
Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Yohanes 1

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kabar Baik oleh Seorang yang Bernama Yohanes
Yohanes mendengar kabar baik itu
Yohanes memberitakan kabar baik itu

Firman Hidup
Firman yang kekal
Terang dan hidup
Firman itu menjadi manusia

Berita Yohanes Pembaptis
Anak Domba Allah
Murid-murid Yesus yang Pertama
Yesus Memanggil Filipus dan Natanael
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KABAR BAIK 9LEH SEORANG YANG BERNAMA
YOHANES

Yohanes Mendengar Kabar Baik

Hampir 2.000 tahun yang lalu seorang nelayan muda
bernama Yohanes meninggalkan perahu dan jalanya untuk
mengikut seorang guru yang bernama Yesus. Selama tiga
setengah tahun ia dan sebelas orang lain berjalan bersama
Yesus dari kota ke kota di negeri Palestina. Mereka itu ada-
lah murid-muridNya.

Yesus mengajar tentang Allah dan kecintaanNya kepada
semua orang. Pelajaran-pelajaran itu telah dipelajari baik-
baik oleh Yohanes dan murid-murid yang lain. Yohanes
kenal baik sekali dengan Yesus. Dia adalah sahabatNya yang
paling akrab.

Yohanes dan murid-murid lainnya mendengar dari Yesus
tentang kabar baik itu yang kita sebut Injil. Injil berarti
kabar baik. Mereka mendengar bahwa Yesus adalah Anak
Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua
orang, tua muda, dari dosa mereka serta memberi hidup
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kekal kepada mereka. Sebelum Yesus kembali ke surga Ia
menyuruh murid-muridNya memberitakan kabar baik itu
kepada sekalian orang di dunia.

Yesus berjanji kepada murid-murid itu bahwa Roh Ku-
dus akan menolong mereka mengingat segala sesuatu yang
telah diajarkanNya kepada mereka. Roh Kudus akan meno-
long mereka memberitakan kabar baik itu kepada orang lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar dalam
latihan-latihan berikut ini.

Siapakah Yohanes, pengikut Yesus itu?
a) Yohanes Pembaptis.
b) Seorang nelayan yang menjadi sahabat Yesus

yang paling akrab.
e) Seorang tukang kayu dari Galilea.

1

2 Berapa lama Yohanes tinggal bersama Yesus dan men-
dengar pengajaranNya?
a) Tiga setengah minggu.
b) Tiga setengah bulan.
e) Tiga setengah tahun.

3 Apakah arti Injil?
a) Kabar baik.
b) Berita tentang Allah.
e) Hidup Kristus.

Coeokkan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat
pada akhir pelajaran ini.
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Yohanes Memberitakan Kabar Baik itu

Seumur hidupnya Yohanes memberitakan kabar baik
yang telah didengarnya dari Yesus. Ketika usianya telah
lanjut, Allah menyuruh dia menulis kabar baik itu. Dari
tulisan Yohanes itu akan dibuat salinan-salinan untuk seka-
lian orang di seluruh dunia. Allah menghendaki agar Yoha-
nes memberitakan kabar baik itu kepada kita juga, sama
seperti kepada orang-orang pada zamannya.

Allah memberitahukan kepada Yohanes segala sesuatu
yang harus ditulisnya. Roh Kudus mengingatkan kepadanya
kata-kata yang telah diucapkan oleh Yesus. Ia menulis se-
mua kebenaran yang penting yang dengan saksama telah
diajarkan oleh Yesus kepadanya. Kebenaran-kebenaran itu
ada dalam buku kecil yang telah saudara terima, yang berju-
dul Terang Dunia, karangan Yohanes. Kita juga menama-
kannya Injil Yohanes.

Dalam cara yang sama, Roh Kudus mengilhami Yohanes
untuk menulis empat buku lain. Tiga di antaranya berben-
tuk surat. Buku yang keempat adalah wahyu atau kenyataan
tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kelima buku
ini bersama dengan tulisan-tulisan lain yang diilhami ada
dalam Alkitab.

