
Yohanes 7

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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66 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

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.
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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.
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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."


