berada di dalam Kristus sehingga kekudusan Kristus telah dikenakan kepada kita,
maka Allah melihat kita sebagai “orang-orang kudus.” Tetapi fakta rohani tersebut harus menjadi
pengalaman hidup kita (diistilahkan sebagai “status vital”). Karena itu kekudusan harus tetap dikejar (band.
1Pet. 1:15).
Berikut adalah sebagian dari status legal kita yang harus kita alami menjadi status vital kita melalui iman.
Tema

Fakta-fakta Rohani (Status Legal orang
percaya)

Status Vital (yang harus menjadi
pengalaman hidup orang
percaya)

Pembenaran

Persatuan orang-orang percaya dengan Kristus
menjadikan ketaatan dan kebenaran Kristus
menjadi milik mereka, sehingga mereka dapat
dibenarkan (dinyatakan benar) oleh Allah
(5:18-19).

Orang-orang percaya harus
mempersembahkan tubuhnya untuk
melakukan kebenaran (12:1)

Kematian terhadap
dosa

Kematian Kristus di salib adalah suatu
penghukuman Allah atas dosa didalam daging
(8:3), sehingga orang-orang percaya juga telah
mati bagi dosa (tidak dapat merespon dosa) –
6:2-11, khususnya ayat 6 & 11.

Orang-orang percaya harus “mati
terhadap dosa” (tidak perlu
merespon dosa lagi) karena mereka
telah dilepaskan dari kuasanya (6:1214)

Kemampuan untuk
hidup bagi Allah

Kebangkitan Kristus menyatakan kehidupan
baru bagi Allah (6:10), sehingga orang-orang
percaya juga telah turut bangkit dari dosa
untuk hidup bagi Allah.

Orang-orang percaya harus hidup
bagi Allah (6:11) melalui
pembaharuan budinya sehingga
dapat hidup berkenan kepada Allah
(12:2)

Tentang Hukum Taurat: Apakah Hukum Taurat itu dan Apa Fungsinya didalam Jalan Keselamatan Allah
(Pasal 7)
Setelah pada pasal 6 Paulus menjelaskan tentang kelepasan dari kuasa dosa melalui persatuan dengan
Kristus, maka pasal 7 Paulus menjelaskan tentang arti hukum Taurat dan kedudukannya didalam Jalan
Keselamatan Allah.
Orang-orang Yahudi sampai kini, bahkan orang-orang Kristen yang tidak mengerti, masih mengertikan hukum
Taurat sebagai suatu hukum yang dapat menyelamatkan jika dilakukan secara baik. Pendapat demikian
benar. Namun pengertian demikian tidak memadai, karena tidak ada seorang manusiapun yang sanggup
melakukan hukum Taurat (3:20. Band. Gal. 3:11). Banyak orang menganggap bahwa ia telah dapat melakukan
tuntutan hukum Taurat dengan baik dan merasa hampir sempurna, seperti seorang muda yang sangat kaya
didalam Injil Lukas 18:21. Ia merasa telah melakukan ke 10 hukum Taurat dengan baik. Namun ia tidak
mengerti esensi hukum tersebut, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri
sendiri. Saat dilakukan satu test tentang mengasihi vs hartanya, ternyata ia tidak lulus. Sesungguhnya ia
belum dapat melakukan hukum itu sebagaimana mestinya. Pemuda itu telah salah mengerti arti hukum
Taurat.
Disaat lain lagi, Tuhan sendiri melakukan klarifikasi tentang hukum Taurat (Mat. 5:17-48). Orang-orang
Yahudi (dan banyak orang Kristen zaman kini) beranggapan bahwa dosa hanya berupa perbuatan. Misalnya
kita dikatakan berzinah jika kita melakukan hubungan badan diluar pernikahan. Namun Tuhan mengatakan
bahwa perzinahan telah terjadi saat kita melihat seorang wanita dan mengingininya (Mat. 5:28). Demikian
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juga dengan membunuh. Saat kita marah, maka kita sudah melakukan dosa yang setara dengan membunuh
sehingga harus dihukum di neraka (Mat. 5:21-22). Jadi dosa bukan hanya merupakan perbuatan, tetapi
terutama tentang hati yang tidak dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Ajaran Tuhan tentang
hukum Taurat ditutup dengan perkataan “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di
sorga adalah sempurna” (Mat. 5:48). Jadi hukum Taurat adalah hukum yang menyatakan tuntutan
kesempurnaan Allah.
Mengapa Allah menuntut kesempurnaan, sesuatu yang Ia tahu tidak seorang manusiapun dapat
memenuhinya? Disinilah penjelasan Paulus tentang peran hukum Taurat didalam Jalan keselamatan itu
menjadi penting.
Perhatikan apa yang dilakukan hukum Taurat didalam pasal 7 kitab Roma ini:





Hukum Taurat merangsang hawa nafsu dosa didalam kita (7:5)
Hukum taurat mengurung kita dalam ketidaktaatan (7:6. Band. 11:32)
Hukum Taurat menyatakan dosa didalam kita (7:7)
Hukum Taurat membangkitkan keinginan dosa (7:8-9)

Kalau demikian, apakah hukum Taurat ini menjadi alat agar manusia berbuat dosa? Paulus menjawab:
“Sekali-kali tidak!” (7:7). Bahkan sebaliknya Ia adalah alat Allah untuk menunjukkan dosa didalam manusia
dengan cara merangsang keinginan-keinginan dosa sehingga memanifestasikan dirinya keluar. Dengan
demikian manusia menyadari bahwa ia terkurung dibawah kutuk dan tidak dapat melepaskan dirinya sendiri,
sehingga mengharapkan anugerah pengampunan Allah saja (11:32). Hukum Taurat sendiri tidak salah, karena
ia adalah hukum yang menyatakan tuntutan kesempurnaan Allah yang memiliki hakikat moral yang kudus,
benar dan baik (7:12).16 Manusianyalah yang salah karena ia telah “terjual” dibawah kuasa dosa sehingga
tidak dapat memenuhinya (7:14).
Jika tidak seorangpun dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat, mengapa Allah masih menuntutnya dari
manusia? Bukankah lebih realistis jika Allah membuat suatu hukum yang masih dapat dilakukan manusia?
Tidak bisa. Jika manusia akan hidup dihadapan Allah yang sempurna (kudus),17 maka manusiapun harus
sempurna.18 Bagaimana seseorang dapat kudus/sempurna? Tidak bisa dengan perbuatannya sendiri. Jalan
satu-satunya adalah jika Allah menguduskan/menyempurnakan mereka. Mereka dapat dibenarkan dan
dikuduskan oleh karena kebenaran dan kekudusan Kristus dikenakan kepada mereka (Imputasi). Itulah Jalan
Keselamatan yang dinyatakan Injil menurut surat Roma ini.
Kesimpulannya, hukum Taurat adalah hukum yang menyatakan tuntutan kesempurnaan Allah kepada
manusia, karena untuk dapat hidup dihadirat Allah, maka manusiapun harus kudus dan sempurna. Tidak
seorangpun yang dapat melakukan hukum ini, karena manusia terjual dibawah kuasa dosa. Hukum ini
dipakai Allah untuk menyatakan ketidak berdayaan manusia melawan dosa, supaya manusia tidak mencari
keselamatannya didalam dirinya sendiri, tetapi kepada kasih karunia pengampunan Allah. Puji Tuhan untuk
hikmat dan anugerah-Nya yang ajaib itu.
Tentang Proses Penyucian (Sanctification) dan Kepastian Pengharapan/Kepastian Keselamatan (8:1-17)

