YESUS DIKUBURKAN
Nikodemus
dan Yusuf dari Arimatea, penghulupenghulu agama yang percaya kepada Yesus, mendapat
izin dari Pilatus untuk menguburkan Yesus. Mereka tahu
bahwa Dia telah meninggal karena salah seorang dari
prajurit-prajurit
itu telah menusukkan sebuah tombak ke
dalam lambungNya.
Mereka membungkus tubuh itu dengan kain kapan, menaruhNya ke dalam kuburan yang
berbentuk gua, dan menutup pintu kuburan itu dengan
batu yang besar. Nikodemus ingat akan kata-kata Yesus:
bahwa Dia harus "dinaikkan",
di kayu salib.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang
gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3: 14-16.
Musuh-musuh Yesus ingat bahwa Dia telah berkata,
"Sesudah tiga hari Aku akan bangkit".
Mereka minta
kepada Pilatus agar mengirimkan beberapa prajurit untuk
menjaga kubur ItU supaya tidak mungkin bagi siapapun
untuk mencuri tubuhNya dan berkata bahwa Yesus telah
bangkit kembali.
•

Yang Harus Saudara Kerjakan
1.

Siapakah

yang menguburkan

.........................

Yesus?

dari

dan

.
.

2.

Yesus telah berkata bahwa Dia akan bangkit
setelah berapa hari?

3.

Hafalkan apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:
14-16.
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YESUS HIDUP

KEMBALI

Pada Hari Minggu pagi-pagi benar, yaitu hari ke-3
setelah Yesus disalib, Dia hidup kembali.

Akan tetapi malaikat itu berkata
kepada
perempuan-perempuan
itu: "Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak
ada di sini, sebab la telah bangkit,
sama seperti yang telah dikata\\
kanNya.
Mari, lihatlah tempat
, \~
la berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah
kepada murid-muridNya
bahwa la telah bangkit
dari antara orang mati. .. Mereka segera pergi ...
berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya
kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa
dengan mereka dan berkata: "Salam bagimu." Mereka mendekatiNya dan memeluk kakiNya serta
menyembahNya. Matius 28: 1-9.
Lima kali pada hari itu Yesus memperlihatkan Diri
kepada teman-temanNya.
Dia dapat masuk lewat pintu
yang terkunci dan muncul atau lenyap bilamana saja
diInginiNya sebab memiliki tubuh yang telah berubah
dipermuliakan.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu
Itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka
takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu
datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata: "Damal-sejahtera bagi kamu!" Yohanes
20:19.
Mula-mula murid-murid itu mengira bahwa mereka
melihat hantu.
Tetapi setelah mereka meraba sendiri
tubuh Yesus dan Dia makan bersama mereka, diketahuinyalah bahwa sesungguhnya Ola telah hidup kembali.
Salah seorang di antara murid-murid itu, yaitu Tomas,
pada waktu itu tidak hadir dan tidak mempercayai perkataan teman-temannya.
Minggu berikutnya ketika mereka semua sedang berkumpul bersama, tiba-tiba Yesus
berada di antara mereka lagi.

Kemudian
la berkata kepada Tomas: "Taruhlah
jarimu di sini dan lihatlah tanganKu, ulurkanlah
tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungKu dan
jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah."
Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahkul" Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20:27-29.

Kata-kata Yesus ini terutama ditujukan kepada kita.
Kita tidak perlu melihatNya sendiri untuk percaya bahwa
Dia telah bangkit dari kematian.
Selama empat puluh
hari Dia sering menjumpai murid-muridNya
dan mengajar mereka. Mereka menulis hal ini dalam Alkitab. Musuh-musuh mencambuki
dan memasukkan
mereka ke
dalam penjara sebab mereka menceriterakan
bahwa Yesus hidup kembali. Tetapi mereka tahu bahwa memang
benar Yesus hidup kembali.
Lebih baik mereka mati
daripada harus menyangkal kebenaran itu. Merekalah
saksi-saksi dari kebangkitan Yesus.

Yang Harus Saudara Kerjakan
4.

Pada hari apa dalam minggu itu Yesus bangkit kembali?

5.

Selama

berapa

.
hari Yesus memperlihatkan

Diri kepada pengikut-pengikutNya?

.

6.

Bukti apakah yang diberikanNya
kepada
mereka bahwa Dia bukanlah sekadar roh?
a) Dia minta agar mereka mempercayai saja kata-kataNya.
b) Dia makan bersama mereka dan
menyuruh
mereka meraba tubuhNya
.... el Dia tidak memberikan bukti apapun
kepada mereka.

7.

Sebutan
da Yesus?

apakah yang diberikan

Tomas kepa.

