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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan konsep keselamatan yang benar di dalam Tuhan Yesus 

Kristus. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai keselamatan. 

2. Setiap murid menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat sehingga 

memiliki kepastian keselamatan. 

3. Setiap murid menghargai anugerah keselamatan dan hidup sebagai orang 

benar di hadapan Tuhan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Manusia memerlukan keselamatan 

2. Bagaimana manusia dapat diselamatkan dari tuntutan dosa? 

3. Berkat bagi orang yang diselamatkan 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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e manakah Saudara akan pergi setelah mati?  Banyak orang tidak yakin ke mana 

mereka akan pergi setelah mati.  Banyak juga orang Kristen yang merasa tidak 

pasti akan keselamatannya sebab mereka telah melakukan banyak sekali dosa, 

hingga merasa Tuhan tidak mungkin mengampuni dirinya.  Tahukah Saudara bahwa Yesus 

memberikan jaminan keselamatan yang pasti, tidak peduli sebesar apapun dosa Saudara? 

Pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana kita menerima anugerah keselamatan dari 

Allah dan menikmati berkat-berkat anugerah-Nya. 

A. Manusia Memerlukan Keselamatan 

Untuk memahami mengapa manusia memerlukan keselamatan, maka kita perlu 

melihat sejarah manusia sejak kejadiannya.  

1. Manusia Diciptakan Sebagai Makhluk yang Mulia 

Manusia ada karena rencana Allah.  Rencana Allah adalah rencana yang sungguh 

amat baik dan mulia.  Allah merencanakan manusia bukan untuk dibinasakan, 

melainkan untuk diberkati, bahkan untuk berkembang biak serta menguasai bumi. 

 “Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, ..." (Kejadian 

1:26) 

“Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah 
pagi, itulah hari keenam.” (Kejadian 1:31). 

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; 
laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 
kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 

berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap 
di bumi." (Kejadian 1:27) 

Manusia ada bukan secara tiba-tiba dan tanpa sebab, tidak juga hasil proses alam 

seperti dipercayai sebagian orang, tetapi manusia ada karena campur tangan Allah. 

Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas 

hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.” (Kejadian 2:7)  

Manusia diciptakan oleh Allah.  Penciptaan manusia itu berlangsung dalam jangka 

waktu yang singkat dan langsung sebagai manusia dewasa yang sempurna.  

Manusia itu diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik secara tubuh, jiwa dan 

roh.  

K 
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Keadaan manusia ketika diciptakan: 

1) Secara tubuh, manusia itu elok dan mulia (Mazmur 139:14). 

2) Secara jiwa, manusia sanggup berpikir luas (Kejadian 2:15). 

3) Secara roh, manusia dapat bersekutu dan mengenal Allah (Yohanes 4:24). 

Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan 

rupa Allah (Kejadian 1:26-27; I Korintus 11:7) yaitu sebagai satu pribadi yang 

mempunyai kesucian dan kemuliaan. 

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka 
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi 

dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 
gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 
mereka. (Kejadian 1:26-27) 

Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan 

rupa Allah (Kejadian 1:26-27; I Korintus 11:7) yaitu sebagai satu pribadi yang 

mempunyai kesucian dan kemuliaan.  

Sebagai gambar Allah, manusia membawa sifat dan karakter ilahi, manusia 

dapat hidup bergaul dengan Allah dan dapat mengerti dan mengenal kehendak 

Allah. Karena memiliki rupa Allah, manusia memiliki akal dan kehendak bebas.  

Dengan kehendak bebas yang dimilikinya, manusia bebas untuk melakukan hal 

yang baik dan benar maupun hal yang salah.  Apapun yang dilakukan manusia 

menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensinya.  Semua 

yang dialami manusia adalah hasil dari tindakannya. 

2. Manusia Melanggar Perintah Tuhan 

Ketika manusia ditempatkan oleh Allah di taman Eden, Tuhan memberikan 

perintah bahwa manusia diperbolehkan makan semua yang ada di taman Eden 

kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat.   

“Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh 
kaumakan buahnya dengan bebas," (Kejadian 2:16) 

"tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab 

pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." (Kejadian 2:17) 

Tetapi kemudian manusia memilih untuk melanggar perintah-Nya setelah 

dibujuk rayu oleh iblis melalui ular, manusia tergoda dan akhirnya makan buah 

pohon yang dilarang itu.  Maka akibat pelanggaran dan pemberontakan ini 

manusia harus mengalami kutuk dan penderitaan, bahkan kematian. 

 “Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan 
memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka 

terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah 
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seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan 
di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai 

engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan 
engkau akan kembali menjadi debu." (Kejadian 3:17-19) 

a. Perbuatan Melanggar Perintah Tuhan ini Disebut Dosa (I Yohanes 

3:4)   

Dosa yang dilakukan oleh manusia pertama (Adam dan Hawa) kemudian juga 

harus ditanggung oleh semua manusia. 

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu 

juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah 
berbuat dosa. (Roma 5:12) 

seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak." (Roma 3:10) 

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, (Roma 3: 23) 

Kenyataan bahwa dosa ada di dalam diri kita tidak dapat disangkal, sebab 

setiap kita baik anak-anak maupun dewasa telah melakukan dosa baik dosa di 

hati maupun dosa perbuatan (Markus 7:21-23) dan jika kita mau jujur, maka 

suara hati kita juga memberikan kesaksian bahwa kita sudah tidak ada lagi 

yang sungguh-sungguh tidak berbuat dosa (Roma 2:15). 

b. Akibat Dosa 

Pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan membawa akibat, dan manusia 

harus menanggung akibat dosa: 

1) Manusia hidup jauh dari Tuhan. 

Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari 
mana ia diambil.  Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-

Nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, 
untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. (Kejadian 3:23-24),  

2) Manusia harus bekerja berat untuk menghidupi dirinya dan mengalami 

sakit penyakit dan mengalami kutuk. 

Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat 

sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan 
berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.Lalu firman-Nya kepada manusia itu: 
"Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang 

telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah 
karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah 
seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan 

tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau akan 
mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah 
engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." (Kejadian 

3:16-19)  
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3) Tubuh manusia menjadi fana dan mengalami kematian. 

“Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu 
jangan lagi menuruti keinginannya.” (Roma 6:12),  

Keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa sangat berbeda bila dibanding 

dengan keadaan sebelum manusia jatuh di dalam dosa.  Contoh ayat-ayat 

tentang keadaan orang berdosa : 

Mazmur 1:4 Seperti sekam ditiup angin 

Yesaya 1:5-6 Seluruh kehidupannya menderita 

Yeremia 17:9 Hatinya membatu 

Yesaya 64:6 Seperti daun layu dan lenyap 

Lukas 12:16-21 Bodoh 

Wahyu 3:17 Melarat, malang, miskin, buta dan telanjang 

4) Roh manusia berada di bawah hukuman kekal api neraka. 

Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan 
semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-
nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua." (Wahyu 21:8) 

Hukuman itu dinyatakan dalam Alkitab dengan beberapa perkataan:  

Roma 2:8-9 Murka dan geram, penderitaan dan kesesakan. 

Wahyu 20:15 Lautan api. 

Yudas 1:17 Siksaan api kekal. 

2 Petrus 2:4 Neraka. 

2 Tesalonika 1:9 Kebinasaan selama-lamanya. 

Tempat hukuman yang kekal adalah NERAKA (Markus 9:43-48).  

B. Bagaimana Manusia Dapat Diselamatkan Dari Tuntutan 

Hukuman Dosa? 

1. Manusia Berupaya tetapi Sia-sia 

Menyadari bahwa dirinya memerlukan keselamatan, banyak manusia yang 

menempuh jalan dan caranya sendiri, antara lain melalui agama dan perbuatan 

baik.  Ada yang melakukan ritual-ritual, ada yang beramal, ada yang melakukan 

kebaikan kepada sesama, ada pula yang mengasingkan diri dan bertapa.  Tetapi 

agama dan perbuatan baik yang dilakukan manusia ternyata tidak dapat 

menyelamatkan manusia dari ancaman hukuman dosa (Efesus 2:8; Titus 3:5). 
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Mengapa? 