16

Tiga hakikat moral Allah adalah Kasih (kesempurnaan kebaikan), Benar & Adil (kesempurnaan standard) dan
Kudus (kesempurnaan perpisahan dari hal-hal yang terbatas). Lihat pembatasannya dalam buku “Jalan Pasti ke Sorga!”
karangan S. Christian Robirosa, terbitan BTBP (httpa://sites.google.com/site/kembalikealkitab).
17
Kata kudus dalam bahasa Yunani (hagios) maupun Ibrani (qadosh) mengandung arti “murni, terpisah dari halhal yang terbatas.” Arti ini setara dengan “sempurna.”
18
Bayangkan jika di kekekalan sorga manusia masih tidak sempurna seperti sekarang. Sorga tidak akan dapat
menjadi sorga, tetapi tetap menjadi dunia yang kacau karena manusianya tetap orang-orang berdosa yang tidak
sempurna. Yang benar adalah bahwa sorga adalah tempat dimana tidak ada dosa/laknat (Why. 22:3a). Dosa adalah “ketidak-tercapainya kemuliaan Allah” (Rom. 3:23 – lihat semua versi Inggrisnya). Jadi disana kita semua disempurnakan.
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Setelah pada pasal 6 dan 7 Paulus menjelaskan rahasia kemenangan atas dosa dan kemerdekaan dari kutuk
hukum Taurat, yaitu dengan menjelaskan fakta-fakta rohani tentang persatuan dengan Kristus, maka dalam
pasal 8 ia melanjutkan penjelasannya tentang kehidupan yang berkemenangan melalui Roh Kudus, dan
tentang pengharapan akan kemuliaan bersama jaminannya yang pasti.
Ia selalu mendasarkan penjelasannya dengan fakta-fakta rohani dahulu sebagai dasar pengalaman yang
seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya.




Fakta pertama: mereka yang “ada di dalam Kristus Yesus” tidak akan ada penghukuman lagi (8:1)
Fakta kedua: mereka juga telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut (8:2)
Fakta ketiga: karena kematian Kristus yang berupa hukuman atas dosa didalam daging, maka
tuntutan hukum Taurat dapat digenapi di dalam orang-orang percaya yang hidup menurut Roh (8:34)

Disini berarti bahwa seseorang dapat mengalahkan dosa oleh Roh Kudus didalam mereka karena mereka
tidak lagi tunduk kepada hukum dosa (8:13). Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang percaya, yaitu
mereka yang “di dalam Roh” dan bukan mereka yang “di dalam daging” (8:9).
Terjemahan Alkitab LAI “hidup dalam daging” dan “hidup dalam Roh” diayat ini kurang tajam, karena kata
“hidup” didalam bahasa Yunaninya tidak ada (bandingkan juga dalam semua versi bahasa Inggris).
Penambahan kata “hidup” menekankan kepada tindakan/aktifitas. Jadi “hidup dalam daging” berarti cara
hidup dalam daging (duniawi). Arti demikian memang tidak salah, tetapi intonasi yang lebih tepat sebenarnya
adalah hal itu sedang berbicara tentang posisi seseorang, apakah “di dalam Roh” (= mereka yang telah
dibenarkan, yaitu mereka yang didiami Roh Allah sehingga telah menjadi anak-anak Allah – 8: 9,14), atau “di
dalam daging” (= mereka yang bukan milik Kristus – 8:9).
Disini Paulus sekali lagi mengingatkan para pembacanya tentang posisi mereka. Jika mereka benar-benar
orang yang telah diselamatkan/dibenarkan yang dibuktikan dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam mereka,
maka posisi/kedudukan mereka adalah “di dalam Roh.” Dengan posisi ini, mereka dapat “mematikan” sifat
berdosa tubuh mereka dan hidup menang terhadap dosa (8:13). Inilah jalan penyucian/pengudusan (Bahasa
Inggris: “sanctification”) yang akan dialami oleh orang-orang percaya seumur hidup mereka. Inilah status riil
atau status “vital” kehidupan mereka sehari-hari yang harus semakin kudus.
Penyucian ini berbeda dengan status legal kudus mereka. Saat mereka percaya, mereka telah “dibaptis
kedalam Kristus” dan telah “mengenakan Kristus” (lihat pembahasan Gal. 3:27 diatas). Saat itu mereka telah
dinyatakan dan disebut sebagai “orang-orang kudus.”19 Jadi secara status dihadapan Allah mereka adalah
orang-orang kudus sempurna karena kekudusan Kristus dikenakan kepada mereka.Namun secara vital
(secara riil sehari-hari), mereka harus berusaha untuk hidup kudus (mis. 1Pet. 1:16; 2Kor. 7:1; 2Tim. 2:21).
Paulus kemudian melanjutkan tentang fakta “di dalam Roh,” yaitu adanya pimpinan Roh Allah bagi mereka
(8:14). Roh Allah didalam mereka merubah sikap mereka terhadap Allah. Jika sebelumnya mereka takut
kepada Allah karena ancaman murka Allah, sekarang mereka menyebut Allah sebagai “Bapa” mereka (8:15).
Roh Allah jugalah yang memberi kepastian dalam batin mereka yang paling dalam bahwa mereka kini adalah
anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji kemuliaan bersama-sama dengan Kristus (8:17). Jadi
ada Kepastian Pengharapan yang teguh bagi anak-anak Allah. Kepastian ini sering disebut juga sebagai
“Kepastian Keselamatan.”
Saat Paulus mengungkapkan kepastian pengharapan orang-orang percaya itu, dia mengungkapkan prakondisi
dari pemuliaan itu, yaitu “jika” mereka menderita “bersama-sama dengan Dia” (8:17). Penderitaan apakah
yang mereka alami bersama-sama dengan Kristus? Jika melihat konteksnya dari ayat 18 sd ayat 25, maka
penderitaan itu terutama adalah penderitaan yang lahir dari pergumulan dengan tubuh yang berdosa ini
(ayat 23). Dalam pergumulan ini Roh Kudus memberi pengharapan bahwa suatu saat mereka akan
dibebaskan dari tubuh berdosanya itu dan menerima kemuliaan (8:23). Roh Kudus itu jugalah yang berdoa
untuk mereka kepada Allah, bahkan untuk hal-hal yang terdalam yang tidak dapat mereka utarakan dengan
19

