
Yohanes 16

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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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.


