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Mari Kita
Bercakap-cakap
Sepatah Kata Dari Pembimbing Saudara

Pelajaran ini adalah tentang seorang yang lahir hampir
2.000 tahun yang lalu. Mengapa saudara harus mempelajari
kursus ini? Apakah pengaruhnya terhadap hidup saudara?
Pelajaran ini dapat memberi pertolongan apakah kepada
saudara? Apapun agama saudara, saudara patut mengetahui
sedikit tentang Yesus - kehidupanNya, pelajaran-pelajaran-
Nya dan pernyataan-pernyataanNya.

Apakah saudara sedang mencari-cari suatu sumber kuasa
dan kebahagiaan baru dalam hidup saudara? Saudara dapat
menemukannya dalam pelajaran-pelajaran ini. Kabar baik
itu yang ditulis berabad-abad yang lalu mengandung penyele-
saian-penyelesaian yang terbaik untuk persoalan-persoalan
yang timbul pada abad kedua puluh. lnginkah saudara me-
nemukan realitas (kenyataan) dalam hidup rohaniah saudara?
Atau menguatkan iman saudara? Atau lebih mengenal Allah?

Saudara akan menemukan apa yang saudara cari pada
waktu saudara mengikuti petunjuk-petunjuk dalam buku
pembimbing ini. Metode modern untuk mengajar diri sen-
diri akan menolong saudara mempelajari prinsip-prinsipnya
dengan mudah dan mempraktekkannya dengan segera.
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6 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Buku Pembimbing Saudara

Buku Pembimbing Injil Yohanes merupakan buku kerja
berukuran saku yang dapat saudara bawa dan pelajari bila-
mana saudara mempunyai waktu luang. Usahakanlah untuk
meluangkan waktu tertentu setiap hari untuk mempelajari-
nya. Jika kursus ini dipelajari secara kelompok, ikutilah
petunjuk pemimpin kelompok saudara.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan Pelajaran

Ada berbagai macam pertanyaan pelajaran dalam buku
pembimbing ini. Berikut ini kami berikan contoh beberapa
macam pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya.

Pertanyaan PILIHAN SERBA MACAM meminta sau-
dara memilih sa1udari jawaban-jawaban yang sudah disedia-
kan.
Contoh Pertanyaan Pilihan Serba Macam
t Alkitab mempunyai sejumlah

a) 100 buku.
b) 66 buku.
c) 27 buku.

Jawaban yang benar ialah b) 66 buku. Lingkarilah ja-
waban b) dalam buku pembimbing, seperti berikut ini:
1 Alkitab mempunyai sejumlah

a) 100 buku.
c)) 66 buku.

c) 27 buku.
(Kadang-kadangbagi pertanyaan pilihan serba macam ini

ada lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam hal seperti
itu, saudara harus melingkari huruf di depan tiap-tiap jawab-
an yang benar.)
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Pertanyaan BENAR-SALAH meminta saudara memilih
pernyataan yang BENAR dari antara beberapa pernyataan.

Contoh Pertanyaan Benar-Salah

2 Yang manakah yang BENAR dari pernyataan-pernya-
taan di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.

(9) Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya
sekarang ini.

c Semua penulis Alkitab menulis dalam bahasa Ibrani.
@) Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.

Pernyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari ke-
dua huruf itu untuk menunjukkan pilihan saudara, seperti
yang terlihat di atas.

Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara menco-
cokkan hal-hal yang sesuai, misalnya nama dicocokkan de-
ngan uraiannya, atau kitab dengan penulisnya.

Contoh Pertanyaan Mencocokkan
1 Tuliskan nomor nama pemimpin di depan tiap kalimat

yang menguraikan apa yang dilakukan oleh pemimpin
itu.

_ .I. a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai 1) Musa
2) Yosua

..t b

.R. c

Id

Memimpin umat Israel menyeberangi
Sungai Yordan
Berbaris mengelilingi Yerikho
Diam di istana Firaun
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Anak kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedang-
kan anak kalimat b dan c berhubungan dengan Yosua. Sau-
dara harus menuliskan 1 di depan a dan d, dan 2 di depan b
dan c, seperti yang terlihat di atas.

Catatan Siswa Saudara

Jika saudara belajar dengan tujuan memperoleh surat
tanda tamat, saudara akan menerima sebuah buku kecil
yang disebut Catatan Siswa: Buku Pembimbing Injil Yoha-
nes. Ada dua bagian dalam buku kecil tersebut. Buku pem-
bimbing ini akan memberitahukan kapan saudara harus
mengisi tiap bagian itu.

Ikutilah petunjuk dalam catatan siswa untuk mengirim-
kannya kembali ke kantor Pusat LKTI. Alamatnya terda-
pat pada halaman terakhir Catatan Siswa. Jika saudara
mengirimkan Catatan Siswa itu, saudara akan menerima
suatu surat tanda tamat yang menarik.
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Perihal Penulis

Rex Jackson adalah dosen jurnalistik pada Evangel
College, Springfield, Missouri, AS. Pdt. Jackson, seorang
Pendeta Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah, melayani se·
bagai utusan gerejawi di Nigeria selama 25 tahun. Tiga
tahun lamanya beliau mengajar di West Africa Advanced
School of Theology di Togo, Afrika Barat, dan selama dua
tahun menjadi pejabat rektor pada sekolah tersebut. Pada
waktu itu beliau menulis atau menyempurnakan bermacam-
macam tulisan gerejawi, misalnya buku-buku pelajaran,
buku-buku sekolah Minggu, dan kursus-kursus tertulis.
Dewasa ini beliau membantu Lembaga Kursus Tertulis
Intemasional, Brussels, sebagai redaktur di Amerika Serikat.

Pdt. Jackson mempunyai gelar Sarjana Muda Alkitab
dari Central Bible College, Springfield, Missouri, AS, dan
gelar Sarjana Jurnalistik dari Kansas State University,
Manhattan, Kansas, AS.
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Yohanes 1

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kabar Baik oleh Seorang yang Bernama Yohanes
Yohanes mendengar kabar baik itu
Yohanes memberitakan kabar baik itu

Firman Hidup
Firman yang kekal
Terang dan hidup
Firman itu menjadi manusia

Berita Yohanes Pembaptis
Anak Domba Allah
Murid-murid Yesus yang Pertama
Yesus Memanggil Filipus dan Natanael

10



KABAR BAIK 9LEH SEORANG YANG BERNAMA
YOHANES

Yohanes Mendengar Kabar Baik

Hampir 2.000 tahun yang lalu seorang nelayan muda
bernama Yohanes meninggalkan perahu dan jalanya untuk
mengikut seorang guru yang bernama Yesus. Selama tiga
setengah tahun ia dan sebelas orang lain berjalan bersama
Yesus dari kota ke kota di negeri Palestina. Mereka itu ada-
lah murid-muridNya.

Yesus mengajar tentang Allah dan kecintaanNya kepada
semua orang. Pelajaran-pelajaran itu telah dipelajari baik-
baik oleh Yohanes dan murid-murid yang lain. Yohanes
kenal baik sekali dengan Yesus. Dia adalah sahabatNya yang
paling akrab.

Yohanes dan murid-murid lainnya mendengar dari Yesus
tentang kabar baik itu yang kita sebut Injil. Injil berarti
kabar baik. Mereka mendengar bahwa Yesus adalah Anak
Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua
orang, tua muda, dari dosa mereka serta memberi hidup
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12 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

kekal kepada mereka. Sebelum Yesus kembali ke surga Ia
menyuruh murid-muridNya memberitakan kabar baik itu
kepada sekalian orang di dunia.

Yesus berjanji kepada murid-murid itu bahwa Roh Ku-
dus akan menolong mereka mengingat segala sesuatu yang
telah diajarkanNya kepada mereka. Roh Kudus akan meno-
long mereka memberitakan kabar baik itu kepada orang lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar dalam
latihan-latihan berikut ini.

Siapakah Yohanes, pengikut Yesus itu?
a) Yohanes Pembaptis.
b) Seorang nelayan yang menjadi sahabat Yesus

yang paling akrab.
e) Seorang tukang kayu dari Galilea.

1

2 Berapa lama Yohanes tinggal bersama Yesus dan men-
dengar pengajaranNya?
a) Tiga setengah minggu.
b) Tiga setengah bulan.
e) Tiga setengah tahun.

3 Apakah arti Injil?
a) Kabar baik.
b) Berita tentang Allah.
e) Hidup Kristus.

Coeokkan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat
pada akhir pelajaran ini.
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Yohanes Memberitakan Kabar Baik itu

Seumur hidupnya Yohanes memberitakan kabar baik
yang telah didengarnya dari Yesus. Ketika usianya telah
lanjut, Allah menyuruh dia menulis kabar baik itu. Dari
tulisan Yohanes itu akan dibuat salinan-salinan untuk seka-
lian orang di seluruh dunia. Allah menghendaki agar Yoha-
nes memberitakan kabar baik itu kepada kita juga, sama
seperti kepada orang-orang pada zamannya.

Allah memberitahukan kepada Yohanes segala sesuatu
yang harus ditulisnya. Roh Kudus mengingatkan kepadanya
kata-kata yang telah diucapkan oleh Yesus. Ia menulis se-
mua kebenaran yang penting yang dengan saksama telah
diajarkan oleh Yesus kepadanya. Kebenaran-kebenaran itu
ada dalam buku kecil yang telah saudara terima, yang berju-
dul Terang Dunia, karangan Yohanes. Kita juga menama-
kannya Injil Yohanes.

Dalam cara yang sama, Roh Kudus mengilhami Yohanes
untuk menulis empat buku lain. Tiga di antaranya berben-
tuk surat. Buku yang keempat adalah wahyu atau kenyataan
tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kelima buku
ini bersama dengan tulisan-tulisan lain yang diilhami ada
dalam Alkitab.

Yohanes menulis bukunya dalam bahasa Yunani, yaitu
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang pada zaman-
nya. Karena kita tidak mengerti bahasa Yunani, maka Alki-
tab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada
beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Te-
rang Dunia dipetik dari Alkitab Terjemahan Baru dalam
bahasa Indonesia.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

4 Dari manakah Yohanes mendengar kabar baik yang
harus diberitakannya kepada sekalian orang itu?
a) Dari Yesus.
b) Dari surat kabar.
c) Dari ibu bapanya.

5 Bilakah Yohanes menulis buku tentang kehidupan
Yesus?
a) Ketika sebagai orang muda ia berjalan bersama

Yesus.
b) Ketika usianya sudah lanjut, yakni setelah ia menga-

jar banyak orang tentang Yesus.
c) Ketika ia menjadi nelayan, sebelum ia mengenal

Yesus.

6 Bagaimanakah Yohanes mengetahui apa yang harus
ditulisnya dalam kelima bukunya yang ada dalam
Perjanjian Baru itu?
a) Roh Allah yang Ku dus itu mengingatkan kepada-

nya apa yang harus ditulis olehnya.
b) Ia mendapat ilham ketika membaca buku-buku

lain tentang Yesus.
c) Isi bukunya dirancangkan oleh suatu panitia.

Cocokkan jawaban saudara.
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FIRMAN HIDUP

Bacalah Yohanes 1:1-18

Ambillah buku Terang Dunia dan bacalah bagian yang
berjudul "Firman yang telah menjadi manusia" pada halam-
an 3. Bagian ini adalah Injil Yohanes, pasall, ayat 1 sampai
dengan 18. Kita menulisnya begini: Yohanes 1:1-18.

Ayat-ayat ini penting sekali, karena memberitahukan
kepada kita siapa sebenarnya Yesus itu dan apa sebabnya Ia
datang ke dunia ini. Ayat-ayat ini adalah kata pendahuluan
yang ditulis oleh Yohanes untuk bukunya. Ayat-ayat selan-
jutnya dari Injil Yohanes menerangkan kebenaran-kebenaran
yang terdapat dalam ayat-ayat yang mula-mula ini.

"'- \ \ , I 1//'" ///--Firman yang Kekal

Baca ulang Yohanes 1: 1-3
<;
<,

Dengan perkataan kita memberitahukan apa yang kita
pikirkan kepada orang lain. Allah memberitahukan apa
yang dipikirkanNya kepada kita dengan memakai dua cara:
melalui FirmanNya yang tertulis, yaitu Alkitab, dan melalui
AnakNya, Yesus, yang datang ke dunia untuk memberita-
hukan kepada kita tentang Allah. Yesus adalah Firman
Allah yang hidup. Dalam semua ayat ini Yohanes menulis
tentang Yesus, Firman yang hidup itu. Ayat 14 mengatakan
bahwa Firman itu menjadi manusia. Yesus dinamakan Fir-
man, sebab Allah berbicara kepada kita melalui Dia.

"Allah . . . pada zaman akhir ini . . . berbicara kepada
kita dengan perantaraan AnakNya." (Ibrani 1: 1).
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Dari Yohanes 1:1-3 kita mengetahui bahwa Yesus ada

bersama-sama Allah dari mulanya. Yesus adalah Allah. Ini
tidak berarti bahwa ada dua Allah. Allah hanyalah satu,
tetapi Ia adalah suatu trinitas (tritunggal)-tiga oknum di
dalam satu. Allah adalah Sang Bapa, Sang Anak dan Sang
Roh Kudus. Masing-masing dari ketiga oknum ini mempu-
nyai pekerjaanNya yang khusus. Mereka selalu bekerja ber-
sama-sama.

Allah Bapa, Yesus Anak Allah, dan Roh Kudus ada sejak
kekal. Mereka adalah kekal, tanpa permulaan atau kesudah-
an. Yesus dilahirkan di dunia dan dinamakan Anak Allah,
tetapi sebelum peristiwa kelahiran itu Ia selalu tinggal di
dalam surga.

Ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh
Dia, yaitu oleh Yesus. Kita membaca tentang hal ini di ba-
gian lain di Alkitab.

"Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di sorga dan yang ada di burni." (Kolose 1:16).
Yesus Kristus memberi hidup kepada segala sesuatu yang

kita lihat di dunia ini. Yesus juga memberi hidup yang kekal
kepada orang-orang yang bertobat dari dosa mereka dan per-
caya padaNya sebagai Juruselamat pribadi.

"Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barang-
siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup."
(I Yohanes 5:12).

~
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.
1 Yesus disebut "Firman" sebab:

a) Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan
Dia.

b) Ia memberitakan Injil.
c) Kita membaca tentang Dia dalam sebuah buku.
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8 Bilakah hidup Yesus dimulai?

a) Ketika Ia lahir sebagai seorang bayi di Betlehem.
b) HidupNya tidak ada permulaannya; Ia kekal.
c) Ketika Allah menciptakan bumi ini.

9 Hidup yang bagaimanakah yang diberikan oleh Yesus?
a) Hidup jasmani kepada segala sesuatu yang ada da-

lam dunia; segala sesuatu dijadikan olehNya.
b) Hidup kekal kepada orang-orangyang percaya pada-

Nya.
c) Hidup jasmani maupun hidup kekal; Ia mencipta-

kan dunia ini dan menyelamatkan orang-orang yang
percaya padaNya.

17

Baca ulang Yohanes 1:4-13..
Ayat 4 memberitahukan bahwa hidup Yesus membawa

terang kepada manusia. Justru sebagaimana terang menun-
jukkan di mana kita harus berjalan, demikianpun Yesus me-
nunjukkan bagaimana kita harus hidup. Ia menunjukkan
jalan ke surga kepada kita.

Cocokkan jawaban saudara.

Terang dan Hidup

Banyak orang tidak mau menerima Yesus. Mereka lebih
suka berjalan dalam kegelapan pada jalan-jalan yang dipilih
oleh mereka sendiri. Tetapi kepada orang-orang yang mene-
rima Yesus sebagai Juruselamat pribadi diberi hak menjadi
anak-anak Allah.

Walaupun kita diciptakan oleh Allah, itu tidak berarti
kita adalah anak-anak Allah. Kita sekalian telah bersalah
dan pada dasarnya kita memang orang berdosa. Dosa kita
memisahkan kita dari Allah. Tetapi bila kita menerima Yesus
sebagaiJuruselamat, Ia melenyapkan dosa kita serta memberi
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perangai yang baru kepada kita. Ia mengubahkan kita, supa-
ya kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Perubahan
yang besar ini disebut kelahiran baru. Melalui kelahiran baru
itu Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anakNya.

Kita menjadi anak Allah, bukannya karena sesuatu yang
kita lakukan untuk diri kita, melainkan karena kita dilahir-
kan dari Allah. Kita tidak menjadi anak Allah karena kela-
hiran yang jasmani. Mungkin saudara berkata, "Saya dilahir-
kan sebagai seorang Kristen. Ibu bapa saya orang Kristen."
Meskipun ibu bapa saudara adalah orang Kristen. hal itu
tidak menjadikan saudara orang Kristen'. Saudara hanya
menjadi orang Kristen bila saudara dilahirkan dari Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

10 Yesus disebut "Terang" karena
a) Ia membawa lampu untuk menunjukkan jalan kita.
b) Ia mengajar bagaimana kita harus hidup dan menun-

jukkan jalan ke surga kepada kita.

11 Siapakah yang berhak disebut anak Allah?
a) Hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Juru-

selamat pribadi.
b) Semua orang sebab semuanya diciptakan oleh

Allah.
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12 Bagaimanakah kita menjadi anak Allah?

a) Bila dilahirkan oleh orang tua Kristen yang hidup
bagi Allah.

b) Bila dilahirkan dalam suatu negara Kristen di mana
ada banyak gereja.

c) Bila dilahirkan dari Allah yakni bila kita menerima
Yesus sebagai Juruselamat.

Cocokkan jawaban saudara.

Firman itu Menjadi Manusia

Baca ulang Yohanes 1:14-18

Inilah peristiwa terbesar yang pemah terjadi dalam seja-
rah dunia: Allah menjadi manusia. KasihNya kepada kita
begitu besar sampai Ia datang untuk menanggung hukuman
kita, mati bagi dosa kita.

Tetapi sebagai Allah, Yesus tidak dapat mati. Ia harus
mempunyai tubuh manusia agar Ia dapat mati ganti kita.
Karenanya Yesus lahir di Betlehem sebagai seorang bayi.
Anak Allah menjadi manusia agar Ia dapat menjadikan manu-
sia anak-anak Allah.

Allah memberi hukum itu dengan perantaraan Musa
untuk memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Kita
tidak dapat melaksanakan semua hukum Allah. Hukum-
hukum itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita memer-
lukan seorang Juruselamat. Juruselamat itulah Yesus. Di
dalam Dia kita menerima kasih karunia Allah yaitu keam-
punan Allah atas segala dosa kita dan sehagai anakNya kita
mempunyai hidup baru yang indah, yang penuh dengan
berkat.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

13 Mengapa Yesus menjadi manusia?
a) Supaya Ia dapat mati untuk menyelamatkan kita

dari dosa kita.
b) Supaya Ia dapat mengajar kita.
C) Supaya Ia dapat mengenal kita.

BERITA YOHANES PEMBAPTIS

Bacalah Yohanes 1:19-28

Bacalah kembali ayat 6 sampai dengan 10 dan ayat 15.
Ayat-ayat ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis,
utusan Allah. Ia bukanlah Yohanes yang menjadi murid
Yesus.

Orang datang berduyun-duyun hendak mendengar Y0-

hanes berkhotbah. Ada orang yang berpikir bahwa mungkin
dialah Mesias atau Kristus, Juruselamat yang dijanjikan oleh
Allah. Yohanes memberitahukan kepada mereka bahwa ia
hanya seorang utusan Allah yang diutus untuk memberita-
hukan mereka agar siap sedia untuk menerima Mesias. Ia
menyuruh mereka bertobat dan meninggalkan dosa. Bila
mereka berbuat demikian, ia membaptis mereka.

Pada zaman Alkitab, bila seorang raja membuat perja-
lanan, maka ia mengutus seorang untuk berjalan lebih dahulu
daripadanya. Orang ini memberitahu semua orang bahwa
raja hampir datang. Inilah yang diperbuat Yohanes bagi
Yesus.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

14 Apakah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis?
a) Ia menulis Kabar Baik.
b) Ia memberitahu orang-orang bahwa Mesias sudah

datang.
c) Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias.

ANAK DOMBA ALLAH

Bacalah Yohanes 1:29-34

Sejak kecil Yohanes Pembaptis telah kenal Yesus. Ibu
Yohanes adalah saudara sepupu ibu Yesus. Akan tetapi
Yohanes tidak mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu sam-
pai Allah menyatakan hal itu kepadanya. Allah menunjuk-
kan kepada Yohanes bahwa Yesus adalah Mesias yaitu kor-
ban karena orang berdosa, Dia yang akan membaptis dengan
Roh Kudus, yaitu Anak Allah.

Banyak orang sama seperti Yohanes. Mereka berpikir
Yesus hanya sebagai seorang yang baik. Kita sekalian perlu
menemui Dia secara pribadi dan lebih mengenal Dia. Pela-
jaran-pelajaran ini akan menolong saudara untuk lebih me-
ngenal Yesus.

Yesus disebut Anak Domba Allah karena anak domba
dipakai sebagai korban karena dosa. Mereka yang telah
berbuat dosa dan patut mati dapat memohon supaya Allah
menerima kematian seekor anak domba ganti mereka. Yesus
adalah Anak Domba yang diutus oleh Allah untuk mati ganti
kita dan menghapuskan dosa kita.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

15 Dalam hal apakah Yesus menjadi Anak Domba Allah?
a) Dalam hal lemah lembutNya seperti anak domba.
b) Dalam hal Ia menjadi korban karena dosa.

MURID·MURID YESUS YANG PERTAMA

Bacalah Yohanes 1:35-42

Dua dari para murid (pengikut) Yohanes pergi bersama
Yesus. Yang seorang bernama Andreas; yang lain tidak
disebutkan namanya. Mungkin ia adalah Yohanes, penulis
Injil yang saudara pelajari.

Andreas pergi mendapatkan saudaranya Simon, yang
juga bernama Petrus. Andreas mengatakan bahwa ia percaya
Yesus adalah Mesias. Mesias berarti "Kristus" atau "Yang
Diurapi".
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

16 Sebutlah nama murid-murid Yesus yang pertama.
a) Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
b) Maria, Yusuf, Natanael.
c) Andreas, Petrus dan mungkin Yohanes.

YESUS MEMANGGIL FILIPUS DAN NATANAEL

Bacalah Yohanes 1 :43-51

f'<?/~-~-----=.~-
Filipus memberi teladan yang baik bagi kita. Ia menceri-

takan tentang Yesus kepada Natanael. Mula-mula Natanael
tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada orang
yang mula-mula tidak mau percaya apa yang kita katakan
tentang Yesus. Filipus berkata, "Mari dan lihatlah!"

Ketika Natanael pergi untuk melihat sendiri, maka yakin-
lah ia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Barangsiapa yang
dengan tulus hati datang dan berdoa kepada Yesus dapat
mengetahui siapakah sebenarnya Yesus. Yesus akan menya-
takan DiriNya.

Di ayat 51 Yesus menamakan diriNya Anak Manusia.
Nama ini dipakai tiga belas kali di Injil Yohanes. Nama itu
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mengingatkan kita bahwa Anak Allah meninggalkan takhta-
Nya di surga dan menjadi manusia. TubuhNya sama seperti
tubuh kita. Ia mengerti persoalan-persoalan kita. Ia juga
telah dicobai tetapi Ia tidak berbuat dosa. Ia selalu melaku-
kan kehendak Allah. Sebagai Anak Manusia, Yesus menun-
jukkan kepada kita keadaan yang sempurna yang dapat dica-
pai manusia dengan pertolongan Allah. Dan sebagai Anak
Manusia Ia mewakili sekalian manusia di hadapan Allah. Ia
mati sebagai pengganti semua manusia.

