
Yohanes 17

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.