Yohanes menulis bukunya dalam bahasa Yunani, yaitu
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang pada zaman-
nya. Karena kita tidak mengerti bahasa Yunani, maka Alki-
tab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada
beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Te-
rang Dunia dipetik dari Alkitab Terjemahan Baru dalam
bahasa Indonesia.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

4 Dari manakah Yohanes mendengar kabar baik yang
harus diberitakannya kepada sekalian orang itu?
a) Dari Yesus.
b) Dari surat kabar.
c) Dari ibu bapanya.

5 Bilakah Yohanes menulis buku tentang kehidupan
Yesus?
a) Ketika sebagai orang muda ia berjalan bersama

Yesus.
b) Ketika usianya sudah lanjut, yakni setelah ia menga-

jar banyak orang tentang Yesus.
c) Ketika ia menjadi nelayan, sebelum ia mengenal

Yesus.

6 Bagaimanakah Yohanes mengetahui apa yang harus
ditulisnya dalam kelima bukunya yang ada dalam
Perjanjian Baru itu?
a) Roh Allah yang Ku dus itu mengingatkan kepada-

nya apa yang harus ditulis olehnya.
b) Ia mendapat ilham ketika membaca buku-buku

lain tentang Yesus.
c) Isi bukunya dirancangkan oleh suatu panitia.

Cocokkan jawaban saudara.
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FIRMAN HIDUP

Bacalah Yohanes 1:1-18

Ambillah buku Terang Dunia dan bacalah bagian yang
berjudul "Firman yang telah menjadi manusia" pada halam-
an 3. Bagian ini adalah Injil Yohanes, pasall, ayat 1 sampai
dengan 18. Kita menulisnya begini: Yohanes 1:1-18.

Ayat-ayat ini penting sekali, karena memberitahukan
kepada kita siapa sebenarnya Yesus itu dan apa sebabnya Ia
datang ke dunia ini. Ayat-ayat ini adalah kata pendahuluan
yang ditulis oleh Yohanes untuk bukunya. Ayat-ayat selan-
jutnya dari Injil Yohanes menerangkan kebenaran-kebenaran
yang terdapat dalam ayat-ayat yang mula-mula ini.

"'- \ \ , I 1//'" ///--Firman yang Kekal

Baca ulang Yohanes 1: 1-3
<;
<,

Dengan perkataan kita memberitahukan apa yang kita
pikirkan kepada orang lain. Allah memberitahukan apa
yang dipikirkanNya kepada kita dengan memakai dua cara:
melalui FirmanNya yang tertulis, yaitu Alkitab, dan melalui
AnakNya, Yesus, yang datang ke dunia untuk memberita-
hukan kepada kita tentang Allah. Yesus adalah Firman
Allah yang hidup. Dalam semua ayat ini Yohanes menulis
tentang Yesus, Firman yang hidup itu. Ayat 14 mengatakan
bahwa Firman itu menjadi manusia. Yesus dinamakan Fir-
man, sebab Allah berbicara kepada kita melalui Dia.

"Allah . . . pada zaman akhir ini . . . berbicara kepada
kita dengan perantaraan AnakNya." (Ibrani 1: 1).
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Dari Yohanes 1:1-3 kita mengetahui bahwa Yesus ada

bersama-sama Allah dari mulanya. Yesus adalah Allah. Ini
tidak berarti bahwa ada dua Allah. Allah hanyalah satu,
tetapi Ia adalah suatu trinitas (tritunggal)-tiga oknum di
dalam satu. Allah adalah Sang Bapa, Sang Anak dan Sang
Roh Kudus. Masing-masing dari ketiga oknum ini mempu-
nyai pekerjaanNya yang khusus. Mereka selalu bekerja ber-
sama-sama.

Allah Bapa, Yesus Anak Allah, dan Roh Kudus ada sejak
kekal. Mereka adalah kekal, tanpa permulaan atau kesudah-
an. Yesus dilahirkan di dunia dan dinamakan Anak Allah,
tetapi sebelum peristiwa kelahiran itu Ia selalu tinggal di
dalam surga.

Ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh
Dia, yaitu oleh Yesus. Kita membaca tentang hal ini di ba-
gian lain di Alkitab.

"Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di sorga dan yang ada di burni." (Kolose 1:16).
Yesus Kristus memberi hidup kepada segala sesuatu yang

kita lihat di dunia ini. Yesus juga memberi hidup yang kekal
kepada orang-orang yang bertobat dari dosa mereka dan per-
caya padaNya sebagai Juruselamat pribadi.

"Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barang-
siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup."
(I Yohanes 5:12).

~
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.
1 Yesus disebut "Firman" sebab:

a) Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan
Dia.

b) Ia memberitakan Injil.
c) Kita membaca tentang Dia dalam sebuah buku.
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8 Bilakah hidup Yesus dimulai?

a) Ketika Ia lahir sebagai seorang bayi di Betlehem.
b) HidupNya tidak ada permulaannya; Ia kekal.
c) Ketika Allah menciptakan bumi ini.

9 Hidup yang bagaimanakah yang diberikan oleh Yesus?
a) Hidup jasmani kepada segala sesuatu yang ada da-

lam dunia; segala sesuatu dijadikan olehNya.
b) Hidup kekal kepada orang-orangyang percaya pada-

Nya.
c) Hidup jasmani maupun hidup kekal; Ia mencipta-

kan dunia ini dan menyelamatkan orang-orang yang
percaya padaNya.

17

Baca ulang Yohanes 1:4-13..
Ayat 4 memberitahukan bahwa hidup Yesus membawa

terang kepada manusia. Justru sebagaimana terang menun-
jukkan di mana kita harus berjalan, demikianpun Yesus me-
nunjukkan bagaimana kita harus hidup. Ia menunjukkan
jalan ke surga kepada kita.

Cocokkan jawaban saudara.

Terang dan Hidup

Banyak orang tidak mau menerima Yesus. Mereka lebih
suka berjalan dalam kegelapan pada jalan-jalan yang dipilih
oleh mereka sendiri. Tetapi kepada orang-orang yang mene-
rima Yesus sebagai Juruselamat pribadi diberi hak menjadi
anak-anak Allah.

Walaupun kita diciptakan oleh Allah, itu tidak berarti
kita adalah anak-anak Allah. Kita sekalian telah bersalah
dan pada dasarnya kita memang orang berdosa. Dosa kita
memisahkan kita dari Allah. Tetapi bila kita menerima Yesus
sebagaiJuruselamat, Ia melenyapkan dosa kita serta memberi
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perangai yang baru kepada kita. Ia mengubahkan kita, supa-
ya kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Perubahan
yang besar ini disebut kelahiran baru. Melalui kelahiran baru
itu Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anakNya.

Kita menjadi anak Allah, bukannya karena sesuatu yang
kita lakukan untuk diri kita, melainkan karena kita dilahir-
kan dari Allah. Kita tidak menjadi anak Allah karena kela-
hiran yang jasmani. Mungkin saudara berkata, "Saya dilahir-
kan sebagai seorang Kristen. Ibu bapa saya orang Kristen."
Meskipun ibu bapa saudara adalah orang Kristen. hal itu
tidak menjadikan saudara orang Kristen'. Saudara hanya
menjadi orang Kristen bila saudara dilahirkan dari Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

10 Yesus disebut "Terang" karena
a) Ia membawa lampu untuk menunjukkan jalan kita.
b) Ia mengajar bagaimana kita harus hidup dan menun-

jukkan jalan ke surga kepada kita.

11 Siapakah yang berhak disebut anak Allah?
a) Hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Juru-

selamat pribadi.
b) Semua orang sebab semuanya diciptakan oleh

Allah.
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12 Bagaimanakah kita menjadi anak Allah?

a) Bila dilahirkan oleh orang tua Kristen yang hidup
bagi Allah.

b) Bila dilahirkan dalam suatu negara Kristen di mana
ada banyak gereja.

c) Bila dilahirkan dari Allah yakni bila kita menerima
Yesus sebagai Juruselamat.

Cocokkan jawaban saudara.

Firman itu Menjadi Manusia

Baca ulang Yohanes 1:14-18

Inilah peristiwa terbesar yang pemah terjadi dalam seja-
rah dunia: Allah menjadi manusia. KasihNya kepada kita
begitu besar sampai Ia datang untuk menanggung hukuman
kita, mati bagi dosa kita.