Yohanes memulaikan Kabar Baiknya dengan mencerita-
kan kepada kita siapa Yesus itu. Dalam pasal pertama ini ia
memakai nama- nama ini bagi Yesus: Firman, Yesus, Anak
Domba Allah, Mesias, Kristus, Rabi (Guru), Anak Allah,
Raja Israel, dan Anak Manusia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17 Carilah dalam buku Terang Dunia, nama-nama yang
dipakai untuk Yesus dalam pasal pertama dan garis-
bawahilah tiap-tiap nama itu.

18 Carilah dan hafalkanlah ayat yang paling saudara sukai
di pasal ini.

19 Berterima kasihlah kepada Yesus sebab Ia telah datang
untuk mati bagi dosa saudara. Mohonlah agar Ia ber-
bicara kepada saudara dan memperkenankan saudara
lebih mengenal Dia.

20 Berdoalah untuk sekalian orang yang mempelajari
kursus ini supaya mereka dapat lebih mengenal Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehinggasaudara tidak akan melihat
jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah nomor
yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak meli-
hat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

9 c) Hidup jasmani maupun hidup kekal; Ia menciptakan
dunia ini dan menyelamatkan orang-orang yang per-
caya padaNya.

1 b) Seorang nelayan yang menjadi sahabat Yesus yang
paling akrab.

10 b) Ia mengajar kita bagaimana kita harus hidup dan
menunjukkan jalan ke surga kepada kita.

2 e) Tiga setengah tahun.

11 a) Hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Juruse-
lamat pribadi.

3 a) Kabar baik.

12 e) Bila dilahirkan dari Allah yakni bila kita menerima
Yesus sebagai Juruselamat.

4 a) Dari Yesus.

13 a) Supaya Ia dapat mati untuk menyelamatkan kita dari
dosa kita.

5 b) Ketika usianya sudah lanjut, yakni setelah ia mengajar
banyak orang tentang Yesus.
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14 b) Ia memberitahu orang-orang bahwa Mesias sudah da-
tang.

6 a) Roh Allah yang Kudus itu mengingatkan kepadanya
apa yang harus ditulis olehnya.

15 b) Ia adalah korban karena dosa.

7 a) Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Dia.

16 c) Andreas, Petrus dan mungkin Yohanes.

8 b) HidupNya tidak ada permulaannya; Ia kekal.
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'Yohanes 2

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perkawinan di Kana
Yesus Mengunjungi Bait Allah
Yesus Mengetahui Isi Hati Semua Manusia

PERKAWINAN DI KANA

Bacalah Yohanes 2:1-12

Yesus, ibuNya dan murid-muridNya pergi ke suatu pesta
perkawinan. Menurut kebiasaan di daerah itu, pada pesta
perkawinan selalu disajikan air anggur. Sebelum pesta itu
berakhir, air anggurnya sudah habis.
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---

Yesus selalu sedia untuk menolong orang. Maria, ibu-
Nya, meminta Yesus berbuat sesuatu agar kedua mempelai
itu tidak akan merasa malu pada pesta perkawinan mereka.
Keperluan itu tidak dapat dipenuhi begitu saja. Mereka
memerlukan kuasa Allah; suatu mujizat harus diadakan
untuk memenuhi kebutuhan ini. Maria tidak berhak untuk
meminta Yesus mengadakan suatu mujizat. Hanya Allah,
BapaNya, mempunyai hak itu.

Yesus belum mempunyai kepastian apakah telah tiba
saatnya bagi Dia untuk mulai mengadakan mujizat. Tetapi
rupanya Allah memberitahu Dia bahwa saatnya telah tiba.
Ia mengubah air menjadi anggur dan memenuhi keperluan
itu. Anak Allah dapat melakukan segalasesuatu.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Apakah mujizat Yesus yang pertama?
a) Ia menyembuhkan seorang buta.
b) Ia mengubah air menjadi anggur.
e) Ia mentahirkan seorang kusta.

YESUS MENGUNJUNGI BAIT ALLAH

Bacalah Yohanes 2:13-22

Tiap tahun umat Anah pergi ke rumahNya di Yerusalem
untuk merayakan Paskah. Mereka mempersembahkan anak
domba sebagai peringatan akan anak domba Paskah yang
dahulu telah menyelamatkan bangsa mereka dari kematian.
Ketika malaikat kematian akan menjalani tanah' itu, Allah
memberitahukan umatNya apa yang harus dilakukan. Tiap
keluarga telah membunuh seekor anak domba dan membu-
buh darahnya pada jenang pintu rumah mereka. Malaikat
kematian melewati tiap rumah yang di tandai oleh darah anak
domba. Dan setiap rumah yang tidak mempunyai tanda

darah, anak illun~gnYama:~muanya ini menggambarkan ba-

gaimana Yesus, Anak Domba Al-
lah, akan menyelamatkan manusia
dari kematian yang kekal. Pera-
yaan Paskah itu adalah semacam
penyembahan yang penting sekali
kepada Allah.
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Tiap-tiap orang seharusnya menunjukkan sikap yang

penuh hormat dan penyembahan di dalam Rumah Allah.
Sebaliknya, ada pedagang-pedagang yang merusak suasana
penyembahan itu. Yesus mengusir mereka, karena mereka
mempergunakan upacara agama itu sebagai kesempatan
untuk berdagang.

Yesus tidak mau mengadakan mujizat, hanya untuk
menunjukkan kepada orang banyak siapa Dia itu. Segala
mujizatNya dilakukan untuk menolong orang. Tetapi Ia
mengatakan mujizat yang terbesar itu, yang akan membuk-
tikan bahwa Ia adalah Anak Allah. Ia berbicara tentang
tubuhNya sebagai Rumah Allah sebab Allah tinggal di
dalam Dia. Orang-orang akan membinasakan tubuhNya.
Kemudian hari mereka akan membunuh tubuhNya di Yeru-
salem, tetapi dalam tiga hari Ia akan bangkit lagi dari kubur.
Akan tetapi orang banyak itu tidak mengerti apa yang di-
maksudkanNya.

~
2

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diperbuat Yesus di Bait Allah di Yeru-
salem?
a) Ia mengusir para pedagang dan penukar uang.
b) Ia mempersembahkan korban.
c) Ia merombak Bait Allah dan membangunnya pula.

3 Pelajaran apakah yang diberi oleh Yesus sementara
Ia di Bait Allah?
a) Bahwa Bait Allah adalah tempat berjualan.
b) Bahwa Ia akan merusakkan Bait Allah itu dan

membangunnya pula dalam tiga hari.
c) Bahwa tubuhNya adalah Bait Allah. Ia akan mati

dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit dari kubur.
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YESUS MENGETAHUI ISI HATI SEMUA MANUSIA

Bacalah Yohanes 2:23-25

Kita mempelajari kursus ini agar kua dapat mengecu
siapa sebenarnya Yesus itu dan apa yang dapat dilakukan-
Nya untuk kita Banyak orang di Yerusalem percaya Yesus,
ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakanNya.
Marilah kita percaya apa yang diajarkan Alkitab tentang
Yesus.

Banyak orang berkata bahwa mereka percaya Yesus
tetapi perbuatan mereka tidak membuktikannya. Apabila
kita percaya bahwa Yesus adalah Firman, kita akan percaya
pengajaranNya. Jika kita percaya bahwa hidupNya adalah
terang kita. kita akan ikut ke mana Ia memimpin kita. Jika
kita percaya bahwa Ia adalah Anak Domba Allah, kita akan
menerima Dia sebagai korban karena dosa kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Hafalkan Yohanes 2:25.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehingga saudara tidak akan meli-
hat jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah
nomor yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

1 b) Ia mengubah air menjadi anggur.

3 c) Bahwa tubuhNya adalah Bait Allah. Ia akan mati
dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit dari kubur.

2 a) Ia mengusir para pedagang dan penukar uang.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ..•

Yesus dan Nikodemus
Kelahiran Baru
Pandangan yang Mendatangkan Hidup

Yesus dan Yohanes
Dia yang Datang dari Surga

YESUS DAN NIKODEMUS

Bacalah Yohanes 3:1-21

Kelahiran Baru

Baca ulang Yohanes 3:1-13

Nikodemus adalah guru dan pemimpin agama. Ia ber-
pendidikan tinggi dan hidupnya baik. Ia berpikir bahwa
perbuatan baik yang dibuatnya itu akan berkenan kepada
Allah hingga ia dapat masuk surga. Yesus berkata kepada-
nya, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat kerajaan Allah".
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Yesus menerangkan bahwa ada dua macam hidup: hidup
jasmani yang ada dalam tubuh, dan hidup rohani. Kita
dilahirkan dengan memiliki hidup jasmani, tetapi dari Roh
Allah kita menerima hidup rohani. Kita telah mengetahui
dari Yohanes 1:12 bahwa kita menerima perangai yang baru
ini yaitu dilahirkan kembali, bila kita menerima Yesus Kris-
tus sebagai Juruselamat kita. Allah menjadi Bapa kita. Kita
dilahirkan dari Allah dan menjadi anak Allah.

"Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang." (II Korintus 5:17).

35
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Yesus berkata bahwa kelahiran baru ini adalah "dari air
dan Roh". Alkitab sering memakai kata-kata kiasan-kata-
kata yang mempunyai arti yang berlainan dari arti kata
yang sebenamya. Di sini "air" berarti pembasuhan dosa.
Inilah suatu bagian dari keselama tan kita.

"Dia telah menyelamatkan kita ... oleh permandian
kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerja-
kan oleh Roh Kudus." (Titus 3:5).

"Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah
Kukatakan kepadamu." (Yohanes 15:3).

Pembasuhan rohani datang dari mendengar dan mentaati
Firman Allah. Ketika Yesus berbicara tentang hal dilahirkan
kembali dari air, kita percaya bahwa yang dimaksudkanNya
ialah bahwa kita dilahirkan kembali oleh mendengar dan
mempercayai Firman Allah.

~

1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diberitahukan Yesus kepada Nikodemus?
a) Perbuatan baik yang dilakukannya itu akan mem-

bawa dia ke surga.
b) Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak

dapat melihat Kerajaan Allah.

2 Kelahiran baru adalah
a) dilahirkan dari Allah dengan jalan percaya pada

Yesus dan menerima Dia sebagai Juruselamat.
b) mati dan lahir kembali ke dunia menjadi orang

lain.
c) dibaptis dalam air.
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Pandangan yang Mendatangkan Hidup

Baca ulang Yohanes 3:14-21

Sekali peristiwa umat Allah berbuat dosa dan sebagai
hukuman mereka dipagut oleh ular. Allah mengasihi mereka
dan menyuruh Musa meninggikan seekor ular tembaga, supa-
ya semua orang dapat melihatnya. Siapapun yang meman-
dang ular tembaga itu akan disembuhkan. Mereka yang
tidak mau melihat akan mati.

Semua orang di dunia tidak mematuhi Allah dan telah
ditentukan harus mati. Tetapi Allah mengasihi kita. Ia
membuktikan kasihNya dengan mengutus AnakNya untuk
mati ganti kita. Yesus. ditinggikan di atas sebuah salib sama
seperti ular tembaga itu. Tiap-tiap orang yang memandang
kepadaNya yaitu percaya padaNya, disembuhkan dari pa-
gutan ular dosa. Mereka yang tidak mau percaya padaNya
harus mati dalam dosa mereka. Tetapi mereka yang meman-
dangNya menerima hidup kekal.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkanlah Yohanes 3:16. Inilah ayat Alkitab yang
paling disukai banyak orang.

4 Apakah bukti yang terbesar bahwa Allah mengasihi
kita?
a) Ia memberi AnakNya untuk menyelamatkan kita.
b) Ia memberi hidup kepada kita.
c) Ia menjawab doa kita.
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YESUS DAN YOHANES

Bacalah Yohanes 3: 22-30

Jl:

Orang banyak yang dahulu pergi untuk mendengar
Yohanes Pembaptis, kini pergi untuk mendengar Yesus.
Banyak murid Yohanes telah meninggalkan dia dan mengikut
Yesus. Tetapi Yohanes tidak bersusah hati akan hal ini.
Allah telah mengutus dia untuk memberi kesaksian tentang
Yesus. Karena itu ia senang bahwa mereka meninggalkan
dia untuk mengikut Yesus.

Sikap dan perkataan Yohanes menunjukkan bahwa ia
seorang yang baik budi dan tidak mementingkan diri. Per-
kataannya itu merupakan semboyan yang baik bagi kita.
Bukan Yohanes melainkan Yesuslah yang sungguh-sungguh
penting dalam hidup Yohanes.

Ia harus makin besar; tetaoi aku harus makin kecil.
Yohanes 3: 30.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Hafalkanlah Yohanes 3:30.

6 Berdoalah agar setiap hari Yesus boleh menjadi sema-
kin penting dalam hidup saudara.
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DIA YANG DATANG DARI SURGA

Bacalah Yohanes 3:31-36

Yohanes, penulis Kabar Baik itu, memberitahukan kepa-
da kita dalam ayat-ayat ini bahwa Yesus adalah Dia yang
datang dari surga. Ia lebih mulia dari siapapun di bumi ini
atau dari semua orang yang ada di bumi. Ia penuh dengan
Roh Allah. Allah mencintai Dia dan telah memberi kepada-
Nya kuasa di atas segala sesuatu.

"Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup
yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia
tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap
ada di atasnya." (Yohanes 3:36).

Banyak ayat dalam pasal ini berbicara tentang hidup
kekal. Hidup kekal tidak berarti hidup terus-menerus di
dunia ini. Hidup kekal adalah hidup Allah yang tak kunjung
berakhir, hidup yang ada pada Yesus. Walaupun Yesus mati
di salib, hidupNya tidak berakhir. Ia bangkit dari kubur dan
Ia hidup selama-lamanya.

Jikalau kita percaya pada Yesus, kita mempunyai hidup
kekal. Tubuh kita boleh mati, tetapi bila tubuh kita mati,
roh kita akan pergi kepada Allah dan akan tinggal beserta
Dia selama-lamanya. Justru sebagaimana tubuh Yesus di-
bangkitkan dari antara orang mati, sedemikian pula tubuh
orang-orang yang percaya padaNya sekali kelak akan dibang-
kitkan dari antara orang mati untuk menikmati hidup yang
kekal.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Apa yang akan terjadi, jikalau kita tidak menerima
keselamatan di dalam Yesus yang ditawarkan oleh
Allah kepada kita?
a) Kita akan diselamatkan dengan jalan dibaptis dalam

air.
b) Kita akan diselamatkan sesudah kita mati.
c) Kita tidak akan diselamatkan.

8 Apa yang akan terjadi jikalau kita menerima keselamat-
an di dalam Yesus yang telah disediakan oleh Allah?
a) Tubuh kita tidak akan mati.
b) Mungkin tubuh kita mati, tetapi kita akan pergi

untuk hidup beserta Allah selama-lamanya.
c) Tubuh kita tidak akan dibangkitkan dari antara

orang mati.

9 Doakanlah setiap sahabat saudara yang tidak percaya
Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehingga saudara tidak akan meli-
hat jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah
nomor yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

4 a) Ia memberi AnakNya untuk menyelamatkan kita.

1 b) Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat Kerajaan Allah.

7 c) Kita tidak akan diselamatkan.

2 a) Dilahirkan dari Allah dengan jalan percaya pada Ye-
sus dan menerima Dia sebagai Juruselamat.

8 b) Mungkin tubuh kita mati, tetapi kita akan pergi un-
tuk hidup beserta Allah selama-lamanya.
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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.
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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.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Penyembuhan di Kolam Betesda
Kekuasaan Anak Allah
Saksi-Saksi Bagi Yesus

PENYEMBUHAN DI KOLAM BETESDA

Bacalah Yohanes 5:1-18

Pasal 5 menceritakan tentang seorang yang sudah 38
tahun lamanya sakit. Di Yerusalem ada sebuah kolam, di
mana orang-orang dapat disembuhkan. Akan tetapi, bila air
kolam itu digoncangkan oleh malaikat, maka hanya orang
yang pertama kali masuk ke dalamnya dialah yang disem-
buhkan. Orang ini selalu terlambat masuk ke kolam itu
hingga sampai saat itu ia belum sembuh. Tetapi Yesus
menyembuhkan dia.
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Beberapa pemimpin agama marah karena Yesus menyem-
buhkan orang ini pada hari Sabat atau hari Sabtu. Bagi
mereka hari Sabat adalah hari ibadat. Menurut kepercayaan
mereka orang tidak boleh bekerja pada hari itu. Pemimpin-
pemimpin ini lebih menghiraukan perihal orang ini memikul
tilamnya pada hari Sabat daripada mujizat ajaib yang mem-
buat dia bisa berjalan. Mereka lebih menghiraukan adat
istiadat mereka daripada orang yang memerlukan perto-
longan.

Memang, satu hari dalam seminggu harus disediakan
untuk beribadat. Akan tetapi, menolong orang yang mem er-
lukanpertolongan selamanya baik. Yesus berkata: "BapaKu
bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga."
Jika Allah tidak bekerja tiap-tiap hari, kita sekalian akan
mati.
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1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa orang sakit yang tidak berdaya ini menunggu
dekat kolam Betesda?
a) Ia ingin minum airnya.
b) Ia ingin disembuhkan.
c) Ia ingin mandi.

2 Mengapa pemimpin-pemimpin agama itu marah?
a) Sebab mereka tidak menerima bayaran untuk

penyembuhan itu.
b) Sebab penyembuhan itu tidak dibuat oleh seorang

dokter.
c) Sebab Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.

3 Bagaimanakah jawaban Yesus kepada pemimpin-pe.
mimpin agama itu?
a) Ia mengatakan kepada mereka bahwa Ia bekerja

karena BapaNya bekerja.
b) Ia mengatakan kepada mereka bahwa menyembuh-

kan orang tidak merupakan kerja.
c) Ia mengatakan bahwa Ia telah mendapat izin dari

Yohanes Pembaptis.

KEKUASAAN ANAK ALLAH

Bacalah Yohanes 5:19-29

Allah memberi kuasa dan hak untuk menyembuhkan
orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa,
bahkan menghakimi dunia ini, kepada AnakNya, yaitu
Yesus. Ayat 24 memberi janji yang indah yaitu sekalian
orang yang mendengar perkataan Yesus dan percaya pada-
Nya tidak akan dihukum karena dosa mereka. Mereka telah
diselamatkan dari dosa mereka dan dari hukuman dosa
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Mereka telah menerima hidup kekal. Mereka tidak perlu
berdiri di hadapan Yesus bila Ia menghakimi dunia ini,
karena mereka telah percaya padaNya sebagai Juruselamat.

~

4 Hafalkanlah Yohanes 5:24.

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Siapakah yang tidak akan dihakimi oleh Yesus karena
dosa mereka?
a) Orang-orang yang telah menjadi anggota gereja.
b) Orang-orang yang tak pemah berbuat sesuatu yang

buruk.
c) Orang-orang yang telah mendengar perkataan Yesus

serta percaya padaN ya dan pada Allah.

SAKSI-SAKSI BAGI YESUS

Bacalah Yohanes 5:30-47

Pasal ini berbicara tentang saksi-saksi bagi Yesus. Seo-
rang atau sesuatu yang menceritakan tentang Dia dan mem-
buktikan siapa Dia itu adalah saksi bagi Yesus. Semua saksi
dalam pasal ini memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak
Allah.

Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari saksi-saksi itu
(ayat 33). Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus memberi
kesaksian tentang Dia (ayat 36), serta membuktikan bahwa
Dialah Anak Allah. Bapa juga memberi kesaksian (ayat 37).
Firman Allah yang tertulis juga menjadi saksi (ayat 39).
Yesus bukanlah manusia biasa. Ia telah diutus oleh Bapa
untuk memberi keselamatan dan hidup yang kekal.
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Cocokkan Jawaban Saudara

2 c) Sebab Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.

1 b) Ia ingin disembuhkan.

5 c) Orang-orang yang telah mendengar perkataan Yesus
serta percaya padaN ya dan pada Allah.

3 a) Ia mengatakan kepada mereka bahwa Ia bekerja ka-
rena BapaNya bekerja.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Memberi Makan Lima Ribu Orang
Yesus Berjalan di atas Air
Orang Banyak Mencari Yesus
Yesus, Roti Hidup
Perkataan Hidup yang Kekal

YESUS MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG

Bacalah Yohanes 6:1-15

Matius, seorang lain dari murid-murid Yesus, memberi-
tahukan lebih banyak tentang mujizat ini. Yesus dan
murid-muridNya telah pergi ke suatu tempat yang sunyi
untuk menghindarkan diri dari orang banyak. Tetapi orang
banyak itu mengikut Dia, sambil membawa orang-orang
sakit supaya Ia menyembuhkan mereka. Dan Yesus me-
nyembuhkan orang-orang sakit itu. Yesus menaruh belas
kasihan akan orang banyak itu. Hari sudah menjelang
malam. Semua orang merasa lapar dan tidak ada tempat di
mana mereka dapat membeli makanan.
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Melalui perbuatan selanjutnya Yesus mengajar banyak
hal kepada kita. Ia memperlihatkan kepada kita bahwa
Allah menaruh perhatian pada kita dan pada keperluan kita.
Kemudian Ia menunjukkan bahwa Ia dapat memenuhi segala
keperluan kita.

Roti yang dimaksudkan di sini adalah roti yang kecil
bundar. Lima roti dan dua ekor ikan kecil cukup untuk
mengenyangkan seorang anak laki-laki yang lapar. Tetapi
Tuhan meminta roti dan ikan itu. Anak itu memberikan
semua kepadaNya. Dengan berkat Yesus makanan itu
menjadi cukup untuk lima ribu orang laki-laki yang makan
sebanyak yang mereka kehendaki. Dan anak laki-laki itu
tidak perlu menahan laparnya. Ia juga makan sepuas-puas-
nya. Kita sama sekali tidak rugi bila memberi apa yang ada
pada kita kepada Allah. Ia selalu memberi kembali lebih
banyak daripada yang kita berikan kepadaNya.

Setelah Yesus mengucap syukur kepada Allah bagi apa
yang ada padaNya, barulah makanan itu diperbanyak. Pada
waktu kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang
diberikanNya kepada kita, maka Ia mencukupkannya untuk
memenuhi keperluan kita.
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Murid-murid juga menolong dalam mujizat ini. Pada
waktu mereka menerima makanan yang telah dipecah-
pecahkan dari tangan Yesus, maka makanan itu bertambah
banyak untuk memenuhi keperluan itu. Adakalanya Firman
Allah disebut sebagai roti dan daging. Pada waktu kita
memberitakan FirmanNya kepada orang lain, Allah mem-
berkatinya hingga Firman itu memuaskan jiwa-jiwa yang
lapar.

Yesus selalu melakukan segala sesuatu dalam cara yang
teratur. Ia mengorganisir semuanya supaya rombongan yang
besar itu dapat diberi makan tanpa kekacauan. Kemudian Ia
menyuruh murid-murid mengumpulkan sisanya. Hal itu
mengajar kita supaya kita jangan boros.

Perasaan orang banyak itu berkobar-kobar karena muji-
zat ini. Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah kepada me-
reka akan menjadi seorang nabi seperti Musa. Musa telah
berdoa dan Allah telah memberi makanan yang disebut
manna kepada orang banyak di padang gurun.
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Dengan suatu mujizat Yesus juga memberi makan beribu-
ribu orang di padang gurun. Pasti Ialah Nabi itu, Mesias,
Mereka ingin menjadikan Dia Raja.