Didalam Alkitab PB LAI saja, ada 62 ayat yang menyebut orang-orang percaya dengan sebutan “orang-orang
kudus.” Coba search dengan software Alkitab anda.
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kata-kata (8:26-27). Jika Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk mereka, maka kita tahu bahwa Allah bekerja
dalam “segala yang sesuatu” (apapun yang dialami oleh orang percaya), untuk mendatangkan kebaikan bagi
“mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah” (8:28).
Rantai Emas Keselamatan (8:29-30) dan Jaminan Keselamatan (8:31-39)
Didalam ayat 28 diatas disebutkan bahwa Allah bekerja dalam segala yang sesuatu, untuk mendatangkan
kebaikan bagi “mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
Siapakah mereka ini?
Mereka adalah “orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah,” yaitu mereka yang telah dipanggil Allah,
meresponnya dan memperoleh keselamatan. Mengapa mereka dipanggil? Karena rencana Allah yang kekal.
Apakah rencana kekal Allah itu? Ayat-ayat selanjutnya (ayat 29-30) menjelaskan tentang apa rencana kekal
Allah itu. Rencana kekal itu merupakan suatu mata rantai urut-urutan keselamatan, yang dikenal sebagai
“The Golden Chain of Salvation/Rantai Emas Keselamatan” yang telah kita bahas sepintas diatas. Jadi, apakah
rencana kekal Allah itu?
Pada kekekalan lampau, bahkan sebelum penciptaan (band. Ef. 1:4), Allah telah memilih suatu umat yang
akan dijadikan-Nya untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya (8:29). Umat ini akan dipimpin oleh
Anak-Nya (ayat 29 akhir) sebagai suatu umat yang akan memerintah semesta baru nanti (band. Why. 22:5
dan Ef. 1:9-10). Perhatikan lagi ayat-ayat ini dengan seksama:
Sebab semua orang yang dipilih-Nya20 dari semula, mereka juga ditentukan-Nya
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya
itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
30 Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan
mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang
dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.
29

Perhatikan kata “sebab” diawal ayat 29. Kata itu menjelaskan mengapa Allah melalui Roh Kudus-Nya akan
selalu memelihara mereka dan menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan mereka. Karena mereka itu
menjadi objek dari rencana kekal Allah. Mereka harus dimuliakan dan dijadikan menjadi serupa dengan
gambar Kristus. Karena mereka telah dipilih oleh Allah dari semula (sebelum penciptaan), maka Allah akan
tetap memelihara mereka sampai rencana-Nya genap, yaitu sampai mereka semua dimuliakan-Nya.
Jadi rencana kekal Allah dimulai dengan pilihan untuk orang-orang yang akan menerima kasih karunia-Nya
(ay. 29). Pilihan untuk apa? Untuk menjadikan mereka “menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya.” Saat
Allah memilih mereka (orang-orang pilihan), mereka juga “ditentukan/ditetapkan Allah dari semula” untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya. Frasa “ditentukan dari semula” ini berasal dari bahasa Yunani
“proorizo” yang artinya ditetapkan dari sebelumnya (“pro”= sebelum, “horizo”= menetapkan). Didalam
bahasa Inggrisnya “predestined,” dan kata bendanya dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “Predestinasi.”
Kata ini juga dipakai didalam Surat kepada jemaat Efesus 1:5 dengan pengertian yang sama.
Inilah doktrin Predestinasi yang paling banyak disalah mengerti orang Kristen sendiri. Doktrin ini sangat jelas
dan gamblang, sehingga hanya orang yang memiliki apriori saja yang alergi atau salah mengertikan konsep

20
Kata “dipilih” berasal dari kata Yunani “proginosko” (pro=sebelum, ginosko=mengenal). Kata “ginosko” juga
dipakai didalam Yoh. 10:27, dan “proginosko” dipakai di 1Pet. 1:2. Artinya Allah telah mengenal mereka dan
menetapkan mereka dari semula (predestined) untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kalangan “prescience”
yang kemudian dipegang oleh kaum Arminian mengartikan bahwa Allah tahu siapa yang akan mempercayai Kristus, dan
pengenalan/pengetahuan itulah yang dipakai Allah sebagai dasar untuk memilih seseorang. Pandangan ini bertentangan
dengan prinsip pemilihan Allah yang diargumentasikan Paulus dalam pasal 9 surat Roma, terutama ayat 11 (Pilihan Allah
sama sekali tidak didasarkan kepada manusianya, tetapi semata-mata kepada pertimbangan dan kedaulatan Allah saja).
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ini.21 Doktrin ini mengatakan dengan jelas dan jernih bahwa dari semula Allah telah memilih orang-orang
yang akan menerima kasih karunia keselamatan-Nya untuk dijadikan serupa dengan gambaran Kristus (Anak
Allah).22 Orang-orang pilihan-Nya itu pada saatnya akan dipanggil-Nya, dibenarkan-Nya dan akhirnya
dimuliakan-Nya (dijadikan serupa dengan gambar Anak-Nya).
Pertanyaan penting yang timbul adalah, apakah mungkin dari orang-orang pilihan-Nya itu ditengah jalan
kemudian menjadi terhilang (tidak jadi dimuliakan)? Menjawab pertanyaan ini adalah hal yang mudah. Jika
rencana Allah dapat gagal, untuk apa percaya Allah yang demikian? Tetapi didalam ayat-ayat ini juga kita
mendapat kepastian akan penggenapan rencana Allah itu.
Perhatikan juga kata-kata “mereka,....mereka itu juga” didalam ayat 30. Apakah artinya? Artinya, jika
misalnya ada 100 orang yang telah dipredestinasikan Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus,
maka “mereka itu juga” (= mereka yang 100 orang itu juga), akan dipanggil-Nya.23 Selanjutnya mereka yang
100 orang yang telah dipilih, dipredestinasikan dan dipanggil itu, “mereka itu juga” (= mereka yang 100 orang
itu juga), dibenarkan-Nya (artinya mereka pasti percaya oleh panggilan Allah). Akhirnya, mereka yang 100
orang yang telah dipilih, dipredestinasikan, dipanggil, dan dibenarkan, “mereka itu juga” (= mereka yang 100
orang itu juga) dimuliakan-Nya. Jadi tidak satupun dari orang-orang pilihan Allah itu yang terhilang atau
tertinggal. Keselamatan sejati seseorang tidak mungkin dapat hilang atau dibatalkan, karena Allah sendiri
yang menjaga orang-orang pilihan-Nya (band. Yoh. 10:27-29), dan rencana-Nya tidak mungkin gagal. Inilah
yang dikenal sebagai “Jaminan Keselamatan.”
Didalam ayat-ayat selanjutnya (8:31-39), Paulus kemudian menegaskan keyakinannya mengapa pengharapan
akan kemuliaan itu adalah sesuatu yang pasti. Kasih Allah lah yang meyakinkannya, sehingga tidak ada suatu
situasi/keadaan, suatu oknum dan suatu sistempun, baik didunia ini maupun didunia yang akan datang yang
akan memisahkan orang-orang pilihan Allah dari Allah.

