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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.


