
Dosa

Bayangkanlah seakan-akan seorang teman telah memberi-
kan sebuah istana indah penuh dengan harta benda kepada
saudara. Semua itu milik saudara untuk dinikmati. Per-
mintaan satu-satunya yang diajukan kepada saudara ialah,
"Jangan melompat dari menara, nanti kau akan mati."

Kemudian seorang musuh datang ke istana saudara, Ia
mengatakan, "Siapa yang melarang engkau untuk melom-
pat? Lompat saja, kau akan merasa senang! Kau akan
tahu bagaimana rasanya kalau terbang. Engkau akan melihat
istanamu dari arah yang lain. Jangan kuatir apa yang ter-
jadi kalau kau tiba di bawah, pikirkan semua pengalaman
baru yang kauperoleh sementara turun."

Apakah saudara akan berlari ke puncak menara dan me-
lompat? Tentu saja tidak. Sungguh bodoh untuk memper-
cayai seorang musuh dan melakukan apa yang dikatakannya.

Adam dan Hawa mempunyai pengalaman serupa. Allah
menempatkan mereka dalam sebuah taman indah dan menye-
rahkan semuanya kepada kekuasaan mereka. Ia mengizin-
kan mereka memakan buah dari semua pohon, kecuali satu
pohon. Lalu datanglah musuh, yaitu Iblis, yang menyuruh
mereka makan saja dari buah itu - hal itu tidak akan mem-

34



bahayakan mereka. Mereka mempercayai kata-katanya dan
bukannya menaati firman Allah. Betapa bodohnya!

Seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran lalu, ma-
nusia diciptakan sempurna, tetapi karena ketidaktaatannya
dosa memasuki hidupnya. Bagaimana kita mendefinisikan
dosa? Apakah Adam membawanya masuk dunia? Apakah
hukuman atas dosa? Apakah manusia dapat luput dari hu-
kuman itu? Ayat-ayat Alkitab dalam pelajaran ini akan
memberikan jawabannya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Definisi Dosa
Asal-usul Dosa
Pemecahan Soal Dos::!

Pelajaran ini akan menolong saudara ...
• Menguraikan sifat dan akibat dosa.

• Menghargai pekerjaan Kristus untuk menghapus dosa
manusia.
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DEFINISI DOSA

Tujuan 1. Mengenali gambaran mengenai dosa.
Dosa ialah melanggar hukum-hukum Allah. Yaitu menga-

takan kepada Allah, "Saya lebih penting daripada Dikau.
Saya tak menganggap Firman-Mu sebagai kekuasaan yang
menentukan." Dosa ialah pendurhakaan.

Mungkin saudara berkata, "Tak seorang pun yang berhak
membatasi saya. Saya akan berbuat sesuka hati saya." Batas-
batas yang ditetapkan Tuhan dibuat karena satu alasan -demi
kebaikan kita. Misalnya, Allah mengetahui bahwa rasa per-
musuhan dan kebencian dapat menyebabkan sakit kepala
yang hebat; keinginan untuk membalas dendam dapat me-
nyebabkan radang lambung. Sikap-sikap ini merugikan orang
lain juga. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menetapkan
batas-batas atau hukum-hukum untuk melindungi kita. Ke
luar dari batas-batas ini berarti dosa. I Yohanes 3:4 mengata-
kan, "Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum
Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah."

"Jadi apakah dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang
tidak merugikan orang lain atau diri sendiri." Tidak, HANY A
apabila suatu tindakan berada dalam lingkup batas-batas
yang ditetapkan Allah, barulah itu dianggap halal. Kita
mungkin mengira bahwa tindakan itu tidak akan merugikan
kita atau orang lain, sedangkan pendapat kita itu keliru. Mi-
salnya, ada orang tua yang berpendapat bahwa mereka tidak
perlu menaati hukum-hukum Allah dalam hal mendisiplin
anaknya, karena hal itu akan membuat anak frustrasi atau
bingung. Baru-baru ini sebuah artikel berbunyi, "Sudah tiba
waktunya untuk mendisiplin anak-anak kita." Pendapat ma-
nusia berubah. Sementara waktu manusia berpendapat bah-
wa sesuatu hal tidak akan merugikan, tetapi kemudian ia
mengatakan bahwa hal itu akan merugikan. Satu-satunya si-
kap yang aman bagi kita ialah menaati hukum-hukum yang
ditetapkan Tuhan, entah kita mengerti alasannya entah tidak.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Untuk latihan-latihan ini, pilihlah kata-kata yang paling
tepat untuk menyempurnakan tiap kalimat. Lingkarilah
huruf di depan pilihan saudara.

1Dosa adalah
a) apa yang saudara anggap sebagai kesalahan.
b) apa yang dianggap sebagai kesalahan oleh orang lain.
c) dipergoki sedang melakukan sesuatu yang salah.
d) pendurhakaan dan ketidaktaatan terhadap hukum-

hukum Allah.

2 Allah menetapkan batas-batas untuk tingkah laku ma-
nusia, karena Ia
a) ingin mengecewakan Adam dan Hawa.
b) tidak ingin manusia bersenang-senang atau hidup

bebas.
c) mengasihi manusia dan menginginkan yang terbaik

baginya.

3 Melangkah ke luar dari batas-batas yang ditetapkan Al-
lah
a) boleh saja asal tidak ada orang yang dirugikan.
b) boleh saja selama kita tidak ketahuan.
c) kadang-kadang perlu supaya luput dari kesukaran.
d) jangan sekali-kali dilakukan.

