
BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 1, Oktober 2015 

 Tema: KESELAMATAN DI DALAM KRISTUS  

 

Hampir semua agama di dunia ini mengajarkan bahwa: kita harus beramal, beribadah, dan berbuat 

baik sebanyak-banyaknya agar dapat masuk ke Surga. Apakah benar demikian? 

Coba bayangkan seorang yang jatuh ke jurang yang sangat dalam. Ia membawa seutas tali, tetapi 

tentulah tali itu tak bermakna apa-apa saat ia berada di dasar jurang tersebut. Satu-satunya cara 

agar ia bisa selamat dari dasar jurang itu adalah: harus ada orang di atas, yang menjulurkan tali 

penyelamat ke bawah. Dan satu-satunya cara untuk bisa selamat adalah: memegang tali yang 

dijulurkan dari atas tersebut. 

Demikianlah keselamatan kita di dalam Kristus. Kita semua berada dalam jurang dosa yang sangat 

dalam. Bayangkan, bila dalam 1 hari kita 3 kali berbuat dosa, berapa banyak dosa kita saat ini? 

Ingatlah bahwa dosa bukan hanya perbuatan saja, tetapi juga pikiran, keinginan, dan sikap hati 

yang jahat. Selain itu, bila hidup kita tidak sesuai Firman Allah, maka hidup kita dikatakan berada 

di dalam dosa! Bayangkan betapa dalamnya jurang dosa kita! Tali yang kita bawa melambangkan 

perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini. Apakah tali tersebut dapat menyelamatkan kita? 

Tentu tidak. Satu-satunya cara agar kita bisa diselamatkan adalah: ada tali yang dijulurkan dari 

atas, yakni adanya Juruselamat yang datang dari Surga, yaitu Yesus Kristus. Memegang tali 

tersebut berarti menerima Yesus dan mempercayai-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. 

Bacalah: Roma 3:21-30 

1. Apakah Anda yakin bila Anda dipanggil Tuhan malam ini, Anda akan masuk Surga? Pilih 1 

diantara 4 jawaban berikut: 

a. Yakin 100% masuk Surga 

b. Yakin, tetapi tidak 100%. Berapa persen? 

c. Tidak yakin masuk Surga 

d. Yakin tidak masuk Surga 

Mengapa alasannya? 

Menurut Anda, bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam Surga? 

 

2. Baca ayat 19-20. Bangsa Yahudi mencoba untuk melaksanakan hukum Taurat sebagai cara 

untuk mengatasi dosa. Apa yang salah dengan hal tersebut? 



3. Baca ayat 21-22, 26 dan 28. Kebenaran seperti apa yang dinyatakan Allah? Bagi siapa Allah 

menyatakan kebenaran tersebut? 

 

 

Apa yang manusia lakukan untuk menerima proses pembenaran tersebut? 

 

 

4. Perhatikan ayat 24 yang merupakan pernyataan kunci perikop ini. Bagaimana cara kita 

diselamatkan menurut ayat ini? 

 

 

Apa yang cuma-cuma dan apa yang mahal dalam pembenaran kita? 

 

 

5. Menurut ayat 25, bagaimana cara Allah membenarkan kita? 

 

 

6. Menurut ayat 27-28, mengapa manusia tidak bisa membanggakan/menyombongkan 

keselamatannya? (Baca juga Efesus 2:8-9) 

 

 

7. Berdasarkan ayat 29-30, bagaimana cara agar bangsa-bangsa di dunia ini dapat diselamatkan? 

Apa yang harus saya lakukan agar semua anggota keluarga dan orang-orang di sekitar saya 

diselamatkan? 

 

Sharing 

1. Berkat apa yang Anda dapatkan dari kelompok sel hari ini? 

 

2. Apakah Anda sudah yakin 100% dengan keselamatan Anda? Bila belum, maukah Anda: 

 Mengakui dosa dan ketidakmampuan menyelamatkan diri sendiri 

 Percaya bahwa bila kita mengakui, Tuhan akan mengampuni kita (1 Yohanes 1:9) 

 Percaya bahwa Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita di kayu salib 

 Berkomitmen untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus 

Bila Anda sudah yakin, ceritakan kapan dan bagaimana peristiwa pertobatan Anda. 

3. Siapakah orang di sekitar Anda yang belum diselamatkan? Maukah Anda menceritakan 

tentang karya penebusan Yesus Kristus kepada mereka? 

