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EXCEEDING GRACE #4 - ANUGERAH MELIMPAH #4 
GRACE FOREVER - ANUGERAH SELAMANYA 

 
PEMBUKAAN: 
Di bagian akhir  dari seri khotbah ini, saya akan bicara 
tentang Grace Forever atau Anugerah selamanya. Saya 
berdoa ini menjadi gongnya! Saya ajak sungguh-
sungguh buka hati dengan kehausan dan kelaparan 
sehingga kita benar-benar menerima anugerah 
selamanya! 
 
I. JANGAN JAUH DARI ANUGERAH TUHAN. 
a. Anugerah Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. 

Tetapi terkarang kitalah yang menjauh dari 
anugerah Tuhan. 

 Ibrani 12:15a  Jagalah supaya jangan ada seorang 
pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,  

 Saya berdoa: Sekali anugerah tetap selamanya 
anugerah! 

b. Pelajaran hidup yang sangat mahal dari Raja Saul. 
 Pada mulanya, Saul adalah orang yang menerima 

anugerah dan kasih karunia yang sangat besar! 
- 1 Samuel 9:1-2.   1 Ada seorang dari daerah 

Benyamin, namanya Kish bin Abiel, bin Zeror, bin 
Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, 
seorang yang berada. 2 Orang ini ada anaknya laki-
laki, namanya Saul, seorang muda yang elok 
rupanya; tidak ada seorang pun dari antara orang 
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Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke 
atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang 
sebangsanya. 

 Kemudian dalam sejarah bangsa Israel di jaman 
Hakim-Hakim, suku Benyamin juga menerima 
kasih karunia yang besar. 

 Kembali ke Saul: Saul adalah pribadi yang tidak 
kurang-kurangnya kasih karunia Tuhan. 

 Tetapi sayangnya, pada akhirnya Saul jadi contoh 
seseorang yang kehilangan anugerah Tuhan. 

 
II. PENYEBAB SAUL KEHILANGAN KASIH KARUNIA 

YANG BEGITU BESAR. 
1. SAUL LEBIH SUKA MENGANDALKAN MANUSIA 

KETIMBANG MENGANDALKAN TUHAN. 
 1 Samuel 10:26  Saul pun pulang ke rumahnya, ke 

Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi 
orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah 
digerakkan Allah. 

 1 Samuel 14:52 Hebat peperangan melawan orang 
Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan 
dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, 
dikumpulkannya kepadanya. 

- 1 Samuel 22:6 Hal itu terdengar oleh Saul, sebab 
Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan 
dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di 
Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di 
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bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua 
pegawainya berdiri di dekatnya. 

- 1 Samuel 26:7 Datanglah Daud dengan Abisai 
kepada rakyat itu pada waktu malam, dan 
tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-
tengah perkemahan, dengan tombaknya 
terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, 
sedang Abner dan rakyat itu berbaring 
sekelilingnya. 

 Bukan hanya mengandalkan manusia, Saul bahkan 
mengandalkan kuasa gelap!  

 Kita harus sadar bahwa Kasih karunia itu turun di 
saat kita angkat tangan di hadapan Tuhan.  

- Mazmur 33:18-19.   18 Sesungguhnya, mata Tuhan 
tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada 
mereka yang berharap akan kasih setiaNya, 19 
untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan 
memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. 

2. SAUL TIDAK MENJAGA HATINYA. 
 Ibrani 12:15  Jagalah supaya jangan ada seorang 

pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar 
jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan 
kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 

- Ternyata Ada kaitan antara kasih karunia dan akar 
yang pahit dalam hati.  

 Itulah yang dialami oleh Saul.  
 1 Samuel 18:6-10.   6 Tetapi pada waktu mereka 

pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan 
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orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan 
dari segala kota Israel menyongsong raja Saul 
sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul 
rebana, dengan bersukaria dan dengan 
membunyikan gerincing; 7 dan perempuan yang 
menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, 
katanya: "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, 
tetapi Daud berlaksa-laksa."  8 Lalu bangkitlah 
amarah Saul dengan sangat; dan perkataan itu 
menyebalkan hatinya, sebab pikirnya: "Kepada 
Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi 
kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu; akhir-
akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya." 9 
SEJAK HARI ITU MAKA SAUL SELALU MENDENGKI 
DAUD. 10 KEESOKAN HARINYA ROH JAHAT YANG 
DARI PADA ALLAH ITU BERKUASA ATAS SAUL, 
sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, 
sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. 
Adapun Saul ada tombak di tangannya. 

 Saya berdoa mulai hari ini kita bisa sungguh-
sungguh menjaga hati kita. Iblis akan terus 
berusaha menyerang, meracuni dan memahitkan 
hati kita supaya pagar anugrah itu hilang dari 
hidup kita.  

 Contoh lainnya jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. 
- Yohanes 1:10-11.   10 Ia telah ada di dalam dunia 

dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak 
mengenal-Nya. 11 Ia datang kepada milik 
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kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-
Nya itu tidak menerima-Nya. 

c. SATU LAGI RAHASIA MENERIMA ANUGRAH 
SELAMANYA ADALAH MENGESTAFETKAN 
KEMURAHAN HATI TUHAN. 

 Matius 18:23-35 menceritakan tentang sebuah 
perumpaan yang menarik di mana ada seorang 
hamba yang berhutang sepuluh ribu talenta. 

 Dari kisah ini kita harus menyadari bahwa kita 
sudah menerima anugrah yang besar dan kita 
harus syukuri itu. 

- Lukas 6:38 juga berkata: berilah dan kamu akan 
diberi!  

 
PENUTUP: 
Andalkan Tuhan dan terus jaga hati serta terus menjadi 
saluran kemurahan hati Tuhan adalah kunci untuk hidup 
dalam anugerah selamanya. 