Tetapi Yesus tidak datang untuk meruntuhkan pemerin-
tahan Rum dan menjadi penguasa negeriNya. Ia datang
untuk membinasakan kuasa dosa di dalam hati orang yang
ingin hidup benar. Ia akan menjadi Tuhan dan Raja dalam
kehidupan banyak orang, tetapi kerajaanNya itu bersifat
rohani, bukan bersifat politik. Orang banyak itu tidak
mengerti hal ini, karena itu Ia harus meninggalkan mereka.,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah saudara berterima kasih kepada Allah atas
makanan saudara sebelum makan? Apakah
mulai dari sekarang saudara akan berbuat demiki-
an? .

2 Mujizat apakah yang diadakan oleh Yesus dengan lima
roti dan dua ekor ikan kepunyaan anak itu?
a) Ia membuat cukup makanan untuk dimakan oleh

12 murid itu.
b) Ia mengisi 12 keranjang penuh dengan makanan.
e) Ia membuat makanan itu cukup untuk 5000 orang

laki-laki.

3 Apakah yang hendak dibuat oleh orang banyak itu
sesudah Yesus memberi makan pada mereka?
a) Bertobat dari dosa mereka dan diselamatkan.
b) Menjadikan Yesus raja atas negeri mereka.
c) Menerima Yesus sebagai pemerintah rohani mereka.
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YESUS BERJALAN DI ATAS AIR

Bacalah Yohanes 6:16-21
Murid-murid kembali dengan menyeberang Danau Gali-

lea. Ketika angin ribut hendak menenggelamkan perahu
mereka, mereka menjadi takut. Yesus berjalan di atas air
dan naik perahu itu untuk menyelamatkan mereka. Siapa
dapat berjalan di atas air atau menzhentikan angin ribut?
Dapatkah orang biasa melakukannya? Yesus dapat melaku-
kan apapun karena Ia adalah Anak Allah.

Kehadiran Yesus dalam perahu itu sama halnya seperti
kehadiranNya dalam hidup kita. Bersama Dia kita aman di
tengah-tengah taufan kesukaran. Ia melenyapkan ketakutan
dan memberi damai kepada kita. Daud, seorang penggubah
nyanyian pada zaman Alkitab, menulis:

"Orang yang tertindas ini berseru, dan TUHAN men-
dengar; Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya."
(Mazmur 34:7).

~ .~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Pernahkah Tuhan melenyapkan ketakutan saudara,
memberi damai kepada saudara dan melepaskan saudara
dari kesukaran? .. " Bersyukurlah kepadaNya atas
segala hal itu .

•
ORANG BANYAK MENCARI YESUS

Bacalah Yohanes 6:22-24
Yesus sangat terkenal. Orang banyak berbondong-

bondong mengikut Dia ke manapun Dia pergi. Mereka
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berpendapat bahwa orang yang semacam Dialah yang mereka
perlukan sebagai raja mereka. Dengan kuasaNya yang ajaib
Ia dapat menyembuhkan segala orang sakit. Ia akan mem-
beri makan kepada mereka dan mereka tidak usah bekerja!

Pada waktu itu Yesus tinggal di kota Kapernaum, di
pantai barat Danau Galilea. Orang banyak yang ingin men-
jadikan Dia pemimpin mereka dalam suatu gerakan revolu-
sioner telah mengikut Dia ke situ. Tetapi Yesus tidak mau
menerima tawaran mereka. Kemudian hari musuh-musuh
Yesus menuduh Dia hendak menimbulkan revolusi, tetapi
semua rakyat mengetahui. bahwa tuduhan itu tidak beralasan
sama sekali.

~
5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Di manakah tempat tinggal Yesus pada waktu itu?
a) Di Kapemaum di tepi Lautan Tengah.
b) Di Kapernaum di tepi Danau Galilea.
e) Di Nazaret.

YESUS, ROTI HIDUP

Bacalah Yohanes 6: 25-59

Yesus mengajar bahwa Allah menghendaki supaya orang-
orang percaya padaNya.

"Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendak-
lah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."
(Yohanes 6:29).
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Ada orang yang marah ketika Yesus berkata bahwa

mereka harus makan dagingNya dan minum darahNya. Ini-
lah suatu contoh lain dari kata kiasan. Yesus maksudkan
bahwa orang-orang itu harus menerima Dia ke dalam hidup-
nya sama seperti mereka menerima makanan ke dalam
tubuhnya. Makanan memberi mereka hidup jasmani. Ia
akan memberi mereka hidup yang kekal.

Beberapa waktu kemudian Yesus memberi murid-murid-
Nya roti dan anggur, serta berkata kepada mereka bahwa
roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darahNya. Ia
minta mereka mengingat kematianNya bagi mereka, setiap
kali mereka makan roti dan anggur itu bersama-sama. Karena
itu dewasa ini kita mengadakan Perjamuan Tuhan atau Per-
jamuan Kudus. Ikut serta dalam Perjamuan Kudus tidak
menyelamatkan seorangpun. Sebenarnya, Alkitab memperi-
ngatkan kita terhadap hal makan dan minum Perjamuan
Kudus, jika kita belum diselamatkan dari dosa kita.~.

~ Yang Harus Saudara Kerjakan
6 Hafalkanlah Yohanes 6:29.
7 Garisbawahilah ayat yang paling saudara sukai dalam

bagian ini.
8 Apakah maksud Yesus ketika Ia berkata, "Jikalau

kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum
darahNya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri-
mu"?
a) Orang banyak itu harus benar-benar makan daging-

Nya.
b) Orang banyak itu harus betul-betul minum darah-

Nya.
c) Orang banyak itu harus menerima Dia dalam hidup

mereka sama seperti mereka menerima makanan
bila mereka makan.
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9 Apakah maksud dari Perjamuan Kudus?

a) Yaitu menyelamatkan kita dari dosa.
b) Yaitu menunjukkan bahwa kita adalah anggota

gereja.
c) Yaitu melambangkan tubuh dan darah Yesus;

orang-orang percaya mengadakan Perjamuan Kudus
untuk mengingat kematian Yesus.

PERKATAAN HIDUP YANG KEKAL

Bacalah Yohanes 6: 60-71
Dari orang-orang yang mulai mengikut Yesus dewasa ini,

ada yang menjadi tersinggung dan meninggalkan Dia. Yesus
menanyakan murid-murid itu apakah mereka juga mau me-
ninggalkan Dia. Jawab Petrus kepadaNya, "Tuhan, kepada
siapakah kami akan pergi? PerkataanMu adalah perkataan
hidup yang kekal." Adalah penting sekali bahwa kita menger-
ti kebenaran yang terkandung dalam perkataan Petrus.

Untuk memperoleh hidup yang kekal kita harus menge-
nal Yesus, bukan saja mengetahui tentang Dia. Mungkin
saudara mengetahui tentang bapak Presiden kita, tetapi
saudara tidak kenal beliau secara pribadi. Banyak orang tahu
tentang Yesus, tetapi tidak kenal Dia secara pribadi sebagai
Juruselamat mereka.

Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka menge-
nal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan menge-
nal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17: 3.

Apakah saudara kenal Yesus sebagai Juruselamat saudara
sendiri? Jika tidak, maka saudara harus berdoa sekarang,
serta mengaku dosa dan minta Allah menyelamatkan sau-
dara. Pengharapan saudara untuk beroleh keselamatan
seharusnya bukan dalam perbuatan saudara sendiri, melain-
kan dalam apa yang telah diperbuat oleh Yesus bagi saudara.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Hafalkanlah Yohanes 17: 3.

11 Apakah yang dikatakan oleh Petrus?
a) "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perka-

taanMu adalah perkataan hidup yang kekal."
b) "Tuhan, ajaran ini terlalu keras."
c) "Tuhan, bagaimanakah Tuhan dapat memberikan

daging Tuhan untuk kami makan?"

12 Apakah yang harus saudara lakukan supaya beroleh
selamat'!
a) Saudara harus percaya bahwa Yesus mati ganti sau-

dara dan menerima Dia sebagai Juruselamat sauda-
ra.

b) Saudara harus mengenal Yesus dengan jalan men-
dengar sesuatu tentang Dia.

c) Saudara harus mendapat nilai yang baik untuk
kursus tertulis ini.
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Cocokkan Jawaban Saudara

8 e) Orang banyak itu harus menerima Dia dalam hidup
mereka sama seperti mereka menerima makanan bila
mereka makan.

2 e) Ia membuat makanan itu cukup untuk 5000 orang
laki-laki.

9 c) Yaitu melambangkan tubuh dan darah Yesus; orang-
orang percaya mengadakan Perjamuan Kudus untuk
mengingat kematian Yesus.

3 b) Menjadikan Yesus raja atas negeri mereka.

11 a) "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Per-
kataanMu adalah perkataan hidup yang kekal."

5 b) Di Kapemaum di tepi Danau Galilea.

12 a) Saudara harus percaya bahwa Yesus mati ganti sau-
dara dan menerima Dia sebagai Juruselamat saudara.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus dan Saudara-saudaraNya
Yesus pada Pesta Pondok Daun
Mesiaskah Dia?
Penjaga Bait Allah Disuruh Menangkap Yesus
Aliran Air Hidup
Pertentangan di antara Orang Banyak
Ketidakpercayaan Para Pemimpin Yahudi

YESUS DAN SAUDARA-SAUDARANYA

Bacalah Yohanes 7:1-9

Pasal ini menceritakan anggapan dari berbagai-bagai
orang tentang Yesus. Ada yang tidak mau percaya padaNya.
Ada yang dibutakan oleh pikiran mereka sendiri, yang tidak
sesuai dengan ajaran Yesus. Ada yang membenci Dia sebab
Ia mencela perbuatan-perbuatan buruk yang mereka laku-
kan.
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Pada waktu itu saudara-saudara Yesus sendiri tidak per-
caya bahwa Dialah Mesias. Kemudian hari mereka percaya.
Banyak dari musuh-musuh Yesus bertobat sesudah kebang-
kitanNya. Ada orang yang kini memusuhi Injil, tetapi mung-
kin mereka menerima Yesus, bila kita berdoa baginya.
Yesus memberitakan supaya para pengikutNya mengasihi
musuhnya serta mendoakan mereka.

YESUS PADA PESTA PONDOK DAUN

Bacalah Yohanes 7:10-24

Tujuh ayat dalam pasal ini memberitahukan bahwa Yesus
terancam bahaya. Bacalah ayat 1, 13, 19, 25, 30, 32, 44.
Sekalipun ada bahaya, Ia tetap mengajar dan pergi ke suatu
perayaan agama di Yerusalem. Dewasa ini banyak pengikut
Yesus terancam bahaya. Kita harus berdoa supaya Allah
memberi keberanian kepada mereka untuk tetap mengajar,
memberitakan Firman Tuhan, atau bersaksi.
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Pengajaran Yesus mengherankan para pemimpin. Mereka
tahu bahwa Ia tidak mengikuti perguruan tinggi mereka.
Kebenaran-kebenaran yang diajarNya itu berasal dari Allah.

Bacalah ayat 17. Jika kita rela melakukan apa yang
dikehendaki Allah, maka Ia akan memberitahukan kebenar-
an itu kepada kita. Banyak orang yang tidak percaya Injil
mempunyai masalah ini: mereka tidak dapat mengenal
kebenaran itu, karena mereka tidak mau mentaati Allah.
Bahkan orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, telah
bertemu dengan Dia, ketika dengan hati yang tulus mereka
memanjatkan doa ini, "Ya Allah, jika benar-benar ada Allah,
nyatakanlah DiriMu kepadaku. Nyatakanlah kebenaran itu
kepadaku dan aku akan mengikut Engkau."

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Kenaikah saudara pada orang-orang yang membenci
Injil? ..... Doakanlah mereka.

2 Apakah semua kakak-adik saudara percaya pada Yesus?
. . . .. Doakanlah mereka.

Ada orang yang masih mengeluh karena Yesus menyem-
buhkan orang sakit pada hari Sabat. Kadang-kadang keli-
hatan seperti satu hukum melawan hukum yang lain. Yesus
mengajar bahwa apabila hal ini terjadi kita harus mentaati
hukum yang paling penting. Misalnya: Taurat mengatakan
bahwa orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat; Taurat
juga mengatakan bahwa tiap anak laki-laki harus disunat bila
berumur delapan hari. Bila hari yang kedelapan itu jatuh
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pada hari Sabat, maka mereka melanggar hukum Sabat
untuk menggenapi hukum sunat. Yesus mengajar bahwa
hukum kebaikan hati adalah lebih penting dari hukum
Sabat.

~-:;:::::====================================
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Mengapa pengajaran Yesus begitu mulia?
a) Sebab Ia mengikuti perguruan tinggi.
b) Sebab guru-guruNya itu adalah para imam dan

orang Farisi.
c) Sebab ajaranNya berasal dari Allah.

4 Doakanlah teman-teman saudara yang belum diselamat-
kan, supaya Allah akan membuat mereka ingin mening-
galkan dosa sehingga mereka dapat mengerti kebenaran
berita Injil.

5 Doakanlah orang-orang yang terancam bahaya karena
mengikut Yesus.

MESIASKAH DIA?

Bacalah Yohanes 7:25-31

Orang banyak itu heran melihat Yesus mengajar di Bait
Allah karena mereka tahu bahwa pemimpin-pemimpin aga-
ma sedang berusaha membunuh Dia. Tetapi mereka tidak
dapat membunuh Dia sampai tiba saat yang ditentukan
Allah bagi kematianNya. Yesus tahu bahwa Allah telah
mengutus Dia dan bahwa Allah akan menolong Dia menye-
lesaikan pekerjaanNya. Karena itu Ia mengajar terus di Bait
Allah. Sebab Ia berani melakukan apa yang disuruh oleh
Allah, maka lebih banyak orang percaya padaNya dan dise-
lamatkan dari dosa mereka.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Isilah!

6 Apakah yang hendak dilakukan oleh para pemimpin
itu ke atas Yesus? , .

7 Siapakah yang mengutus Yesus? ..

8 Selalu mudahkah melakukan apa yang dikehendaki
oleh Allah? .

9 Siapakah yang akan mempedulikan saudara? ..

PENJAGA BAIT ALLAH DISURUH MENANGKAP
YESUS

Bacalah Yohanes 7: 32-36

Karena lebih banyak orang percaya pada Yesus, maka
orang-orang Farisi lebih bertekad untuk membunuh Dia.
Yesus tahu bahwa mereka akan membunuh Dia. Ia datang
ke dunia untuk mati bagi dosa kita. Ia berbicara dari hal
matiNya ketika Ia mengatakan pergi ke suatu tempat yang
tidak dapat mereka ikuti. Ia akan kembali ke surga untuk
tinggal bersama Allah, BapaNya. Orang-orang yang meng-
ikut Yesus akan pergi ke surga bila mereka meninggal dunia.
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~
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Bagaimanakah kita tahu bahwa ada orang-orang yang
memusuhi Yesus?
a) Imam-imam kepala ingin membunuh Dia.
b) Gubernur Rum menyuruh orang menangkap Yesus.
c) Orang banyak ingin membunuh Dia.

ALIRAN AIR HIDUP

Bacalah Yohanes 7:37-39

Yesus berkata, "Barangsiapa haus, baiklah ia datang ke-
padaKu dan minum!" Kita sudah tahu bahwa Yesus meng-
umpamakan keselamatan dengan air hidup. Tetapi ayat 39
menjelaskan bahwa di sini air disamakan dengan Roh Kudus,
yang akan diberi kepada orang-orang percaya sesudah mere-
ka diselamatkan. Sesudah seorang diselamatkan dari dosa-
nya, maka ia seharusnya ingin untuk dipenuhi dengan Roh
Kudus. Di Kisah para Rasul kita melihat bahwa orang-orang
percaya dipenuhi dengan Roh Kudus sesudah menerima
Yesus sebagai Juruselamat mereka.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Tentang apakah- Yesus berbicara ketika Ia berkata,
"Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepadaKu dan
minum!"?
a) Keselamatan yang disebutNya air hidup.
b) Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-

orang percaya sesudah mereka diselamatkan.
c) Air dari Sungai Yordan.

PERTENTANGAN DI ANTARA ORANG BANYAK

Bacalah Yohanes 7: 40-44

Pada waktu itu orang-orang mempunyai berbagai pen-
dapat tentang Yesus, seperti pada dewasa ini. Benarlah per-
kataan orang-orang yang mengatakan bahwa Dialah Nabi
yang dijanjikan Allah, yaitu Mesias, Anak Allah.

Yesus tinggal di propinsi Galilea, tetapi Ia dilahirkan di
Betlehem. Lukas maupun Matius memberi daftar tentang
nenek moyang Yesus, serta menunjukkan bahwa Dialah
keturunan Daud. Ia menggenapi nubuat-nubuat tentang
Mesias.



Yohanes 7 71

Yang Harus Saudara Kerjakan

Tulislah jawaban saudara.

12 Menurut orang banyak itu, di manakah Mesias akan
lahir?

1 3 Di manakah Yesus fahir?

14 Apakah Yesus keturunan Daud?

KETIDAKPERCAYAAN PARA PEMIMPIN YAHUm

Bacalah Yohanes 7:45-52

Orang-orang Farisi ingin menangkap Yesus. Salah seo-
rang penjaga berkata, "Belum pernah seorang manusia
berkata seperti orang itu!" Tidak seorangpun dapat berkata-
kata seperti Yesus, karena tidak seorangpun yang menjadi
Allah seperti Dia. Kita harus mempelajari apa yang dikata-
kan Yesus tentang banyak hal dan lebih mengutamakan
pengajaranNya di atas apapun yang dikatakan orang lain.



72 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Yang Harus Saudara Kerjakan

15 Apakah yang disaksikan oleh penjaga itu tentang Ye-
sus?
a) "Belum pernah seorang manusia berkata seperti

orang itu!"
b) "Tidak ada nabi yang datang dari Galilea."
c) "Bagaimanakah orang ini mengetahui begitu ba-

nyak, bila ia tak pernah ke sekolah?"
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Cocokkan Jawaban Saudara

10 a) Imam-imam kepala ingin membunuh Dia.

3 c) Sebab ajaranNya berasal dari Allah.

11 b) Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang
percaya sesudah mereka diselamatkan.

6 Membunuh Dia.

12 Betlehem.

7 Allah.

13 Betlehem.

8 Tidak.

14 Ya.

9 Allah.

15 a) "Belum pemah seorang manusia berkata seperti orang
itu."
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perempuan yang Kedapatan Berbuat Zinah
Yesus Terang Dunia
Ke Tempat Aku Pergi, Tidak Mungkin Kamu Datang
Orang Merdeka dan Hamba
Yesus dan Abraham

PEREMPUAN YANG KEDAPATAN BERBUAT ZINAH

Bacalah Yohanes 8:1-11

Yesus memberi peraturan yang baik tentang bilamana-
kah kita dapat mengeritik dan menghakimi orang lain:

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah
ia yang pertama melemparkan batu." (Yohanes 8: 7).

Mungkin Yesus menuliskan dosa yang pernah dilakukan
orang-orang itu. Mereka merasa malu dan pergi.
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Di tempat itu Yesus satu-satunya orang yang tidak ber-
dosa, Ia tidak menghukum perempuan itu. Ia menyelamat-
kan nyawanya dan mengampuni dosanya. Ia menyuruhnya
pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bila Allah mengampuni
kita, kita tidak boleh terus berbuat dosa.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Hafalkanlah Yohanes 8: 7. Setiap kali saudara ingin
mengeritik seseorang ingatlah ayat ini.

2 Doakanlah mereka yang telah memohon pengampunan
Allah supaya mereka tidak berdosa lagi.
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YESUS TERANG DUNIA

Bacalah Yohanes 8:12-20

Kemudian Yesus memberitahukan kepada orang banyak
itu bahwa Ia adalah Terang Dunia. Sering Alkitab berbicara
tentang dosa sebagai kegelapan. Yesus, laksana terang yang
cerah, menyatakan dosa kita dan Ia juga menunjukkan jalan
ke surga. Kita tidak dapat ke surga, kecuali dosa kita telah
diampuni. Ayat 24 mengatakan bahwa mereka yang tidak
percaya Yesus, akan mati dalam dosa mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Kembalilah kepada pendahuluan yang ditulis oleh
Yohanes untuk Kabar Baiknya dan bacalah Yohanes
1: 1-9 sekali lagi.

4 Mengapa Yesus menyebut DiriNya itu Terang Dunia?
a) Sebab Ia adalah Terang yang benar, yang akan

menyatakan dosa kita dan juga menunjukkan jalan
ke surga kepada kita.

b) Sebab Ia selalu mengajar pada waktu siang dan bu-
kan pada waktu malam.

c) Sebab Ia memberi sebuah lampu kepada setiap
orang untuk dipakai pada waktu malam.
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KE TEMPAT AKU PERGI, TIDAK MUNGKIN KAMU
DATANG

Bacalah Yohanes 8:21-30

Sekali lagi Yesus berbicara kepada orang banyak itu
tentang kematianNya seperti pergi ke suatu tempat di mana
mereka tak dapat mengikutNya. Ia telah datang dari surga
dan akan kembali ke surga. Tetapi sebelum itu Anak Manu-
sia harus ditinggikan di atas salib untuk mati karena dosa isi
dunia. Ingatlah bagaimana dalam pasal 3 Yesus berbicara
dengan Nikodemus tentang hal ini.

"Aku Ada yang Aku Ada" adalah nama yang dipakai
Allah untuk DiriNya, ketika Musa menanyakan namaNya.
Kematian dan .kebangkitan Yesuslah yang membuat kita
percaya bahwa Dialah Juruselamat kita.

~

5 Bacalah ayat 23, 24, 28, 29 tiga kali.

6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Kepada siapakah Yesus mengatakan bahwa Anak Ma-
nusia harus ditinggikan, seperti Musa telah meninggi-
kan ular tembaga di atas sebuah tiang di padang gurun?

7 Bacalah sekali lagi Yohanes 3: 14-21.
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ORANG MERDEKA DAN HAMBA

Bacalah Yohanes 8:31-47

Yesus berkata bahwa barangsiapa yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Seorang berdosa tidak dapat berhenti
berbuat dosa meskipun ia ingin berhenti. Banyak orang
telah mengaku bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka
melakukan perbuatan-perbuatan mereka itu, tetapi rupanya
mereka tidak dapat berhenti melakukannya. Seorang hamba
selalu mempunyai majikan, dan seorang berdosa adalah
hamba Iblis. Tetapi apabila kita mentaati pengajaran Yesus,
maka Ia membebaskan kita dari dosa dan dari Iblis.

"Jikalau kamu tetap dalam firmanKu,
kamu benar-benar adalah muridKu dan
kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdeka-
kan kamu. Jadi apabila Anak itu me-
merdekakan kamu, kamupun benar-
benar merdeka." (Yohanes 8:31,32,36)

~

8 Hafalkanlah Yohanes 8:31,32,36.

9

Yang Harus Saudara Kerjakan

Doakanlah teman-teman saudara yang jadi hamba dosa.
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YESUS DAN ABRAHAM

79

Bacalah Yohanes 8:48-59
Beberapa orang yang mendengar Yesus mengucapkan

kata-kata ini merasa tersinggung. Mereka mengatakan bah-
wa tidak pernah mereka menjadi hamba. Mereka adalah
keturunan Abraham dan lahir sebagai orang merdeka. Kita
tidak suka memikirkan bahwa kita adalah hamba Iblis,
tetapi demikianlah keadaan kita sampai Yesus membebaskan
kita.