Tetapi sebagai Allah, Yesus tidak dapat mati. Ia harus
mempunyai tubuh manusia agar Ia dapat mati ganti kita.
Karenanya Yesus lahir di Betlehem sebagai seorang bayi.
Anak Allah menjadi manusia agar Ia dapat menjadikan manu-
sia anak-anak Allah.

Allah memberi hukum itu dengan perantaraan Musa
untuk memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Kita
tidak dapat melaksanakan semua hukum Allah. Hukum-
hukum itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita memer-
lukan seorang Juruselamat. Juruselamat itulah Yesus. Di
dalam Dia kita menerima kasih karunia Allah yaitu keam-
punan Allah atas segala dosa kita dan sehagai anakNya kita
mempunyai hidup baru yang indah, yang penuh dengan
berkat.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

13 Mengapa Yesus menjadi manusia?
a) Supaya Ia dapat mati untuk menyelamatkan kita

dari dosa kita.
b) Supaya Ia dapat mengajar kita.
C) Supaya Ia dapat mengenal kita.

BERITA YOHANES PEMBAPTIS

Bacalah Yohanes 1:19-28

Bacalah kembali ayat 6 sampai dengan 10 dan ayat 15.
Ayat-ayat ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis,
utusan Allah. Ia bukanlah Yohanes yang menjadi murid
Yesus.

Orang datang berduyun-duyun hendak mendengar Y0-

hanes berkhotbah. Ada orang yang berpikir bahwa mungkin
dialah Mesias atau Kristus, Juruselamat yang dijanjikan oleh
Allah. Yohanes memberitahukan kepada mereka bahwa ia
hanya seorang utusan Allah yang diutus untuk memberita-
hukan mereka agar siap sedia untuk menerima Mesias. Ia
menyuruh mereka bertobat dan meninggalkan dosa. Bila
mereka berbuat demikian, ia membaptis mereka.

Pada zaman Alkitab, bila seorang raja membuat perja-
lanan, maka ia mengutus seorang untuk berjalan lebih dahulu
daripadanya. Orang ini memberitahu semua orang bahwa
raja hampir datang. Inilah yang diperbuat Yohanes bagi
Yesus.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

14 Apakah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis?
a) Ia menulis Kabar Baik.
b) Ia memberitahu orang-orang bahwa Mesias sudah

datang.
c) Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias.

ANAK DOMBA ALLAH

Bacalah Yohanes 1:29-34

Sejak kecil Yohanes Pembaptis telah kenal Yesus. Ibu
Yohanes adalah saudara sepupu ibu Yesus. Akan tetapi
Yohanes tidak mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu sam-
pai Allah menyatakan hal itu kepadanya. Allah menunjuk-
kan kepada Yohanes bahwa Yesus adalah Mesias yaitu kor-
ban karena orang berdosa, Dia yang akan membaptis dengan
Roh Kudus, yaitu Anak Allah.

Banyak orang sama seperti Yohanes. Mereka berpikir
Yesus hanya sebagai seorang yang baik. Kita sekalian perlu
menemui Dia secara pribadi dan lebih mengenal Dia. Pela-
jaran-pelajaran ini akan menolong saudara untuk lebih me-
ngenal Yesus.

Yesus disebut Anak Domba Allah karena anak domba
dipakai sebagai korban karena dosa. Mereka yang telah
berbuat dosa dan patut mati dapat memohon supaya Allah
menerima kematian seekor anak domba ganti mereka. Yesus
adalah Anak Domba yang diutus oleh Allah untuk mati ganti
kita dan menghapuskan dosa kita.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

15 Dalam hal apakah Yesus menjadi Anak Domba Allah?
a) Dalam hal lemah lembutNya seperti anak domba.
b) Dalam hal Ia menjadi korban karena dosa.

MURID·MURID YESUS YANG PERTAMA

Bacalah Yohanes 1:35-42

Dua dari para murid (pengikut) Yohanes pergi bersama
Yesus. Yang seorang bernama Andreas; yang lain tidak
disebutkan namanya. Mungkin ia adalah Yohanes, penulis
Injil yang saudara pelajari.

Andreas pergi mendapatkan saudaranya Simon, yang
juga bernama Petrus. Andreas mengatakan bahwa ia percaya
Yesus adalah Mesias. Mesias berarti "Kristus" atau "Yang
Diurapi".
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar.

