
BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 1, September 2015 

Tema: DOSA 

 

Bayangkan Anda adalah seorang pembuat boneka dari tanah liat. Anda membuat sebuah boneka 

kecil yang lucu dari tanah liat. Tiba-tiba, secara ajaib boneka mungil tanah liat tersebut bernafas 

dan hidup. Anda sayang kepada boneka kecil itu, dan demikian juga boneka kecil itu sayang 

kepada Anda. Anda memelihara boneka kecil itu dengan penuh kasih sayang. 

Suatu ketika, boneka kecil tanah liat itu berubah sikap. Ia tidak mau mendekati Anda, memusuhi 

Anda, membenci Anda, bahkan melempari, menendang, dan meludahi Anda. Bagaimana perasaan 

Anda? Apakah yang akan Anda lakukan terhadap boneka kecil tidak tahu diri itu? 

Manusia (termasuk saya) yang adalah karya tangan Allah, ternyata mirip dengan boneka kecil 

tanah liat itu. Manusia yang seharusnya berlaku saleh dan benar seperti Allah Penciptanya, malah 

berlaku fasik dan mendukakan hati Allah. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang dosa manusia dan 

belas kasihan Allah. 

Bacalah Roma 3:9-26. 

Jawab dan diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

1. Menurut Saudara, siapakah orang yang paling baik kepadamu? Apa yang ia lakukan 

kepadamu? (Cukup dijawab oleh 2-3 orang). 

 

2. Perhatikan ayat 23. Apa yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah? 

 

 

3. Perhatikan pemakaian kata “semua” dan “tidak ada seorang pun” dalam ayat 9-12, ayat 20, 

dan ayat 23. Menurut Saudara, apakah orang yang paling baik di pertanyaan nomor 1 tadi juga 

termasuk orang berdosa? 

Bagaimana dengan orang yang merasa dirinya tidak berdosa?  

(Pemimpin dapat membacakan 1 Yohanes 1:8,10) 

 

Kalau begitu, pantaskah seseorang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain (ayat 9)? 

Pernahkah Saudara memandang diri sendiri lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain? 

 



 

4. Sebutkan 6 bagian tubuh yang disebut oleh Paulus dalam ayat 13-18!* Bagaimana gambaran 

ini melukiskan kondisi kerohanian kita? 

*Perhatikan versi bahasa Inggris untuk ayat 18: There is no fear of God before their eyes. (NKJV) 

 

 

 

5. Aspek-aspek apa saja yang termasuk dosa selain perbuatan? Lihatlah ayat-ayat penolong di 

bawah ini. 

 Roma 2:16. Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil yang 

kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang ___________ dalam _______ manusia, 

oleh Kristus Yesus. 

 

 Efesus 4:17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan 

hidup lagi _____ seperti ______________________ dengan ____________ yang sia-sia 

dan pengertiannya yang gelap, _____ dari hidup ________________________ , karena 

kebodohan yang ada di dalam meeka dan karena kedegilan ______ mereka. ________ 

mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada ___________ , dan 

mengerjakan dengan _____________ segala macam kecemaran. 

 

 Yakobus 4:17. Jadi jika seorang _______ bagaimana ia harus ____________ , tetapi ia 

______________________ , ia berdosa. 

 

 

6. Perhatikan ayat 19-20. Apa akibat dosa terhadap manusia yang melakukannya? Bacalah juga 

Roma 6:23a. 

 

 

7. Perhatikan ayat 21-26. Bagaimana jalan keluar terhadap dosa? Mengenai karya penyelamatan 

Kristus, akan kita pelajari lebih lanjut dalam kelompok sel bulan depan. 

 

Sharing: Dalam aspek apa saya paling banyak berbuat dosa? Di akhir kelompok sel, silakan saling 

mendoakan pergumulan masing-masing anggota terkait hal ini. 

Tulislah dalam selembar kertas, dosa-dosa yang masih Anda lakukan hingga saat ini. Kelompok 

dapat menyanyikan sebuah lagu tentang kasih dan pengampunan Allah. 

Sumber: Sudharma, Erick. Pemahaman Injil melalui Penggalian Alkitab, tahun 2013, bab 1: 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, September 2015 

Tema: Mewaspadai Kesombongan Rohani 

 

Banyak orang yang sulit mengalami kasih dan pengampunan Allah karena merasa diri baik, 

bermoral, dan “tidak berdosa” atau sedikit berdosa. Mereka sulit merendahkan diri di hadapan 

Allah dan memohon belas kasihan-Nya, karena mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya 

dosa mereka begitu banyak. Akar masalahnya adalah sikap hati yang sombong. 

Kita yang aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja juga memiliki godaan untuk menjadi sombong 

secara rohani, ketika kita mulai melihat diri kita sebagai orang benar, dan lupa bahwa segala yang 

kita alami dalam Tuhan adalah hanya karena anugerah-Nya. 

Hari ini kita akan mempelajari sebuah perumpamaan Yesus yang menentang kesombongan rohani 

dan sikap menghakimi. 

Bacalah Lukas 18:9-14 

Jawab dan diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

1. Bandingkanlah isi doa orang Farisi dengan pemungut cukai. Siapakah yang menjadi pusat 

perhatian dalam doa orang Farisi?  

Sedangkan, siapakah yang menjadi pusat perhatian dalam doa pemungut cukai? 

 

2. Ayat 11-12. Bagaimana orang Farisi melihat dirinya sendiri? 

 

Bagaimanakah sikap orang Farisi tersebut kepada Allah? 

 

3. Ayat 11. Seberapa sering orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang lain? 

 

Apa yang terjadi saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita pandang 

rendah? 

 



4. Anggaplah Anda sebagai pemungut cukai itu. Bayangkan, apa yang ia pikirkan dan rasakan? 

 

 

5. Bandingkan cara pemungut cukai dan cara orang Farisi melihat dirinya (ayat 13). 

 

 

6. Bagaimana posisi, postur, dan gerak tubuh orang Farisi dan pemungut cukai saat berdoa? 

Mengapa berbeda? 

 

 

7. Ayat 14. Mengapa pemungut cukai yang dibenarkan Allah dan orang Farisi tidak? 

 

 

Bagaimana pengampunan Allah dan pertobatan sejati dapat terjadi dalam kehidupan 

seseorang? 

 

 

8. Matius 23:23  “Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-

orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang 

terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 

Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.” 

 

Dalam hal apa orang Farisi sering dinyatakan bersalah/berdosa oleh Tuhan Yesus? 

 

 

Seperti apa gambaran orang Farisi di zaman sekarang ini? 

 

 

Sharing 

1. Berkat apakah yang kita dapat secara pribadi dari penggalian Alkitab hari ini? 

2. Sudahkah saya memiliki kerendahan hati dalam mengakui dosa-dosa saya di hadapan Allah? 

3. Pernahkah Anda jatuh dalam kesombongan rohani dan memandang rendah orang lain yang 

terlihat “kurang rohani”? 

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 

pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.” 

(Efesus 2:8-9) 

Sumber: White, John. Bahan PA Perumpamaan Yesus “Kisah-kisah yang Tak Pernah Usang”, cetakan tahun 2008, 

bab 10: Literatur Perkantas. Dengan perubahan seperlunya. 