Ketika sekali lagi orang-orang Yahudi berbicara tentang
Abraham, Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa
Abraham bersukacita karena ia akan melihat hari Yesus. Ia
juga berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."
Ketika Ia memakai kata-kata" Aku telah ada", dalam bentuk
waktu sekarang, Ia menggunakan kata-kata yang sama yang
dipakai oleh Allah di Keluaran 3:14:

"Maka firman Allah kepada Musa: AKU AKAN ADA,
YANG AKU ADA. Dan lagi firmanNya: Demikian
hendaklah kaukatakan kepada bani Israel: Bahwa AKU
ADA telah menyuruhkan daku mendapatkan kamu."
(Keluaran 3:14, T.L.).

Ini begitu memarahkan beberapa pe-
mimpin sampai mereka mencoba melem-
pari Dia dengan batu. Tetapi dengan sela-
mat Yesus meninggalkan Bait Allah, sebab
saat yang ditentukan Allah untuk kemati-
anNya belum tiba. Memang Ia datang
untuk mati karena dosa kita, tetapi Iblis
tidak dapat membunuh Dia sebelum saat
yang ditetapkan oleh Allah.



80 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

~

10
Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dikatakan oleh Yesus tentang DiriNya
dan Abraham?
a) " Abraham adalah bapaKu juga."
b) "Aku tidak pernah melihat Abraham."
c) "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 a) Sebab Ia adalah Terang yang benar, yang akan menya-
takan dosa kita dan juga menunjukkan jalan ke surga
kepada kita.

10 c) "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."

6 Nikodemus.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Menyembuhkan Orang Buta Sejak Lahirnya
Orang-orang Farisi Mengusut Penyembuhan itu
Kebutaan Rohani

YESUS MENYEMBUHKAN ORANG YANG BUTA
SEJAK LAHIRNYA

Bacalah Yohanes 9:1-12
Murid-murid Yesus percaya bahwa semua penyakit

merupakan hukuman atas dosa. Tetapi apa sebabnya ada
orang yang lahir dalam keadaan buta? Tentu itu tidak
disebabkan karena dosa. Ia lahir dalam keadaan buta, sebe-
lum ia dapat berbuat kesalahan. Apakah hal ini terjadi
karena dosa orang tuanya?

Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa penyakit
dan penderitaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa
seseorang. Banyak sakit-penyakit timbul akibat sebab-sebab
yang wajar atau kuman penyakit yang sama sekali tidak ada
hubungan dengan dosa dan hukuman. Keadaan buta orang
ini akan memberi kesempatan kepadanya untuk disembuh-
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kan oleh Yesus dan diselamatkan dari dosanya. Dengan
demikian orang lain akan melihat kuasa Allah dan percaya
pada Yesus. Jadi Allah yang mengetahui segala perkara
sebelum itu terjadi, mengizinkan orang ini lahir dalam kea-
daan buta.

Kadang-kadang kita tidak dapat
mengerti mengapa kita harus men-
derita. Kita berusaha membasmi
sebab-sebab yang menimbulkan pe-
nyakit serta memelihara kesehatan
kita. Walaupun demikian kita dan
anak-anak kita masih menderita ka-
rena kecelakaan dan sakit penyakit.

( Dan kita bertanya: "Tuhan menga-
........ pa hal ini terjadi pada saya?"

Kadang-kadang Allah memakai penderitaan untuk mem-
perbaiki keadaan kita. Kita seharusnya menyelidiki hati dan
hidup kita serta mohon keampunan atas sesuatu perkataan,
perbuatan, atau sesuatupun sikap yang salah dan pikiran-
pikiran yang berdosa. Kita harus berdoa mohon kesembuh-
an dari Allah. Yang terutama, baiklah kita berdoa supaya
melalui penderitaan kita orang lain boleh melihat kuasa dan
kasih Allah dan akan memuji Dia. Kita ingin supaya segala
sesuatu dalam hidup kita dapat mempermuliakan Allah.
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~1 Apa sebabnya orang ini lahir dalam keadaan buta?
a) Oleh karena dosa-dosanya.
b) Oleh karena dosa-dosa orang tuanya.
c) Supaya kuasa Allah dapat dinyatakan.

2 Mengapa orang buta ini tidak tahu siapa yang menyem-
buhkan dia?
a) Sebab setelah ia pergi membasuh matanya di Ko-

lam Siloam barulah ia disembuhkan dari kebutaan-
nya.

b) Sebab ketika ia disembuhkan ia tidak tanya Yesus
siapakah Dia itu.

c) Sebab Ia seorang asing di kota itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

ORANG-ORANG FARISI MENGUSUT PENYEMBUH-
AN ITU

Bacalah Yohanes ~:13-34

Musuh-musuh Yesus marah sebab Ia menyembuhkan
orang buta itu pada hari Sabat. Bahkan mereka tidak senang
sebab orang buta ini sembuh. Mereka berusaha meyakinkan
dia bahwa Yesus adalah seorang berdosa dan akhirnya mere-
ka mengucilkan orang yang sudah sembuh ini dari rumah .
ibadat (gereja).

Orang yang sudah sembuh itu memberi
teladan yang baik bagi kita. Alasan-alasan
yang dikemukakannya itu tidak dapat
meyakinkan pemimpin-pemimpin agama
ini bahwa Yesus berasal dari Allah, tetapi
ia dapat menceritakan apa yang diperbuat
Yesus baginya.
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"Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan
sekarang dapat melihat." (Yohanes9:25).~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkanlah Yohanes 9:25.

Berdoalah agar Allah akan menolong saudara untuk
menceritakan kepada orang lain tentang apa yang di-
perbuat Yesus bagi saudara.

KEBUTAAN ROHANI

Bacalah Yohanes 9:35-41

Dikucilkan dari
rumah ibadat sung-
guh suatu hal yang
serius, hampir seper-
ti dinyatakan mati.
Yesus pergi menda-
patkan orang itu un-
tuk memberi do-
rongan kepadanya.
Ia memberitahukan
kepada orang itu
bahwa Ia adalah Ju-
ruselamat. Orang itu
percaya dan sujud
menyembah Yesus.

Yesus berbicara tentang kebutaan rohani. Orang Farisi
harus disalahkan karena kebutaan rohani mereka, sebab
mereka menolak kebenaran itu. Tetapi pengemis buta itu
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percaya pada Yesus dan la disembuhkan serta diselamatkan
dari dosanya.

Jika kita tidak ingin buta rohani, kita harus menerima
Yesus sebagai Juruselamat pribadi. Yesus datang kepada
kita dan membuka mata rohani kita pada waktu kita menye-
lidiki Alkitab dan berdoa.

"Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang ke-
ajaiban-keajaiban dari TauratMu." (Mazmur 119:18).

~

3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Kebutaan lain apakah yang dibicarakan Yesus?
a) Kebutaan jasmani bila seseorang perlu memakai

kaca mata.
b) Kebutaan rohani dari orang-orang yang tidak per-

caya Yesus.
c) Buta warna.

4 Apakah yang harus kita lakukan supaya disembuhkan
dari kebutaan rohani?
a) Kita pribadi harus menerima Kristus sebagai Juru-

selamat kita.
b) Kita harus menjadi anggota gereja.
c) Seorang harus mengoleskan lumpur pada mata

kita.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Supaya kuasa Allah dapat dinyatakan.

3 b) Kebutaan rohani dari orang-orang yang tidak percaya
Yesus.

2 a) Sebab setelah ia pergi membasuh matanya di Kolam
Siloam barulah ia disembuhkan dari kebutaannya.

4 a) Kita pribadi harus menerima Kristus sebagai Jurusela-
mat kita.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perumpamaan Kandang Domba
Yesus, Gembala yang Baik
Yesus Ditolak oleh Orang Yahudi

PERUMPAMAAN KANDANG DOMBA

Bacalah Yohanes 10:1-6

Perumpamaan adalah cerita pendek yang memakai hal-
hal alamiah untuk menerangkan kebenaran-kebenaran roha-
niah. Yesus adalah Gembala yang Baik, yang mengawasi
domba-dombaNya dan memberi makan padanya. Domba-
dombaNya itu adalah se~1Ua orang yang percaya padaNya
dan mengikut Dia. Pada zaman Alkitab gembala selalu
berjalan di depan domba-dombaNya, dan sambil berjalan
memanggil-manggil mereka. Bila seorang gembala lain
dengan domba-dombanya mendekati mereka, maka domba-
domba gembala yang pertama itu tidak mau mengikut
gembala yang kedua oleh sebab mereka mengenal suara
gembala mereka.
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~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Yesus menamakan diriNya sendiri Gembala
yang Baik?
a) la memiliki banyak domba.
b) Domba kambingNya dipelihara baik-baik olehNya.
c) la memelihara orang-orang milikNya seperti se-

orang gembala yang baik memelihara domba-dom-
banya.

YESUS, GEMBALA YANG BAIK

Bacalah Yohanes 10:7-21

Yesus mengatakan bahwa Dialah pintu.

cil Di Palestina dan negeri-negeri tetangganya,
, pada waktu malam seorang gembala mengu-

_~It,~ .:._'4, rung domba-dombanya dalam sebuah ha-
laman yang berpagar untuk melindunginya
dari binatang-binatang buas. Inilah yang

disebut kandang domba. Sesudah semua domba itu dengan
selamat berada dalam kandang, gembala itu akan duduk di
pintu yang terbuka itu. Ia ingin melindungi domba-domba
itu. Selama ia berada di tempat itu binatang buas tidak akan
masuk.
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Seorang pencuri tidak akan mencoba masuk melalui
pintu itu, tetapi akan memanjat pagar untuk mencuri seekor
domba, jika dapat. Yesus mengatakan ada beberapa pemim-
pin agama yang demikian. Mereka sebenarnya tidak menga-
sihi orang banyak itu tetapi hanya ingin mempergunakan
mereka.

Yesus berkata bahwa Ia tidak datang untuk membinasa-
kan, melainkan memberi hidup, yaitu hidup dalam segala
kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan mencakup
hidup yang memuaskan di dunia ini dan hidup yang tak
berkesudahan di surga.

Yesus berkata, "Akulah pintu; barangsiapa masuk mela-
lui Aku, ia akan selamat." Ia tidak berkata bahwa Ia adalah
salah satu dari antara banyak pintu, tetapi bahwa Ia adalah
satu-satunya pintu. Manusia berusaha menghampiri Allah
dengan perantaraan orang suci, dengan perantaraan Maria,
para nabi, suatu gereja dan dengan berbuat baik untuk orang
lain. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah.

Sama seperti pintu itu terbuka bagi domba-domba,
demikian pula Yesus mengundang semua orang datang
kepadaNya dan mempunyai hidup kekal. Tetapi Allah tidak
akan memaksa seorang datang kepada Yesus dan menjadi
dombaNya. Setiap orang harus memilih sendiri. Jika seo-
rang masuk ke dalam kandang domba Yesus, ia akan disela-
matkan. Jika ia tidak masuk, ia tidak akan diselamatkan.
Mudah saja.

Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan nyawaNya
bagi domba-dombaNya. Hal ini dibuatNya atas kemauan-
Nya sendiri; tak seorangpun dapat mengambil nyawaNya.
Pada waktu itu orang-orang tertentu berusaha membunuh
Dia. Harinya akan tiba bila Ia akan disalib: dipakukan pada
kayu salib dan dibiarkan mati di salib itu.

Bila saat kematianNya sudah tiba, Ia akan membiarkan
musuh-musuhNya membunuh Dia. Tetapi Ia tahu bahwa
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kematian tidak akan mengakhiri hidupNya. Ia berkata.
"Aku rela memberikan nyawaKu, supaya Aku boleh meneri-
manya kembali." Yesus akan hidup lagi dan membuktikan
kuasaNya atas kematian. KebangkitanNya membuktikan

\\ .,~
bahwa Ia benar-benar Anak Allah. /~_~~n----=::;-~ 1--1.\ < " .. ~io ..

Sekali lagi ada orang-orang yang marah karena perkata-
anNya, tetapi orang lain percaya. Orang-orang yang tidak
percaya itu bukan dombaNya, karena domba-dombaNya
akan mendengarkan suaraNya.

~ ..~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Berapakah pintu yang menuju keselamatan?
a) Banyak, sebab ada banyak agama yang memberi

keselamatan.
b) Sekurang-kurangnya empat: Maria, orang-orang su-

ci, para nabi, gereja.
c) Hanya satu pintu, dan pintu itu adalah Yesus.

3 Apakah yang harus saudara lakukan?
a) Saudara harus masuk pintu itu agar saudara dise-

lamatkan.
b) Saudara harus menunggu sampai pintu itu dibuka.
c) Saudara tidak usah berbuat apa-apa.

4 Bagaimanakah Yesus menunjukkan cintaNya itu kepada
domba-dombaNya?
a) Ia akan memimpin mereka ke padang rumput yang

hijau.
b) Ia akan menyerahkan nyawaNya bagi domba-

dombaNya.
c) Ia akan memimpin mereka ke air yang tenang.
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YESUS DITOLAK OLEH ORANG YAHUDI

Bacalah Yohanes 10:22-42

Ada orang-orang yang ingin membunuh Yesus sebab Ia
mengatakan bahwa Ia adalah Anak Allah (ayat 36) dan
memberi hidup yang kekal kepada pengikut-pengikutNya
(ayat 28). Sebagian orang lainnya menerima Dia sebagai
Gembala yang baik dan mengikut Dia. Saudara juga harus
memilih akan mengikut Yesus atau mengambil jalan saudara
sendiri seperti domba yang terhilang.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Ketika Yesus menyatakan diriNya sebagai Gembala
yang Baik, bagaimanakah reaksi orang banyak itu?
a) Ada yang ingin membunuh Dia, tetapi ada juga

yang mengikut Dia.
b) Mereka sekalian menolak Dia.
c) Mereka sekalian percaya Dia.

6 Periksalah jawaban saudara dengan membandingkan
jawaban yang ada pada akhir pelajaran ini.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan kesepuluh pela-
jaran yang pertama, saudara sudah dapat menjawab bagian
pertama dari catatan siswa. Ulangi pelajaran 1 - 10, kemu-
dian ikutilah petunjuk dalam catatan siswa untuk mengisi
pada lembaran saudara.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Ia memelihara orang-orang milikNya seperti seorang
gembala yang baik memelihara domba-dombaNya.

4 b) Ia akan menyerahkan nyawaNya bagi domba-domba-
Nya.

2 c) Hanya satu pintu dan pintu itu adalah Yesus.

5 a) Ada yang ingin membunuh Dia, tetapi ada juga yang
mengikut Dia.

3 a) Saudara harus masuk pintu itu agar saudara diselamat-
kan.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kematian Lazarus
Yesus adalah Kebangkitan dan Hidup
Yesus Menangis
Lazarus Dihidupkan Kembali
Persepakatan untuk Membunuh Yesus

KEMATIAN LAZARUS

Bacalah Yohanes 11:1-16

Kita telah belajar bahwa Yesus berkuasa atas penyakit.
Sekarang kita telah melihat bahwa Ia juga berkuasa atas
kematian. Dewasa ini kita tahu bahwa para dokter dididik
untuk menolong orang-orang sakit dengan jalan memberi
obat kepada mereka. Tetapi tak seorang dokterpun yang
pernah belajar cara menghidupkan kembali orang yang sudah
mati. Kuasa ini ada di dalam Yesus karena Ialah Allah, pem-
beri hidup.
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Maria, Marta dan Lazarus tinggal di Betania, kira-kira
3 km dari Yerusalem. Ketika Lazarus sakit, saudara perem-
puannya mengirim kabar kepada Yesus. Sesudah Ia meneri-
ma kabar itu Yesus tidak segera pergi ke Betania. Ini tidak
berarti bahwa Ia tidak mencintai Lazarus, melainkan sebab
Ia mengetahui apa yang akan diperbuatNya. Ia tahu bahwa
jika Lazarus dihidupkan kembali orang banyak itu akan lebih
memuji Allah daripada jika ia hanya disembuhkan dari
penyakitnya.

Ketika Yesus berkata bahwa Ia hendak pergi ke Betania,
murid-muridNya berusaha menahan Dia. Banyak kali di
Yerusalem hidup Yesus terancam bahaya, dan murid-murid
itu takut Tuhan mereka akan tertimpa bencana.

Sekali lagi Yesus berbicara tentang diriNya sebagai Te-
rang Dunia ini, sambil mengatakan bahwa orang yang mengi-
kut Dia tidak akan terantuk dalam kegelapan.
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o

~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Ketika saudara-saudara perempuan Lazarus mengirim
kabar kepada Yesus, mengapa Ia tidak segera pergi
menyembuhkan sahabatNya?
a) Yesus terlalu sibuk untuk memikirkan satu orang

yang sakit.
b) Yesus takut pergi ke Yerusalem, sebab hidupNya

terancam bahaya.
c) Yesus tahu Lazarus akan mati, tetapi hal ini meru-

pakan kesempatan untuk menunjukkan kuasa Al-
lah.

2 Pernahkah saudara bertanya dalam hati mengapa doa
saudara tidak segera dijawab? .
Apakah seolah-olah Yesus tidak peduli? ..
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YESUS ADALAH KEBANGKITAN DAN HIDUP

Bacalah Yohanes 11:17-27

Pada waktu Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati
dan dikuburkan selama empat hari. Marta pergi mendapat-
kan Tuhan, sambil berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada
di sini, saudaraku pasti tidak mati!" Ia juga mengatakan
bahwa ia tahu Allah akan memberikan kepada Yesus segala
sesuatu yang diminta olehNya.

Kita melihat bagaimana caranya Yesus memimpin perem-
puan ini untuk lebih beriman kepadaNya. Mula-mula Ia
mengatakan kepadanya bahwa saudaranya akan bangkit.
Marta tahu akan hal itu, tetapi ia sangka bahwa itu akan
terjadi pada kebangkitan segala orang mati pada Hari Peng-
hakiman.

"Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya
kepadaKu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
(Yohanes 11: 25).

Orang-orang yang percaya Yesus sama sekali tidak akan
mati rohani. Walaupun tubuh mereka mati, mereka akan
hidup pula bila saat kebangkitan mereka tiba.
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Marta mengatakan ia percaya bahwa Yesus adalah Anak
Allah. Kemudian Yesus pergi bersama Marta dan orang-
orang lain ke kubur Lazarus. Pada zaman itu orang mah
biasanya dikuburkan dalam goa atau dalam lubang di lereng
bukit batu. Jenazah itu dibaringkan di dalamnya dan lubang
gua itu ditutup dengan sebuah batu besar.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah yang dikatakan Yesus kepada Marta?
a) Ia adalah Kebangkitan dan Hidup.
b) Lazarus akan bangkit pada kebangkitan yang ter-

akhir.
c) Tidak ada kebangkitan sama sekali.

4 Berapa lamakah Lazarus telah dikuburkan?

5 Hafalkanlah Yohanes 11: 25.

6 Bacalah ayat 27 dan isilah kata-kata yang kurang.
Jawab Marta: Ya , aku percaya, bahwa
Engkaulah oo , Dia yang akan datang ke
dalam dunia."
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YESUS MENANGIS

Bacalah Yohanes 11:28-37

Yesus adalah sahabat yang sungguh mempedulikan segala
masalah dan kesedihan kita. Ia menangis bersama Marta,
Maria dan sahabat-sahabat mereka, tetapi kemudian Ia
mengubah kesedihan mereka menjadi kesukacitaan. Kita-
pun dapat membawa kesedihan kita kepadaNya dan men-
dapat penghiburan.

Lindungan Tuhan

Dalam dunia tidak adalah
Tempat buat yang menanggung b 'rat
Cuma di bawah naung sayapNYA
Dapatlah lindungan sedap

Sungguh senang, ya amat senang
LindunganNYATuhan
Bila susah tindis, penggoda datan/I,
Tuhan jadi teman.

Lindungan HU akan jadilah
Satu tempat perhentian
Bagi segala orang yang lelah,
Dan yang bertanggungan berat..

~

7 Doakanlah kenalan saudara yang memerlukan peng-
hiburan dari Yesus di dalam kesusahannya.

Yang Harus Saudara Kerjakan
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LAZARUS DIHIDUPKAN KEMBALI

Bacalah Yohanes 11: 38-44

ii
Apakah yang hendak dilakukan oleh Yesus? Semua

orang yang ada di tempat itu pasti sudah bertanya-tanya
dalam hati mereka. Mula-mula Yesus berdoa serta mengu-
cap syukur kepada Allah karena Ia mendengarkan Dia.
Kemudian Ia memerintah, "Lazarus, marilah keluar!" Orang
yang telah mati itu mendengar suara Yesus dan bangkit dan
kematian kepada kehidupan.

Peristiwa ini menggambarkan saat itu ketika Yesus akan
menyuruh semua orang mati keluar dari kubur mereka.
Kebangkitan itu akan terjadi dalam dua tahap. Yang perta-
ma-tama dibangkitkan adalah orang-orang yang telah disela-
matkan. Lebih dari seribu tahun kemudian barulah orang-
orang yang tidak diselamatkan dibangkitkan dan diadili
karena dosa-dosa mereka.

"Saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam
kuburan akan mendengar suaraNya, dan mereka yang
telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup
yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat'akan bang-
kit untuk dihukum." (Yohanes 5:28,29).
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"Karena sama seperti semua orang mati dalam perse-
kutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan
dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus se-
bagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi
milikNya pada waktu kedatanganblya." (I Korintus
15:22,23).
"Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebe-
lum berakhir masa yang seribu tahun itu." (Wahyu
20:5).

~

8
Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diperbuat Yesus sehubungan dengan ke-
matian Lazarus?
a) Ia menangisi kematian Lazarus. Itu saja yang dapat

dilakukan oleh Yesus.
b) Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Laza-

rus hidup kembali.
c) Ia menghibur Maria dan Marta dengan mengatakan

bahwa saudara mereka akan dibangkitkan pada
akhir zaman.

9 Apakah sekalian orang yang sudah mati akan dibang-
kitkan?
a) Tidak semua orang akan dibangkitkan - hanya

orang yang baik.
b) Tidak semua orang akan dibangkitkan - hanya

orang fasik yang akan ke neraka.
c) Semua orang akan dibangkitkan: orang yang telah

berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan orang
yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk di-
hukum.
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PERSEPAKATAN UNTUK MEMBUNUH YESUS

Bacalah Yohanes 11: 45-57
Mujizat kebangkitan Lazarus dari antara orang matt

dilaporkan kepada para pemimpin agama. Ada pemimpin
yang sama sekali tidak percaya akan terjadinya kebangkitan.
Semua pemimpin itu takut akan kesukaran yang datang
dari pemerintahan Rum dan mereka sepakat untuk membu-
nuh Yesus. Kayafas, Imam Besar itu, mengatakan bahwa
lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa itu dibi-
nasakan.

,
10

Yang Harus Saudara Kerjakan

Bagaimana tanggapan para pemimpin terhadap kebang-
kitan Lazarus?
a) Mereka memuji Allah.
b) Mereka memutuskan bahwa Yesus harus mati.
c) Mereka tidak percaya bahwa Lazarus telah mati.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Yesus tahu Lazarus akan mati, tetapi hal ini merupa-
kan kesempatan untuk menunjukkan kuasa Allah.

8 b) Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus
hidup kembali.

3 a) Ia adalah Kebangkitan dan Hidup.

9 c) Semua orang akan dibangkitkan: orang yang telah
berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan orang
yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.

