
Yohanes 20

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kubur yang Kosong
Yesus Menampakkan Diri kepada Maria Magdalena
Yesus Menampakkan Diri kepada Murid-muridNya
Yesus dan Tomas
Maksud Penulisan Injil Ini

KUBUR YANG KOSONG

Bacalah Yohanes 20:1-10

Sebelum Yesus disalibkan sudah beberapa kali Ia mem-
beritahu murid-muridNya bahwa Ia akan dibunuh. Ia juga
memberitahu mereka bahwa Ia akan hidup kembali. Tetapi
ketika Yesus betul-betul mati, rupanya murid-murid tidak
ingat akan apa yang telah Ia beritahukan tentang kebang-
kitanNya.
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Dari penulis-penulis kitab Injil lain kita' mengetahui
bahwa Maria Magdalena pergi dengan beberapa wanita lain
ke kubur tempat Yesus dikuburkan. Mereka hendak mem-
bubuhi rempah-rempah pada jenazahNya, menurut adat-
istiadat. Mereka melihat bahwa batu besar yang ditempat-
kan pada lubang kubur itu telah terguling. Kubur itu ko-
song! Dengan cepat Maria lari untuk memberitahukan hal
itu kepada murid-murid. Sementara perempuan-perempuan
yang lain masih tinggal di kubur itu, seorang malaikat
memberitahukan bahwa Yesus hidup kembali.

Petrus dan Yohanes pergi untuk melihat sendiri. Mereka
mendapatkan kubur itu kosong, dan hanya menemukan
kain kapan pembungkus jenazah Yesus. Maria menyangka
bahwa musuh-musuh Yesus telah mencuri tubuhNya. Tetapi
Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa pencuri-pencuri
tidak akan membuang waktu untuk membuka kain kapan
dari jenazah itu dan menggulung kain peluh yang tadinya
ada di kepala Yesus. Apakah ·yang terjadi dengan Yesus?
Dengan penuh tanda t:anya mereka pulang ke rumah tempat
mereka tinggal di Yerusalem.
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~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Maria pergi ke kubur Yesus?
a) Ia mau melihat apakah Yesus benar-benar mati.
b) Ia ingin membubuhi jenazah Yesus dengan rempah-

rempah.
c) Ia ingin berbicara dengan penjaga taman itu.

2 Apakah yang ditemukannya ketika ia tiba di kubur itu?
a) Kubur itu terbuka dan kosong.
b) Yusuf dan Nikodemus sedang meminyaki jenazah

itu.
c) Musuh-musuh Yesus telah mencuri jenazahNya.

3 Apakah yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes ketika
mereka pergi ke kubur?
a) Mereka melihat prajurit-prajurit dan bertanya apa

yang terjadi.
b) Mereka melihat penjaga taman dan tanya di mana

jenazah Yesus.
c) Mereka melihat kain kapan dan kain peluh Yesus

dalam kubur yang kosong.

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MARIA
MAGDALENA

Bacalah Yohanes 20:11-18
Adakalanya orang begitu sedih tentang kematian seo-

rang yang dikasihinya sampai rupanya mereka tidak dapat
percaya Firman Allah. Bahkan berita yang diberi oleh ma-
laikat-malaikat kepada perempuan-perempuan lain di kubur,
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berita yang baik bahwa Yesus hidup, tidak dapat meyakin-
kan murid-murid atau Maria. Mereka perlu bertemu sendiri
dengan Yesus untuk mengetahui bahwa Ia betul-betul hidup.

Yesus datang kepada kita juga dan memberitahukan
bahwa Ia hidup. Air mata kita diubahkanNya menjadi suka-
cita. Dan Ia mengutus kita, seperti Maria, untuk memberita-
hukan berita ini kepada orang lain. Baik perempuan mau-
pun laki-laki mempunyai tanggung jawab ini. Marialah yang
pertama-tama melihat Kristus yang sudah bangkit dan mene-
rima pesanNya.

~4 Apakah yang diberitahukan Yesus kepada Maria, ketika
Ia mendapatkan dia di taman?
a) Supaya ia berhenti menangis.
b) Supaya ia pulang.
c) Supaya ia pergi dan menyampaikan pesanNya ke-

pada murid-murid.

