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SUATU KOMPLOTAN MELAWAN

YESUS

Tokoh-tokoh
pemimpin agama membenci Yesus
karena Dia berkhotbah tentang dosa-dosa mereka. Mereka iri-hati sebab orang banyak mengikuti Dia. Dia
menyembuhkan orang-orang sakit dan bahkan menghidupkan beberapa orang yang meninggal dunia. Yesus
memenuhi nubuatan tentang Messias, tetapi pemimpinpemimpin itu masih juga tidak mau percaya akan Dia.
Mereka memutuskan untuk menangkap Yesus, menuduhNya sebagai seorang pemberontak dan memintakan
hukuman mati ke atasNya. Akan tetapi, mereka takut
karena jika mereka menangkap Yesus secara terangterangan orang banyak akan membela Dia. Maka disuapnya salah seorang di antara murid-muridNya, Yudas
Iskariot, untuk membawa mereka kepada Yesus pada
malam hari.

Yang Harus Saudara Kerjakan
1.

Siapakah musuh-musuh Yesus itu?
a) Rakyat biasa
b) Beberapa Pemimpin agama
c) •Pegawa.i·pegawai Pemerintahan Rum

PESTA PASKAH
Pesta Paskah dirayakan untuk memperingati ketika
Allah membebaskan umatNya dari perbudakan.
Tiap
tahun pada Pesta Paskah itu seekor anak domba disembelih sebagai korban karena dosa. Ini adalah suatu gambaran tentang kematian Yesus yang akan datang. Ketika
untuk pertama kali Yesus memulai pelayananNya, Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan
Dia sebagai
"Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia".
Untuk melaksanakan hal ini Dia harus menanggung
hukuman atas dosa-dosa kita dan harus mati menggantikan kita. Setelah Yesus makan Paskah bersama muridmuridNya, Yudas pergi mengkhianati Ola.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
2.

Bagaimana Yohanes memperkenalkan
Yesus?
al Sebagai Anak Allah
b] Sebagai Anak Domba Allah yang
menghapus dosa
el Sebagai Messias yang dijanjikan

YESUS DI GETSEMANI
Yesus berdoa
Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati
Ola. Ola berkuasa meluputkan
Diri, tetapi Dia datang
ke dunia untuk mati ganti kita. Dia telah mengatakan
kepada murid-muridNya
bahwa Dia akan disalib dan
pada hari ketiga akan hidup kembali.
Setelah makan'
malam Dia dan rnund-rnundtdva
ke taman Getsemani ke
tempat yang sering mereka pakai untuk berdoa.

Lalu sampailah Yesus dan rnund-rnundblva
ke suatu
tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridNya:
"Duduklah di sini, sementara
Aku berdoa."
Dan la membawa Petrus, Yakobus
dan Yohanes sertaNya. Ia sangat
\
.~
takut dan gentar, lalu kataNya
kepada mereka: "HatiKu sangat
I
}~
sedih, seperti mau mati rasanya.
~/
."..~
Tinggallah di sini dan berjaga,,/
jagalah."
la maju sedikit, mere\
bahkan diri ke tanah dan berdoa
~
'supaya, sekiranya mungkin, saat
, uitu lalu daripadaNya.
KataNya: "Ya Abba, ya Bapa,
tidak ada yang mustahil bagiMu, ambillah cawan mi
daripadaKu, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melamkan
apa yang Engkau kehendaki."
Markus 14: 32·36 .

:-l~:\

•Sukar bagi Yesus, yang tak pernah berbuat salah,
untuk menanggung kesalahan dosa-dosa sekalian manusia di hadapan Allah Tetapi Ola mqrn menyelamatkan
kita dan dosa Tak ada jalan lam yang dapat memberikan
hidup yang kekal kepada kita, karena ItU Ola mati untuk
dosa- dosa kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan
3.

Hafalkan
kata-kata
Yesus: "Janganlah
yang Aku kehendaki,
melainkan
apa
Engkau kehendaki."

apa
yang

Yesus ditangkap
Sementara
Yesus berdoa, malaikat-malaikat
datang
untuk memberi semangat dan menguatkan
Dia. MuridmuridNya
telah tidur.
Akhirnya
Dia membangunkan
mereka untuk memberitahukan
bahwa waktunya
telah
tiba. Yudas memimpin oranq-oranq
yang akan menangkap Dia.

Maka Yesus berkata kepada imam-imam
kepala dan
kepala-kepala
pengawal Bait Allah serta tua-tua yang
datang untuk menangkap Dia, kataNya: "Sangkamu
Aku ini penyamun,
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?
Padahal tiap-tiap hari
Aku ad,a di tengah-tengah
kamu di dalam Bait Allah,
dan kamu tidak menangkap Aku ...
" Lalu Yesus
ditangkap dan dibawa dari tempat ItU. Ia digiring ke
rumah Imam Besar. Lukas 22:52-54.

Yang Harus Saudara Kerjakan
4.

Siapakah

nama

murid

yang

mengkhianati

Yesus?

..

YESUS DIADILI
Yesus diadili enam kali:
1.
Di hadapan Imam Besar yang sudah meletakkan jabatannya
2.
Di hadapan Imam Besar yang masih bertu-

gas
3.
4.
5.
6.

