KARUNIA TUHAN UNTUK KESELAMATAN
Pengantar
Apakah Anda berpikir bahwa Tuhan tidak memedulikan Anda sebagai seorang perempuan? Bahwa Ia
tidak tertarik pada masalah Anda, harapan Anda, dan mimpi Anda? Bahwa Ia sama sekali tidak peduli
apa yang terjadi pada Anda? Ribuan tahun yang lalu di sebuah negara lain, hidup seorang perempuan
seperti Anda. Kisahnya ditulis dalam Alkitab. Inilah yang dikatakannya.

Pelajaran kita
Firman: Yohanes 4:4-42.
“Ia (Yesus) harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria, yang
bernama Sikhar….Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia
duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. Maka datanglah seorang perempuan
Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: „Berilah Aku minum.‟….Maka kata perempuan
Samaria itu kepada-Nya: „Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang
Samaria?‟ (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria). Jawab Yesus kepadanya:
„Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku
minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air
hidup….Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang akan
Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang Kuberikan
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada
hidup yang kekal.‟ Kata perempuan itu kepada-Nya: „Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak
haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.‟ Kata Yesus kepadanya: „Pergilah,
panggillah suamimu dan datang ke sini.‟ Kata perempuan itu: „Aku tidak mempunyai suami.‟ Kata
Yesus kepadanya: „Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah
mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau
berkata benar.‟ Kata perempuan itu kepada-Nya: „Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa Engkau
seorang nabi.‟….Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan
berkata kepada orang-orang yang di situ: „Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan
kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?‟ Maka merekapun pergi
ke luar kota lalu datang kepada Yesus…. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi
percaya kepada-Nya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi: „Ia mengatakan kepadaku
segala sesuatu yang telah kuperbuat.‟ Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka
meminta kepada-Nya, supaya Ia tinggal pada mereka; dan Ia pun tinggal di situ dua hari lamanya.
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan-Nya. Dan mereka berkata
kepada perempuan itu: „Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab kami
sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia.‟”
Latar Belakang
Mari kita mencoba membayangkan kejadian itu. Hari itu jam dua belas siang dan sangat panas.
Sementara para murid pergi ke kota terdekat untuk membeli makanan, Yesus duduk di tepi sumur.
Seorang perempuan datang. Ia datang untuk mengambil air pada waktu yang paling panas sebab ia
tidak akan disambut dengan baik di sumur apabila perempuan-perempuan terhormat ada di sana.
1.

Yesus meminta_______________________________________________kepada perempuan itu.
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Perempuan itu heran bahwa Yesus mau berbicara dengannya. Pria Yahudi yang baik jarang sekali mau
bergaul dengan orang Samaria atau perempuan yang bukan keluarganya.
2.

Yesus menjawab pertanyaan perempuan itu: “Jikalau engkau tahu tentang_________________

_____________________ dan siapakah Dia yang meminta __________________ kepadamu, niscaya
engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu________________________”
Karunia Tuhan
Mungkin Anda seperti perempuan itu. Anda telah mendengar tentang Tuhan, tetapi tahukah Anda apa
karunia Tuhan itu? Apakah Anda tahu siapa Yesus itu? Dan apakah air hidup yang dikatakan oleh
Yesus itu?
Untuk mempelajari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus melihat beberapa ayat lain dalam
Alkitab.
Firman: Roma 6:23.
“Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus,
Tuhan kita.”
3.

Ayat ini mengatakan bahwa karunia Tuhan adalah______________________________________

__________________________________________________________________________________
Sekarang kita siap untuk pertanyaan yang kedua: Siapakah Kristus (atau Yesus, sebagaimana Ia
disebut ketika Ia hidup di dunia)?
Firman: Yohanes 1:47-49 dan Matius 16:13-16.
“Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: „Lihat, inilah seorang Israel
sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!‟ Kata Natanael kepada-Nya: „Bagaimana Engkau mengenal
aku?‟ Jawab Yesus kepadanya: „Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di
bawah pohon ara.‟ Kata Natanael kepada-Nya: ‟Rabi, Engkau Anak Tuhan, Engkau Raja orang
Israel!‟”
“Setelah Yesus tiba di daerah Kaesarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: „Kata orang,
siapakah Anak Manusia itu?‟ Jawab mereka: ‟Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga
yang mengatakan: Elia dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi.‟
Lalu Yesus bertanya kepada mereka: ‟Tetapi apa katamu; siapakah Aku ini? Maka jawab Simon
Petrus: ‟Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup!‟”
4.

