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CERITA 57 

YESUS DIURAPI PEREMPUAN BERDOSA 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Lukas 7:36-50 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Lukas 7:36-50 (Kelas Besar) Lukas 7:36 – 50 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 51:3-8 (Kelas Besar) Mazmur Mazmur 25:17-21 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Lukas 7:50 (Kelas Besar) Mazmur 103: 12 - 13 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Wahyu 14:12 (Kelas Besar) Wahyu 14: 12 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 16: 29 (Kelas Besar) Maleakhi 14:12 (Kelas Remaja) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Seorang Farisi mengundang Yesus datang untuk 
makan dirumahnya.  

36a + 

Yesus datang ke rumah orang Farisi, lalu 
duduk makan.  

36b    

  Perempuan berdosa mendengar kehadiran Yesus 
di rumah orang Farisi, lalu dia datang membawa 
buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan 
itu menangis dekat kaki Yesus, membasahi kaki-
Nya dengan air matanya, menyeka dengan 
rambutnya, mencium kaki-Nya dan meminyakinya 
dengan minyak wangi yang di bawanya.   

37-
38 

+ 

  Orang Farisi tidak suka dengan cara yang dilkukan 
oleh perempuan itu. 

39 - 

Yesus berbicara kepada Simon tentang 
sebuah perumpamaan untuk 
mengingatkannya. 

40- 42    

  Simon mendengarkan apa yang dikatakan Yesus 
serta menjawab pertanyaan Yesus. 

40-
43 

+ 

Yesus membenarkan jawaban Simon. 
Yesus lalu melanjutkan perkataannya 
kepada Simon dan juga perempuan 
berdosa itu untuk membandingkan 
perbuatan mereka berdua. 

44-46    

Yesus mengampuni dosa perempuan itu. 
Yesus menjelaskan bahwa yang banyak 
berbuat kasih akan banyak diampuni dan 
yang sedikit berbuat kasih akan sedikit 
diampuni. 

47-48    

  Mereka heran atas perkataan Yesus yang 
mengampuni dosa perempuan itu. 

49-
50 

- 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus makan di rumah orang Farisi 36  

II Perempuan berdosa mengurapi Yesus 37-48 B, C 

III Yesus mengampuni dosa perempuan itu 49-50  

 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Hanya Karena Kasih Karunia Allah (Ay. 41-42) 
(Bnd. PGT Bab I.4) 

 
Iman yang Menyelamatkan (Ay. 47-48) 

(Bnd. PGT Bab IV.1,2) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

Anak percaya kasih karunia Allah yang 
mengampuni dan menyelamatkan  

 Anak percaya bahwa hanya kasih pengampunan 
dari Yesus Kristus yang dapat membawa 
keselamatan.  
 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Di hadapan Yesus semua manusia adalah orang 
berdosa, dan berhutang kepada-Nya. Tidak ada 
seorang pun yang layak di hadapan Allah. Bahwa 
keselamatan diberikan bukan kepada orang yang 
merasa diri lebih layak dibandingkan dengan 
orang lain.  
Keselamatan diberikan kepada orang yang tidak 
layak, orang yang sangat berdosa dan mau 
datang kepada Yesus mengakui dosanya.   

 Yesus melihat sikap dan kesungguhan hati 
perempuan berdosa ini, terpancar cinta kasihnya 
kepada Tuhan dan keinginan untuk meninggalkan 
dosa-dosanya, bertobat dari kehidupan lamanya. 
Meskipun orang-orang disekitarNya memandang 
bahwa tidak layak DiriNya memberikan perhatian 
kepada perempuan berdosa ini, tetapi Ia selalu 
menyediakan tempat bagi orang-orang yang ingin 
berubah, meninggalkan dosa-dosanya dan 
memperbaiki diri. Justru orang-orang berdosa yang 
ingin berubah inilah yang mendapat prioritas 
utama di mata Yesus, bukan orang yang hanya 
pandai berbicara tetapi tidak berbuat.  

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 7 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 8 menit) 

 
 

D                                    E 
 

 

Adg I Adegan II Adg III  Adg I Adegan II Adg III 

Ay. 36 Ay. 37-48  Ay. 49-50  Ay. 36 Ay. 37-48  Ay. 49-50  

1 menit 4  menit 2  menit   1  menit 5  menit 2  menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Orang Farisi mengundang Yesus datang makan ke rumahnya. Yesus datang, meskipun 
Yesus banyak mengkritik pola hidup orang Farisi, namun Dia tetap datang memenuhi 
undangan tersebut. Yesus duduk dan makan bersama orang-orang dalam rumah itu. 

Gambar 2 Seorang perempuan di kota itu yang terkenal sebagai seorang berdosa 
Perempuan berdosa itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi  
Perempuan itu datang ke rumah orang Farisi membawa buli-buli pualam berisi minyak 
wangi.  
Sambil menangis, perempuan berdosa itu berada di dekat kaki Yesus,  membasahi kakiNya 
dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. 
Perempuan itu mencium kaki Yesus, dan dengan minyak wangi yang dibawanya, 
perempuan itu meminyaki kaki Yesus 
Orang Farisi yang mengundang Yesus tidak suka dengan perbuatan perempuan itu. 
Yesus berbicara kepada Simon mengenai perumpamaan dua orang yang berhutang 
Simon mendengarkan perkataan Yesus dan menjawab pertanyaan Yesus dalam 
perumpamaan itu. Yesus membandingkan perbuatan kasih yang dilakukan perempuan 
berdosa dan orang Farisi itu. 
Perempuan berdosa itu telah menunjukkan kasihnya yang nyata, sementara orang Farisi 
hanya berbicara dan tidak melakukan kasih yang nyata dalam perbuatannya. 
Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa dosanya telah diampuni. Perempuan berdosa 
itu telah banyak berbuat kasih sehingga mendapatkan banyak pengampunan. 
Yesus menekankan lagi bahwa orang yang sedikit diampuni adalah juga yang sedikit 
mengasihi. 