DI hadapan Pemimpm-pemimpm
Yahudi
Di hadapan Pilatus, Gubernur Romawi
DI hadapan
Herodes,
Gubernur
propinsi
yang lain
DI hadapan Pilatus untuk kedua kalinya

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua
dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama
sudah bulat mupakatnya.
Mereka membelenggu
Yesus lalu membawaNya dan menyerahkanNya kepada Pilatus. Markus 15: 1.
Di situ mereka mulai menuduh
Dia, katanya: "Telah kedapatan
oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada
Kaisar, dan tentang diriNya la
mengatakan, bahwa la adalah
Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadaNya: "Engkaukah
raja orang Yahudi?" Jawab Yesus: "Engkau sendiri mengatakannya." Lukas 23: 2,3.

Jawab Yesus: "KerajaanKu bukan dari dunia ini;
jika KerajaanKu dari dunia ini, pasti hamba-hambaKu telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan
kepada orang Yahudi, ... "
Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi
mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padaNya.
Tetapi pada kamu ada kebiasaan,
bahwa pada Paskah aku melepaskan seorang bagimu.
Maukah kamu. supaya aku melepaskan raja orang
Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula: "Jangan
Dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang
penyamun. Yohanes 18:36-40.
la memang mengetahui, bahwa imam-imam kepala
telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi
imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk
meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya
bagi mereka.
Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada
mereka: "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat
dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi
ini?" Maka mereka berteriak lagi. katanya: "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka:
"Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukanNva?" Namun mereka makin keras berteriak: "Salibkanlah Dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak Itu, la membebaskan
Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu
diserahkannya untuk disalibkan. Markus 15: 10-15.

Yang Harus Saudara Kerjakan
5.•

Gubernur

manakah

yang mengadili

Yesus?

6.

Apa yang dikatakan Gubernur itu?
al
Saya mendapatkan
Dia bersalah.
b) Saya tak dapat menemukan
kesalahan untuk dapat menghukumNya.
el
PerkaraNya tidak diteruskan.

YESUS DISALIB
Nubuatan-nubuatan

digenapi

Musuh-musuh
Yesus berdusta tentang Ola di depan
pengadilan.
Prajurit-prajurit
mengolok-olok,
meludahi,
dan rnencambukiNva.
Mereka mengginng Ola di jalanjalan bersama-sama
dua penjahat
yang masing-masing
memikul salibnya menuju sebuah bukit yang disebut Golgota.
Mereka
memaku
kaki dan tanganNya
pada
salib itu. Sementara
Dia tergantung
pada kayu salib orang-orang di sekelilingnya mengolok-olokkan
Ola. Inilah Anak Allah, yang juga mati untuk
orang-orang
itu - orang-orang berdosa yang harus diselamatkan
dan kematian yang kekal. Sebenarnya
Ola dapat mendatangkan
api dan surga serta membinasakan
mereka semua, namun
sebaliknya Dia berdoa untuk mereka: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat."

Yesaya telah menulis
dosa-dosa manusia:

bahwa Messras akan mati untuk

Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan
kita, dia diremukkan
oleh karena kejahatan
kita;
ganjaran yang mendatangkan
keselamatan
bagi kita
ditimpakan
kepadanya,
dan oleh brlur-brlurnva kita
menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba,
masing-masing kita mengambil jalannya sendin, tetaPI TUHAN telah menimpakan
kepadanya kejahatan

kita sekalian. .. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. . .. Sungguh, ia terputus dari
negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatKu ia kena tulah. Yesaya 53:5-8.
Nabi-nabi yang lam telah menulis bahwa Dia akan
dikhianati oleh salah seorang temanNya, tanganNya akan
ditusuk dan tulang-tulangNya akan keluar dari persendiannya. Orang-orang akan mengejekNya, memberiNya
minum cuka dan mempertaruhkan pakaianNya. Semuanya terjadi tepat pada waktu Yesus disalib, sebagaimana
yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan
7.

Bacalah nubuatan Yesaya tiga kali.

Kematian Yesus
Tidak semua orang yang menyaksikan kematian Yesus mengolok-olokkan Dia. Salah seorang dari antara
~
kedua pencuri itu percaya akan Dia
dan diselamatkan dari dosa-dosanya
ketika ia masih di salib di samping
Yesus.

Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila
Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari
ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku
di dalam Firdaus." Lukas 23:42,43.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu
kegelapan meliputi seluruh daerah Itu sampai jam
tiga, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait
Suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara
nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tanganMu Kuserahkan
nyawaKu."
Dan sesudah berkata demikian la menyerahkan nyawaNya. Lukas 23:44-46.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat
gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata:
"Sungguh, la ini adalah Anak Allah
Matius 27:54.
II

Yang Harus Saudara Kerjakan
8.

Isilah dengan nama saudara!
Ketika

Yesus mati di kayu salib, Ola mati

untuk dosa

.

........................................
gung hukuman

Ola telah menang-

yang seharusnya

diderita oleh

...........................
sehingga
.
dapat diselamatkan
dan dapat menikmati
hidup kekal. Syukur kepadaMu, ya Allah,
yang telah mengutus AnakMu untuk menggantikan
.

Ucapan Selamat!
Tmggal satu pelajaran lagi untuk menyelesaikan kursus ini dan saudara akan menerima sebuah tanda tamat
Setelah ksmt menertme buku petejsren tru, kemi akan
segera mengirim pelajaran 6.

Nama
Alamat
Kota
Propinsi

