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Hari ini kita akan membahas topik mengenai kebenaran-diri oleh anugerah. Roma 3:2123 berkata, “Tetapi sekarang kebenaran-diri Allah tanpa Taurat telah dinyatakan, yang
disaksikan oleh Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran-diri Allah
melalui iman Yesus Kristus untuk semua dan atas semua orang yang percaya. Sebab
tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah.” (Terjemahan bebas).
Perhatikan, ayat ini berkata, “Tetapi sekarang kebenaran-diri Allah tanpa Taurat telah
dinyatakan. Saya pernah bertanya kepada seorang pria, “Apa menurut kamu yang
harus dilakukan untuk kamu bisa masuk sorga?” Dia menjawab kita harus melakukan
Sepuluh Perintah Allah, setia kepada istri, hidup ber-moral, dan beberapa hal lainnya.
Saya lalu berkata, “Tahukah kamu apa yang kamu harus lakukan untuk bisa masuk
sorga, untuk bisa berada di dalam hadirat Allah atau di dalam kerajaanNya? Kamu
harus memiliki kebenaran-diri yang sama seperti kebenaran-diri Allah.” Dia lalu
berkata, “Masa iya? Tidak ada satu orangpun yang memiliki kebenaran-diri seperti
yang dimiliki Allah. Hanya satu pribadi yang memiliki kebenaran-diri seperti itu, dan
Dia adalah Yesus Kristus!” Saya berkata, “Tepat sekali! Kamu sangat benar! Tidak ada
satu orang pun di antara kita yang pernah mematuhi Sepuluh Perintah Allah dan
Perintah lainnya secara sempurna, baik dari dalam hati maupun di luar, tapi kita butuh
kebenaran-diri yang sama seperti yang dimiliki Allah untuk bisa diterima oleh Dia.”
Oleh karena itu ayat-ayat 21-22 berkata, “Tetapi sekarang kebenaran-diri Allah tanpa
Taurat telah dinyatakan… yaitu kebenaran-diri Allah melalui iman Yesus Kristus untuk
semua dan atas semua orang yang percaya…” Kebenaran-diri yang Allah tawarkan
kepada Anda dan saya adalah kebenaran-diri melalui “iman kepada Yesus Kristus,” dan
itu di sediakan bagi semua dan untuk semua yang percaya. Ada 2 jenis kebenaran-diri –
kebenaran-diri manusia dan kebenaran-diri Allah. Kebenaran-diri manusia adalah
sikap terbaik manusia dan pekerjaan-pekerjaan baik yang ia lakukan, tapi itu semua
tidak dapat membuat orang itu diterima oleh Allah. Anda butuh kebenaran-diri yang
sama seperti kebenaran-diri Allah, dan itu yang Dia tawarkan pada Anda – kebenarandiri Allah tanpa Taurat.
Di dalam bahasa Yunani tidak ada penggunaan dari definite article (“the”), sehingga
ayat ini berkata bahwa Allah menawarkan kebenaran-diriNya sendiri tanpa Taurat.
Sebuah kebenaran-diri yang menurut Taurat adalah kebenaran-diri yang dilakukan,
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diupayakan, dan diraih sehingga dapat diterima di hadapan Allah. Semua agama di
dunia ini mengajarkan bahwa Anda harus melakukan, mengupayakan, dan meraih agar
Anda di terima oleh Allah. Arti dari kata “Injil” adalah “berita baik”, dan berita baik
dari Injil adalah bahwa Allah menawarkan kepada Anda kebenaran-diriNya sendiri dan
menerima siapa saja yang percaya kepada apa yang Yesus telah sediakan –
kematianNya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, dan memperhitungkan kepada
kita kebenaran-diri yang menyamai hukum Taurat itu sendiri. Ini merupakan
kebenaran-diri Allah yang disediakan tanpa harus memenuhi hukum Taurat, tanpa kita
harus melakukan, mengupayakan, dan meraihnya; dan semua ini kita peroleh melalui
iman kepada Yesus Kristus.
Perhatikan ayat 22 bicara mengenai kebenaran-diri Allah yang diterima melalui iman
kepada Yesus Kristus bagi semua orang, dan untuk semua orang. Mengapa Allah
menawarkan kebenaran-diriNya kepada semua orang? “Sebab tidak ada perbedaan.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.” Anda
telah berdosa, saya telah berdosa, dan semua kita tidak memenuhi stand ar-nya Allah
atau kesempurnaan. Oleh karena dosa kita, kebutuhan terbesar kita adalah untuk kita
dapat diterima, memiliki hubungan yang benar, dan kedudukan yang benar dihadapan
Allah…dan Allah menawarkan itu kepada kita tidak dengan jalan memenuhi hukum
Taurat tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran-diri Allah tidak diperoleh
dengan Anda bekerja, mencoba, berupaya, atau berusaha untuk meraihnya, namun
diperoleh melalui iman, ke-bergantungan, dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus.