YESUS MEMBERITAHUKAN

RENCANANYA

Rencana Yesus adalah bahwa setiap orang percaya
akan menjadi saksi untuk memberitahukan tentang Dia
kepada orang lain. Dia berkata:
"KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan
di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid Ku dan baptiskanlah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Matius 28:18-20.
Yesus tahu bahwa pengikut-pengikutNya tidak akan
berhasil dalam melaksanakan rencanaNya kalau mereka
tidak mendapat kuasa dari Rohu'lkudus di dalam diri
mereka. KataNya kepada mereka:
~
"Ada tertulis demikian: Mesias
~~
harus menderita dan bangkit dari
antara orang mati pada hari yang
ketiga, dan lagi: dalam namaNya
berita tentang pertobatan dan
pengampunan dosa harus disam,
paikan kepada segala bangsa ...
Kamu adalah saksi dari semuanya
"
ini. .. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari
tempat tinggi." Lukas 24:46-49.

Yang Harus Saudara Kerjakan
8.

Bacalah lima kali kata-kata Yesus di dalam
Matius 28:18-20; Lukas 24:46-49.

9.

Di dalam rencana Yesus, semua orang yang
percaya akan Dia harus
al Mendirikan kerajaan duniawi
b) Menikmati keselamatan saja
'
el Menjadi saksi-saksi Yesus

10.

Apa yang dibutuhkan oleh pengikut-pengikut
Yesus untuk dapat menjadi saksiNya?
al Kuasa dari Rohu'lkudus
bI Izin Pemerintah
el Gedung-gedung gereja yang bagus

YESUS KEMBALI

KE SURGA

JawabNya: ... "Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Sesudah la mengatakan demikian, terangkatlah
la
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupNya dari
pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu la
naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada
mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat
Dianaik ke sorga." Kisah para Rasul 1:7-11.
Ketika murid-murid
kembali ke Yerusalem untuk
menantikan Rohu'lkudus,
mereka berpikir tentang katakata Yesus kepada mereka:
"Di rumah BapaKu banyak tempat
tinggal. .. Aku pergi ke situ untuk
menyediakan
tempat bagimu ...
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatKu, supaya di
tempat di mana Aku berada, kamupun berada. Yohanes 14:2,3.

Yang Harus Saudara Kerjakan
11. Bagaimanakah Yesus kembali ke surga?
al Secara badani Dia diangkat ke surga.
b) Dia pergi dengan pesawat angkasa.
el Dia lenyap begitu saja.
12. Janji apakah yang akan dilakukan oleh Yesus?
al Menunggu mund-muridblva
bl Mengutus Rohu'lkudus
el Akan memulai memerintahkan
dunia

YESUS MENEPATI

JANJINYA

Sepuluh hari setelah Yesus kembali ke surga Rohu'l·
kudus turun dan memenuhi orang-orang yang percaya.
Sejak itu mereka memiliki kuasa untuk memberitakan
Yesus kepada orang-orang lain. Mereka dimasukkan ke
dalam penjara dan dipukuli tetapi mereka tetap bersaksi.
Mereka melarikan diri dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri, tetapi di mana saja mereka berada mereka
selalu memberitakan
kabar baik tentang Juruselamat.
Yesus telah menepati janjiNya.
Dia masih memenuhi
orang-orang yang percaya dengan Rohu'lkudus dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi-saksiNya. Yesus akan menepati janjiNya untuk datang kembali. Kita mengharapkan Dia akan datang dengan segera.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu
penghulu
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 bersarna-sama dengan
mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selarna- lamanya bersama-sama
dengan Tuhan. I Tesalonika 4:16,17.
Apakah saudara sudah siap jikalau Yesus datang
sekarang? Pakailah doa ini bila saudara mau:

Doa
Yesus,aku menerima Engkau sebagaiJuruselamat dan Tuhan hidupku. Ampunilah kiranya semua dosaku. Penuhilah aku dengan
Rohu'lkudusMu.
Tolonglah aku agar dapat
menceritakan halMu kepada orang-orang lain.
Baik aku dalam keadaan hidup ataupun mati
pada saat Engkau datang, bawalah aku hidup
bersamaEngkau untuk selama-lamanyadi dalam
rumahMu di surga. Amin.
Nama saudara

.

Yang Harus Saudara Kerjakan
13. Bacalah I Tesalonika 4:16,17 lima kail. Telah siapkah saudara menyambut kedatangan
Kristus?
.

Ulasan
Bagaimana pelajaran-pelajaran ini telah menolong saudara? (Tulislah pada sehelai kertas lain.]

UCAPAN SelAMAT!
Sekarang saudara telah menyelesaikan kursus Peristiwa-Peristiwa
Terpenting Dalam Kehidupan
Kristus.
Kami gembira sekali mempunyai murid seperti saudara
dan. kami harap saudara akan lebih banyak mengikuti
kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus
Tertulis Internasional. Kiranya Allah memberkati sementara saudara melaksanakan apa yang telah saudara pelajari.
Segera setelah kami memeriksa pekerjaan saudara
dalam pelajaran 6 ini, kami akan mengirim surat tanda
tamat kepada saudara.

Nama
Alamat
Kota
Propinsi