Mengenai pilihan Allah, Keadilan Allah dan Anugerah Allah (psl. 9)

21

Kata ini (predestinasi) ada didalam Alkitab. Jadi kita tetap harus mengartikannya, apakah dengan benar
karena konsepnya sederhana, atau berusaha menghindarinya dengan berbagai cara sehingga artinya kemudian malah
melenceng, menjadi salah dan menyesatkan.
22
Tentang “Pilihan Allah” ini telah dijelaskan dengan detil didalam Buku penulis yang lain yang berjudul “Jalan
Pasti ke Sorga!”. Pembaca akan mengerti dengan baik dan tepat konsep ini (termasuk konsep keadilan Allah dalam
pilihan, apa beda keadilan Allah dengan anugerah Allah, dsb.). Download dari
https://sites.google.com/site/kembalikealkitab.
23
Orang-orang pilihan pada zaman PL dipanggil Allah secara langsung sehingga dapat mengenal Allah dan
mempercayai-Nya. Orang-orang dizaman PB kemudian dipanggil melalui pemberitaan Injil (Rom. 10:17; Kis. 13:48,
18:10,dsb.) dan mereka PASTI mempercayainya sehingga mereka dibenarkan.
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Setelah menjelaskan tentang rantai emas keselamatan dan mengapa Paulus begitu yakin bahwa semuanya
itu pasti terjadi, maka didalam pasal 9 Paulus menjelaskan tentang konsep pilihan Allah atas bangsa Israel.
Konsep pilihan dengan contoh nenek moyang bangsa Israel ini juga mencakup konsep pilihan Allah secara
umum, termasuk jawabannya terhdap keberatan-keberatan tentang keadilan Allah didalam pilihan-Nya itu.
Diskusinya kemudian juga menyinggung tentang perbedaan antara keadilan Allah dengan anugerah Allah,
dan dimana kedudukan maasing-masing dalam cara penyelamatan Allah. Mari kita melihat hal-hal ini.
Saat Paulus sampai kepada nasib bangsanya, hatinya sangat bersedih karena mereka tetap tidak percaya
kepada jalan keselamatan Allah melalui Yesus Kristus (9:1-2). Bahkan ia mau terkutuk bagi mereka asal
mereka diselamatkan (9:3). Namun ia tetap memiliki pengharapan karena ia mengerti bahwa bangsanya
adalah bangsa pilihan Allah, dan bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya (11:29).
Namun ia juga sadar bahwa tidak semua orang yang berasal dari bangsa Israel adalah orang-orang Israel (9:67), tetapi hanya “anak-anak perjanjian” lah yang disebut sebagai “keturunan yang benar” (9:8).
Siapakah mereka “anak-anak perjanjian” itu? Mereka adalah keturunan yang keberadaannya berasal dari
janji Allah kepada Abraham, yaitu keturunan Yakub (9:9-13). Di dalam ayat 11 kemudian Paulus menjelaskan
suatu prinsip yang paling mendasar dari pilihan Allah, yaitu pilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan
seseorang24, tetapi semata-mata berdasarkan kepada Allah sendiri. Perhatikan ayat 11 ini:
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, -supaya rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan,
tetapi berdasarkan panggilan-Nya—(Rom. 9:11)

Terjemahan yang lebih tepat dan tajam dari frasa “berdasarkan panggilan-Nya” seharusnya adalah
“berdasarkan kepada Dia yang memanggil.” Lihat terjemahan bahasa Inggrisnya berikut:
... that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him
that calleth (KJV)
... in order that God's purpose of election might continue, not because of works but
because of him who calls (ESV)
... in order that God’s purpose in election might stand: not by works, but by him who
calls (NIV)

Disini Paulus menegaskan tentang konsep pilihan Allah, bahwa pilihan Allah lahir bukan dari pertimbangan
manusianya (siapa atau bagaimana manusianya), tetapi semata-mata dari keputusan Diri-Nya sendiri “yang di
dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya sendiri” (Ef. 1:11). Artinya, keputusan Allah
untuk memilih A dan bukan B lahir dari kedaulatan-Nya sendiri dan sama sekali tidak tergantung kepada
manusianya.
Membaca penjelasan Paulus ini, seseorang yang tidak mengerti sehingga tidak menghormati kedaulatan Allah
akan berkata: “Allah tidak adil!.” Apa jawaban Paulus? “Mustahil !” (9:14). Tidak mungkin Allah tidak adil,
karena definisi Allah sebagai Hakim haruslah adil (Band. 2Tim. 4:8; Kej. 18:25; Mzm. 7:10; Yes. 30:18, 45:21,
dsb.). Jadi, kalau hal itu bukanlah suatu ketidak-adilan, bagaimana menjelaskan hal ini? Paulus kemudian
menjelaskan tentang konsep “anugerah” dan “kedaulatan Allah” didalam memberi anugerah-Nya.
Konsep anugerah dan kedaulatan Allah, dan mengapa Allah tidak memakai keadilan-Nya dalam pilihan.
Menjawab keberatan tentang pilihan Allah yang dipertentangkan dengan keadilan Allah diatas, Paulus
kemudian menjelaskan tentang konsep anugerah Allah yang lahir dari sifat kasih-Nya. Sifat belas kasihan dan
kemurahan hati Allah adalah sumber dari anugerah pemilihan itu (9:15-16). Mengapa Allah tidak memakai
keadilan-Nya untuk memilih orang-orang yang akan diselamatkan-Nya?
24