Natanael dan Petrus mengenali bahwa Yesus adalah_____________________________________

Air Hidup
Mari kita sekarang melihat apakah air hidup yang dikatakan oleh Yesus itu?
Firman: Yohanes 7:37-39
“Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: „Barangsiapa
haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang
dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.‟ Yang
dimaksudkan-Nya ialah Roh (Kudus) yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya.”
5.

Air hidup adalah_________________________________________________________________

Kita menerima Roh Kudus dengan cara datang kepada Yesus.
Kembali ke kisah Yesus dan perempuan Samaria itu, Yesus berkata kepadanya bahwa air-Nya
berbeda. Jika seseorang minum air-Nya, ia tidak akan haus lagi.
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Saat itu perempuan Samaria itu sadar bahwa Yesus bukan manusia biasa, dan Yesus mengakui bahwa
Ia adalah Mesias, yaitu Kristus.
6.

Kemudian, perempuan itu pergi mendapatkan__________________________________________

7.

Apakah reaksi mereka ketika mereka mendengar Yesus?_________________________________

__________________________________________________________________________________
Apa yang terjadi jika seseorang percaya kepada Yesus? Kita akan menemukan jawabannya juga dalam
ayat-ayat lain.
Keselamatan
Firman: Kisah Para Rasul 16:25-34.
“Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang
hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan
terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat
pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka,
bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring,
katanya: „Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini!‟ Kepala penjara itu
menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus
dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, 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.‟ Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan
kepada semua orang yang ada di rumahnya….Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri
dibaptis…Dan ia sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada
Tuhan.”
8.

Kepala penjara Filipi itu bertanya kepada Rasul Paulus:__________________________________

__________________________________________________________________________________
9.

Jawab Paulus adalah untuk_________________________________________________________