4 Empat hari.

10 b)Merekamemutuskan bahwa Yesus. harus mati.

6 Tuhan, Mesias, Anak Allah.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Diurapi di Betania
Persepakatan untuk Membunuh Lazarus
Yesus Dielu-elukan di Yerusalem
Beberapa Orang Yunani Mencari Yesus
Yesus Memberitakan KematianNya
Ketidakpercayaan Orang Yahudi
Firman Yesus yang Menghakimi

YESUS DIURAPI DI. BETANIA

Bacalah Yohanes 12:1-8

Suatu perjamuan diadakan di Betania untuk merayakan
kemenangan atas kematian. Maria meminyaki kaki Yesus
dengan minyak wangi yang mahal harganya untuk menyata-
kan cintanya kepada Tuhan. Pada ketika itu Yudas menun-
jukkan bahwa ia bukan murid Yesus yang sejati. Ia menga-
takan bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual dan uang-
nya dimasukkan dalam pundi-pundi yang dipegangnya untuk
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semua murid. Ia mengatakan bahwa uang itu akan diguna-
kan untuk membeli makanan bagi orang miskin, tetapi
sebenarnya ia adalah seorang pencuri dan menginginkan
uang itu untuk dirinya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Apa yang terjadi pada perjamuan itu ketika mereka
merayakan mujizat kebangkitan Lazarus?
a) Yudas mencuri sedikit uang dari pundi-pundi kepu-

nyaan semua murid Tuhan.
b) Maria meminyaki kaki Yesus dan Yudas mengata-

kan bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual.
c) Yudas menunjukkan bahwa ia bukanlah murid yang

sejati, karena ia tidak menghadiri perjamuan itu.

105



106 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

PERSEPAKATAN UNTUK MEMBUNUH LAZARUS

Bacalah Yohanes 12:9-11

Banyak orang datang untuk melihat Lazarus ketika
mereka mendengar bahwa ia dibangkitkan dari antara orang
mati. Karena mujizat ini, banyak orang percaya kepada
Yesus.

Iblis adalah musuh Allah dan ia menghasut orang untuk
melawan Allah. Ia menghasut para pemimpin agama untuk
melawan Yesus. Mereka ingin membinasakan Lazarus sebab
dialah bukti yang hidup bahwa Yesus benar-benar adalah
kebangkitan dan hidup. Banyak orang percaya Yesus karena
kesaksian Lazarus. Iblis masih ingin membinasakan orang-
orang yang menceritakan tentang kuasa Yesus kepada orang
lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Mengapa para pemimpin agama memutuskan untuk
membunuh Lazarus?
a) Sebab banyak orang percaya kepada Yesus karena

kesaksian Lazarus.
b) Sebab Lazarus tinggal di Betania.
c) Sebab Lazarus telah melanggar hukum Taurat.
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YESUS DIELU-ELUKAN DI YERUSALEM

Bacalah Yohanes 12: 12-19

Waktu itu menjelang Paskah, suatu pesta yang dirayakan
setiap tahun untuk mengingatkan bangsa itu bagaimana Allah
telah menyelamatkan mereka dari perbudakan dan dari
kematian. Pada waktu itu, banyak orang pergi ke Yerusalem
karena kota itu adalah pusat ibadah umat Allah.

Yesus pergi ke Yerusalem untuk pera-
yaan Paskah. Ketika Ia masuk kota de-
ngan mengendarai seekor keledai muda,
orang banyak itu melambai-lambaikan da-
un palem di hadapan Dia. Mereka mela-
kukan ini untuk menghormati Dia sebagai
Mesias dan Raja mereka. Ada yang me-
nyebut Dia Raja Israel. Kemudian hari,
ketika Yesus ditangkap, musuh-musuh
Yesus menggunakan peristiwa ini untuk
menuduh Dia. Mereka menuduh bahwa
Ia berusaha untuk menjadi raja.

Kini kita sekalian harus memandang Yesus sebagai raja
kita-bukan seorang raja duniawi atau raja secara politik,
tetapi raja atas hidup kita sendiri. Seorang raja memerintah,
dan Yesus harus memerintah hidup kita. Dengan demikian
kita selalu berusaha melakukan kehendakNya. Salah satu
hal yang mempermalukan pada gereja dewasa ini ialah bahwa
banyak anggota gereja menghadiri kebaktian-kebaktian di
gereja, tetapi di luar gereja mereka tidak pernah berusaha
mempraktekkan ajaran Yesus. Yesus harus menjadi raja
atas hidup kita di manapun kita berada: di sekolah, di pasar,
di tempat pekerjaan, di mana saja.
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~ -

:::::/~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah hari raya Paskah itu?
a) Suatu pesta yang mengingatkan bangsa Yahudi

bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari
perbudakan.

b) Suatu masa ketika orang-orang datang dari jauh
ke Yerusalem untuk mengunjungi sahabat kenalan
mereka.

c) Suatu masa ketika orang banyak beralih dari satu
agama ke agama yang lain.

4 Apa yang terjadi ketika Yesus kali ini pergi ke Yeru-
salem?
a) Ia mengajar arti hari raya Paskah kepada orang

banyak.
b) Ia mengendarai seekor keledai muda untuk mengun-

jungi sahabat kenalanNya.
c) Orang banyak menyambut Dia dan menamakan

Dia Raja Israel.
5 Kini Yesus seharusnya menjadi raja yang bagaimana-

kah?
a) Seharusnya Ia menjadi raja di negara kita.
b) Seharusnya Ia menjadi raja atas hidup kita dan

memerintah hidup kita.
c) Seharusnya Ia menjadi raja di dalam gereja, tetapi

bukan di luar gereja.

BEBERAPA ORANG YUNANI MENCARI YESUS

Bacalah Yohanes 12:20-26

Beberapa orang Yunani juga datang untuk melihat
Yesus. Yesus tahu bahwa dalam beberapa hari lagi Ia akan
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disalibkan, dipakukan pada kayu salib seperti seorang pen-
jahat. Tetapi karena kematianNya itu, bukan saja orang
Yunani tetapi orang-orang dari setiap negara akan diselamat-
kan. Untuk selama-lamanya Ia akan menjadi raja mereka.
Patut sekali Ia mati untuk hal yang demikian. Ia akan men-
jadi laksana sebutir gandum yang mati agar menghasilkan
banyak buah.

"Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam
tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah." (Yohanes 12:24).

Yesus berkata bahwa kita harus mengikut Dia. Kita
harus sedia menyerahkan nyawa kita karena Dia supaya
orang lain boleh menerima Dia dan diselamatkan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Hafalkanlah Yohanes 12:24.

7 Berdoalah agar saudara setia mengikut Yesus, walau-
pun saudara harus mati karena Dia.

YESUS MEMBERITAKAN KEMATIANNYA

Bacalah Yohanes 12:27-36

Bagaimanakah perasaan saudara andaikata tahu bahwa
beberapa jam lagi akan dihukum mati karena kejahatan-
kejahatan yang tidak saudara lakukan?
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Akan bagaimanakah doa saudara? Inilah yang dialami
Yesus. Ia ingin berdoa supaya Allah menyelamatkan Dia
dari penderitaan itu. Tetapi Ia tahu bahwa justru untuk
maksud inilah Ia telah datang dari surga ke dunia ini dan
menjadi manusia. Ia akan mati bagi dosa seisi dunia-bagi
dosa saudara dan dosa saya. Karena itu Ia berdoa: "Bapa,
muliakanlah namaMu!"

Yesus sangat dikuatkan ketika Allah menjawab dari
surga dengan suatu suara yang terdengar oleh semua orang
di tempat itu. Allah menyertai Dia. Allah akan menolong
Dia melalui saat-saat dahsyat yang dihadapiNya. Dan oleh
kematianNya nama Allah akan dipuji dan dipermuliakan.

Dosa dihukum pada saat kematian Yesus. Iblis dihu-
kum. Dosa saudara dihukum. Yesus menanggung dosa
saudara. Namun demikian, jika saudara tidak menerima apa
yang telah dilakukanNya bagi saudara, maka saudara sendiri
akan diadili oleh Allah dan dihukum karena dosa saudara.
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Andaikata saudara mempunyai hutang yang besar, tetapi

seorang telah membayar hutang itu untuk saudara. Alangkah
bodohnya jika saudara akan berusaha melunasinya lagi!
Yesus membayar hutang yang besar untuk saudara ketika Ia
mati bagi dosa saudara. Tetapi untuk beroleh manfaat dari
pembayaranNya saudara harus menerima Dia sebagai Juruse-
lamat dan Tuhan.

~

~ Yang Harus Saudara Kerjakan
8 Apakah yang dilakukan Yesus terhadap dosa ketika Ia

mati?
a) Ia sendiri menanggung semua dosa supaya semua

manusia boleh terlepas dari dosa.
b) Ia sendiri menanggung dosa manusia, tetapi mereka

toh harus dihukum karena dosa itu.
c) Ia sendiri menanggung dosa, tetapi hanya mereka

yang percaya padaNya akan terlepas dari hukuman
dosa.

KETIDAKPERCAYAAN ORANG YAHUDI

Bacalah Yohanes 12:37-43
Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias

sebab Ia tidak sesuai dengan pendapat mereka tentang apa
yang seharusnya dilakukan oleh Sang Mesias. Tetapi ketidak-
percayaan mereka itu cocok sekali dengan gambaran nabi
Yesaya ten tang Mesias.

Banyak di antara para pemimpin mengerti bahwa Yesus-
lah Mesias, tetapi mereka takut menerima Dia mengingat
apa yang mungkin akan diperbuat orang lain terhadap
mereka. Kini banyak orang takut menjadi orang Kristen
karena alasan yang sama. Ada yang menjadi orang percaya
secara sembunyi-sembunyi.
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"Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia da-
ripada kehormatan Allah." (Yohanes 12:43).

~~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Hafalkanlah Yohanes 12:43.

10 Doakanlah orang-orang yang secara sembunyi-sembu-
nyi percaya kepada Yesus.

FIRMAN YESUS YANG MENGHAKIMI

Bacalah Yohanes 12:44-50
Mereka tak mau mendengar perkataan Yesus, tetapi

perkataan itulah yang akan menghakimi mereka pada akhir
zaman. Barangsiapa yang percaya perkataan Yesus dan
melakukan suruhanNya, mereka itu akan selamat. Orang-
orang yang tidak percaya perkataan Yesus tidak akan mem-
peroleh hidup yang kekal.

~ _~ Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Apakah yang akan menghakimi manusia pada akhir
zaman?
a) Mereka akan dihakimi oleh perkataan Yesus.
b) Mereka akan dihakimi oleh undang-undang negara

mereka.
c) Mereka akan dihakimi oleh Sepuluh Hukum.
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Coeokkan Jawaban Saudara

1 b) Maria meminyaki kaki Yesus dan Yudas mengatakan
bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual.

5 b) Ia seharusnya menjadi raja atas hidup kita dan meme-
rintah hidup kita.

2 a) Sebab banyak orang percaya kepada Yesus karena
kesaksian Lazarus.

8 c) Ia sendiri menanggung dosa, tetapi hanya mereka
yang percaya padaNya akan terlepas dari hukuman
dosa.

3 a) Suatu pesta yang mengingatkan bangsa Yahudi bagai-
mana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbu-
dakan.

11 a) Mereka akan dihakimi oleh perkataan Yesus.

4 e) Orang banyak menyambut Dia dan menamakan Dia
Raja Israel.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Membasuh Kaki Murid-muridNya
Yesus Meramalkan PengkhianatanNya
Perintah Baru
Yesus Meramalkan Penyangkalan Petrus

YESUS MEMBASUH KAKI MURID-MURIDNYA

Bacalah Yohanes 13: 1-20

Pada hari raya Paskah, anak-anak domba dipersembah-
kan karena dosa orang banyak itu. Karena itu pada hari
raya Paskah, Yesus, Anak domba Allah, akan mati bagi dosa
seisi dunia. Tetapi sebelum itu Ia harus memberi suatu
pelajaran kepada murid-muridNya. Mereka telah berbantah-
bantah tentang siapa yang akan terbesar di dalam kerajaan-
Nya. Yesus ingin mengajar bahwa kebesaran yang sesung-
guhnya adalah melayani orang lain.
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Biasanya seorang hamba harus
membasuh kaki para tamu. Atau
mungkin seorang ingin menghor-
mati sahabatnya dengan membasuh
kakinya. Tetapi tak seorangpun
dari murid-murid rela melakukan
pekerjaan seorang hamba dan mem-
basuh kaki murid-murid yang lain.
Karena itu Yesuslah yang memba-
suh kaki mereka!

Betapa malu mereka! Yesus, Anak Allah, sedang mela-
kukan pekerjaan yang dianggap terlalu hina bagi mereka!
Guru mereka sedang melakukan pekerjaan seorang hamba
supaya mereka merasa lebih enak! Jikalau kita hendak
mengikut Yesus, kita harus sedia merendahkan diri kita dan
melakukan apapun yang perlu untuk menolong orang lain.
Dengan cara inilah kita "membasuh kaki mereka".

Yesus memberi suatu pengajaran lain: setiap hari kita
harus mempersilakan Dia menyucikan kita dari kesalahan.
Murid-murid itu sudah mandi sebelum mereka ke tempat
perjamuan Paskah, tetapi kaki mereka menjadi kotor karena
berjalan pada jalan yang berdebu. Hal diselamatkan adalah
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seperti mandi. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juruse-
lamat kita, Ia membasuh segala dosa kita; dosa-dosa itu
lenyap untuk selama-lamanya dan dilupakan. Tetapi han
lepas hari, pada waktu kita menjalani hidup ini, kadang-
kadang "kaki kita menjadi kotor". Kita melakukan hal-hal
yang tak boleh kita lakukan. Kita tidak perlu diselamatkan
kembali, tetapi kita harus membawa segala kesalahan dan
kegagalan kita kepada Yesus dan mengizinkan Dia memba-
suh serta melenyapkan semuanya.

~ .
1 Apakah yang diperbuat Yesus untuk mengajar murid-

muridNya agar mereka saling melayani?
a) Ia melakukan pekerjaan seorang hamba dan mem-

basuh kaki mereka.
b) Ia memberitahukan bagaimana Ia telah meninggal-

kan surga untuk menjadi manusia.
c) Ia menyajikan makanan kepada para murid.

2 Apakah saudara ingin dibebaskan dari kesalahan-kesa-
lahan saudara? Bicarakanlah hal itu de-
ngan Yesus.

YESUS MERAMALKAN PENGKHIANATANNYA

Bacalah Yohanes 13:21-30
Yesus tahu bagaimana Ia akan dikhianati. Yudas, salah

seorang muridNya, akan memusuhi Dia. Satu hal yang
menyulitkan Yudas adalah cintanya akan uang. Ia adalah
bendahara dan telah mencuri uang kas mereka. Ini mungkin
kelihatan seperti hal yang kecil, tetapi satu dosa membawa
kepada dosa yang lain. Yudas menyerahkan Yesus kepada
musuh-musuhNya untuk tiga puluh keping perak. Ia men-
jual jiwanya sendiri, tempatnya dalam kerajaan Kristus.
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"Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." (I Ti-
motius 6:10).

%~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Tahukah Yesus bahwa Ia akan dikhianati?
a) Tidak, Ia tidak mengetahuinya.
b) Ya, tetapi Ia tidak tahu siapa yang akan mengkhia-

nati Dia.
c) Ya, Ia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Dia.

4 Doakanlah sahabat kenalan saudara agar jangan seorang
dari mereka akan menjual jiwa mereka karena cinta

uang. ~ r::'Q CI
~~AJ\~~
PERINTAH BARU

Bacalah Yohanes 13:31-35
Sekali lagi Yesus memberitahukan kematianNya kepada

murid-muridNya, bahwa Ia akan pergi ke tempat di mana
mereka tidak dapat pergi pada waktu itu. Mereka harus
tinggal di dunia dan hidup sedemikian rupa sampai sekalian
orang akan tahu bahwa hidup mereka berbeda dengan yang
lain. Mereka harus saling mengasihi sebagaimana Ia menga-
sihi mereka. Perintah ini masih sangat penting dan harus
kita taati tiap hari.
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"5 Perintah baru apakah yang diberikan Yesus kepada
murid-muridNya?
a) Mereka harus saling membasuh kaki setiap hari.
b) Mereka harus saling mengasihi.
c) Mereka tidak boleh mencuri uang dari kas.

YESUS MERAMALKAN PENYANGKALAN PETRUS

Bacalah Yohanes 13:36-38
Saudara telah belajar bahwa Yesus adalah Nabi yang

dijanjikan Allah. Allah menunjukkan kepada para nabi
perkara-perkara yang akan terjadi. Lalu para nabi meramal-
kan peristiwa-peristiwa itu atau memberitahukannya sebelum
peristiwa itu terjadi. Saudara telah membaca beberapa
ramalan Yesus. Ia berkata bahwa Ia akan "ditinggikan".
disalibkan; Yudas akan mengkhianati Dia dan Petrus akan
menyangkal bahwa ia mengenal Dia.

Petrus menyangka bahwa secara rohani ia lebih kuat
dari murid-murid yang lain. Yesus tahu betapa lemahnya
Petrus dan Dia berdoa baginya.,
6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Yesus meramalkan bahwa Petrus akan
a) menjadi kepala sidang jemaat.
b) selalu setia kepadaNya.
c) menyangkal Dia tiga kali.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a) Ia melakukan pekerjaan seorang hamba dan mem-
basuh kaki mereka.

5 b) Mereka harus saling mengasihi.

3 e) Ya, Ia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Dia.

6 e) menyangkal Dia tiga kali.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus, Jalan kepada Bapa
Perjanjian Roh Kudus

YESUS, JALAN KEPADA BAPA

Bacalah Yohanes 14:1-14

Ketika Yesus menceritakan kepada pengikut-pengikut-
Nya bahwa Ia akan mati dan meninggalkan mereka, maka
mereka sangat sedih. Yesus menghibur hati mereka dengan
mengatakan bahwa Ia akan pergi untuk menyediakan tempat
bagi mereka. Kemudian hari Ia akan kembali dan mengam-
bil mereka untuk tinggal bersama Dia.

Sangatlah penting untuk mengingat bahwa Yesus akan
kembali bagi umatNya. Ia akan membawa mereka untuk
tinggal selama-lamanya bersama Dia. Kita sekalian harus
menyiapkan diri untuk hari yang indah itu. Jikalau hidup
kita masih berdosa, Yesus tidak akan membawa kita beserta
Dia. Jikalau kita telah diselamatkan dari dosa dan hidup
bagi Allah, maka kita akan dibawa untuk tinggal beserta
Tuhan.
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"Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menye-
diakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan
membawa kamu ke tempatKu, supaya di tempat di mana
Aku berada, kamupun berada." (Yohanes 14:3).

Yesus mengulangi bahwa Dialah satu-satunya jalan kepa-
da Bapa. Saudara tidak dapat masuk surga melalui jalan lain.
Untuk beroleh keselamatan saudara harus percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus saja.

"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak me-
lalui Aku." (Yohanes 14:6).
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Yesus berjanji bahwa orang-orang yang percaya padaNya
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari-
pada yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus hanya dapat
berada pada satu tempat pada satu waktu. Tetapi wakt.i
pengikut-pengikutNya bertambah banyak hingga menjaci
puluhan ribu orang, maka dengan pertolongan Allah mereka
dapat berbuat lebih banyak daripada yang diperbuat oleh
Yesus.

Selanjutnya Yesus berkata bahwa kita dapat berdoa di
dalam namaNya (ayat 13,14). Meminta dalam nama Yesu-
berarti memanjatkan doa yang akan dipanjatkan oleh Yesus
sendiri. Itu berarti mengerti kehendak Allah dan berdoa
untuk perkara-perkara yang menurut kehendakNya. Itu
juga berarti berdoa dengan kewibawaan Yesus.

Sakit-penyakit dan roh-roh setan dikeluarkan ketika
Yesus berfirman dengan penuh wibawa. Kita hanya dapat
mengharapkan pekerjaan besar yang disebut dalam ayat 12
hanya bila kita berdoa dalam kewibawaan nama Yesus.
Kita sendiri tida-k berwibawa.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkanlah Yohanes 14:3; Yohanes 14:6.
Bagaimanakah Yesus menghibur murid-muridNya se-
sudah mengatakan bahwa Ia akan meninggalkan mere-
ka?2 a) Ia berkata bahwa Ia akan kembali untuk membawa

mereka supaya tinggal beserta Dia.
b) Ia berkata bahwa mereka akan mati juga dan pergi

kepada Allah.
c) Ia berkata bahwa mereka tidak memerlukan Dia

lagi.
3 Berapa jalan menuju kepada Allah?

a) Banyak. Setiap agama akan membawa saudara
kepada Allah.

b) Jalan apapun yang saudara tempuh, asal dilakukan
dengan tulus ikhlas.

c) Satu jalan - Yesus Kristus.

4 Apa yang dikatakan Yesus tentang doa?
a) Para pengikutNya harus berdoa dalam namaNya

dan Ia akan mengabulkan permintaan mereka.
b) Para pengikutNya harus berdoa dalam nama Maria,

sebab dia adalah ibu Yesus.
c) Para pengikutNya harus berdoa kepada patung.

PERJANJIAN ROH KUDUS

Bacalah Yohanes 14: 15-31

Dalam pasal14, 15 dan 16 kita membaca tentang hal-hal
yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai Penolong kita.
Orang-orang duniawi tidak dapat menerima Roh Kudus,
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tetapi orang-orang percaya menerima Dia. Ialah Roh Kebe-
naran yang menolong kita mengetahui kebenaran. Ia menga-
jar kita dan menolong kita mengingatkan serta mengerti
ajaran Yesus.

"Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi-
kan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia
menyertai kamu." (Yohanes 14:16).
Yesus berkata bahwa perbuatan kita membuktikan

apakah kita mengasihiDia atau tidak.
"Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-
Ku dan BapaKu akan mengasihi dia dan Kami akan da-
tang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
(Yohanes 14:23).
Banyak orang menganggap perintah-perintah Yesus ter-

lalu keras. Pada waktu Allah dan Yesus tinggal bersarna-
sama kita, Mereka menolong kita. Dengan pertolongan
Mereka kita dapat melakukan segalasuruhan Mereka.

~ 5 Hafalkanlah Yohanes 14:16,23.
6 Yesus berjanji bahwa sesudah Ia pergi Ia akan memberi

pertolongan kepada murid-muridNya. Pertolongan
apakah itu?
a) Ia akan mengirim Roh Kudus untuk tinggal beserta

mereka.
b) Ia akan berdoa untuk mereka.
c) Ia akan berbicara dengan mereka.7 Apakah yang membuktikan bahwa seorang benar-benar
mengasihi Yesus?
a) Ia ke gereja dan dibaptis dengan air.
b) Ia menuruti FirmanNya.
c) Ia berbuat baik kepada sekalian orang.

Yang Harus Saudara Kerjakan
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Cocokkan Jawaban Saudara

2 a) Ia berkata bahwa Ia akan kembali untuk membawa
mereka supaya tinggal beserta Dia.

6 a) Ia akan mengirim Roh Kudus untuk tinggal beserta
mereka.

3 c) Satu jalan - Yesus Kristus.

7 b) Ia menuruti FirmanNya.