Seperti kebaikan seseorang, “iman/kepercayaan” yang lahir dari kemampuan seseorang, maupun
perbuatan/tindakan/karakter seseorang. Ringkasnya, sumber pilihan Allah TIDAK BERASAL dari manusia itu, tetapi dari
Allah saja.
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Jawabannya sederhana. Karena jika Allah memakai keadilan-Nya untuk memilih manusia, maka TIDAK
SEORANGPUN yang dapat terpilih, karena semua orang telah berdosa dan tidak dapat mencapai standard
tuntutan Allah (3:23). Karena itu semuanya harus dibinasakan (6:23). Karena itu harapan manusia satusatunya adalah anugerah Allah, dimana Allah tidak memperhitungkan manusianya, tetapi mendasarkannya
kepada kedaulatan Diri-Nya sendiri. Karena itu pilihan Allah selalu bersifat berdaulat. Artinya tergantung
kepada kehendak dan keputusan Allah saja. Itu adalah hak prerogatif Allah sepenuhnya, dan dalam
melakukan hal tersebut Ia bukan berlaku tidak adil. Tuhan telah mengajarkan prinsip kedaulatan Allah
didalam memberi anugerah-Nya itu didalam perumpamaan tentang pekerja yang bekerja di ladang anggur
(Mat. 20:1-16). Mari kita bahas. Namun sebelum membahasnya, perlu kiranya kita tegaskan disini bahwa..
Jika Allah memakai keadilan-Nya untuk menetapkan siapa yang dapat diselamatkan, maka TIDAK
SEORANGPUN yang dapat diselamatkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan harus
mendapatkan keadilan Allah dengan hukuman maut (perpisahan kekal dengan Allah). Keadilan
Allah menuntut semua manusia untuk dihukum kebinasaan. Tetapi puji Tuhan, karena Kristus
telah menanggung keadilan Allah, maka Allah dapat memberikan anugerah-Nya sesuai dengan
kedaulatan-Nya yang bebas itu.
Didalam Injil Matius 20:1-16, Tuhan telah mengajarkan kepada murid-murid-Nya tentang konsep kedaulatan
Allah didalam memberikan anugerah-Nya. Kita telah mngetahui tentang perumpamaan orang-orang upahan
dikebun anggur ini. Seorang pemilik kebun anggur pagi-pagi benar (kita umpamakan pada jam 6 pagi)
bertemu dengan sekelompok pekerja dan melakukan kesepakatan dengan mereka untuk memberi upah 1
dinar sehari (ay. 1-2). Kira-kira jam 9, pemilik itu keluar lagi dan menemukan sekelompok pekerja, dan
meminta mereka untuk bekerja di kebun anggurnya, serta menjanjikan upah namun tidak disebutkan
besarnya. Mereka setuju lalu bekerja di kebun anggurnya. Kemudian pada pukul 12, pukul 15 dan pukul 17,
pemilik kebun itu menemukan lagi sekelompok pekerja dan meminta mereka untuk bekerja dikebunnya.
Mereka semua setuju, sekalipun tidak disebutkan besar upahnya, bahkan kepastian untuk mendapat
upahpun tidak diberikan kepada mereka. Rupanya untuk mendapatkan pekerjaan saja bagi mereka sudah
cukup bersyukur, sehingga mereka tidak perlu kesepakatan jumlah upahnya.
Saat malam tiba (pukul 18), setiap kelompok kemudian mendapatkan upahnya. Dimulai dari yang bekerja
paling sedikit (yang mulai pukul 17), mereka memperoleh 1 dinar. Begitu juga mereka yang bekerja pukul 15,
pukul 12 dan pukul 9. Mereka masing-masing mendapatkan 1 dinar, dan mereka menerimanya dengan
bersyukur tanpa bersungut-sungut. Namun saat mereka yang datang terdahulu (jam 6 pagi) mendapatkan
tetap 1 dinar, maka mereka bersungut-sungut dan memprotes pemilik kebun karena upah mereka disamakan
dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam saja. Mereka lupa (atau pura-pura lupa) bahwa mereka telah
melakukan perjanjian untuk upah 1 dinar untuk pekerjaan seharian itu.
Jawaban pemilik kebun anggur itu merupakan pengajaran Tuhan yang padat, tegas dan jelas tentang arti
keadilan dan anugerah dan kedudukan masing-masing dalam cara kerja Tuhan. Ayat 13 menyatakan bahwa
tuan itu TETAP ADIL karena mereka telah melakukan kesepakatan sebelumnya. Kelompok pertama ini
mendapatkan keadilan tuan itu (ay. 14). Hal ini mengajarkan keadilan Allah, yang dalam konteks
keselamatan, maka keadilan Allah menuntut agar semua manusia dihukum maut. Manusia kelompok
pertama ini tetap mendapatkan keadilan Allah, yaitu kebinasaan kekal karena dosa mereka dan ketidakpercayaan mereka kepada uluran tangan Allah (band. Yoh. 8:24).
Ayat 15 menjelaskan prinsip kedaulatan Allah didalam memberikan anugerah-Nya. Ia berhak untuk
melakukan kebaikan kepada sebagian orang, dan juga berhak untuk membiarkan sebagian lagi untuk
mendapatkan keadilan-Nya saja. Mengapa kita iri kepada Allah jika Ia memberikan kebaikan-Nya kepada
orang-orang yang diingini-Nya?