ASAL-USUL DOSA

Tujuan 2. Mengenali pernyataan yang menerangkan bagai-
mana dosa memasuki dunia.

Iblis menggoda manusia untuk berbuat dosa, dan manusia
menyerah kepada godaan itu. I Yohanes 3:8 mengatakan,
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"Barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, se-
bab Iblis berbuat dosa dari mulanya." Iblis yang membawa
dosa ke dalam dunia, tetapi hal ini tidak membebaskan ma-
nusia dari kesalahan. Manusia bertanggung jawab juga.

Adam tidak perlu menyerah kepada godaan Iblis. Kita
tahu bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah. Yakobus
1:13-14 mengatakan kepada kita:

Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencoba-
an ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak dapat dico-
bai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa
pun.

Dicobai bukan merupakan dosa. Bahkan Yesus dicobai
oleh Iblis. Tetapi menyerah kepada pencobaan itu adalah
dosa. Betapa bedanya dunia ini, seandainya Adam tidak
menyerah.

Apa yang terjadi dengan manusia ketika ia berbuat dosa?
Allah berfirman, apabila manusia tidak taat ia akan mati. Ia
tidak segera mengalami kematian seperti yang kita kenal itu,
tetapi seketika itu juga manusia menjadi fana. Kematian
mulai bekerja dalam tubuh, jiwa dan rohnya.

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 se-
mua orang telah berbuat dosa (Roma 5:12).

Benar, semua orang adalah orang berdosa. "Karena se-
mua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemulia-
an Allah" (Roma 3:23).

Hukuman yang diberikan atas dosa sekarang ini sama saja
dengan hukuman yang diberikan kepada Adam dan Hawa,
yaitu kematian. Roma 5: 12 menyatakannya begini, "Maut
itu telah menjalar kepada semua orang." Dalam Roma 6:23
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kita baca, "Sebab upah dosa ialah maut." Orang berdosa
tidak mati secara jasmaniah pada saat ia berbuat dosa. Ka-
dang-kadang bahkan kelihatannya seakan-akan hidupnya
makmur. Namun demikian kematian sudah bekerja di da-
lam tubuhnya, dan akhirnya ia tidak hanya akan mati secara
jasmaniah, tetapi secara rohaniah juga. Kematian rohaniah
berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

Untuk latihan-latihan ini pilihlah kata-kata yang tepat un-
tuk menyempurnakan tiap kalimat. Lingkarilah huruf di
depan pilihan saudara.

4 Dosa memasuki dunia
a) melalui Iblis yang berbuat dosa sejak semula.
b) karena Adam menyerah kepada pencobaan Iblis.
c) ketika Adam dengan sengaja tidak menaati Allah.

r: Sejak dosa memasuki duniaa a) Iblis tidak lagi mencobai seorang pun.
b) setiap orang adalah orang berdosa dan dapat dicobai.
c) ada kematian jasmaniah dan kematian rohaniah juga.

PEMECAHAN SOAL DOSA

Tujuan 3. Menerangkan bagaimana seorang berdosa dapat
melepaskan diri dari hukuman dosa.

Apakah saudara masih ingin cerita saya pada permulaan
pelajaran ini? Orang yang melompat dari menara istana
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pasti akan mati. Tetapi bagaimana kalau seorang teman ada
di tempat itu dan membentangkan sebuah jaring kuat di
hawah jendela? Jika orang yang melompat itu jatuh dalam
jaring tersebut, nyawanya akan selamat.

Allah telah memberi kita suatu jalan pelepasan dari hu-
kuman dosa, yaitu kematian rohaniah dan pemisahan kekal
dari Allah. Kita terlepas dengan jalan menerima Yesus Kris-
tus sebagai Juruselamat kita. Dalam pelajaran lebih lanjut
kita akan mempelajari ayat-ayat yang memberitahukan ba-
gaimana kita dapat menjangkau dan diselamatkan. Semen-
tara ini, adalah baik sekali bila menghafalkan kedua ayat
di bawah ini yang menunjukkan bagaimana kita dapat luput
dari hukuman dosa.

Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa
(Roma 5:8).
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyu-
cikan kita dari segala kejahatan. (I Yohanes 1:9).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Bacalah I Yohanes 4:9,10 dan isilah di bawah ini.

Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-

tengah kita, yaitu bahwa Allah telah -Nya

.. ke dalam dunia, supaya

kita oleh .

Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah .

Allah, tetapi Allah yang kita dan .
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yang telah mengutus .. sebagai

.......................................................... kita.

7 Tuliskanlah beberapa kata singkat untuk menyelesaikan
kalimat berikut ini.

Seorang berdosa dapat luput dari hukuman dosa hanya

dengan .

Cocokkan Jawaban Saudara

1 d) pendurhakaan dan ketidaktaatan terhadap hukum-
hukum Allah.

5 b) setiap orang adalah berdosa dan dapat dicobai.
c) ada kematian jasmaniah dan kematian rohaniah juga.

2 c) mengasihi manusia dan menginginkan yang terbaik bagi-
nya.

6 mengutus, Anak, yang, tunggal, hidup, Nya;
mengasihi, telah mengasihi, Anak-Nya, pendamaian bagi
dosa-dosa.

3 d) jangan sekali-kali dilakukan.

7 menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya.

4 a) melalui Iblis yang berbuat dosa sejak semula.
b) karena Adam menyerah kepada pencobaan Iblis.
c) ketika Adam sengaja tidak menaati Allah.