Sumber: Sudharma, Erick. Pemahaman Injil melalui Penggalian Alkitab, tahun 2013, bab 2: Literatur Perkantas. Eyre, 

Stephen D. Bahan PA “Memahami Iman Kristen”, tahun 2014, bab 7: Literatur Perkantas. Dgn perubahan seperlunya. 



BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 3, Oktober 2015 

 Tema: Diselamatkan untuk Hidup Kudus 

 

Candu adalah perbudakan. Awalnya, kita memulainya untuk kesenangan saja, tetapi lama-

kelamaan menjadi kebiasaan yang tidak dapat kita hentikan. Kecanduan bisa berupa makanan, 

game, gadget, hobi, uang, sampai kepada pornografi, ramalan, rokok, obat-obatan terlarang, 

minuman keras, atau apapun bentuknya yang mengendalikan hidup kita. Dosa merupakan candu. 

Kita mengira bisa berhenti berbuat dosa kapan saja kita mau, tetapi pada kenyataannya kita tak 

mampu menaklukkan kecanduan tersebut.  

Allah telah mematahkan kuasa dosa melalui pembenaran (lihat pelajaran yang lalu). Namun 

demikian, meskipun kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita masih berjuang melawan 

dosa. Sekalipun Roh Kudus memimpin kita menuju kekudusan, seringkali keinginan dosa 

berusaha menarik kita.  

Oleh karena itulah, sampai hari ini Roh Kudus membimbing kita untuk berperang melawan dosa, 

dengan kemenangan yang telah Allah berikan di dalam Yesus Kristus, untuk menjalani kehidupan 

yang kudus. Istilah teologis tentang hal ini adalah pengudusan (sanctification). Mari kita belajar 

lebih lanjut mengenai hal ini. 

Bacalah Roma 8:1-17 

1. Sebutkan apa saja kabar baik bagi kita yang tertulis dalam ayat 1-4. 

a. Ayat 1: kita diselamatkan dari .......................... 

b. Ayat 2: kita menerima ......................... yang memberi ............... 

c. Ayat 2: kita dimerdekakan/dibebaskan dari .................................. 

d. Ayat 4: kita dimampukan untuk ............................................... melalui kuasa ................ 

 

2. Perhatikan ayat 1. Bayangkan ada 2 orang terpidana mati. Yang pertama akan menjalani 

penghukuman, sedangkan yang kedua mendapat kabar bahwa ia dibebaskan dari hukuman 

karena ada seseorang yang menggantikannya. Bagaimana berita pembebasan itu berpengaruh 

terhadap dirinya? Siapakah yang lebih mampu menjalani komitmen kehidupan yang kudus? 

 



 

3. Ayat 5-8. Apa perbedaan orang yang hidup menurut keinginan daging dan orang yang hidup 

menurut Roh? 

 

Sumber Orang yg hidup menurut daging Orang yg hidup menurut Roh 

Ayat 5   

Ayat 6   

Ayat 7 (1)   

Ayat 7 (2)   

Ayat 8   

 

4. Ayat 5-8. Apa peranan pikiran dalam hidup yang berdosa atau dalam hidup yang benar? 

Bagaimana peranan pikiran dalam pergumulan Anda melawan dosa? 

Apa bedanya mengarahkan pikiran kita kepada pimpinan Roh Kudus dengan sekedar 

tekad/semangat untuk hidup benar? 

 

5. Ayat 13. Apa maksudnya orang yang hidup menurut daging akan mati, tetapi orang yang hidup 

menurut Roh akan hidup? Mengapa orang yang hidup menurut daging akan mati? 

Apa maksudnya kita harus “oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh”? Bagaimana 

penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? 

 

6. Simpulkan apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam menguduskan hidup kita. 

 

Sharing 

1. Perhatikan ayat 4 dan 9. Dikatakan bahwa orang percaya tidak hidup dalam daging, yang 

artinya tidak dikuasai oleh keinginan daging. Bagaimana pengalaman Anda? 

 

2. Sudahkah Roh Kudus memenuhi dan menguasai kehidupan saya? 

 

3. Apakah yang perlu saya lakukan saat godaan dosa datang menghampiri pikiran saya? 

 

Sumber: Eyre, Stephen D. Bahan PA “Memahami Iman Kristen”, cetakan tahun 2014, bab 8: Literatur Perkantas. 

Dengan perubahan seperlunya. 