Prinsip yang sama dikemukakan oleh Paulus didalam Roma 9:15-16 ini. Allah berdaulat penuh untuk
memberikan belas kasihan dan kemurahan hati-Nya kepada seseorang (dalam contoh Paulus disini adalah
Yakub), dan tidak memberikannya kepada orang lain (Esau). Ayat 16 menekankan sekali lagi, bahwa pilihan
kasih karunia Allah tidak tergantung manusianya (pada kehendak atau perbuatannya), tetapi semata-mata
tergantung kepada sifat kasih Allah.
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Bahkan Allah memiliki hak penuh untuk memakai orang berdosa bagi rencana-Nya, seperti Firaun (9:17).
Allah berhak dan berdaulat penuh untuk memakai ciptaan-Nya bagi tujuan-Nya sendiri. Dalam hal Firaun,
Allah mengeraskan hati Firaun dan meluputkan dia dari bencana-bencana tanah Mesir karena Allah memakai
Firaun untuk menyatakan kekuatan Tuhan kepada seluruh bumi (9:17-18, Kel. 9:16).
Ayat 18 menegaskan kedaulatan Allah yang lebih tegas lagi, bukan hanya dalam memberi belas kasihan saja,
tetapi juga dalam hal memberi hukuman. Dalam contoh ini, Firaun ditegarkan hatinya sehingga tidak mau
melepaskan bangsa Israel agar Tuhan menunjukkan kekuatan-Nya kepada seluruh dunia masa itu, sehingga
nama-Nya menjadi masyhur di bumi (Kej. 9:16). Allah berdaulat untuk memakai semua ciptaan-Nya untuk
melaksanakan rencana-Nya dan memuliakan-Nya. Contoh klasik adalah peristiwa Ayub. Allah telah memakai
Iblis tanpa disadarinya untuk memberi pengenalan yang lebih baik dan lebih pribadi akan Diri-Nya kepada
Ayub. Melalui ujiannya yang berat, akhirnya Ayub yang dulunya hanya mendengar tentang Allah, sekarang ia
telah mengenal Allah secara pribadi, bahkan telah “memandang” (mengenal dengan jelas melalui
pengalaman) Allah (Ayub 42:5). Demikian juga Allah telah memakai Iblis untuk melaksanakan karya
penebusan-Nya dengan menyalibkan Anak Allah melalui penguasa politik (Roma) dan penguasa agama
(orang-orang Yahudi) tanpa disadari mereka (1Kor. 2:8). Disini Paulus menegaskan akan kedaulatan Allah di
dalam memilih siapa yang mau Ia selamatkan dan siapa yang Ia mau lewati. Bahkan Ia memiliki hak dan
kedaulatan penuh untuk memakai orang-orang yang ia lewati itu untuk melaksanakan rencana-Nya dan
memuliakan-Nya (9:18).
Rupanya Paulus segera mengerti bahwa pengajarannya tentang kedaulatan mutlak Allah ini akan membuat
banyak orang menuding Allah sebagai sewenang-wenang dan tidak adil (9:19). Apakah respon Paulus
terhadap tudingan ini? Ia membawa mereka yang mempertanyakan kedaulatan Allah ini kepada kesadaran
diri mereka sendiri “Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah?” (9:20). Bukankah Allah
berdaulat penuh terhadap semua ciptaan-Nya, sama seperti seorang pengrajin tanah liat berdaulat terhadap
tanah liatnya? (9:21). Manusia harus tahu diri sebelum mempertanyakan kedaulatan Allah ini, supaya jangan
bersikap seolah-olah manusia setara dengan Allah sehingga menggugat cara kerja Allah yang sebenarnya
tidak mereka mengerti. Itulah jawaban Paulus. Ia tidak berusaha menjelaskan mengapa Allah bertindak
demikian, tetapi membawa pembacanya kepada kesadaran akan kedudukan manusia sebagai objek dari
Penciptanya. Manusia diarahkan agar menerima fakta kedaulatan Allah secara penuh karena Ia adalah
Pencipta yang pikiran dan cara kerjanya jauh diluar konsep-konsep manusia yang berdosa.
Inilah pengajaran Paulus tentang pilihan Allah, tentang keadilan Allah dan tentang anugerah Allah. Pilihan
Allah bagi sebagian orang untuk memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus lahir dari sifat kasihNya. Karena itu, pilihan ini merupakan hak kedaulatan Allah sepenuhnya dan tidak melanggar sifat keadilan
Allah.
Keadilan Allah menuntut agar semua orang dihukum dengan hukuman maut, karena semua orang telah
berdosa dan ganjaran keadilan dosa adalah maut (keterpisahan kekal dengan Allah – 3:23, 6;23). Jika Allah
mendasarkan pilihan-Nya kepada keadilan-Nya dan kepada manusianya, maka tidak seorangpun yang dapat
memperoleh keselamatan. Tetapi karena Allah telah menyelesaikan keadilan-Nya melalui kematian Kristus
dikayu salib sebagai kurban penebus dosa pengganti, maka Allah dapat memberikan anugerah-Nya kepada
siapa saja yang Ia kehendaki. Mereka adalah kaum pilihan Allah, yang dapat kita kenal karena mereka percaya
kepada Yesus Kristus dan dibenarkan di dalam Kristus (karena “dibenarkan” dan menjadi percaya adalah
akibat dari pilihan Allah – 8:29. Band. Kis. 13:48).25
25