4 a) Para pengikutNya harus berdoa dalam namaNya dan
Ia akan mengabulkan permintaan mereka.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus, Pokok Anggur yang Benar
Kebencian Dunia

YESUS, POKOK AKGGUR YANG BENAR

Bacalah Yohanes 15: 1-17

Yesus mengumpamakan diri-
Nya sebagai pokok anggur dan
para pengikutNya sebagai ranting-
rantingnya. KehidupanNya yang
di dalam kita menghasilkan se-
suatu yang kadang-kadang dina-
makan buah Roh. Inilah buah
yang diharapkan Allah, pengusaha
kebun itu, dari kita.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-
lembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22,23.
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Sekali-sekali pengusaha kebun itu harus memangkas
atau membersihkan pokok anggur itu. Ia memotong ranting
tua dan yang membelukar, supaya tumbuh ranting baru
yang menghasilkan buah.

Yesus mengatakan bahwa murid-murid itu bersih karena
FirmanNya. Allah memakai Alkitab sebagai pisau pemang-
kas untuk menyingkirkan hal-hal seperti sifat mementingkan
diri, kesombongan dan kemarahan. Pada waktu kita mem-
baca Alkitab, mempercayainya dan menerimanya sebagai
pola hidup kita, Roh Kudus menolong kita untuk menying-
kirkan semak belukar yang tidak berbuah. Kehidupan
Kristus yang berkelimpahan itu, bagaikan zat makanan yang
mengalir dari batang ke ranting-rantingnya, mendatangkan
pertumbuhan rohani yang pesat dan menghasilkan buah Roh.
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Kata "tinggal" diulang beberapa kali dalam pasal im:
ayat 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hal ini sangat penting. Jikalau ranting
itu tidak tinggal dalam pohon, atau pokok anggur itu, ia
akan mati sebab hidupnya berasal dari batang itu. Demikian
pula, hidup rohani kita bergantung pada hubungan kita
dengan Yesus Kristus. Selama kita tinggal di dalam Dia,
kita akan hidup. Tetapi jikalau kita membiarkan sesuatu
memalingkan kita dari Kristus sehingga kita kembali kepada
dosa, kita tidak lagi mempunyai hidup.

"Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya
Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa." (Yohanes 15:5).

Pasal ini menyatakan bahwa hubungan di antara orang
orang percaya dengan Yesus adalah hubungan kasih. Kata.
"kasih" dan "mengasihi" dipakai lebih dari tiga puluh kali
dalam pasal 13 sampai dengan 17. Pertama-tama Yesus
memberitahukan bagaimana Bapa mengasihi Dia; kemudian
bagaimana Ia mengasihi para murid. Murid-murid harus
tinggal dalam kasihNya.

Pada waktu kita tinggal dalam Yesus, Ia akan menolong
kita untuk saling mengasihi. Kadang-kadang kita mengata-
kan bahwa kita dapat mengasihi orang-orang tertentu jikalau
mereka menjadi lebih baik. Tetapi Yesus tidak mengasihi
kita karena kita adalah orang-orang yang patut dikasihi. Ia
mengasihi kita dan mati bagi kita ketika kita masih menjadi
orang berdosa. Ia memilih kita supaya dunia dapat melihat
hidupNya dan kasihNya dalam diri kita. Bacalah ayat Hi,
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkanlah Galatia 5:22,23 dan Yohanes 15:5.

2 Sebagai apakah Yesus mengumpamakan diriNya dan
murid-muridNya?
a) Sebuah kebun dan hasilnya.
b) Sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya.
c) Se orang majikan dan hamba-hambanya.

3 Apakah yang dilakukan oleh firman Yesus?
a) Firman itu membersihkan kita ketika kita mene-

rima dan menurutinya.
b) Jikalau kita membacanya, dengan sendirinya hidup

kita akan menjadi bersih.
c) Firman itu tidak berbuat sesuatu.

4 Apakah yang dapat kita perbuat di luar Yesus?
a) Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang

dilakukanNya.
b) Mengeluarkan banyak buah.
c) Kita tidak dapat berbuat apa-apa.

S Hubungan di antara orang-orang percaya dan Yesus
berdasarkan apakah?
a) Kasih.
b) Keanggotaan gereja.
c) Perbuatan baik.
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KEBENCIAN DUNIA

Buku Pembimbing: Injil Yohanes

B~calah Yohanes 15:18-27; Yohanes 16:1-4

Yesus memberitahukan tentang
aniaya dan salah paham yang akan
diderita oleh murid-murid Tuhan
di dalam dunia. Yesus mengata-
kan kepada kesebelas muridNya.
bahwa sepuluh di antara mereka
akan dibunuh karena memberita-
kan Injil. Yohanes adalah satu-
satunya murid yang mati secara.
normal.

Mengapa dunia membenci orang-orang yang mengikut
Yesus? Alasannya sama dengan alasannya untuk membenci
Dia. Kehidupan seorang Kristen yang sejati membuat dosa
di sekitarnya nampak jelas, sehingga orang-orang yang ber-
dosa menyadari dosanya. Hal ini menyebabkan mereka
membenci orang Kristen dan mereka berusaha sedapat-da-
patnya untuk melawan dia.

Juga Iblis, musuh Allah, memerangi orang-orang Kristen,
Ia menghasut orang untuk mengolok-olok orang Kristen,
dan bersikap buruk terhadap mereka. Jadi, jangan heran
apabila orang mengolok saudara atau menganiaya saudara
karena saudara adalah milik Kristus. Ada orang Kristen
yang dipukul oleh kaum keluarganya. Ada yang dipenjara-
kan. Bahkan, ada yang dibunuh karena mereka menerima
Kristus sebagai Juruselamat.
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Yesus berkata bahwa para pengikutNya tidak lebih

baik daripada Dia. Dunia menganiaya Dia dan akan menga-
niaya semua orang yang mengikut Dia.

Sekali lagi Yesus menjanjikan Penolong-Roh Kudus.
Roh Kudus akan menerangkan lebih banyak tentang Yesus
dan juga menolong murid-murid bersaksi tentang Yesus.

h==============
~

~
Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Doakanlah mereka yang teraniaya.

7 Penolong apakah yang dijanjikan Yesus sekali lagi?
a) Ia menjanjikan sahabat-sahabat yang akan meno-

long mereka.
b) Ia menjanjikan petani-petani yang akan memberi

hasil pokok anggur kepada mereka.
e) Ia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka.

Cocokkan Jawaban Saudara

2 b) Sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya.

5 a) Kasih.
3 a) Firman itu membersihkan kita, ketika kita menerima

dan menurutinya.

7 e) Ia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka.

4 e) Kita tidak dapat berbuat apa-apa.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Pekerjaan Roh Kudus
Dukacita dan Sukacita
Kemenangan atas Dunia

PEKERJAAN ROH KUDUS

Bacalah Yohanes 16:4-15

Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridNya, Ye-·
sus berbicara lima kali tentang Roh Kudus. Bacalah Yoha
nes 14:16,17; 14:26; 16:7-15. Dalam tiga ayat yang mula
mula Bapa, Yesus dan Roh Kudus disebut bersama-sama
supaya kita mengerti bahwa Tiga Oknum itu sesungguhnya.
adalah Allah yang esa.r-.
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Kata yang diterjemahkan sebagai "Penolong" di sini ada-
lah kata Yunani "Parakletos". Ini berarti seorang penasehat
atau pengacara yang dipanggil untuk membela seorang yang
sedang diadili; seorang yang menyertai orang lain untuk me-
nolong dan memberi nasehat. Roh Kudus berbuat sedemikian
untuk kita. Ia membela kita. Ia menasehatkan kita tentang
apa yang harus kita lakukan. Ialah Roh Kebenaran yang
mengajar kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenar-
an. Ia menjaga supaya kita jangan ditipu oleh guru-guru palsu.

Ia memberitahu dunia bahwa pendapatnya tentang dosa
adalah salah. Sukar bagi kita untuk mengaku bahwa kita
adalah orang-orang berdosa. Kita menyangka bahwa diri
kita baik hingga Roh Kudus menyatakan kepada kita bagai-
mana keadaan kita di pemandangan Allah. Pernahkah sau-
dara kaget ketika melihat kemeja atau baju yang saudara
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Buku Pembimbing: Injil Yohanes

pakai itu ada nodanya? Di rumah baju itu kelihatan bersih,
tetapi di luar, dalam cahaya matahari yang cerah saudara
dapat melihat noda-noda itu. Roh Kudus menyoroti hidup
kita dengan terang Allah yang cerah dan menunjukkan beta-
pa najisnya dosa-dosa kita itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Kata Yunani
"Penolong"?
a) Parenthesis.
b) Parakletos.
c) Paralysis.

2 Apakah pekerjaan Roh Kudus sebagai Penolong?
a) Ia membela, memberi nasehat dan menolong kita.
b) Ia bekerja ganti kita.
c) Ia menuduh kita.

apakah yang diterjemahkan sebagai

3 Bilakah kita menyadari betul-betul bahwa kita adalah
orang berdosa?
a) Bila kita didapati tengah berbuat dosa.
b) Bila Roh Kudus menunjukkan betapa buruknya

perbuatan kita.
c) Bila seorang lain mengatakan betapa buruknya per-

buatan kita.

4 Berdoalah agar saudara selalu sedia untuk dipimpin
oleh Roh Kudus. Mintalah supaya Ia menunjukkan se-
gala sesuatu yang tidak benar di dalam hidup saudara.
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DUKACITA DAN SUKACITA

Bacalah Yohanes 16:16-24

Murid-murid berdukacita sebab Yesus akan meninggal-
kan mereka, tetapi Ia menjanjikan mereka suatu janji yang
indah yang berlaku untuk semua pengikutNya.

"Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada
Bapa, akan diberikanNya kepadamu dalam namaKu."
(Yohanes 16:23).

Jika kita meminta sesuatu hal kepada seorang pembesar,
mungkin kita tidak akan menerimanya sebab ia tidak menge-
nal kita. Tetapi jika kita diberi hak untuk meminta itu atas
nama kepala negara kita, maka setiap orang yang kita mintai
akan berusaha mengabulkannya secepat mungkin. Allah
Bapa pasti akan mengerjakan apapun yang diminta oleh
AnakNya. Bila kita memperkenankan Yesus tinggal di dalam
kita, kita dapat berdoa dalam namaNya. Bapa akan mende-
ngar doa kita sama seperti Ia mendengar doa Yesus. Setelah
itu, barulah kita dapat yakin akan jawabannya.

~'-:;:::===========
~ ,. ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Apakah yang dijanjikan Yesus?
a) Kita dapat memperoleh apa saja yang kita minta.
b) Allah akan memberi apapun yang kita minta dalam

nama Yesus.
c) Kita tidak akan pernah berdukacita.
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KEMENANGAN ATAS DUNIA

Bacalah Yohanes 16:25-33
Yesus tahu bahwa beberapa jam lagi Ia akan ditangkap

dan semua muridNya akan lari meluputkan diri. Ia mem-
beritahu mereka apa yang akan terjadi. Ia ingin mereka
mengetahui bahwa penderitaan dan kematianNya tidak
berarti kekalahan. Penderitaan dan kematianNya itu ter-
masuk dalam rencana Allah. Oleh penderitaan dan kema-
tianNya itulah jiwa manusia dapat diselamatkan.

Dunia akan berkata: "Lupakanlah orang lain; selamat-
kan lah dirimu!" Tetapi Yesus telah mengatasi semua penco-
baan dunia. Ia melakukan apa yang dikehendaki Allah.
Melakukan kehendak Allah bagi kita, apapun juga yang
harus dikorbankan, merupakan kemenangan di atas dunia.

Murid-murid itu juga akan menderita. Yesus mengingat-
kan mereka agar terus tinggal di dalam Dia dan Ia akan
menolong mereka. Semua orang yang mengikut Yesus akan
menghadapi kesukaran dan penderitaan di dalam dunia ini
tetapi Roh Kudus akan menjadi Penolong kita. Kemenangan
kita tidak terletak dalam apa yang kita lakukan untuk diri
kita sendiri, melainkan dalam apa yang dilakukan Roh
Kudus bagi kita. Ia beserta kita untuk memberi keberanian,
kekuatan dan damai sejahtera pada masa penderitaan. Ha-
nya untuk beberapa waktu kita akan menderita karena
Yesus, sesudah itu kita akan memerintah beserta Dia dalam
sukacita yang abadi-untuk selama-lamanya kita tidak akan
menderita lagi.

"Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu
beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu
menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku
telah mengalahkan dunia." (Yohanes 16: 33).
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Apakah yang dikatakan oleh dunia?
a) "Lupakanlah dirimu. Selamatkanlah orang lain!"
b) "Selamatkanlah dirimu dan juga orang lain!"
c) "Lupakanlah orang lain dan selamatkanlah dirimu!"

7 Menurut Yesus, apakah yang akan dilakukan oleh
dunia terhadap pengikut-pengikut Yesus?
a) Menjadikan mereka pemerintah.
b) Membuat mereka menderita.
c) Menerima mereka sebagai guru.

8 Apakah yang merupakan kemenangan bagi mereka
yang mengikut Yesus?
a) Menuruti kehendak mereka sendiri.
b) Meluputkan diri dari kesukaran.
c) Melakukan kehendak Allah tanpa memikirkan apa

yang harus dikorbankan.

Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) Allah akan memberi apapun yang kita minta dalam
nama Yesus.

1 b) Parakletos.
6 c) "Lupakanlah orang lain dan selamatkanlah dirimu!"
2 a) Ia membela, memberi nasehat dan menolong kita.
7 b) Membuat mereka menderita.
3 b) Bila Roh Kudus menunjukkan betapa buruknya per-

buatan kita.
Be) Melakukan kehendak Allah tanpa memikirkan apa

yang harus dikorbankan.
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Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Berdoa untuk murid-muridNya
Semua Orang yang Engkau Berikan Kepadaku
Peliharalah.Mereka
Supaya Mereka Menjadi Satu
Berada Bersama-sama dengan Aku

YESUS BERDOA UNTUK MURID-MURIDNYA

Bacalah Yohanes pasal 17

Semua Orang yang Engkau Berikan kepadaKu
Bacalah Yohanes 17: 1-8 sekali lagi

Yohanes pasal 17 adalah doa yang dipanjatkan Yesus
untuk par~ pengikutNya sebelum Ia ditangkap. Ia telah
menyelesaikan pekerjaanNya, yaitu mengajar dan berkhot-
bah. Melalui Dia para pengikutNya telah mengenal Allah.
Ia telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
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"Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka
mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan
mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." (Y0-

hanes 17: 3).

Saatnya telah tiba untuk Yesus mati bagi dosa seISI
dunia. Semua orang yang telah diberikan Allah kepadaN ya
diunjukkanNya kepada BapaNya. Mereka masih tinggal di
dalam dunia tetapi tidak tercakup lagi dalam sistim dunia
yang jahat dan tak beriman. Mereka hidup bagi Allah dan
bukan bagi kesenangan, kuasa, atau kemasyhuran duniawi.

~
1 Hafalkanlah Yohanes 17:3.

Yang Harus Saudara Kerjakan
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Peliharalah Mereka

Bacalah Yohanes 17: 9-20 sekali lagi

Yesus berbicara tentang orang-orang yang telah diberikan
Allah kepadaNya. Murid-murid Yesus tidak lahir sebagai
orang saleh atau orang suci. Mereka adalah orang berdosa
sama seperti orang-orang lain. Tetapi mereka telah berpaling
dari dosa dan percaya akan Yesus Kristus serta mengikut
Dia. Karena itu mereka diselamatkan.

Yesus tahu bahwa pada malam itu juga Ia akan mening-
galkan pengikut-pengikutNya. Ia berdoa agar Allah melin-
dungi mereka. Salah seorang muridNya, Yudas, terhilang
selagi Yesus ada bersama-sama mereka. Yesus tahu bahwa
sesudah Ia meninggalkan mereka, murid-muridNya itu akan
cenderung untuk meninggalkan pelajaran yang telah mereka
peroleh dan kembali kepada hidup yang lama.

Iblis tidak dapat merebut kita dari Allah, tetapi ia beru-
saha memalingkan kita dari Allah dan kita kembali kepada
hidup yang berdosa. Sesudah saudara memutuskan untuk
hidup bagi Kristus, Iblis akan menggoda saudara untuk ber-
buat dosa lagi. Ingatlah Yesus sudah berdoa untuk saudara
dan sekarang Ia sedang berdoa untuk saudara. Bacalan
ayat 20.

"Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan
sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada
Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengan-
taramereka." (Ibrani 7:25).

Yesus tidak minta Sang Bapa mengambil kita dari dunia
supaya kita tak usah menderita. Ada pekerjaan yang harus
kita lakukan. Ia telah mengutus kita ke dalam dunia untuk
memberitakan kabar keselamatan.
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Beberapa kali dalam pasal ini Yesus mengatakan bahwa
Ia menyampaikan Firman Allah yang benar kepada pengikut-
pengikutNya: ayat 8, 14, 17. Ayat 17 memberitahukan bah-
wa kita menjadi milik Allah dengan pertolongan FirmanNya.

Yesus juga berkata bahwa Ia mengutus para pengikutNya
ke dalam dunia sama seperti Allah telah mengutus Dia.
Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hi-
lang. Karena itu sebagai orang Kristen kita berusaha meme-
nangkan orang lain untuk Tuhan. Kita harus terus-menerus
menyampaikan Firman Allah kepada mereka baik di gereja,
di sekolah, melalui bahan bacaan, siaran radio, dan kesaksian
pribadi. Kita harus menjalani hidup Kristen yang benar di
hadapan mereka agar menunjukkan jalan kehidupan kepada
mereka.
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~~===================================
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Bagaimanakah Iblis memperlakukan orang Kristen?
a) Ia tidak mengganggumereka.
b) Ia berusaha menjauhkan mereka dari Allah supaya

mereka berbuat dosa lagi.
c) Ia merebut mereka dari Allah.

3 Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dunia?
a) Kita harus memohon supaya kita boleh meninggal-

kan dunia.
b) Kita harus hidup di dalam dunia dan menikmati

kesenangannya.
c) Kita harus menyampaikan Finnan Allah kepada

dunia.4 Bagaimanakah pengikut-pengikut Yesus akan diutus
ke dalam dunia?
a) Sebagai domba tanpa gembala sebab Yesus telah

pergi.
b) Sebagaimana Allah mengutus Yesus: untuk men..

cari orang yang hilang dan memenangkan mereka
untuk Tuhan.

c) Sebagai anggota-anggota gereja untuk meminta
orang bergabung dengan gereja mereka.

Supaya Mereka Menjadi Satu

Bacalah Yohanes 17:20-23 sekali lagi.
Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridNya yang

hidup pada zaman itu, tetapi untuk semua orang yang per-
caya kepadaNya. Termasuk juga saudara. Yesus berdoa
agar semua pengikutNya menjadi satu. Ini berarti bahwa Ia
menghendaki mereka hidup dan bekerja bersama-sama.
Tidaklah baik apabila erang-orang Kristen berpecah-belah
dan saling menentang.
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Ada bermacam-macam gereja, tetapi anggota-anggotanya

dapat hidup rukun jika mereka rela mengutamakan Kristus.
Dewasa ini ada orang yang mengatakan bahwa semua gereja
itu harus menjadi satu gereja, tetapi hal itu tidak mungkin
terjadi selama berbagai gereja itu mempunyai kepercayaan
yang berbeda-beda.

Kita tidak dapat bergabung dengan suatu gereja yang
tidak melaksanakan ajaran Yesus. Kita percaya bahwa
Yesus adalah Anak Allah, lahir dari Perawan Maria, dan
bahwa kematianNya karena kita adalah satu-satunya jalan
yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus seia
sekata dalam hal-hal yang penting ini jika kita hendak men-
jadi "satu".

"Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka be-
lum berjanji?" (Amos 3:3).
Yesus berdoa supaya kita menjadi satu di dalam Dia dan

di dalam Bapa. Berada di dalam Kristus adalah dasar bagi
persatuan Kristen. Jika saudara menginginkan persekutuan
Kristen dan pertolongan rohani, bergabunglah dengan suatu
gereja yang mempercayai, mengajar dan mentaati Alkitab-
suatu gereja di mana hadirat Kristus nyata sekali.

~

5
Yang Harus Saudara Kerjakan

Yesus berdoa untuk siapakah?
a) Untuk kedua belas murid.
b) Untuk semua anggota gereja supaya mereka akan

bergabung dengan satu gereja.
c) Untuk sekalian orang yang percaya kepadaNya,

pun mereka yang percaya pada dewasa ini.

6 Senangkah hati saudara karena mengetahui bahwa Ye-
sus berdoa untuk saudara? ..
Ucaplah syukur kepadaNya atas doa-doaNya.
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7 Ketika Yesus berdoa agar para pengikutNya menjadi

satu, apakah Ia bermaksud agar dewasa ini semua orang
Kristen menjadi anggota dari satu gereja?
a) Ya, tidak boleh ada berbagai-bagai gereja.
b) Tidak, orang-orang Kristen tidak boleh menjadi

anggota gereja.
c) Tidak, sebab ada gereja yang tidak melaksanakan

ajaran Yesus.

8 Berdoalah untuk persatuan orang-orang Kristen.

Berada bersama-sama dengan Aku

Bacalah Yohanes 17: 24-26 sekali lagi.

Yesus mengakhiri doaNya dengan menyatakan keingin-
anNya agar semua pengikutNya berada bersama-sama Dia eli
manapun Dia berada. Satu hari kita kelak akan pergi untuk
tinggal bersama-sama Dia. Buku Wahyu (buku terakhir
dalam Alkitab) menceritakan tentang semua orang yang
diselamatkan, yang berdiri di hadapan takhta Allah dan
menyanyikan pujian-pujian bagi Yesus, Anak Domba yang.
telah disembelih.

Kita tidak tahu bilakah kita akan dipanggil untuk tinggal
bersama-sama Tuhan. Sampai saat itu tiba setiap hari kita
harus hidup berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita
tidak akan takut mati, sebab kita akan tahu bahwa kematian
hanya merupakan pintu bagi kita untuk masuk ke hadirat
Allah.

Yesus hanya akan membawa orang-orang yang sudah
diselamatkan untuk tinggal bersama Dia. Orang-orang yang
tidak diselamatkan sama sekali tidak akan tinggal bersama
Dia. Bukankah saudara ingin tinggal beserta Yesus selarna-
lamanya?
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"Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu peng-
hulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka
yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;
sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan me-
nyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan
selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena
itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perka-
taan-perkataan ini." (1Tesalonika 4:16-18).

"9 Yang Harus Saudara Kerjakan

Bagaimanakah Yesus mengakhiri doaNya?
a) Dengan mengatakan bahwa Ia ingin supaya para

pengikutNya berada bersama-sama dengan Dia di
manapun Dia berada.

b) Dengan mengatakan bahwa mungkin Ia memberi
kesempatan kepada manusia untuk diselamatkan
sesudah mereka mati.

10 c) Dengan mengatakan bahwa dunia mengenal Allah.
Seandainya saudara mati hari ini, apakah saudara akan
pergi untuk tinggal bersama-samadengan Tuhan?
a) Saya tidak dapat memastikan.
b) Tidak, sebab saya belum diselamatkan.
c) Ya sebab saya percaya bahwa Yesus adalah Juru-

selamat saya.
Jika saudara tidak dapat melingkari jawaban c), sau-
dara harus berhenti sekarang juga dan berdoa, serta me-
minta Yesus Kristus menghapuskan dosa saudara dan
menyelamatkan saudara. Lalu saudara juga akan pasti
bahwa saudara akan tinggal bersama-sama dengan Tu-
han.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 c) Untuk sekalian yang percaya kepadaNya, pun mereka
yang percaya pada dewasa ini.