dan ia akan____________________________, ia dan_______________________________________
Firman: Yohanes 3:1-6.
“Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada
waktu malam kepada Yesus dan berkata: „Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang
diutus Tuhan; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan
itu, jika Tuhan tidak menyertainya.‟ Yesus menjawab, kata-Nya: „Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Tuhan.‟ Kata
Nikodemus kepada-Nya: „Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah
ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?‟ Jawab Yesus: „Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam
Kerajaan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh
adalah roh.‟”
10. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus ______________________________________
Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita dilahirkan kembali, kita diselamatkan. Mungkin Anda
bertanya-tanya kita ini diselamatkan dari apa? Arti dari nama Yesus menjelaskannya kepada kita.
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Sebelum Yesus dilahirkan, seorang malaikat berbicara kepada Yusuf.
Firman: Matius 1:21.
“Engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa
mereka.”
11. Nama Yesus berarti “Ia akan______________________ umat-Nya dari_____________________
Lahir dari Roh
Pada saat kita pertama kali dilahirkan, kita dilahirkan secara jasmani, dari daging. Ketika kita
dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari roh; yaitu, roh kita yang tadinya mati karena dosa, menerima
kehidupan. Ingat bahwa Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa Tuhan mencari orangorang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan dalam kebenaran
dengan perasaan dan pikiran jasmani kita. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa apa yang lahir dari
daging, adalah daging, tetapi Roh (Roh Kudus) melahirkan roh. Anda lihat, Tuhan adalah Roh, bukan
manusia jasmani seperti kita. Jika kita tidak lahir dari roh, kita tidak pernah bisa menyembah Tuhan
dalam Roh.
Firman: Roma 10:9.
Dalam suratnya yang lain, Rasul Paulus mengatakan mengenai diselamatkan demikian: “Sebab jika
kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa „Yesus adalah Tuhan,‟ dan percaya dalam hatimu, bahwa
Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.”
12. Agar dapat diselamatkan, kita harus____________________________ dengan mulut kita, bahwa
“_____________________________________________” dan__________________________ dalam
____________________ bahwa Tuhan telah_________________________Dia dari antara orang mati!
Semua orang telah berbuat dosa
Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak perlu diselamatkan – bahwa Anda tidak pernah melakukan
sesuatu yang jahat. Mungkin Anda percaya bahwa keselamatan itu hanya penting bagi orang-orang
yang benar-benar jahat.
Mari kita melihat bagaimana Alkitab menjawabnya.
Firman: Roma 3:23.
“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan.”
13. Siapa yang telah berbuat dosa?______________________________________________________
Di pihak lain, mungkin Anda tahu bahwa Anda telah banyak berbuat dosa dan merasa bahwa Tuhan
tidak akan pernah dapat mengasihi dan mengampuni orang yang sejahat Anda.
Apa yang Yesus katakan tentang hal itu?
Firman: Yohanes 3:16, 17 dan 2 Petrus 3:9
“Karena begitu besar kasih Tuhan 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. Sebab Tuhan mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan
untuk menyelamatkannya oleh Dia.”
“Ia (Tuhan) sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.”
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14. Mengapa Tuhan mengirimkan Anak-Nya?_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. Apa yang dikatakan oleh ayat ini tentang Tuhan?________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pertukaran Tuhan
Apakah kita berpikir bahwa diri kita itu “baik” atau “jahat”, di mata Tuhan, kita semua adalah orang
berdosa – sampai kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan tidak dapat hidup dengan dosa dan karena
dosa selalu harus dihukum, maka Tuhan mengirimkan Anak-Nya sendiri, Yesus Kristus, untuk
menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dalam pertukaran yang paling indah ini, Yesus
memberikan nyawa-Nya sebagai hukuman untuk dosa semua orang. Jika kita benar-benar percaya ini
dalam hati kita dan memberikan hidup kita yang penuh dosa kepada Yesus, maka Tuhan mengampuni
kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam diri kita dan mengajarkan jalan-jalan-Nya
kepada kita.
Dapatkah Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda, tidak peduli siapa Anda, bahwa Ia ingin
menyelamatkan Anda, terlibat dalam kehidupan Anda dan memberikan Roh Kudus-Nya yang mulia
untuk tinggal dalam diri Anda? Apabila Anda belum pernah meminta Yesus menjadi Juruselamat dan
Tuhan Anda, maukah Anda melakukannya sekarang? Jangan memedulikan perasaan dan keraguan
yang mungkin ada – ini merupakan keputusan yang harus Anda ambil sesuai kehendak Anda.
Jika Anda mau – jadikanlah ini sebuah langkah iman yang sederhana; Roh Kudus akan mengerjakan
yang lain. Ikutilah doa ini:
Doa Anda
Tuhan,
Saya menyesal atas segala dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau adalah Anak Tuhan, dan bahwa
ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau mati untuk dosa-dosa itu. Saya juga percaya, bahwa
Tuhan membangkitkan Engkau dari antara orang mati, dan bahwa Engkau berada di surga bersama
Dia sekarang. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya.
Amin.
Apabila Anda telah mengikuti doa ini, dan memercayainya dalam hati Anda, maka Anda sekarang
telah dilahirkan kembali, dan Roh Kudus tinggal dalam diri Anda. Ingat bagaimana perempuan
Samaria itu pergi dan menceriterakan kepada semua orang tentang Yesus? Lakukanlah hal yang sama.
Kalau Anda belum pernah dibaptis, seorang pendeta Kristen di gereja lokal akan dengan senang hati
membaptis Anda. Mulailah pergi ke gereja secara teratur dan bertemanlah dengan orang Kristen lain.
Hentikanlah hal-hal dalam kehidupan Anda yang menyedihkan hati Tuhan dan mintalah bimbingan
Gembala Anda dan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan Anda.
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Jawaban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Minum
Karunia Tuhan, minum, air hidup
Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita
Anak Tuhan
Roh Kudus
Orang-orang di kota
Banyak yang percaya kepada-Nya
“Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?”
Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selamat, seisi rumahnya
Dilahirkan kembali
Menyelamatkan, dosa mereka
Mengaku, “Yesus adalah Tuhan,” percaya, hati kita, membangkitkan
Semua orang
Untuk menyelamatkan seisi dunia melalui Dia
Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
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