Perhatikan urutan keselamatan (ordo solutis) ini. Mereka dipilih dahulu, lalu dipanggil dan kemudian
dibenarkan (menjadi percaya). Jadi seseorang menjadi percaya sebab Allah telah memilihnya untuk memperoleh
anugerah keselamatan (Kis. 13:48). Karena itu keselamatan tidak dapat hilang, karena hal itu merupakan rencana kekal
Allah (lihat pembahasan Rom. 8:29-30 diatas). Prinsip ini dipakai secara konsisten diseluruh Alkitab (band. Jaminan
Tuhan sendiri kepada domba-domba sejatinya didalam Injil Yohanes 10:27-29).
Kalangan Kristen tertentu (kaum Arminian) percaya bahwa seseorang dipilih Allah untuk mendapat
keselamatan setelah orang itu terbukti percaya dan mampu bertahan sampai kepada akhir hidupnya (tidak “murtad”).
Soteriologi ini melenceng karena bertitik tolak dari manusia yang berdosa (“apa yang harus dilakukan oleh manusia
supaya diselamatkan dan bagaimana manusia harus mempertahankan keselamatannya”) dan bukan bertitik tolak dari
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Tentang Perbedaan Iman Kristen dengan Konsep Agama-agama Lain: (Kebenaran Allah vs Kebenaran Diri
Sendiri) – Pasal 10
Selanjutnya didalam pasal 10 (tepatnya mulai dari pasal 9:30), Paulus menjelaskan perbedaan konsep Jalan
Keselamatan yang dinyatakan oleh Iman Kristen dengan konsep yang dimengerti dan dipegang oleh orangorang Yahudi yang juga dipegang secara universal oleh seluruh agama yang ada didalam dunia ini. Apakah
perbedaan itu? Ialah perbedaan antara mempercayai Jalan Keselamatan yang ditetapkan Allah (“Kebenaran
Allah”) versus Jalan Keselamatan yang didirikan oleh manusia sendiri yang berpusat kepada kebenaran diri
sendiri (“Kebenaran Diri Sendiri”).
Perbedaan ini dapat kita lihat dari pasal 9:30 sd 10:3 surat Roma ini.
Didalam pasal 9:30-33, Paulus menjelaskan mengapa bangsa Yahudi tidak mempercayai Jalan Keselamatan
melalui Yesus Kristus. Karena mereka mendasarkan keselamatan mereka kepada perbuatan, dan bukan
kepada iman yang diajarkan oleh iman Kristen (9:32). Mereka berpendapat bahwa jika mereka melakukan
Taurat dengan baik, maka mereka dapat diselamatkan dari murka Allah dan mendapat belas kasih
pengampunan Allah. Mereka tidak sadar bahwa usaha terbaik mereka untuk mentaati Taurat tidak dapat
membawa mereka kepada penerimaan Allah karena tuntutan Allah adalah sempurna (lihat pembahasan
pasal 7 tentang Hukum Taurat diatas). Mereka juga tidak mengerti fungsi hukum Taurat. Seharusnya hukum
itu dapat memperlihatkan keberdosaan dan ketidak-mampuan manusia untuk mencapainya sehingga dengan
rendah hati mereka mencari kasih karunia pengampunan Allah melalui kurban penebus dosa Mesias. Mereka
juga tidak mengerti (sekalipun mereka sangat akhli di dalam kitab-kitab mereka) bahwa semua lambang
korban penebus dosa mulai dari Adam, Habel, Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang kemudian
dinyatakan didalam ritual Tabernakel dan setelahnya dilembagakan di dalam Bait Allah, semuanya menunjuk
kepada kurban Mesias yang kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Namun mereka tetap tidak mengerti, dan
tetap mendasarkan keselamatan mereka kepada “kebenaran mereka sendiri.”
Bahkan ketika Bait Allah telah diruntuhkan oleh Allah pada tahun 70, Bait Allah itu tidak dapat mereka
bangun sampai saat ini, hampir 2 milenium kemudian. Bukankah hal ini suatu TANDA BESAR dan yang
SANGAT SIGNIFIKAN bahwa ada maksud Allah yang ingin diajarkan kepada orang-orang Yahudi? Apakah arti
tanda yang signifikan itu? Ialah bahwa Bait Allah yang pusat kegiatannya adalah persembahan korban
penebus dosa itu TELAH DIGENAPI oleh korban Mesias yang bernama Yesus Kristus sekitar 2000 tahun lalu.
Karena itu gedung Bait Allah tidak diperlukan lagi. Ia telah digenapi oleh kematian Kristus. Oleh pengorbanan
Mesias, jalan langsung kepada Allah telah terbuka. Tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus
telah terbuka (Mat. 27:51; Mar. 15:38; Luk. 23:45). Bait Allah telah berpindah dari gedung di Yerusalem ke
dalam batin orang-orang percaya (1Kor. 3:16). Dimasa depan, Bait Allah mungkin akan dibangun lagi dan
orang-orang Yahudi akan beribadah lagi disana, tetapi untuk waktu yang sangat singkat sebelum Anti Kristus
memakainya untuk menghina Allah, karena itu bukanlah Bait Suci yang datang dari Allah.26
Allah (“apa yang Allah rencanakan, dan bagaimana Ia melaksanakannya didalam sejarah manusia”). Konsep ini
merupakan sisa-sisa peninggalan dari doktrin “Pelagianisme” yang semata-mata berpusat kepada keagungan dan
kemampuan manusia, yang telah ditentang di dalam Konsili Diospolis (415 AD), lalu dinyatakan sesat dalam Konsili
Karthage (418 AD), dan ditegaskan lagi sebagai sesat dalam Konsili Efesus (431 AD). Untuk detil sejarah dan diskusi
tentang Soteriologi ini, download buku “SEJARAH DOKTRIN KESELAMATAN DALAM GEREJA” dari
https://sites.google.com/site/kembalikealkitab/course-materials
26
Ini Eskatologi beberapa gereja dikalangan Injili umumnya. Namun tidak dapat diperluas disini karena diluar
konteks kitab Roma. Secara ringkas penafsiran eskatologi ini: suatu saat, setelah peperangan dengan musuh-musuhnya,
akan terjadi perjanjian damai dibawah pengaturan seorang pemimpin yang kuat antara Israel dengan musuh-musuhnya.
Bahkan dengan perjanjian itu bangsa Yahudi boleh mendirikan lagi Bait Allah ditempatnya. Bangsa Israel akan
mengertikan pemimpin itu sebagai Mesias yang mereka tunggu selama ini. Namun hanya berlangsung singkat (kurang
dari 3.5 tahun), Pemimpin itu menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ia berubah 180 derajat, membatalkan perjanjian
damai itu, dan mulai menganiaya bangsa Israel, duduk di Bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang harus
disembah. Pemimpin itu adalah Anti Kristus. Dengan itu dimulailah Kesusahan Besar bagi bangsa Israel. Allah merancang
kesusahan ini agar bangsa Israel mengerti bahwa Mesias yang mereka tunggu adalah Yesus Kristus yang mereka telah
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Jadi, karena orang-orang Yahudi tidak mengerti Jalan penyelamatan Allah (“tanpa pengertian yang benar” –
10:2), maka tanpa mereka sadari mereka telah “mendirikan kebenaran mereka sendiri” – 10:3. Hasil akhirnya
adalah mereka menolak (“tidak takluk kepada” – 10:3) kebenaran Allah. Karena itu Yesus Kristus yang
seharusnya menjadi “batu penjuru” (batu yang memegang seluruh fondasi bangunan), justru telah menjadi
batu sentuhan/batu sandungan bagi bangsa Yahudi dan ditolak oleh mereka (9:33).
Cara berpikir orang-orang Yahudi ini merupakan representasi dari konsep seluruh agama-agama lain di dunia.
Konsep keselamatan agama-agama di dunia adalah bahwa manusia dapat diselamatkan dari hukuman
(hukuman neraka, atau hukuman takdir, atau hukuman lingkaran samsara) berdasarkan kepada kebaikan dan
jasa manusia sendiri. Sekalipun ada konsep mengenai Allah yang Maha Pengasih yang selalu dapat
mengampuni dosa (mis. Islam), tetapi pengampunan itu diberikan berdasarkan ketaatan, jasa atau kesalehan
seseorang. Memang didalam sistem kepercayaan dimana tidak ada korban penebus dosa yang menunjukkan
keadilan dan sikap Allah terhadap dosa (seperti iman Kristen), maka pengampunan hanya dapat didasarkan
kepada perbuatan/jasa manusia saja. Karena tidak ada yang menanggung dosanya, maka manusia harus
menanggung dosanya sendiri. Agama-agama didunia mendirikan kebenarannya sendiri dengan asumsi bahwa
dosa dapat dihapuskan melalui amal, kesalehan dan jasa manusia.