2 b) Ia berusaha menjauhkan mereka dari Allah supaya.
mereka berbuat dosa lagi.

7 c) Tidak, sebab ada gereja-gereja yang tidak melaksana-
kan ajaran Yesus.

3 c) Kita harus menyampaikan Firman Allah kepada
dunia.

9 a) Dengan mengatakan bahwa Ia ingin supaya para
pengikutNya berada bersama-sama dengan Dia di
manapun Dia berada.

4 b) Sebagaimana Allah mengutus Yesus: untuk mencari
orang yang hilang dan memenangkan mereka untuk
Yesus.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Ditangkap
Yesus di hadapan Hanas
Petrus Menyangkal Yesus
Imam Besar Menanyai Yesus
Petrus Menyangkal Yesus Lagi
Yesus di hadapan Pilatus
Yesus Dihukum Mati

YESUS DIT ANGKAP

Bacalah Yohanes 18:1-11

Yudas memimpin sepasukan prajurit untuk menangkap
Yesus. Bagaimanakah ia dapat melakukan hal yang sebegitu
jahat? Apabila seorang berpaling dari Kristus, ia mengizin-
kan Iblis menguasai dirinya.

Bacalah ayat 4 sampai dengan 6 sekali lagi. Ketika Yesus
menyatakan sedikit saja dari kuasaNya, prajurit-prajurit itu
jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat menangkap Dia, jika Ia
tidak mengizinkan mereka. Tetapi Yesus tidak mencoba
meloloskan diri. Ia tahu bahwa rencana Allah ialah agar Ia
mati bagi dosa kita.
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Yesus berkata bahwa prajurit-prajurit itu harus membiar-
kan orang-orang yang menyertai Dia itu pergi sebab para
prajurit itu hanya mencari Dia. Bahkan, ketika Ia mengha-
dapi kematianNya, Ia memikirkan orang-orang milikNya
supaya mereka jangan menderita seperti Dia.

Petrus siap sedia untuk berkelahi demi Tuhannya. Sebe-
narnya ia telah menghunus pedangnya dan memarang telinga
seorang hamba imam besar. Lukas menceritakan bahwa
Yesus menyembuhkan orang ini. Mungkin inilah sebabnya
Petrus tidak dihukum oleh prajurit-prajurit itu.

,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dapat kita pelajari dari hal Yudas yang
mengkhianati Yesus di dalam taman?
a) Kita tidak boleh berdoa di dalam taman.
b) Bila kita berpaling dari Kristus kita mengizinkan

Iblis menguasai kita.
c) Para prajurit tidak diizinkan menghadiri kebaktian

(persekutuan) doa.
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2 Mengapa Yesus tidak melarikan diri atau melindungi
diriNya ketika prajurit-prajurit datang hendak me-
nangkap Dia?
a) Ia tahu bahwa saat Allah bagi kematianNya sudah

tiba.
b) Ia mengharapkan agar murid-muridNya melindungi

Dia.
c) Ia tidak berkuasa melawan prajurit-prajurit itu.

3 Apakah yang diperbuat oleh Petrus di taman?
a) Ia berdoa semalam-malaman.
b) Ia minta api turun dari langit.
c) Ia memarang telinga hamba imam besar.

YESUS DI HADAP AN HANAS

Bacalah Yohanes 18:12-14
Hanas dan menantunya, Kayafas, telah memangku [abat-

an imam besar, tetapi pada waktu yang berlainan. Mereka
telah bermufakat untuk membunuh Yesus. Mereka menga-
jukan tuduhan bahwa Dia seorang pemimpin revolusi yang
berbahaya. Mereka mengatakan bahwa jika Dia tidak dibu-
nuh pemerintah Rum akan memerintahkan para prajurit
membunuh segenap rakyat. Tentu, hal ini tidak benar. Ini-
lah cara mereka untuk mendesak pemimpin-pemimpin
agama yang lain supaya meminta Yesus dihukum mati.

Kayafas telah mengatakan bahwa lebih baik seorang mat]
daripada seluruh bangsa itu. Ia tidak tahu bahwa ia sedang
mengucapkan suatu kebenaran yang besar tentang kematian
Yesus. Yesus adalah korban karena dosa-dosa kita supaya
kita tidak usah dihukum.

Mungkin saudara bertanya-tanya mengapa Yesus tidak
dapat menyelamatkan kita tanpa mati. Allah adalah baik.
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la membenci dosa, yaitu segala sesuatu yang jahat. Jadi,
mereka yang berbuat kesalahan harus dipisahkan dari Allah.
Tetapi karena segala kehidupan dan kebahagiaan berasal dari
Allah, maka orang-orang yang dipisahkan dari Dia itu tak
dapat tidak harus mati.

Allah mengajar kita betapa dahsyatnya dosa itu dan
bagaimana dosa mendatangkan kematian dengan menuntut
persembahan darah sebelum dosa-dosa itu dapat diampuni.
Kambing domba dan ternak dipersembahkan sebagai korban
mengganti orang berdosa.

"Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum
Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan." (Ibrani 9:22).
Korban binatang ini harus dipersembahkan berulang

kali sebab tidak dapat menghapus dosa. Korban itu hanya
merupakan tata ibadah yang sementara sampai Allah mengor-
bankan AnakNya sendiri karena kita. Yesus akan menum-
pahkan darahNya karena kita. Jika ada yang lain yang dapat
menyelamatkan kita, Allah sama sekali tidak akan membiar-
kan AnakNya yang tunggal itu mati karena kita.

'>:;r:===========
~ ,.~ Buku Pembimbing: Injil Yohanes

4 Mengapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita
dari dosa?
a) Karena hanya dengan penumpahan darahNya dosa

kita dapat diampuni sepenuhnya.
b) Karena kita sekalian harus mati, dan la mati dahulu

untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak
usah takut mati.

c) Karena Ia hendak mengajar bahwa korban karena
dosa harus dilakukan berulang kali.
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PETRUS MENYANGKAL YESUS

Bacalah Yohanes 18:15-18

Seorang murid lain yang disebut di sini adalah Yohanes,
penulis Injil ini. Ia tidak berusaha menyembunyikan kenya,
taan bahwa ia adalah murid Yesus dan ia tidak menemui
kesulitan. Tetapi Petrus, yang menyangka bahwa ia selalu
sedia untuk membela Yesus, takut. Ia mengatakan bahwa
ia tidak kenal Yesus.

Mudahlah untuk mengaku bahwa saudara seorang Kris-
ten bila saudara berada dengan orang Kristen lainnya. Te-
tapi tidaklah begitu mudah bila semua orang di sekitar
saudara adalah musuh-musuh Yesus. Apakah yang akan
saudara lakukan?

"Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di
sorga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan
manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa
Ku yang di sorga." (Matius 10:32,33).

"5 Yang Harus Saudara Kerjakan

Sukarlah bagi saudara untuk mengaku kepada orang
lain bahwa saudara seorang Kristen? .
Takutkah saudara kalau-kalau mereka akan menganiaya
saudara? Mohonlah agar Allah memberi
keberanian kepada saudara.
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IMAM BESAR MENANY AI YESUS

Bacalah Yohanes 18:19-24

Hanas pernah memegang jabatan imam besar, karena itu
di sini ia disebut imam besar, meskipun pada waktu itu
Kayafaslah yang memegang jabatan itu. Hanas berusaha
menjebak Yesus untuk mengatakan sesuatu yang dapat
dipakai oleh mereka sebagai tuduhan terhadap Dia dalam
pengadilan perkaraNya itu, tetapi Yesus tidak mau menja-
wab pertanyaan-pertanyaannya.

Prajurit-prajurit itu membawa Yesus ke rumah Kayafas.
Di sana Ia diadili oleh mahkamah agama yang dinamakan
Sanhedrin. Pemeriksaan ini tidak sah, karena diadakan
dengan sembunyi-sembunyi, pada waktu malam, segera
sesudah Yesus ditangkap. Tidak ada kesempatan untuk
memanggil saksi-saksi yang dapat mengajukan pembelaan-
Nya. Sebagian besar anggota Mahkamah Agama itu telah
memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka
hanya berpura-pura mengadakan pemeriksaan supaya mere-
ka dapat menyerahkan Dia kepada Pilatus dengan tuduhan
yang resmi.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Hanas menanyai Yesus?
a) Untuk mengetahui ajaranNya.
b) Untuk mengetahui lebih banyak tentang Dia.
c) Untuk mencoba menjebak Dia.
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PETRUS MENYANGKAL YESUS LAGI

Bacalah Yohanes 18: 25-27

Tiga kali Petrus ditanya apa-
kah ia seorang pengikut Yesus,
dan tiga kali Petrus menyangkal
Tuhannya. Seekor ayam berko-
kok, tepat seperti yang dikata-
kan Yesus sebelumnya. Ketika
Yesus memandang dia, Petrus
menyadari bahwa ia telah menge-
cewakan Tuhannya. Ia lari ke
luar sambil menangis; ia menye-
sali perbuatannya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Apakah yang diperbuat oleh Petrus di rumah imam
besar?
a) Ia memarang telinga seorang hamba imam besar.
b) Ia menyangkal Tuhannya tiga kali.
c) Ia berkata bahwa ia akan selalu mengikut Tuhan.

YESUS DI HADAP AN PILATUS

Bacalah Yohanes 18: 28-38
Mahkamah Agama itu tidak dapat menjatuhkan hukum-

an mati pada seseorang, karena itu mereka mengirim Yesus
kepada gubernur Romawi, yaitu Pilatus, Tuduhan mereka
ialah bahwa Yesus berusaha mendirikan kerajaanNya sendiri.
Ini berarti pengkhianatan-suatu kejahatan yang dapat dija-
tuhi hukuman mati.
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Yesus tidak mencoba membela diriNya terhadap tuduh-
an palsu ini. Ia mengatakan kepada Pilatus bahwa Ia seorang
raja tetapi kerajaanNya bukan dari dunia ini. KerajaanNya
adalah kerajaan yang rohani dalam kehidupan orang-orang
yang menerima Dia.

Cocokkan Jawaban Saudara

8 Ketika Pilatus menanyakan apakah Yesus seorang raja,
apakah jawaban Yesus?
a) "Tidak, itu tuduhan palsu."
b) "KerajaanKu bukan dari dunia ini."
c) "KerajaanKu lebih besar dari Kerajaan Rum."

Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai raja dalam
hidup saudara? ..
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YESUS DIHUKUM MATI

Bacalah Yohanes 18:38-40

Sementara menanyai dan memeriksa Yesus, Pilatus tidak
dapat menemukan alasan apapun untuk menghukum Yesus.
Hal ini diberitahukannya kepada orang banyak itu, tetapi
makin keras mereka berteriak menuntut supaya Yesus disa-
libkan. Pilatus meminta mereka memilih siapa yang harus
dibebaskan, Yesus atau Barabas, seorang perampok. Orang
banyak itu memilih Barabas. Dewasa ini manusia masih lebih
suka memilih dosa dan kesenangan yang berdosa daripada
memilih Yesus. Apakah pilihan saudara? Apakah yang
hendak saudara lakukan dengan Yesus?

Yang Harus Saudara Kerjakan

10Apakah keputusan Pilatus?
a) Ia berkata bahwa Yesus bersalah dan harus mati.
b) Ia akan mem bebaskan Yesus sebab hari raya Paskah

itu.
c) Ia akan memenjarakan Yesus bersama-sama dengan

Barabas.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 c) Untuk mencoba menjebak Dia.

1 b) Bila kita berpaling dari Kristus kita mengizinkan Iblis
menguasai kita.

7 b) Ia menyangkal Tuhannya tiga kali.

2 a) Ia tahu bahwa saat Allah bagi kematianNya sudah
tiba.

8 b) "KerajaanKu bukan dari dunia ini."

3 c) Ia memarang telinga hamba imam besar.

10' b) Ia akan membebaskan Yesus sebab hari raya Paskah
itu.

4 a) Karena hanya dengan penumpahan darahNya dosa
kita dapat diampuni sepenuhnya.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Dihukum Mati
Yesus Dipakukan pada Kayu Salib
Kematian Yesus
Lambung Yesus Ditikam
Yesus Dikuburkan

YESUS DIHUKUM MATI

Bacalah Yohanes 18:39,40; 19:1-16

Pilatus ingin membebaskan Yesus tetapi ia takut akan
orang banyak itu. Mereka mengancam hendak melaporkan
dia pada kaisar di Roma jika ia tidak sepakat dengan mereka.
Jabatannya dan bahkan kehidupannya akan terancam baha-
ya. Ia tidak ingin menghukum seorang yang tidak bersalah,
tetapi keselamatannya sendiri adalah lebih penting bagi dia
daripada mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu
akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk dipakukan pada
kayu salib sebagai seorang penjahat .
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Sama seperti Pilatus, demikian pun tiap-tiap orang yang
mendengar kabar baik tentang Yesus, harus mengambil
keputusan apakah yang akan dilakukannya dengan Dia. Ada
orang yang ragu-ragu menerima Yesus sebagai Juruselamat
sebab takut dengan apa yang akan dikatakan atau dilakukan
oleh orang lain. Apa yang akan dilakukan Allah terhadap
kita pada hari penghakiman bergantung pada keputusan
kita sekarang, menolak ataukah menerima AnakNya, Yesus
Kristus.,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Pilatus tidak membebaskan Yesus?
a) Sebab ia berpendapat bahwa Yesus bersalah.
b) Ia takut akan orang banyak itu.
e) Ia ingin membebaskan Barnabas.
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DISALIBKAN

Bacalah Yohanes 19: 16-27
Yesus disalibkan, dipaku kan pada kayu salib di antara

dua penjahat. Suatu tulisan di atas kepalaNya berbunyi
"Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Imam-imam
kepala tidak suka akan tulisan itu, tetapi Pilatus tidak mau
mengubahnya.

Bahkan sementara Yesus menderita di kayu salib, Ia
memikirkan orang lain bukan diriNya sendiri. Ia menyerah.
kan ibuNya kepada pemeliharaan Rasul Yohanes. Dari kitab.
kitab Injil lain kita mengetahui bahwa Iapun berdoa supaya
Allah mengampuni orang-orang yang sudah memakukan Dia
pada salib itu.~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Tulisan apakah yang disuruh Pilatus untuk dipasang
pada kayu salib Yesus?
a) "Yesus, orang Nazaret, yang bersalah karena meng-

khianat."
b) "Yesus, orang Nazaret yang melanggar Taurat

Musa."
c) "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi."

KEMATIAN YESUS

Bacalah Yohanes 1b:28·30
Segala nubuat Perjanjian Lama tentang kematian Mesias

karena dosa kita telah digenapi ketika Yesus mati di salib.
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Semuanya terjadi, tepat seperti yang diramalkan oleh para
nabi ratusan tahun sebelumnya, sampaipun tentara yang
membuang undi untuk memperoleh pakaianNya dan mem-
beri minuman anggur asam kepadaNya.

"Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum
anggur asam." (Mazmur 69:22).

Yesus berkata: "Sudah selesai!" MaksudNya ialah bah-
wa Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang disuruh oleh
Allah. Ketika Ia mati, Ia melunasi pembayaran bagi kesela-
matan kita.

Sebenarnya dosa kitalah yang menyebabkan Yesus mati.
Karena itu kita tidak dapat mempersalahkan orang-orang
Yahudi (bangsa Yesus), atau Pilatus, atau prajurit-prajurit
yang menyalibkan Dia. Itulah dosa, dosa kita, yang mem-
buat Dia rela tersalib untuk menyelamatkan kita. Kita
menyesali dosa kita bila mengetahui hal ini. Kita tidak
ingin lagi melakukan hal-hal yang menyebabkan kematian
Yesus. Karena itu kita mohon supaya Allah mengampuni
dosa kita. Kita hanya menerima apa yang telah dilaku-
kan Yesus bagi kita dan kita diselamatkan. Ia mati ganti
kita.

Ia (Kristus) sendiri telah memikul dosa kita di dalam
tubuhNya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati ter-
hadap dosa, hidup untuk kebenaran." (I Petrus 2:24).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah maksud Yesus ketika Ia berkata: "Sudah se-
lesai! "?
a) Air anggurnya telah habis diminum.
b) Pekerjaan keselamatan telah diselesaikan.
c) Semua harapan untuk kerajaanNya sudah berakhir.
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4 Siapakah yang harus disalahkan untuk kematian Yesus?
a) Hanya imam-imam besar.
b) Hanya Mahkamah Agama, Pilatus dan prajurit-

prajurit yang menyalibkan Dia.
c) Kita, bersama-sama semua orang yang berbuat

dosa. Dosa kitalah yang menyebabkan Dia harus
mati.

5 Apakah yang harus kita lakukan sekarang?
a) Sekali-kali kita jangan menuduh seseorang di balai

pengadilan.
b) Kita seharusnya mempersalahkan orang-orang yang

membunuh Yesus dan menaruh dendam kepada ke-
turunan mereka.

c) Kita hendaknya menyesali dosa kita dan minta
Allah mengampuni kita.

LAMBUNG YESUS DITIKAM

Bacalah Yohanes 19:31-37

Penyaliban adalah hukuman mati yang perlahan-lahan
dan menyiksa. Para prajurit mematahkan kaki orang-orang
yang disalib itu supaya mereka lebih cepat mati. Mereka
mendapati Yesus sudah mati dan tidak mematahkan tulang
tulangN ya. Hal ini menggenapi suatu nubuat.

Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus menun-
jukkan bahwa Ia mati karena hancur hati, karena menang-
gung kesalahan untuk semua dosa kita. Ini juga merupakan
penggenapan nubuat, sumber yang terbuka untuk menyuci-
kan kita dari semua dosa.

"Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi kelu-
arga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk mem-
basuh dosa dan kecemaran." (Zakharia 13:1).
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"Darah Yesus, AnakNya itu, menyucikan kita daripada
segala dosa." (I Yohanes 1:7).

~
6 Hafalkanlah I Yohanes 1: 7.

7 Bacalah Zakharia 13: 1 tiga kali.

Yang Harus Saudara Kerjakan

YESUS DIKUBURKAN

Bacalah Yohanes 19:38-42

Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah pemimpin-
pemimpin agama yang terkemuka dan anggota-anggota
Mahkamah Agama. Mereka tidak memberikan suara untuk
membunuh Yesus. Sampai saat itu mereka secara sembunyi-
sembunyi percaya pada Yesus, mereka takut memihak Dia
secara terus terang.

Kadang-kadang sukar bagi orang yang mempunyai kedu-
dukan tinggi di masyarakat untuk terus terang memihak
Yesus. Mungkin mereka merasa malu untuk pergi ke gereja
yang sebagian besar anggotanya adalah orang miskin. Mung-
kin mereka takut kehilangan jabatan jika mereka menjadi
orang Kristen. Tetapi Allah memberi keberanian kepada
Yusuf dan Nikodemus untuk meminta jenazah Yesus dan
menguburkannya sebagai tanda kehormatan dan kasih
mereka kepadalvya. Ini menggenapi nubuat lain: yaitu bah-
wa dalam hal matinya Mesias akan ada di antara orang-
orang kaya.
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Kebiasaan di Palestina bila menguburkan orang mati

ialah membubuhi jenazah itu dengan rempah-rempah dan
meletakkannya dalam sebuah gua atau liang yang digali
dalam lereng bukit batu. Dari kitab-kitab Injil lainnya kita
mengetahui bahwa jenazah Yesus dimakamkan dalam kubur
Yusuf dari Arimatea.

Tidak ada waktu untuk menyelesaikan semua persiapan
untuk penguburan sebab Yesus mati ketika menjelang ma-
lam. Hari Sabat mulai pada waktu matahari terbenam.
Karena itu jenazah Yesus dibaringkan dalam kubur itu tanpa
menyelesaikan semua persiapan untuk penguburan Nya.

~

8
Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dilakukan dengan jenazah Yesus?
a) Yusuf dan Nikodemus menguburkannya.
b) Murid-murid menguburkannya.
c) Jenazah itu ditinggalkan di salib.

9 Mengapa persiapan penguburan tidak diselesaikan?
a) Pengikut-pengikut Yesus takut.
b) Yesus mati menjelang mulainya Sabat dan tak se-

orangpun diperbolehkan bekerja setelah matahari
terbenam.

c) Para murid tidak mempunyai cukup uang untuk
membeli bahan-bahan penguburan.

10Berdoalah agar Allah memberi keberanian kepada
orang-orang yang percaya secara sembunyi-sembunyi
supaya mereka berani mengakui Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 c) Kita, bersama-sama semua orang yang berbuat dosa.
Dosa kitalah yang menyebabkan Dia harus mati.

1 b) Ia takut akan orang banyak itu.

5 c) Kita hendaknya menyesali dosa kita dan minta Allah
mengampuni kita.

2 c) "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi."

8 a) Yusuf dan Nikodemus menguburkannya.

3 b) Pekerjaan keselamatan telah diselesaikan.

9 b) Yesus mati menjelang mulainya Sabat dan tak se-
orangpun diperbolehkan bekerja setelah matahari ter-
benam.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kubur yang Kosong
Yesus Menampakkan Diri kepada Maria Magdalena
Yesus Menampakkan Diri kepada Murid-muridNya
Yesus dan Tomas
Maksud Penulisan Injil Ini

KUBUR YANG KOSONG

Bacalah Yohanes 20:1-10

Sebelum Yesus disalibkan sudah beberapa kali Ia mem-
beritahu murid-muridNya bahwa Ia akan dibunuh. Ia juga
memberitahu mereka bahwa Ia akan hidup kembali. Tetapi
ketika Yesus betul-betul mati, rupanya murid-murid tidak
ingat akan apa yang telah Ia beritahukan tentang kebang-
kitanNya.
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Dari penulis-penulis kitab Injil lain kita' mengetahui
bahwa Maria Magdalena pergi dengan beberapa wanita lain
ke kubur tempat Yesus dikuburkan. Mereka hendak mem-
bubuhi rempah-rempah pada jenazahNya, menurut adat-
istiadat. Mereka melihat bahwa batu besar yang ditempat-
kan pada lubang kubur itu telah terguling. Kubur itu ko-
song! Dengan cepat Maria lari untuk memberitahukan hal
itu kepada murid-murid. Sementara perempuan-perempuan
yang lain masih tinggal di kubur itu, seorang malaikat
memberitahukan bahwa Yesus hidup kembali.

Petrus dan Yohanes pergi untuk melihat sendiri. Mereka
mendapatkan kubur itu kosong, dan hanya menemukan
kain kapan pembungkus jenazah Yesus. Maria menyangka
bahwa musuh-musuh Yesus telah mencuri tubuhNya. Tetapi
Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa pencuri-pencuri
tidak akan membuang waktu untuk membuka kain kapan
dari jenazah itu dan menggulung kain peluh yang tadinya
ada di kepala Yesus. Apakah ·yang terjadi dengan Yesus?
Dengan penuh tanda t:anya mereka pulang ke rumah tempat
mereka tinggal di Yerusalem.
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~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Maria pergi ke kubur Yesus?
a) Ia mau melihat apakah Yesus benar-benar mati.
b) Ia ingin membubuhi jenazah Yesus dengan rempah-

rempah.
c) Ia ingin berbicara dengan penjaga taman itu.

2 Apakah yang ditemukannya ketika ia tiba di kubur itu?
a) Kubur itu terbuka dan kosong.
b) Yusuf dan Nikodemus sedang meminyaki jenazah

itu.
c) Musuh-musuh Yesus telah mencuri jenazahNya.