16 Sebutlah nama murid-murid Yesus yang pertama.
a) Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
b) Maria, Yusuf, Natanael.
c) Andreas, Petrus dan mungkin Yohanes.

YESUS MEMANGGIL FILIPUS DAN NATANAEL

Bacalah Yohanes 1 :43-51

f'<?/~-~-----=.~-
Filipus memberi teladan yang baik bagi kita. Ia menceri-

takan tentang Yesus kepada Natanael. Mula-mula Natanael
tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada orang
yang mula-mula tidak mau percaya apa yang kita katakan
tentang Yesus. Filipus berkata, "Mari dan lihatlah!"

Ketika Natanael pergi untuk melihat sendiri, maka yakin-
lah ia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Barangsiapa yang
dengan tulus hati datang dan berdoa kepada Yesus dapat
mengetahui siapakah sebenarnya Yesus. Yesus akan menya-
takan DiriNya.

Di ayat 51 Yesus menamakan diriNya Anak Manusia.
Nama ini dipakai tiga belas kali di Injil Yohanes. Nama itu
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mengingatkan kita bahwa Anak Allah meninggalkan takhta-
Nya di surga dan menjadi manusia. TubuhNya sama seperti
tubuh kita. Ia mengerti persoalan-persoalan kita. Ia juga
telah dicobai tetapi Ia tidak berbuat dosa. Ia selalu melaku-
kan kehendak Allah. Sebagai Anak Manusia, Yesus menun-
jukkan kepada kita keadaan yang sempurna yang dapat dica-
pai manusia dengan pertolongan Allah. Dan sebagai Anak
Manusia Ia mewakili sekalian manusia di hadapan Allah. Ia
mati sebagai pengganti semua manusia.

Yohanes memulaikan Kabar Baiknya dengan mencerita-
kan kepada kita siapa Yesus itu. Dalam pasal pertama ini ia
memakai nama- nama ini bagi Yesus: Firman, Yesus, Anak
Domba Allah, Mesias, Kristus, Rabi (Guru), Anak Allah,
Raja Israel, dan Anak Manusia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17 Carilah dalam buku Terang Dunia, nama-nama yang
dipakai untuk Yesus dalam pasal pertama dan garis-
bawahilah tiap-tiap nama itu.

18 Carilah dan hafalkanlah ayat yang paling saudara sukai
di pasal ini.

19 Berterima kasihlah kepada Yesus sebab Ia telah datang
untuk mati bagi dosa saudara. Mohonlah agar Ia ber-
bicara kepada saudara dan memperkenankan saudara
lebih mengenal Dia.

20 Berdoalah untuk sekalian orang yang mempelajari
kursus ini supaya mereka dapat lebih mengenal Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehinggasaudara tidak akan melihat
jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah nomor
yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak meli-
hat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

9 c) Hidup jasmani maupun hidup kekal; Ia menciptakan
dunia ini dan menyelamatkan orang-orang yang per-
caya padaNya.

1 b) Seorang nelayan yang menjadi sahabat Yesus yang
paling akrab.

10 b) Ia mengajar kita bagaimana kita harus hidup dan
menunjukkan jalan ke surga kepada kita.

2 e) Tiga setengah tahun.

11 a) Hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Juruse-
lamat pribadi.

3 a) Kabar baik.

12 e) Bila dilahirkan dari Allah yakni bila kita menerima
Yesus sebagai Juruselamat.

4 a) Dari Yesus.

13 a) Supaya Ia dapat mati untuk menyelamatkan kita dari
dosa kita.

5 b) Ketika usianya sudah lanjut, yakni setelah ia mengajar
banyak orang tentang Yesus.
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14 b) Ia memberitahu orang-orang bahwa Mesias sudah da-
tang.

6 a) Roh Allah yang Kudus itu mengingatkan kepadanya
apa yang harus ditulis olehnya.

15 b) Ia adalah korban karena dosa.

7 a) Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Dia.

16 c) Andreas, Petrus dan mungkin Yohanes.

8 b) HidupNya tidak ada permulaannya; Ia kekal.