 Orang-orang yang duduk makan bersama Yesus heran dengan perkataan Yesus 
Menurut mereka siapa Yesus itu sehingga dapat mengampuni dosa? 
Disini semakin mempertegas bahwa meskipun berdosa tetapi perempuan itu telah 
menunjukkan imannya yang besar dibandingkan dengan iman orang-orang yang makan 
bersama Yesus yang selalu merasa diri paling benar. 
Yesus sekali lagi menegaskan pengampunan dosa kepada perempuan itu. 
Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. 
Yesus menyuruh perempuan itu pergi dengan selamat. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Yesus Sayang Semua 
Kidung Sekolah Minggu 237 Kar’na Manusia Berdosa 
Kidung Ceria 254 Yesus Segala-galanya 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 25:18    Lukas 7:47 

Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan 
ampunilah semua dosaku. 

 
 

“… Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya 
yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah 
banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit 
diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." 
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AKTIVITAS 

AKU TIDAK LAYAK, AMPUNI AKU TUHAN 
1. Bagi peserta kedalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. 
2. Didalam kelompok, peserta mendiskusikan tentang : 

a. Hal-hal yang membuat manusia atau orang yang ada di sekitar mereka enggan (tidak mau/tidak 
berminat) untuk datang membuka diri dan memohon ampun kepada Tuhan. 

b. Hal-hal kongkrit yang harus dilakukan oleh setiap gereja (pribadi dan lembaga) untuk menjadi 
saluran perolongan bagi mereka yang enggan datang kepada Tuhan. 

 Contoh: 
Hal-hal yang membuat manusia enggan untuk datang 
membuka diri dan memohon ampun kepada Tuhan 

Hal-hal kongkrit yang harus dilakukan oleh setiap 
gereja untuk menjadi saluran perolongan bagi mereka 
yang enggan datang kepada Tuhan.  

1. Merasa tidak berdosa dan senang tetap berada 
dalam dunia dosa. 

Mendoakannya, mengingatkannya dengan lemah 
lembut, dll. 

2. Merasa lebih layak dari orang lain (“Saya masih 
lebih baik dari Si A.”) 

Mendoakannya, mengingatkannya dengan lemah 
lembut, dll. 

3. Ditolok oleh kelompok tertentu. … 

4. Tidak diberi kesempatan untuk berubah. Menerimanya sebagai sahabat dan saudara dan 
memberinya kesempatan untuk berubah. 

5. Putus asa. Mendoakannya dan memberi semangat. 

6. Tidak pecaya Tuhan Yesus. Mendoakannya dan menjadi saksi Kristus baginya. 

7.  … … 

8. … … 

9. … … 

c. Setiap kelompok mempresentasikanhasil kerja mereka.  
d. GSM memberikan kesimpulan dari :  

- Roma 6:23  Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus 
Yesus, Tuhan kita 

- 1Tim 1:15 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia 
untuk menyelamatkan orang berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 

- Yoh 3:16  Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal. 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan. Tabel ini sangat penting dalam persiapan Guru Sekolah 
Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru. 
Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Apakah dalam hidup saya telah terhindar dari sifat yang suka memegahkan diri dan menganggap diri 

paling benar? 
b. Bagaimana saya memandang dan memperlakukan orang lain tanpa melihat latar belakangnya? 
c. Apakah saya telah menyatakan kasih lewat tindakan dan perbuatan nyata dalam hidup? 
d. Apakah saya telah dengan ketulusan dan kesungguhan hati datang kepada Tuhan untuk memohon 

pengampunan? 
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PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik untuk masing-masing kelas. Perhatikan puncak grafiknya 
dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan gunakan waktu 
dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan dalam grafik.  

2. Cerita dapat diawali dengan pendahuluan. Pilihlah salah satu pendahuluan di bawah ini :  
- Tanyakan kepada anak seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon orang Farisi pada ayat 41-42, 

"Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus 
dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang 
kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 

- Apakah yang dapat membuat seseorang datang bersujud di depan orang lain? 
3. Setelah pendahuluan, ceritakanlah cerita ini adegan demi adegan. Pada adegan pertama, 

ceritakanlah tentang Yesus memenuhi undangan Simon seorang Farisi untuk datang makan di 
rumahnya.  

4. Pada adegan II, ceritakan tentang seorang perempuan yang berdosa datang juga ke rumah itu, 
sambil menangis di dekat kaki Yesus, ia membasahi kakiNya dengan air matanya dan menyeka 
dengan rambutnya.  Kemudian mencium kaki Yesus, dan minyak wangi yang dibawanya, ia 
meminyaki kaki Yesus. Simon yang mengundang Yesus tidak suka dengan perbuatan perempuan itu. 
Pada adegan ini terdapat puncak D dan E, ceritakanlah secara tertenun penerapan masing-masing 
kelas besar dan remaja.  

5. Pada adegan ketiga, akhiri cerita dengan menceritakan keheranan orang yang hadir di rumah itu atas 

perkataan Yesus yang mengampuni dosa perempuan itu. 
6. Pembacaan Alkitab adalah Lukas 7:36-50.  Bacalah dengan berdiri dan cara yang berbeda dari minggu 

sebelumnya. 


