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Yohanes 4

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •.

Yesus dan Perempuan Samaria
Yesus Menyembuhkan Anak Pegawai Istana

YESUS DAN PEREMPUAN SAMARIA

Bacalah Yohanes 4:1-42

Kebanyakan orang di negeri tempat kediaman Yesus
memandang rendah orang Samaria, tetapi Yesus mengasihi
semua orang. Perlakuan Nya sama terhadap orang kaya,
orang miskin dan orang-orang dari berbagai-bagai bangsa.

Perempuan Samaria itu berbeda sekali dengan Nikode-
mus. Nikodemus adalah seorang baik, tetapi ia harus per-
caya pada Yesus sebelum ia dapat memperoleh hidup kekal.
Perempuan ini bukan seorang yang baik. Yesus tahu bahwa
dia seorang perempuan yang berkelakuan buruk, tetapi Ia
ingin menyelamatkan dia. Sama seperti Nikodemus, demi-
kian pula perempuan ini diselamatkan karena percaya pada
Yesus.



Yesus memberitahukan bahwa Ia dapat memberi air
hidup kepadanya-yang diperlukannya untuk memuaskan
kehausan rohnya. Kata "hidup" dipakai sekurang-kurang-
nya 36 kali di Injil Yohanes. 17 kali dari antaranya kata itu
dihubungkan dengan kata "kekal". Kita telah belajar bahwa
"dalam Dia (Yesus) ada hidup" (Yohanes 1:4); bahwa orang-
orang yang percaya pada Yesus telah dilahirkan kembali dan
memiliki hidup yang kekal (Yohanes 3:5,15,16,36); bahwa
Yesus memberi air hidup kepada orang-orang yang meneri-
maNya (Yohanes 4:14).

Perempuan itu berbicara tentang
kebiasaan-kebiasaannya dalam hal
menyembah Allah. Yesus berkata
bahwa tempat-tempat dan kebiasa-
an penyembahan itu bukanlah hal

•yang paling penting. Yang penting
ialah bahwa penyembahan itu harus
dilakukan "dalam roh dan kebe-
naran".
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Hal menjadi anggota gereja dan kebiasaan-kebiasaan

agama saja tidak akan berkenan kepada Allah. Allah tidak
pernah akan puas, jika penyembahan itu bukan penyem-
bahan yang benar dan rohani. Penyembahan yang benar
harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Penyembahan rohani
harus dilakukan dengan tulus hati dan seturut pimpinan Roh
Kudus.

Perempuan ini tahu bahwa Yesus bukan orang biasa,
karena Ia mengatakan kepadanya segala sesuatu yang telah
diperbuatnya. Ketika Yesus memberitahukan bahwa Ialah
Juruselamat yang dijanjikan Allah akan dikirim ke dunia,
maka ia percaya padaNya. Ia lari kembali ke kampungnya
untuk memberitahukan semua orang tentang Yesus. Ketika
ia menceritakan kepada mereka bahwa Mesias sudah datang
ke kampung mereka, mereka segera ke sumur itu untuk
bertemu dengan Dia.

Dua hari lamanya Yesus tinggal dengan mereka, serta
mengajarkan jalan keselamatan. Orang banyak itu berkata,
"Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukata-
kan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu,
bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia."

Masing-masing kita harus percaya pada Yesus dan berte-
mu sendiri dengan Dia. Mula-mula orang banyak itu mende-
ngar tentang Yesus dari perempuan itu. Hal itu tidak cukup.
Mungkin saudara sudah mendengar tentang Yesus dari orang
tua saudara, dari seorang pendeta, dari seorang teman. Te-
tapi tidaklah cukup bila kita hanya mendengar tentang Ye-
sus dari orang lain atau hanya belajar tentang Dia. Saudara
sendiri harus bertemu dengan Yesus di dalam doa dan per-
caya padaNya sebagai Juruselamat saudara sendiri.
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1 Hafalkanlah Yohanes 4:24.

2

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dikatakan oleh penduduk kampung itu
tentang Yesus sesudah Ia mengajar mereka?
a) Ia seorang baik yang memberi air kepada orang-

orang yang haus.
b) Ia adalah Juruselamat dunia.
c) Ia adalah seorang nabi yang mengetahui segala se-

suatu tentang manusia.

3 Supaya saudara diterima oleh Allah, saudara harus
a) percaya secara pribadi pada Yesus, sebagai Juruse-

lamat saudara sendiri.
b) dilahirkan dari orang tua Kristen.
c) mendengar tentang Yesus dari seorang pendeta atau

teman.

YESUS MENYEMBUHKAN ANAK PEGAWAI ISTANA

Bacalah Yohanes 4:43-54

Pernahkah saudara memohon Yesus menyembuhkan
seseorang? Seorang pegawai istana meminta Yesus menyem-
buhkan anak laki-lakinya. Yesus tidak pergi ke tempat anak
itu. Ia hanya mengatakan kepada bapa itu bahwa anaknya
akan sembuh dan bapa itu percaya perkataan Yesus. Sung-
guh indah untuk mengetahui bahwa Yesus masih mempunyai
kuasa yang sama yang selalu dimiliki olehNya. Kita dapat
disembuhkan dari sakit-penyakit, hanya dengan jalan berdoa
dan percaya perkataan Yesus.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bagaimanakah Yesus menyembuhkan anak pegawai
istana itu?
a) Ia mengirim sedikit obat.
b) Ia membuat jimat.
c) Ia berkata bahwa anak itu akan sembuh dan bapa

anak itu percaya.



Yohanes 4 47

Cocokkan Jawaban Saudara

2 b) Ia adalah Juruselamat dunia.

4 c) Ia berkata bahwa anak itu akan sembuh dan bapa
anak itu percaya.

3 a) percaya secara pribadi pada Yesus sebagai Juruselamat
saudara sendiri.


