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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Diurapi di Betania
Persepakatan untuk Membunuh Lazarus
Yesus Dielu-elukan di Yerusalem
Beberapa Orang Yunani Mencari Yesus
Yesus Memberitakan KematianNya
Ketidakpercayaan Orang Yahudi
Firman Yesus yang Menghakimi

YESUS DIURAPI DI. BETANIA

Bacalah Yohanes 12:1-8

Suatu perjamuan diadakan di Betania untuk merayakan
kemenangan atas kematian. Maria meminyaki kaki Yesus
dengan minyak wangi yang mahal harganya untuk menyata-
kan cintanya kepada Tuhan. Pada ketika itu Yudas menun-
jukkan bahwa ia bukan murid Yesus yang sejati. Ia menga-
takan bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual dan uang-
nya dimasukkan dalam pundi-pundi yang dipegangnya untuk
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semua murid. Ia mengatakan bahwa uang itu akan diguna-
kan untuk membeli makanan bagi orang miskin, tetapi
sebenarnya ia adalah seorang pencuri dan menginginkan
uang itu untuk dirinya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Apa yang terjadi pada perjamuan itu ketika mereka
merayakan mujizat kebangkitan Lazarus?
a) Yudas mencuri sedikit uang dari pundi-pundi kepu-

nyaan semua murid Tuhan.
b) Maria meminyaki kaki Yesus dan Yudas mengata-

kan bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual.
c) Yudas menunjukkan bahwa ia bukanlah murid yang

sejati, karena ia tidak menghadiri perjamuan itu.
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PERSEPAKATAN UNTUK MEMBUNUH LAZARUS

Bacalah Yohanes 12:9-11

Banyak orang datang untuk melihat Lazarus ketika
mereka mendengar bahwa ia dibangkitkan dari antara orang
mati. Karena mujizat ini, banyak orang percaya kepada
Yesus.

Iblis adalah musuh Allah dan ia menghasut orang untuk
melawan Allah. Ia menghasut para pemimpin agama untuk
melawan Yesus. Mereka ingin membinasakan Lazarus sebab
dialah bukti yang hidup bahwa Yesus benar-benar adalah
kebangkitan dan hidup. Banyak orang percaya Yesus karena
kesaksian Lazarus. Iblis masih ingin membinasakan orang-
orang yang menceritakan tentang kuasa Yesus kepada orang
lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Mengapa para pemimpin agama memutuskan untuk
membunuh Lazarus?
a) Sebab banyak orang percaya kepada Yesus karena

kesaksian Lazarus.
b) Sebab Lazarus tinggal di Betania.
c) Sebab Lazarus telah melanggar hukum Taurat.
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YESUS DIELU-ELUKAN DI YERUSALEM

Bacalah Yohanes 12: 12-19

Waktu itu menjelang Paskah, suatu pesta yang dirayakan
setiap tahun untuk mengingatkan bangsa itu bagaimana Allah
telah menyelamatkan mereka dari perbudakan dan dari
kematian. Pada waktu itu, banyak orang pergi ke Yerusalem
karena kota itu adalah pusat ibadah umat Allah.

Yesus pergi ke Yerusalem untuk pera-
yaan Paskah. Ketika Ia masuk kota de-
ngan mengendarai seekor keledai muda,
orang banyak itu melambai-lambaikan da-
un palem di hadapan Dia. Mereka mela-
kukan ini untuk menghormati Dia sebagai
Mesias dan Raja mereka. Ada yang me-
nyebut Dia Raja Israel. Kemudian hari,
ketika Yesus ditangkap, musuh-musuh
Yesus menggunakan peristiwa ini untuk
menuduh Dia. Mereka menuduh bahwa
Ia berusaha untuk menjadi raja.

Kini kita sekalian harus memandang Yesus sebagai raja
kita-bukan seorang raja duniawi atau raja secara politik,
tetapi raja atas hidup kita sendiri. Seorang raja memerintah,
dan Yesus harus memerintah hidup kita. Dengan demikian
kita selalu berusaha melakukan kehendakNya. Salah satu
hal yang mempermalukan pada gereja dewasa ini ialah bahwa
banyak anggota gereja menghadiri kebaktian-kebaktian di
gereja, tetapi di luar gereja mereka tidak pernah berusaha
mempraktekkan ajaran Yesus. Yesus harus menjadi raja
atas hidup kita di manapun kita berada: di sekolah, di pasar,
di tempat pekerjaan, di mana saja.
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~ -

:::::/~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah hari raya Paskah itu?
a) Suatu pesta yang mengingatkan bangsa Yahudi

bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari
perbudakan.

b) Suatu masa ketika orang-orang datang dari jauh
ke Yerusalem untuk mengunjungi sahabat kenalan
mereka.

c) Suatu masa ketika orang banyak beralih dari satu
agama ke agama yang lain.

4 Apa yang terjadi ketika Yesus kali ini pergi ke Yeru-
salem?
a) Ia mengajar arti hari raya Paskah kepada orang

banyak.
b) Ia mengendarai seekor keledai muda untuk mengun-

jungi sahabat kenalanNya.
c) Orang banyak menyambut Dia dan menamakan

Dia Raja Israel.
5 Kini Yesus seharusnya menjadi raja yang bagaimana-

kah?
a) Seharusnya Ia menjadi raja di negara kita.
b) Seharusnya Ia menjadi raja atas hidup kita dan

memerintah hidup kita.
c) Seharusnya Ia menjadi raja di dalam gereja, tetapi

bukan di luar gereja.