Tetapi antara dosa dan kesalehan/jasa/perbuatan baik tidak ada hubungannya dan tidak mungkin saling
menghapuskan.27 Dosa adalah pelanggaran terhadap hakikat Allah yang sempurna, yang hanya dapat dihapus
melalui pengampunan Allah. Tetapi pengampunan Allah tidak dapat dilakukan tanpa menghukum dosa,
karena akan melanggar hakikat kebenaran, keadilan dan kekudusan-Nya. Jadi, Allah dapat mengampuni
seseorang hanya jika Ia juga melaksanakan hukuman dosanya. Jika tidak menghukum dosa, maka Ia bukan
Allah karena tidak dapat memegang standard kebenaran, keadilan dan kesempurnaan-Nya sendiri. Jadi
keadilan mengharuskan penghukuman dosa dan tidak dapat dihapus begitu saja. Masalahnya, jika manusia
diampuni, siapakah yang menanggung dosanya? Tanpa konsep korban pengganti penebus dosa, maka yang
bersangkutan harus menanggung hukumannya sendiri. Agama-agama didunia telah “mendirikan
kebenarannya sendiri” dengan menganggap bahwa mereka dapat diampuni dan mendapat jalan ke Sorga
dengan perbuatan baik dan jasa-jasanya, tanpa mengingat bahwa dosa tetap harus dihukum.
Iman Kristen menunjukkan Allah yang konsisten dengan hakikat-hakikat moral-Nya. Sekalipun hakikat-Nya
yang menonjol adalah kasih-Nya, namun Ia juga adalah Allah yang benar/adil dan kudus (terpisah sempurna
dari semua keterbatasan). Sebelum Ia dapat mengampuni seseorang (karena kasih-Nya), maka dosa orang itu
harus dihukum (karena tuntutan kebenaran/keadilan-Nya). Supaya orang itu lepas dari hukuman, maka harus
ada pengganti yang menerima hukuman itu. Dan karena tuntutan kekudusan Allah, maka hanya korban
pengganti yang sempurna seperti Dialah yang dapat menanggung dosa umat manusia. Dialam semesta ini,
tidak ada seorang manusia yang memiliki kapasitas sempurna seperti Allah, bahkan juga para malaikat.
Karena itu Allah sendiri yang harus berinkarnasi menjadi manusia untuk memenuhi tuntutan korban
pengganti yang kudus dan sempurna. Ia haruslah Allah dan Manusia sempurna, karena “hanya Allah yang
SANGGUP melakukannya, dan hanya manusialah yang HARUS melakukannya” (John Stott).
Inilah keunikan (unik = satu-satunya, tidak ada duanya) Iman Kristen. Agama Yahudi sebenarnya adalah suatu
agama yang benar jika dimengerti sebagai Jalan Keselamatan melalui Mesias yang digenapi oleh Yesus
Kristus, yang diterima dengan iman dan bukan karena jasa atau perbuatan mereka. Sayangnya mereka tidak
percaya, sehingga penggenapan kitab-kitab mereka justru telah menjadi batu sandungan dan ditolak oleh
mereka.
Tentang Israel: mengapa mereka tidak percaya, dan bagaimanakah masa depan mereka (pasal 11)
salibkan. Akan ada pertobatan besar, dan seluruh bangsa Israel akan percaya dan diselamatkan (Rom. 11:25-26),
sekalipun harus dialami melalui penderitaan yang luar biasa yang tidak pernah dialami di bumi (band. Mat. 24:21; Mar.
13:19).
27
Lihat illustrasi “pak Agung dan pak Budi” dalam buku “Jalan Pasti ke Sorga!” untuk mendapat perspektif
mengenai dosa, pengampunan dosa dan perbuatan baik. Download dari
https://sites.google.com/site/kembalikealkitab/course-materials
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Sebelum menutup penjelasan-penjelasan teologisnya, maka Paulus membahas mengenai bangsa yang ia
kasihi. Jika bangsa Yahudi telah mendirikan kebenarannya sendiri dan menolak Yesus Kristus, apakah Allah
sama sekali telah menolak bangsa Yahudi? Jawaban paulus: sekali-kali tidak! (11:1). Allah tidak menolak umat
yang dipilih-Nya (11:2), karena ia tahu Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya (11:29).
Buktinya adalah dirinya sendiri yang adalah seorang Yahudi (11:1b). Sama seperti zaman Elia dimana Allah
menyimpan 7000 orang “sisa Israel,” demikian juga sekarang Allah menyisakan suatu sisa, “menurut kasih
karunia” (11:5). Adanya sisa ini adalah akibat kasih karunia Allah yang membuat mereka dapat percaya, dan
sama sekali tidak tergantung kepada perbuatan mereka (11:6).
Disini sekali lagi Paulus menyinggung tentang kedaulatan Allah atas orang-orang Yahudi. Sementara Allah
memberikan kasih karunia iman kepada “sisa Israel,” maka kepada mayoritas orang Yahudi yang lain Allah
telah membuat mereka tidak mengerti dan tidak percaya (11:8-10). Apakah tujuan Allah membuat mayoritas
orang Yahudi tidak dapat mengerti sehingga menolak kasih karunia-Nya?
Ayat 11 sd 24 pasal ini menjawab pertanyaan itu. Allah memakai pelanggaran orang-orang Yahudi itu agar
Injil keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain (11:11). Sebaliknya, melalui keselamatan bangsa-bangsa
lain karena Injil, maka Allah akan membuat bangsa Yahudi cemburu (11:11b). Karena itu, sekalipun bangsa
Yahudi belum mempercayai Injil saat ini, bangsa-bangsa lain tidak boleh menghina bangsa Yahudi, karena
merekapun suatu saat akan percaya dan diselamatkan (11:23-27).
Saat ini mereka menjadi “seteru Allah” karena tidak percaya Injil, tetapi mereka tetap menjadi “kekasih Allah”
karena janji Allah kepada nenek moyang (Abraham) – 11:28. Suatu saat, saat “jumlah yang penuh dari
bangsa-bangsa lain telah masuk,” maka seluruh Israel akan percaya dan diselamatkan (11:25-26).
Disini kita melihat master plan Allah bagi dunia dan bagi bangsa Israel. Saat ini Injil harus diberitakan
keseluruh penjuru dunia, kepada semua suku bangsa (Mat. 28:19-20), sampai jumlah orang yang percaya itu
genap. Setelah itu Allah baru “menggarap ulang” orang Israel, sehingga mereka semua percaya dan
diselamatkan (11:25-27).28
Jadi Allah memakai ketidakpercayaan Israel kepada Injil agar Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan
memakai keselamatan bangsa-bangsa lain untuk menimbulkan kecemburuan bagi bangsa Israel sehingga
suatu saat mereka percaya dan diselamatkan. Inilah cara kerja Allah agar Injil kasih karunia pengampunan
berdasarkan korban substitusi Mesias itu dapat sampai keujung-ujung bumi, kepada semua suku bangsa.
Melihat cara kerja Allah yang luar biasa ini, Paulus menutup penjelasan teologis tentang Injil itu dengan suatu
doksologi (11:33-35), yang memuncak menjadi Summa Theologi Paulus (Inti/Puncak Tertinggi Teologi Paulus)
pada ayat 36 “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya!”
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Saat Allah “menggarap ulang” bangsa Israel adalah pada saat zaman kesusahan besar (great tribulations).
Lihat catatan kaki 25.
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EPILOG
Surat Roma ini adalah surat penggembalaan terpanjang didalam Perjanjian Baru. Surat ini ditempatkan pada
urutan pertama pada surat-surat penggembalaan bukan karena ia yang pertama ditulis, tetapi karena isinya
yang terpanjang serta cakupannya yang luas dan dalam tentang Injil. Didalamnya termuat harta-harta rohani
yang sangat berharga yang terbukti telah menjadi alat Tuhan sendiri untuk memelihara dan menuntun
gereja-Nya untuk tetap berada di dalam pengertian yang murni tentang Injil-Nya.
Namun membaca dan mengerti surat ini tidaklah memiliki makna apa-apa jika kebenaran-kebenaran ini tidak
menjadi pengalaman hidup kita (“status vital” kita). Karena itu, kebenaran-kebenaran ini (atau “fakta-fakta
rohani” ini) haruslah diterima dengan iman dan dihidupi sehingga bermanfaat bagi kita. Dan setelah
kebenaran-kebenaran itu telah menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita, selanjutnya mari membaginya
kepada oarng-orang pilihan lain agar merekapun mengerti dan mengalami harta rohani yang sangat berharga
ini. Demi kemuliaan Allah – SOLI DEO GLORIA !
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