
Yohanes 15

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus, Pokok Anggur yang Benar
Kebencian Dunia

YESUS, POKOK AKGGUR YANG BENAR

Bacalah Yohanes 15: 1-17

Yesus mengumpamakan diri-
Nya sebagai pokok anggur dan
para pengikutNya sebagai ranting-
rantingnya. KehidupanNya yang
di dalam kita menghasilkan se-
suatu yang kadang-kadang dina-
makan buah Roh. Inilah buah
yang diharapkan Allah, pengusaha
kebun itu, dari kita.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-
lembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22,23.

126



Sekali-sekali pengusaha kebun itu harus memangkas
atau membersihkan pokok anggur itu. Ia memotong ranting
tua dan yang membelukar, supaya tumbuh ranting baru
yang menghasilkan buah.

Yesus mengatakan bahwa murid-murid itu bersih karena
FirmanNya. Allah memakai Alkitab sebagai pisau pemang-
kas untuk menyingkirkan hal-hal seperti sifat mementingkan
diri, kesombongan dan kemarahan. Pada waktu kita mem-
baca Alkitab, mempercayainya dan menerimanya sebagai
pola hidup kita, Roh Kudus menolong kita untuk menying-
kirkan semak belukar yang tidak berbuah. Kehidupan
Kristus yang berkelimpahan itu, bagaikan zat makanan yang
mengalir dari batang ke ranting-rantingnya, mendatangkan
pertumbuhan rohani yang pesat dan menghasilkan buah Roh.
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128 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Kata "tinggal" diulang beberapa kali dalam pasal im:
ayat 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hal ini sangat penting. Jikalau ranting
itu tidak tinggal dalam pohon, atau pokok anggur itu, ia
akan mati sebab hidupnya berasal dari batang itu. Demikian
pula, hidup rohani kita bergantung pada hubungan kita
dengan Yesus Kristus. Selama kita tinggal di dalam Dia,
kita akan hidup. Tetapi jikalau kita membiarkan sesuatu
memalingkan kita dari Kristus sehingga kita kembali kepada
dosa, kita tidak lagi mempunyai hidup.

"Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya
Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa." (Yohanes 15:5).

Pasal ini menyatakan bahwa hubungan di antara orang
orang percaya dengan Yesus adalah hubungan kasih. Kata.
"kasih" dan "mengasihi" dipakai lebih dari tiga puluh kali
dalam pasal 13 sampai dengan 17. Pertama-tama Yesus
memberitahukan bagaimana Bapa mengasihi Dia; kemudian
bagaimana Ia mengasihi para murid. Murid-murid harus
tinggal dalam kasihNya.

Pada waktu kita tinggal dalam Yesus, Ia akan menolong
kita untuk saling mengasihi. Kadang-kadang kita mengata-
kan bahwa kita dapat mengasihi orang-orang tertentu jikalau
mereka menjadi lebih baik. Tetapi Yesus tidak mengasihi
kita karena kita adalah orang-orang yang patut dikasihi. Ia
mengasihi kita dan mati bagi kita ketika kita masih menjadi
orang berdosa. Ia memilih kita supaya dunia dapat melihat
hidupNya dan kasihNya dalam diri kita. Bacalah ayat Hi,



Yohanes 14 129

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkanlah Galatia 5:22,23 dan Yohanes 15:5.

2 Sebagai apakah Yesus mengumpamakan diriNya dan
murid-muridNya?
a) Sebuah kebun dan hasilnya.
b) Sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya.
c) Se orang majikan dan hamba-hambanya.

3 Apakah yang dilakukan oleh firman Yesus?
a) Firman itu membersihkan kita ketika kita mene-

rima dan menurutinya.
b) Jikalau kita membacanya, dengan sendirinya hidup

kita akan menjadi bersih.
c) Firman itu tidak berbuat sesuatu.

4 Apakah yang dapat kita perbuat di luar Yesus?
a) Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang

dilakukanNya.
b) Mengeluarkan banyak buah.
c) Kita tidak dapat berbuat apa-apa.

S Hubungan di antara orang-orang percaya dan Yesus
berdasarkan apakah?
a) Kasih.
b) Keanggotaan gereja.
c) Perbuatan baik.
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KEBENCIAN DUNIA

Buku Pembimbing: Injil Yohanes

B~calah Yohanes 15:18-27; Yohanes 16:1-4

Yesus memberitahukan tentang
aniaya dan salah paham yang akan
diderita oleh murid-murid Tuhan
di dalam dunia. Yesus mengata-
kan kepada kesebelas muridNya.
bahwa sepuluh di antara mereka
akan dibunuh karena memberita-
kan Injil. Yohanes adalah satu-
satunya murid yang mati secara.
normal.

Mengapa dunia membenci orang-orang yang mengikut
Yesus? Alasannya sama dengan alasannya untuk membenci
Dia. Kehidupan seorang Kristen yang sejati membuat dosa
di sekitarnya nampak jelas, sehingga orang-orang yang ber-
dosa menyadari dosanya. Hal ini menyebabkan mereka
membenci orang Kristen dan mereka berusaha sedapat-da-
patnya untuk melawan dia.

Juga Iblis, musuh Allah, memerangi orang-orang Kristen,
Ia menghasut orang untuk mengolok-olok orang Kristen,
dan bersikap buruk terhadap mereka. Jadi, jangan heran
apabila orang mengolok saudara atau menganiaya saudara
karena saudara adalah milik Kristus. Ada orang Kristen
yang dipukul oleh kaum keluarganya. Ada yang dipenjara-
kan. Bahkan, ada yang dibunuh karena mereka menerima
Kristus sebagai Juruselamat.
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Yesus berkata bahwa para pengikutNya tidak lebih

baik daripada Dia. Dunia menganiaya Dia dan akan menga-
niaya semua orang yang mengikut Dia.

Sekali lagi Yesus menjanjikan Penolong-Roh Kudus.
Roh Kudus akan menerangkan lebih banyak tentang Yesus
dan juga menolong murid-murid bersaksi tentang Yesus.

h==============
~

~
Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Doakanlah mereka yang teraniaya.

7 Penolong apakah yang dijanjikan Yesus sekali lagi?
a) Ia menjanjikan sahabat-sahabat yang akan meno-

long mereka.
b) Ia menjanjikan petani-petani yang akan memberi

hasil pokok anggur kepada mereka.
e) Ia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka.

Cocokkan Jawaban Saudara

2 b) Sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya.

5 a) Kasih.
3 a) Firman itu membersihkan kita, ketika kita menerima

dan menurutinya.

7 e) Ia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka.

4 e) Kita tidak dapat berbuat apa-apa.