Dengan cara apa Abraham (Bapa orang Yahudi) diselamatkan? Alkitab mencatat
bahwa dia percaya kepada Allah – percaya kepada janji yang Allah berikan kepadanya
– dan karena itu kebenaran-diri diperhitungkan kepadanya. Bahwa Abraham
dinyatakan benar-diri di hadapan Allah karena iman-nya bukan berlaku hanya bagi
dirinya saja. Kita dapat membaca di Roma 3:21-22 bahwa seseorang dinyatakan benardiri oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa oleh karena
penebusan yang Kristus lakukan di atas kayu salib pada waktu Dia mencurahkan
darahNya untuk dosa kita, kebenaran-diri (kedudukan benar) akan diperhitungkan
kepada siapa saja yang hanya percaya kepada Kristus.
Roma 5:17 berkata, “Sebab jika lewat pelanggaran oleh satu orang kematian
memerintah, jauh lebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia
kebenaran-diri akan memerintah dalam hidup melalui satu pribadi, Yesus Kristus”
(Terjemahan sendiri). Allah menawarkan kepada Anda karunia kebenaran-diri, karunia
untuk memiliki kedudukan benar di hadapanNya. Sebuah karunia (hadiah) memang
ada harganya, namun itu tidak di bayar oleh orang yang menerimanya. Bila Anda
memberikan satu hadiah kepada saya dan meminta saya untuk membayarnya, berarti
itu bukanlah sebuah hadiah, tetapi harga untuk hal itu telah Anda bayar. Allah
menyediakan kebenaran-diri bagi Anda dan saya sebagai sebuah karunia, dan karunia
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kebenaran-diri ini, pembebasan, kedudukan benar di hadapan Allah di peroleh melalui
iman kepada Yesus Kristus.

Pertanyaan-pertanyaan
1. Baca Titus 3:5. Apakah kebenaran-diri yang kita butuhkan merupakan kebenarandiri yang dapat kita hasilkan sendiri?
2. Baca 2 Kor 5:21. Kebenaran-diri seperti apakah yang kita butuhkan?
3. Baca Roma 3:22. Bagaimana kita memperoleh kebenaran-diri tersebut?
4. Baca Filipi 3:9. Apa yang di maksud dengan kebenaran-diri dari hukum Taurat?
5. Baca Galatia 2:21. Apa yang dapat menggagalkan/menggugurkan anugerah Allah?
6. Baca Roma 5:17. Kebenaran-diri Allah di terima sebagai apa?
Ayat-ayat yang di perlukan untuk menjawab pertanyaan
Titus 3:5 - Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik
yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat- Nya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus
2 Kor 5:21 - Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat- Nya menjadi dosa karena
kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Roma 3:22 - Yaitu kebenaran-diri Allah melalui iman Yesus Kristus untuk semua dan
atas semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. (Terjemahan bebas)
Filipi 3:9 - Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran-diriku sendiri yang dari
hukum Taurat, melainkan dengan iman Kristus, yaitu kebenaran-diri dari Allah oleh
iman. (Terjemahan sendiri)
Galatia 2:21 - Aku tidak menolak anugerah Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran-diri
oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. (Terjemahan bebas)
Roma 5:17 - Sebab jika lewat pelanggaran oleh satu orang kematian memerintah, jauh
lebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran -diri
akan memerintah dalam hidup melalui satu pribadi, Yesus Kristus. (Terjemahan bebas)
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Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas
1. Baca Titus 3:5. Apakah kebenaran-diri yang kita butuhkan merupakan kebenarandiri yang dapat kita hasilkan sendiri? Tidak
2. Baca 2 Kor 5:21. Kebenaran-diri seperti apa yang kita butuhkan? Kebenaran-diri
Allah (yang datang melalui Kristus).
3. Baca Roma 3:22. Bagaimana kita dapat memperoleh kebenaran-diri tersebut?
Melalui iman kepada Yesus Kristus.
4. Baca Filipi 3:9. Apa yang di maksud dengan kebenaran-diri yang dari hukum
Taurat? Kebenaran-diri saya sendiri – kebenaran-diri berdasarkan perbuatan
yang dapat saya lakukan.
5. Baca Galatia 2:21. Apa yang dapat menggagalkan/menggugurkan anugerah Allah?
Kita dapat menggagalkan anugerah Allah dengan cara berusaha
menyelamatkan diri kita sendiri melalui perbuatan baik kita dan bukan
melalui iman kepada Kristus dan kematian-Nya bagi kita agar kita
diselamatkan.
6. Baca Roma 5:17. Kebenaran-diri Allah di terima sebagai apa? Sebagai karunia
(hadiah)
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