
Yohanes 13

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Membasuh Kaki Murid-muridNya
Yesus Meramalkan PengkhianatanNya
Perintah Baru
Yesus Meramalkan Penyangkalan Petrus

YESUS MEMBASUH KAKI MURID-MURIDNYA

Bacalah Yohanes 13: 1-20

Pada hari raya Paskah, anak-anak domba dipersembah-
kan karena dosa orang banyak itu. Karena itu pada hari
raya Paskah, Yesus, Anak domba Allah, akan mati bagi dosa
seisi dunia. Tetapi sebelum itu Ia harus memberi suatu
pelajaran kepada murid-muridNya. Mereka telah berbantah-
bantah tentang siapa yang akan terbesar di dalam kerajaan-
Nya. Yesus ingin mengajar bahwa kebesaran yang sesung-
guhnya adalah melayani orang lain.
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Biasanya seorang hamba harus
membasuh kaki para tamu. Atau
mungkin seorang ingin menghor-
mati sahabatnya dengan membasuh
kakinya. Tetapi tak seorangpun
dari murid-murid rela melakukan
pekerjaan seorang hamba dan mem-
basuh kaki murid-murid yang lain.
Karena itu Yesuslah yang memba-
suh kaki mereka!

Betapa malu mereka! Yesus, Anak Allah, sedang mela-
kukan pekerjaan yang dianggap terlalu hina bagi mereka!
Guru mereka sedang melakukan pekerjaan seorang hamba
supaya mereka merasa lebih enak! Jikalau kita hendak
mengikut Yesus, kita harus sedia merendahkan diri kita dan
melakukan apapun yang perlu untuk menolong orang lain.
Dengan cara inilah kita "membasuh kaki mereka".

Yesus memberi suatu pengajaran lain: setiap hari kita
harus mempersilakan Dia menyucikan kita dari kesalahan.
Murid-murid itu sudah mandi sebelum mereka ke tempat
perjamuan Paskah, tetapi kaki mereka menjadi kotor karena
berjalan pada jalan yang berdebu. Hal diselamatkan adalah
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seperti mandi. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juruse-
lamat kita, Ia membasuh segala dosa kita; dosa-dosa itu
lenyap untuk selama-lamanya dan dilupakan. Tetapi han
lepas hari, pada waktu kita menjalani hidup ini, kadang-
kadang "kaki kita menjadi kotor". Kita melakukan hal-hal
yang tak boleh kita lakukan. Kita tidak perlu diselamatkan
kembali, tetapi kita harus membawa segala kesalahan dan
kegagalan kita kepada Yesus dan mengizinkan Dia memba-
suh serta melenyapkan semuanya.

~ .
1 Apakah yang diperbuat Yesus untuk mengajar murid-

muridNya agar mereka saling melayani?
a) Ia melakukan pekerjaan seorang hamba dan mem-

basuh kaki mereka.
b) Ia memberitahukan bagaimana Ia telah meninggal-

kan surga untuk menjadi manusia.
c) Ia menyajikan makanan kepada para murid.

2 Apakah saudara ingin dibebaskan dari kesalahan-kesa-
lahan saudara? Bicarakanlah hal itu de-
ngan Yesus.

YESUS MERAMALKAN PENGKHIANATANNYA

Bacalah Yohanes 13:21-30
Yesus tahu bagaimana Ia akan dikhianati. Yudas, salah

seorang muridNya, akan memusuhi Dia. Satu hal yang
menyulitkan Yudas adalah cintanya akan uang. Ia adalah
bendahara dan telah mencuri uang kas mereka. Ini mungkin
kelihatan seperti hal yang kecil, tetapi satu dosa membawa
kepada dosa yang lain. Yudas menyerahkan Yesus kepada
musuh-musuhNya untuk tiga puluh keping perak. Ia men-
jual jiwanya sendiri, tempatnya dalam kerajaan Kristus.
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"Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." (I Ti-
motius 6:10).

%~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Tahukah Yesus bahwa Ia akan dikhianati?
a) Tidak, Ia tidak mengetahuinya.
b) Ya, tetapi Ia tidak tahu siapa yang akan mengkhia-

nati Dia.
c) Ya, Ia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Dia.

4 Doakanlah sahabat kenalan saudara agar jangan seorang
dari mereka akan menjual jiwa mereka karena cinta

uang. ~ r::'Q CI
~~AJ\~~
PERINTAH BARU

Bacalah Yohanes 13:31-35
Sekali lagi Yesus memberitahukan kematianNya kepada

murid-muridNya, bahwa Ia akan pergi ke tempat di mana
mereka tidak dapat pergi pada waktu itu. Mereka harus
tinggal di dunia dan hidup sedemikian rupa sampai sekalian
orang akan tahu bahwa hidup mereka berbeda dengan yang
lain. Mereka harus saling mengasihi sebagaimana Ia menga-
sihi mereka. Perintah ini masih sangat penting dan harus
kita taati tiap hari.
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"5 Perintah baru apakah yang diberikan Yesus kepada
murid-muridNya?
a) Mereka harus saling membasuh kaki setiap hari.
b) Mereka harus saling mengasihi.
c) Mereka tidak boleh mencuri uang dari kas.

YESUS MERAMALKAN PENYANGKALAN PETRUS

Bacalah Yohanes 13:36-38
Saudara telah belajar bahwa Yesus adalah Nabi yang

dijanjikan Allah. Allah menunjukkan kepada para nabi
perkara-perkara yang akan terjadi. Lalu para nabi meramal-
kan peristiwa-peristiwa itu atau memberitahukannya sebelum
peristiwa itu terjadi. Saudara telah membaca beberapa
ramalan Yesus. Ia berkata bahwa Ia akan "ditinggikan".
disalibkan; Yudas akan mengkhianati Dia dan Petrus akan
menyangkal bahwa ia mengenal Dia.

Petrus menyangka bahwa secara rohani ia lebih kuat
dari murid-murid yang lain. Yesus tahu betapa lemahnya
Petrus dan Dia berdoa baginya.,
6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Yesus meramalkan bahwa Petrus akan
a) menjadi kepala sidang jemaat.
b) selalu setia kepadaNya.
c) menyangkal Dia tiga kali.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a) Ia melakukan pekerjaan seorang hamba dan mem-
basuh kaki mereka.

5 b) Mereka harus saling mengasihi.

3 e) Ya, Ia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Dia.

6 e) menyangkal Dia tiga kali.