♦ Kesalehan dan kebaikan manusia itu tidak ada artinya dan hanya seperti kain 

kotor.  

“Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; 
kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun 

dilenyapkan oleh angin.” (Yesaya 64:6). 

Tidak mungkin perbuatan baik 

manusia dapat melepaskan manusia 

dari hukuman dosa, sebab tidak 

ada manusia yang bisa menjamin 

dirinya 100% bebas dari dosa.   

Perbuatan baiknya tidak cukup 

untuk membayar hukuman dosa. 

♦ Dengan jalannya sendiri, manusia 

pasti tersesat sebab semua 

manusia sudah berbuat dosa. 

Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. (Amsal 14:12) 

2. Allah Menyediakan Jalan Keselamatan 

Tuntutan dari dosa adalah kematian.  Untuk bebas dari tuntutan dosa, maka harus 

ada satu pribadi yang mau mati menggantikan manusia dan ia harus bebas dari 

dosa.  

Yang dapat melakukan hanyalah Allah.  Allah datang menjadi manusia supaya ia 

bisa mati menanggung dosa.  Allah adalah Roh yang tidak bisa mati.  Itulah 

sebabnya Ia harus menjadi manusia.  Ia datang menjadi manusia Yesus Kristus, 

supaya tuntutan dosa atas manusia dapat ditanggung di dalam tubuh-Nya.  Yesus 

adalah manusia tetapi ia tidak berdosa dan tidak membawa benih dosa, sebab 

Yesus lahir bukan dari benih manusia yang membawa dosa turunan dari Adam, 

tetapi dari benih Allah.  Inilah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia 

supaya manusia selamat.   

“Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang 
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” (Yohanes 14:6) 

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong 
langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." 
(Kisah 4:12) 

Manusia 

Allah 

Neraka 
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Maka agar Saudara dapat diselamatkan, Saudara harus menerima Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat 

Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku 
selamat?" Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, 
engkau dan seisi rumahmu." (Kisah 16:30-31) 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena 

dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.”  
(Roma 10:9-10) 

Seberapapun besar dosa kita, korban Tuhan Yesus di kayu salib menjadi korban 

yang sempurna untuk pengampunan dosa kita.  

 

 

 

3. Langkah-langkah untuk Menerima Keselamatan  

a. Bertobat 

Bertobat berarti berbalik atau berpaling dari dosa kepada hidup yang 

memperkenan hati Allah.  Pertobatan adalah syarat utama untuk memperoleh 

pengampunan dosa dan memperoleh keselamatan (Kisah 2:38). 

Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, (Kisah 3:19) 

Langkah-langkah yang harus diambil dalam pertobatan: 

1) Sadar 

a) Menyadari akan keadaan kita yang penuh dosa (Roma 3:23) 

b) Menyadari bahwa keselamatan bukan oleh usaha kita sendiri (Titus 

3:5) 

c) Menyadari bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia 

(Efesus 2:8) 

Dosa kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka yang kekal.  

Tetapi kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat,  

maka Yesus yang akan menyelesaikan masalah dosa kita. 

Manusia 

Allah 

Neraka 

Manusia 

Allah 

Neraka 

TETAPI 
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2) Bertindak dengan iman: 

a) Mengaku keadaan kita penuh dosa dan meminta pengampunan dosa 

kepada Tuhan (I Yohanes 1:9). 

b) Membuat keputusan untuk berpaling (Lukas 15:18) 

c) Menunjukkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya 

buah-buah dari pertobatan (Matius 3:8). 

Beginilah firman TUHAN: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan 
pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau; ..., (Yesaya 49:8)  

Tetapi apabila pernah dikatakan: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah 
keraskan hatimu ...", (Ibrani 3:15)   

b. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara Pribadi 

Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan 

membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan 
dia, dan ia bersama-sama dengan Aku. (Wahyu 3:20) 

Berikut ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengundang Yesus 

masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi.  