BEBERAPA ORANG YUNANI MENCARI YESUS

Bacalah Yohanes 12:20-26

Beberapa orang Yunani juga datang untuk melihat
Yesus. Yesus tahu bahwa dalam beberapa hari lagi Ia akan
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disalibkan, dipakukan pada kayu salib seperti seorang pen-
jahat. Tetapi karena kematianNya itu, bukan saja orang
Yunani tetapi orang-orang dari setiap negara akan diselamat-
kan. Untuk selama-lamanya Ia akan menjadi raja mereka.
Patut sekali Ia mati untuk hal yang demikian. Ia akan men-
jadi laksana sebutir gandum yang mati agar menghasilkan
banyak buah.

"Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam
tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah." (Yohanes 12:24).

Yesus berkata bahwa kita harus mengikut Dia. Kita
harus sedia menyerahkan nyawa kita karena Dia supaya
orang lain boleh menerima Dia dan diselamatkan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Hafalkanlah Yohanes 12:24.

7 Berdoalah agar saudara setia mengikut Yesus, walau-
pun saudara harus mati karena Dia.

YESUS MEMBERITAKAN KEMATIANNYA

Bacalah Yohanes 12:27-36

Bagaimanakah perasaan saudara andaikata tahu bahwa
beberapa jam lagi akan dihukum mati karena kejahatan-
kejahatan yang tidak saudara lakukan?



110 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Akan bagaimanakah doa saudara? Inilah yang dialami
Yesus. Ia ingin berdoa supaya Allah menyelamatkan Dia
dari penderitaan itu. Tetapi Ia tahu bahwa justru untuk
maksud inilah Ia telah datang dari surga ke dunia ini dan
menjadi manusia. Ia akan mati bagi dosa seisi dunia-bagi
dosa saudara dan dosa saya. Karena itu Ia berdoa: "Bapa,
muliakanlah namaMu!"

Yesus sangat dikuatkan ketika Allah menjawab dari
surga dengan suatu suara yang terdengar oleh semua orang
di tempat itu. Allah menyertai Dia. Allah akan menolong
Dia melalui saat-saat dahsyat yang dihadapiNya. Dan oleh
kematianNya nama Allah akan dipuji dan dipermuliakan.

Dosa dihukum pada saat kematian Yesus. Iblis dihu-
kum. Dosa saudara dihukum. Yesus menanggung dosa
saudara. Namun demikian, jika saudara tidak menerima apa
yang telah dilakukanNya bagi saudara, maka saudara sendiri
akan diadili oleh Allah dan dihukum karena dosa saudara.
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Andaikata saudara mempunyai hutang yang besar, tetapi

seorang telah membayar hutang itu untuk saudara. Alangkah
bodohnya jika saudara akan berusaha melunasinya lagi!
Yesus membayar hutang yang besar untuk saudara ketika Ia
mati bagi dosa saudara. Tetapi untuk beroleh manfaat dari
pembayaranNya saudara harus menerima Dia sebagai Juruse-
lamat dan Tuhan.

~

~ Yang Harus Saudara Kerjakan
8 Apakah yang dilakukan Yesus terhadap dosa ketika Ia

mati?
a) Ia sendiri menanggung semua dosa supaya semua

manusia boleh terlepas dari dosa.
b) Ia sendiri menanggung dosa manusia, tetapi mereka

toh harus dihukum karena dosa itu.
c) Ia sendiri menanggung dosa, tetapi hanya mereka

yang percaya padaNya akan terlepas dari hukuman
dosa.

KETIDAKPERCAYAAN ORANG YAHUDI

Bacalah Yohanes 12:37-43
Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias

sebab Ia tidak sesuai dengan pendapat mereka tentang apa
yang seharusnya dilakukan oleh Sang Mesias. Tetapi ketidak-
percayaan mereka itu cocok sekali dengan gambaran nabi
Yesaya ten tang Mesias.

Banyak di antara para pemimpin mengerti bahwa Yesus-
lah Mesias, tetapi mereka takut menerima Dia mengingat
apa yang mungkin akan diperbuat orang lain terhadap
mereka. Kini banyak orang takut menjadi orang Kristen
karena alasan yang sama. Ada yang menjadi orang percaya
secara sembunyi-sembunyi.
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"Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia da-
ripada kehormatan Allah." (Yohanes 12:43).

~~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Hafalkanlah Yohanes 12:43.

10 Doakanlah orang-orang yang secara sembunyi-sembu-
nyi percaya kepada Yesus.

FIRMAN YESUS YANG MENGHAKIMI

Bacalah Yohanes 12:44-50
Mereka tak mau mendengar perkataan Yesus, tetapi

perkataan itulah yang akan menghakimi mereka pada akhir
zaman. Barangsiapa yang percaya perkataan Yesus dan
melakukan suruhanNya, mereka itu akan selamat. Orang-
orang yang tidak percaya perkataan Yesus tidak akan mem-
peroleh hidup yang kekal.

~ _~ Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Apakah yang akan menghakimi manusia pada akhir
zaman?
a) Mereka akan dihakimi oleh perkataan Yesus.
b) Mereka akan dihakimi oleh undang-undang negara

mereka.
c) Mereka akan dihakimi oleh Sepuluh Hukum.
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Coeokkan Jawaban Saudara

1 b) Maria meminyaki kaki Yesus dan Yudas mengatakan
bahwa minyak wangi itu seharusnya dijual.

5 b) Ia seharusnya menjadi raja atas hidup kita dan meme-
rintah hidup kita.

2 a) Sebab banyak orang percaya kepada Yesus karena
kesaksian Lazarus.

8 c) Ia sendiri menanggung dosa, tetapi hanya mereka
yang percaya padaNya akan terlepas dari hukuman
dosa.

3 a) Suatu pesta yang mengingatkan bangsa Yahudi bagai-
mana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbu-
dakan.

11 a) Mereka akan dihakimi oleh perkataan Yesus.

4 e) Orang banyak menyambut Dia dan menamakan Dia
Raja Israel.