3 Apakah yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes ketika
mereka pergi ke kubur?
a) Mereka melihat prajurit-prajurit dan bertanya apa

yang terjadi.
b) Mereka melihat penjaga taman dan tanya di mana

jenazah Yesus.
c) Mereka melihat kain kapan dan kain peluh Yesus

dalam kubur yang kosong.

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MARIA
MAGDALENA

Bacalah Yohanes 20:11-18
Adakalanya orang begitu sedih tentang kematian seo-

rang yang dikasihinya sampai rupanya mereka tidak dapat
percaya Firman Allah. Bahkan berita yang diberi oleh ma-
laikat-malaikat kepada perempuan-perempuan lain di kubur,
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berita yang baik bahwa Yesus hidup, tidak dapat meyakin-
kan murid-murid atau Maria. Mereka perlu bertemu sendiri
dengan Yesus untuk mengetahui bahwa Ia betul-betul hidup.

Yesus datang kepada kita juga dan memberitahukan
bahwa Ia hidup. Air mata kita diubahkanNya menjadi suka-
cita. Dan Ia mengutus kita, seperti Maria, untuk memberita-
hukan berita ini kepada orang lain. Baik perempuan mau-
pun laki-laki mempunyai tanggung jawab ini. Marialah yang
pertama-tama melihat Kristus yang sudah bangkit dan mene-
rima pesanNya.

~4 Apakah yang diberitahukan Yesus kepada Maria, ketika
Ia mendapatkan dia di taman?
a) Supaya ia berhenti menangis.
b) Supaya ia pulang.
c) Supaya ia pergi dan menyampaikan pesanNya ke-

pada murid-murid.

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-
MURID

Bacalah Yohanes 20:19-23
Pada hari itu juga Yesus menampakkan diri kepada

murid-muridNya. Mereka telah mengunci pintu-pintu ru-
mah, tempat mereka berkumpul, karena mereka takut kalau-
kalau mereka akan diserang oleh musuh-musuh Yesus. Keti-
ka mereka melihat Yesus, mereka hampir tidak dapat per-
caya bahwa Ia be-nar-benar hidup kembali. Yesus memperli-
hatkan tangan dan lambungNya, dan memberitahukan bahwa
Ia bukan hantu. Alangkah senangnya mereka ketika menge-
tahui bahwa Ia hidup pula!
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Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa Ia mengutus mere-
ka sama seperti Bapa mengutus Dia. Mereka akan memerlu-:
kan pertolongan khusus untuk pekerjaan yang ditugaskan-
Nya kepada mereka, dan Ia memberitahukan bahwa mereka
akan menerima Roh Kudus. Dari Injil Lukas dan Kisah para
Rasul kita mengetahui bahwa murid-murid menerima Roh
Kudus kira-kira lima puluh hari kemudian, pada hari Penta-
kosta. Kini Yesus masih memberikan Roh Kudus kepada
orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, yang
ingin dipakai dalam pelayananNya.

Cara murid-murid mentaati perintah Yesus akan menen-
tukan apakah orang-orang akan diselamatkan atau tidak.
Kalau mereka pergi dan memberitakan Injil, orang berdosa.
akan mendengar, bertobat dari dosa mereka dan menerima.
keampunan. Tetapi jika orang-orang percaya tidak pergi
memberitakan Injil, orang-orang berdosa tidak pernah akan
mengetahui jalan keselamatan. Dosa mereka tidak akan di-
ampuni, sebab mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka
harus berdoa memohon keampunan. Bila kita adalah orang
Kristen, kita harus menceritakan kepada orang lain tentang

~ -

~~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Apakah yang diberitahukan Yesus kepada murid-murid
itu?
a) Mereka harus bersembunyi.
b) Ia mengutus mereka sebagaimana Bapa telah meng-

utus Dia.
c) Mereka harus pulang.
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6 Bantuan khusus apakah yang dijanjikanNya kepada

mereka untuk pekerjaan yang ditugaskanNya kepada
mereka?
a) Ia akan memberi uang kepada mereka untuk mem-

beritakan Injil.
b) Ia akan memberi sukacita kepada mereka; mereka

tidak pernah akan mengalami dukacita.
c) Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka.

7 Dalam cara apakah mereka akan dapat menyelamat-
kan orang-orang dari dosa?
a) Dengan mengampuni dosa.
b) Dengan memberitakan Injil.
c) Dengan memberi sedekah.

YESUS DAN TOMAS

Bacalah Yohanes 20: 24-29
Tomas tidak mau percaya apa yang dilihat oleh murid-

murid yang lain. Ia meragu-ragukan pengalaman mereka dan
berkata bahwa ia harus melihatnya sendiri.

Banyak orang dewasa ini menyangka bahwa orang-orang
Kristen tertipu. Mereka harus menyelidikinya sendiri. Jika
mereka betul-betul tulus hati, mereka hendaknya berdoa:
"Tuhan Yesus, jika Engkau hidup, datanglah dan perkenan-
kan saya mengenal Engkau." Ia akan menyatakan diriNya
kepada mereka. Mungkin mata mereka tidak akan melihat
Dia, tetapi Ia akan berbicara dengan roh mereka. Lalu
seperti Tomas mereka dapat berkata: "Ya Tuhanku dan
Allahku!"

"Kata Yesus kepadanya: 'Karena engkau telah melihat
Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat, namun percaya.''' (Yohanes 20:29).
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8

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dikatakan Tomas ketika ia melihat Yesus?
a) "Aku tidak percaya."
b) "Benar katamu."
c) "Ya Tuhanku dan Allahku."

MAKSUD PENULISAN INJIL INI

Bacalah Yohanes 20:30,31
Yohanes telah menyaksikan banyak perkara yang heran

yang telah dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Dari semua-
nya itu ia hanya mencatat di dalam Injilnya hal-hal yang
akan menolong kita mengerti dan mengetahui dengan pasti
bahwa Yesus Anak Allah.

"Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat.
supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hi-
dup dalam namaNya." (Yohanes 20:31).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Hafalkanlah Yohanes 20:3l.

10Apakah maksud Injil Yohanes?
a) Untuk memberitahu kita bahwa Yesus adalah Anak

Allah.
b) Untuk memberitahukan segala sesuatu yang dilaku

kan oleh Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) Ia mengutus mereka sebagaimana Bapa telah meng-
utus Dia.

1 b)Ia ingin membubuhi jenazah Yesus dengan rempah-
rempah.

6 c) Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka.

2 a) Kubur itu terbuka dan kosong.

7 b) Dengan memberitakan Injil.

3 c) Mereka melihat kain kapan dan kain peluh Yesus da-
lam kubur yang kosong.

8 c) "Ya Tuhanku dan Allahku."

4 c) Supaya ia pergi dan menyampaikan pesanNya kepada
murid-murid.

10 a) Untuk memberitahu kita bahwa Yesus adalah Anak
Allah.



Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Yohanes.Z l

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Menampakkan Diri kepada Tujuh Murid
Yesus dan Petrus
Yesus dan Murid yang Lain
Kata Penutup

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA TUJUH
MURID

Bacalah Yohanes 21:1-14

Murid-murid kembali ke Galilea, tempat asal mereka.
Mereka rupanya tidak tahu apa yang Yesus ingin mereka
lakukan. Karena itu, beberapa di antara mereka kembali
kepada pekerjaannya yang dahulu, yaitu menangkap ikan.

Kali pertama mereka pergi menangkap ikan, mereka
berusaha semalam-malaman tetapi tidak menangkap apa-apa.
Yesus datang dan menyuruh mereka menurunkan jala mere-
ka di sebelah lain dari perahu itu. Mereka berbuat demikian
dan menangkap begitu banyak ikan sampai mereka hampir
tidak dapat menarik jala itu. Bila kita melakukan apa yang
disuruh oleh Yesus, maka Ia mengubahkan kegagalan kita
menjadi kesuksesan.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

'1 Apakah yang dilakukan murid-murid sesudah Yesus
menampakkan diri kepada mereka?
a) Mereka kembali ke kampung halaman mereka di

Galilea dan pergi menangkap ikan.
b) Mereka berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus.
c) Mereka mulai memberitakan Injil.
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YESUS DAN PETRUS

Bacalah Yohanes 21:15-19

Tiga kali Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal
Yesus; sekarang tiga kali Tuhan menanyakan suatu perta-
nyaan kepadanya. Petrus telah berkata walaupun orang-
orang lain pergi meninggalkan Yesus, ia tak akan pernah
meninggalkan Dia. Tetapi ketika ujian itu tiba, perbuatan-
nya lebih buruk dari perbuatan murid-murid yang lain.
Karena itu Yesus bertanya kepadanya: "Apakah engkau
mengasihi Aku lebih daripada mereka ini?" Petrus malu
akan tindakannya dan ia menyesali perbuatannya.

Yesus berkata: "Gembalakanlah domba-dombaKu." Da-
ri perkataan ini kita mengerti bahwa penyangkalan Petrus
telah diampuni. Ia akan menjadi gembala yang memelihara
orang-orang yang akan percaya Yesus, Sekali lagi Yesus
berkata kepada Petrus, "Ikutlah Aku."

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Apakah yang ditanyakan Yesus kepada Petrus?
a) "Apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada

mereka ini?"
b) "Mengapa engkau menyangkali Aku tiga kali?"
c) "Tahukah engkau bagaimana menggembalakan

domba?"
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YESUS DAN MURID YANG LAIN

Bacalah Yohanes 21:20-24

Yohanes, penulis Injil ini, tidak mau menyebutkan nama-
nya sendiri. Dialah murid yang dimaksudkan Petrus ketika
ia bertanya: "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang
ini?" Yesus memberitahu Petrus bahwa apa yang harus dila-
kukan oleh Yohanes, atau apa yang akan terjadi kepadanya
bukanlah urusannya. Petrus harus mengikut Yesus dengan
setia tanpa menguatirkan apa yang akan dilakukan oleh
orang lain.

Allah tidak memanggil semua orang untuk melakukan
hal yang sama. Kita tidak dapat memutuskan apa yang
akan kita perbuat dengan melihat apa yang diperbuat oleh
orang lain. Kitapun tidak dapat mengharapkan orang lain
harus melakukan sesuatu hal yang kita rasa adalah kehendak
Allah bagi kita. Marilah kita berdoa supaya kehendak Allah
terjadi dalam hidup kita sendiri-dan juga dalam hidup orang
Kristen lainnya.

"3 Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang ingin diketahui oleh Petrus?
a) Caranya menggembalakan domba, sedangkan ia se-

orang nelayan.
b) Apa yang akan dilakukan oleh Yohanes.

4 Mohonlah agar Allah menolong saudara melakukan ke-
hendakNya.
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KATA PENUTUP

Bacalah Yohanes 21:25
Dalam kabar baik yang ditulis oleh Yohanes, saudara me-

ngetahui bahwa Yesus adalah Firman. Allah berfirman kepa-
da saudara dengan perantaraan Dia. Yesus adalah Anak Allah
yang menunjukkan keadaan Allah kepada saudara. Dialah
Anak domba Allah yang mati tlntuk menghapus dosa saudara.

Yesus adalah jalan ke surga; ikutlah Dia, maka saudara
tidak akan tersesat. Dialah terang dunia; saudara tak usah
berjalan dalam kegelapan. Yesus adalah roti hidup yang
akan memuaskan jiwa saudara yang lapar. Dialah Kebenar-
an, yang menyelamatkan saudara dari ketidaktahuan dan
kesalahan. Dialah Anak Manusia yang mengenal saudara
dan mengerti kebutuhan saudara. Dialah Gembala yang
Baik yang memelihara saudara. Dialah kebangkitan da.n
hidup yang memberikan saudara kehidupan yang berkelim-
pahan sekarang ini, kemenangan atas kematian, dan hidup
yang kekal di dunia akhirat.

Yesus adalah semuanya ini, bahkan lebih lagi. Dialah
Juruselamat, Tuhan dan Raja yang mencintai saudara. La
ingin agar saudara mencintai dan mentaati Dia. Ia menghen-
daki agar saudara mengikut Dia sekarang ini dan akan tinggal
bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam rumahNya
di surga. Yesus tidak akan memaksa saudara mengikut Dia.
Ia ingin menyerahkan pilihan itu kepada saudara. Kami
harap saudara akan setia mengikut Dia dan menikmati hidup
yang indah yang akan diberikanNya kepada saudara.

Kami ingin membantu saudara untuk belajar lebih ba-
nyak tentang Yesus, supaya saudara dapat mengikut Dia
dengan lebih baik. LKTI menyediakan kursus-kursus lam
yang akan membantu pertumbuhan rohani saudara. Jika
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saudara belum mendaftarkan diri untuk ikut kursus yang
lain, daftarkan lah diri saudara hari ini juga.

Jika saudara belum mengikuti gereja di mana saudara
dapat berkumpul bersama-sama dengan orang lain yang men-
cintai Yesus, kami akan menunjukkan suatu gereja bagi
saudara. Saudara tentu ingin berkumpul dengan orang lain
untuk berdoa, beribadat kepada Allah dan menyelidiki Fir-
manNya. Pendeta dari gereja itu dapat menolong saudara
dalam persoalan-persoalan rohani. Jangan lupa membaca
Alkitab dan berdoa tiap hari, supaya Allah dapat member-
kati dan memelihara saudara dalam kasihNya.

~ ~ Cocokkan Jawaban Saudara

5 Sesudah mempelajari siapa Yesus itu dan apa yang
dapat dilakukanNya, apakah yang harus saudara laku-
kan sekarang?
a) Mencintai Yesus - mengikut Dia selama sisa umur

saudara.
b) Ikut kehendak saudara sendiri - melupakan apa

yang sudah saudara pelajari.

6 Sekarang saudara telah siap untuk mengisi bagian akhir
dari catatan siswa pelajaran 11-21. Ulangilah pelajaran-pela-
jaran ini, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk dalam catatan
siswa saudara. Jika saudara mengirimkan kertas jawaban
saudara kepada pembimbing saudara, mintalah keterangan
kepadanya tentang kursus yang lain.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a) Mereka kembali ke kampung halaman mereka di Ga-
lilea dan pergi menangkap ikan.

3 b) Apa yang akan dilakukan oleh Yohanes.

2 a) "Apa engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka
•. ?"mn

5 a) Mencintai Yesus - mengikut Dia selama sisa umur
saudara.

UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus ini. Kami berharap
bahwa kursus ini telah sangat berguna bagi saudara! Jangan
lupa menyelesaikan catatan siswa dan kembalikannya ke-
pada pengasuh pada alamat yang tercantum di halaman
akhir catatan siswa tersebut. Segera setelah kami menerima-
nya kami akan memeriksanya dan mengirimkan surat tanda
tamat kepada saudara.



Buku Pembimbing
INJIL YOHANES

CATATAN SISWA

No Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara ········

Alamat .

Kota · ············ .

Propinsi .

Umur Laki-laki/perempuan . .

Pekerjaan .

Apakah saudara sudah menjadi anggota Gereja? .

Nama Gereja .



Bagian I
Pelajaran 1 - 10

LingkarUah nomor di depan pemyataan yang be-
nar, atau berUah tanda X apabUa pernyataan itu salah.

1. Injil Yohanes ditulis pertama-tama dalam bahasa
Ibrani.

2. Petrus, Andreas, dan Filipus berasal dari kota
yang sama.

3. Beberapa orang percaya pada Yesus karena
mujizat-mujizat-Nya.

4. Ketika Yesus berkata bahwa Ia akan mendirikan
Bait Allah dalam waktu 3 hari, Ia sedang menun-
juk kepada kematian dan kebangkitan-Nya.

5. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengha-
kiminya.

6. Orang menerima hidup yang kekal dengan
beriman kepada Yesus.

7. Ular tembaga di atas tiang itu melambangkan
Yesus di kayu salib.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimat-kalimat yang berikut.

8. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus ketika
a) Andreas mengatakan kepadanya bahwa ia telah

menemukan Messias.
b) ia melihat Roh turun ke atas Yesus dalam rupa

burung merpati.
c) murid-muridnya meninggalkannya untuk

mengikut Yesus.

9. Seorang dapat menilai perbuatannya baik atau
jahat dengan
a) bertanya kepada penginjil atau pendeta.
b) mendengarkan hati nuraninya.
c) menyelidiki Alkitab.

10. Untuk dapat diterima Tuhan, penyembahan kita
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harus
a) menurut pola yang ditetapkan.
b) berdasarkan Alkitab dan bersifat rohani.
c) dilakukan di dalam katedral yang bagus.

11. Dua mujizat pertama yang dikerjakan Yesus ter-
jadi di
a) Kana Galilea.
b) Kapernaum.
c) Yerusalem.

12. Sesudah Yesus menyembuhkan orang yang lum-
puh dekat kolam, la menyuruh laki-laki itu
a) pulang ke keluarganya.
b) berhenti berbuat dosa.
c) menceritakan kepada orang-orang apa yang

telah terjadi.

13. Pemimpin-pemimpin Yahudi mau membunuh
Yesus karena la
a) mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya.
b) menyembuhkan orang sakit.
c) mengajar orang-orang.

14. Dari manakah Yesus mendapatkan makanan un-
tuk 5000 orang?
a) la meminta orang-orang untuk membagi

makanan satu sama lain.
b) la menyuruh murid-Nya membeli makanan.
c) ia melipatgandakan makanan seorang anak

laki-laki.
15. Orang banyak mau menobatkan Yesus sebagai ra-

ja karena mereka
a) telah melihat mujizat-mujizat-Nya.
b) mengasihi dan memahami-Nya.
c) mengira bahwa itu kehendak Allah.

16. Para pemimpin gereja tidak dapat menangkap
Yesus karena
a) Ia bersembunyi dari mereka.
b) pelayanan-Nya belum selesai.
c) mereka tidak cukup cepat.
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17. Ketika Yesus menyebut diri-Nya "Aku ada" pe-
mimpin-pemimpin Yahudi berusaha membunuh-
Nya karena
a) mereka tidak menyukai pengajaran-Nya.
b) mereka tidak menyukai nama itu.
c) itu menunjukkan bahwa Ia adalah Allah.

18. Yesus berkata bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi
adalah anak-anak Iblis karena mereka
a) tidak mempercayai-Nya ketika Ia mengatakan

kebenaran.
b) berkata bahwa Ia kerasukan setan.
c) adalah keturunan Abraham.

19. Orang buta itu dapat melihat sesudah
a) Yesus berbicara kepadanya.
b) Yesus menjamah matanya.
c) ia mencuci mukanya di dalam Kolam Siloam.

Pertanyaan-Pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 1 - 10

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
1 - 1O?Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
1 - 5? Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
6 - 1O? Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawab-
an saudara pada semua bagian Yang Harus Sau-
dara Kerjakan dengan jawaban-jawaban yang ter-
dapat pada akhir tiap-tiap pelajaran? Bila sudah,
lingkarilah nomor 23.

24. Apakah saudara sudah membaca Injil Yohanes
pasal 1 - 10 di dalam Alkitab saudara? Bila
sudah, lingkarilah nomor 24.
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Bagian II
Pelajaran 11 - 21

Lingkarilah nomor di depan pernyataan yang
benar, atau berilah tanda X apabila pernyataan itu
salah.

1. Yesus membuktikan bahwa Ia adalah kebangkitan
dan hidup ketika Ia membangkitkan Lazarus dari
kematian.

2. Yesus seperti sebutir gandum yang akan jatuh ke
dalam tanah dan mati.

3. Orang tidak pernah berbuat dosa sesudah ia
diselamatkan.

4. Pengajaran Yesus datang langsung dari Bapa-
Nya.

5. Hal-hal tentang kematian Yesus TIDAK dinubuat-
kan dalam Perjanjian Lama.

6. Tidaklah mungkin untuk Yesus memberitahukan
kita bahwa Ia hidup sekarang.

7. Keputusan kita sekarang ini mengenai Yesus akan
menentukan tujuan kekal hidup kita.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimat-kalimat yang berikut.

8. Kematian dan kebangkitan Lazarus terjadi supaya
a) mendatangkan kemuliaan bagi Anak Allah.
b) membuat murid-murid percaya.
c) menggemparkan pemimpin-pemimpin Yahudi.

9. Yohanes 14 adalah salah satu pasal yang paling
disukai dalam Alkitab karena
a) ditulis dalam gaya bahasa yang indah.
b) menjanjikan pengharapan untuk orang per-

caya.
c) menceritakan cerita yang indah tentang Yesus.

10. Ketika kita berbuat dosa sesudah kita diselamat-
kan, kita akan
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a) meminta Yesus mengampuni kita.
b) melupakannya selekas mungkin.
c) diselamatkan kembali.

11. Jika seorang Kristen ingin berbuah banyak, Ia
harus
a) menjadi kuat.
b) melakukan apa yang ia anggap baik.
c) tinggal dalam Kristus.

12. Yesus berdoa agar Bapa akan tetap memelihara
murid-murid
a) dengan jalan menjauhkan mereka dari penco-

baan.
b) dengan jalan mengeluarkan mereka dari dunia.
c) melalui kuasa nama-Nya.

13. Pemeriksaan Yesus oleh Sanhedrin tidak sah
karena diadakan
a) dengan sembunyi-sembunyi pada waktu malam.
b) dalam rumah sembahyang.
c) tanpa kehadiran Imam Besar.

14. Murid yang menyangkal Yesus adalah
a) Yohanes.
b) Yudas.
c) Petrus.

15. Orang Yahudi membawa Yesus ke Pilatus dan
menuduh Dia telah
a) menyembuhkan orang pada hari Sabat.
b) berkhotbah di rumah sembahyang.
c) berusaha membuat diri-Nya raja.

16. Pertanyaan, "Apakah kebenaran?" ditanyakan
oleh
a) Hanas.
b) Pilatus.
e) Imam Besar.

17. Sementara di kayu salib, Yesus memberikan tang-
gung jawab mengurus ibu-Nya kepada
a) saudara laki-laki dan perempuan-Nya.
b) suami Maria, Yusuf.
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c) Yohanes, murid-Nya.

18. Tubuh Yesus dikuburkan oleh
a) murid-murid-Nya.
b) beberapa tentara.
c) dua orang yang secara sembunyi-sembunyi per-

caya kepada-Nya.

19. Menurut 1 Yohanes 1:7, kita dibersihkan dari dosa
oleh
a) darah Yesus.
b) Roh Kudus.
c) Air Suci.

Pertanyaan-Pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 11 - 21

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
11 - 21? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
11 - 15? Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
16 - 21? Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawab-
an saudara pada semua bagian Yang Harus Sau-
dara Kerjakan dengan jawaban-jawaban yang ter-
dapat pada akhir tiap-tiap pelajaran? Bila sudah,
lingkarilah nomor 23.

24. Apakah saudara sudah membaca Injil Yohanes
pasal 11 - 21 di dalam Alkitab saudara? Bila
sudah, lingkarilah nomor 24.

7
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus ini. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kur-
sus LKTI. Mudah-mudahan saudara akan melanjut-
kan dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara ingin
mempelajari buku yang berikut kirimlah harga buku
dan ongkos kirimnya dengan poswesel.

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor LKTI
Pusat. Setelah jawaban-jawaban saudara diperiksa,
maka saudara akan menerima sebuah surat tanda
tamat untuk kursus ini. Bila menyelesaikan 18 buku
dalam kursus ini, akan dikirim ijazah.

Tulislah nama saudara di bawah ini dengan huruf
cetak agar dapat kami cantumkan pada surat tanda
tamat saudara.

Nama : .

Saudara dapat membantu agar orang lain mene-
rima kursus LKTI seperti ini, bila saudara melam-
pirkan perangko bersama dengan catatan siswa
saudara atau melampirkan sebuah poswesel yang
sudah diisi.

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL
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