1) Mengaku 

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa 

Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa 
Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, 
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang 

percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang 
mengaku dan diselamatkan.” (Roma 10:9-10) 

Pengakuan dengan mulut di dalam doa kita 

bahwa “Yesus adalah Tuhan” sebagai tanda 

persetujuan dan pernyataan kita di hadapan 

Allah bahwa kita mau menempatkan Yesus 

sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dan 

yang berkuasa dalam hidup kita. 

2) Percaya 

“Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya 

memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum 
Musa”. (Kisah 13:39) 

Pengakuan kita harus harus sungguh-sungguh didasari dari hati yang 

percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dan 

memberikan hidup yang baru bagi kita.  Jika kita percaya akan korban 

Yesus di kayu salib sebagai korban penebusan dosa kita, maka segala 

hukuman dosa yang seharusnya kita terima telah ditanggung oleh Tuhan 

Yesus di kayu salib. 
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C. Berkat bagi Orang yang Diselamatkan 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia 
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 

dalam maut ke dalam hidup. (Yohanes 5:24) 

Jika kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima 

Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi, Allah memberikan berkat-berkat-

Nya bagi kita, antara lain: 

� Mengalami kelahiran baru. 

Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru; yang lama sudah berlalu sesungguhnya 

yang baru sudah datang (2 Korintus 5:17). 

Kelahiran kembali atau kelahiran baru itu merupakan suatu karunia hidup baru 

yang Allah berikan di dalam Kristus, oleh pekerjaan Roh Kudus dan dengan 

perantaraan Firman Allah, ketika manusia rela menyerahkan diri sepenuhnya 

kepada Allah. 

Melalui  kelahiran baru, kita mendapat : 

1. Hati yang baru (Yehezkiel 36:26) 

2. Roh yang baru (Yehezkiel 36:26) 

3. Pikiran yang baru (Efesus 4:23) 

4. Perkataan yang baru (Kolose 3:16) 

5. Hidup yang baru (Efesus 4:24) 

� Untuk hidup kita sekarang, kita mendapatkan hidup yang berkemenangan. 

Menang atas dosa, kuasa iblis, masalah sakit penyakit dll. 

� Untuk masa akan datang, kita akan mendapat hidup yang kekal dan tidak 

dihukum. 

UNTUK DIRENUNGKAN 

Sudahkah Saudara mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Saudara sebagai Tuhan 

dan Juruselamat?  Sekalipun Saudara sudah lama menjadi orang yang beragama Kristen, 

tidak ada artinya bila Saudara belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam 

hati Saudara. 

Jika sampai sekarang Saudara belum pernah secara pribadi berdoa mengundang Tuhan 

Yesus masuk dalam hati dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara 

pribadi, maka Saudara perlu merenungkan beberapa hal ini: 

• Sadarilah bahwa Tuhan Yesus sekarang sedang berdiri di depan pintu hati Saudara 

untuk selalu memanggil dan mengetuk pintu hati Saudara.  Ia rindu dekat dengan 

Saudara.  Ia mau menjadi Bapa bagi Saudara, dan menjadikan Saudara anak-Nya. 
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• Jika Saudara mau membuka pintu hati sekarang, maka Dia akan masuk dan memimpin 

Saudara dalam hidup yang diselamatkan dan berkemenangan. 

• Untuk memastikan Saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan secara 

pribadi, maka ucapkanlah doa ini.  

 

Catatan: Guru memimpin doa ini secara bersama. 

 

Tuhan Yesus, aku datang kepada-Mu.  

Aku mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa yang seharusnya dihukum.  

Tetapi saat ini aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati  

untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk aku.  

Sekarang Tuhan, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan juruselamat pribadiku.  

Ampunilah segala dosa-dosaku dan pelanggaranku.  

Aku percaya bahwa hari ini Engkau telah menjadi Tuhan dan juruselamat pribadiku.  

Hari ini aku telah diubahkan dari orang yang harusnya dihukum  

menjadi orang yang mendapat anugerah keselamatan.  

Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur.  

Haleluyah. Amin. 

 

 


