
Yohanes 14

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.