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-
MURID

Bacalah Yohanes 20:19-23
Pada hari itu juga Yesus menampakkan diri kepada

murid-muridNya. Mereka telah mengunci pintu-pintu ru-
mah, tempat mereka berkumpul, karena mereka takut kalau-
kalau mereka akan diserang oleh musuh-musuh Yesus. Keti-
ka mereka melihat Yesus, mereka hampir tidak dapat per-
caya bahwa Ia be-nar-benar hidup kembali. Yesus memperli-
hatkan tangan dan lambungNya, dan memberitahukan bahwa
Ia bukan hantu. Alangkah senangnya mereka ketika menge-
tahui bahwa Ia hidup pula!
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Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa Ia mengutus mere-
ka sama seperti Bapa mengutus Dia. Mereka akan memerlu-:
kan pertolongan khusus untuk pekerjaan yang ditugaskan-
Nya kepada mereka, dan Ia memberitahukan bahwa mereka
akan menerima Roh Kudus. Dari Injil Lukas dan Kisah para
Rasul kita mengetahui bahwa murid-murid menerima Roh
Kudus kira-kira lima puluh hari kemudian, pada hari Penta-
kosta. Kini Yesus masih memberikan Roh Kudus kepada
orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, yang
ingin dipakai dalam pelayananNya.

Cara murid-murid mentaati perintah Yesus akan menen-
tukan apakah orang-orang akan diselamatkan atau tidak.
Kalau mereka pergi dan memberitakan Injil, orang berdosa.
akan mendengar, bertobat dari dosa mereka dan menerima.
keampunan. Tetapi jika orang-orang percaya tidak pergi
memberitakan Injil, orang-orang berdosa tidak pernah akan
mengetahui jalan keselamatan. Dosa mereka tidak akan di-
ampuni, sebab mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka
harus berdoa memohon keampunan. Bila kita adalah orang
Kristen, kita harus menceritakan kepada orang lain tentang

~ -

~~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Apakah yang diberitahukan Yesus kepada murid-murid
itu?
a) Mereka harus bersembunyi.
b) Ia mengutus mereka sebagaimana Bapa telah meng-

utus Dia.
c) Mereka harus pulang.
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6 Bantuan khusus apakah yang dijanjikanNya kepada

mereka untuk pekerjaan yang ditugaskanNya kepada
mereka?
a) Ia akan memberi uang kepada mereka untuk mem-

beritakan Injil.
b) Ia akan memberi sukacita kepada mereka; mereka

tidak pernah akan mengalami dukacita.
c) Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka.

7 Dalam cara apakah mereka akan dapat menyelamat-
kan orang-orang dari dosa?
a) Dengan mengampuni dosa.
b) Dengan memberitakan Injil.
c) Dengan memberi sedekah.

YESUS DAN TOMAS

Bacalah Yohanes 20: 24-29
Tomas tidak mau percaya apa yang dilihat oleh murid-

murid yang lain. Ia meragu-ragukan pengalaman mereka dan
berkata bahwa ia harus melihatnya sendiri.

Banyak orang dewasa ini menyangka bahwa orang-orang
Kristen tertipu. Mereka harus menyelidikinya sendiri. Jika
mereka betul-betul tulus hati, mereka hendaknya berdoa:
"Tuhan Yesus, jika Engkau hidup, datanglah dan perkenan-
kan saya mengenal Engkau." Ia akan menyatakan diriNya
kepada mereka. Mungkin mata mereka tidak akan melihat
Dia, tetapi Ia akan berbicara dengan roh mereka. Lalu
seperti Tomas mereka dapat berkata: "Ya Tuhanku dan
Allahku!"

"Kata Yesus kepadanya: 'Karena engkau telah melihat
Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat, namun percaya.''' (Yohanes 20:29).
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,~========================~\
8

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dikatakan Tomas ketika ia melihat Yesus?
a) "Aku tidak percaya."
b) "Benar katamu."
c) "Ya Tuhanku dan Allahku."

MAKSUD PENULISAN INJIL INI

Bacalah Yohanes 20:30,31
Yohanes telah menyaksikan banyak perkara yang heran

yang telah dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Dari semua-
nya itu ia hanya mencatat di dalam Injilnya hal-hal yang
akan menolong kita mengerti dan mengetahui dengan pasti
bahwa Yesus Anak Allah.

"Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat.
supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hi-
dup dalam namaNya." (Yohanes 20:31).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Hafalkanlah Yohanes 20:3l.

10Apakah maksud Injil Yohanes?
a) Untuk memberitahu kita bahwa Yesus adalah Anak

Allah.
b) Untuk memberitahukan segala sesuatu yang dilaku

kan oleh Yesus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) Ia mengutus mereka sebagaimana Bapa telah meng-
utus Dia.

1 b)Ia ingin membubuhi jenazah Yesus dengan rempah-
rempah.

6 c) Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka.

2 a) Kubur itu terbuka dan kosong.

7 b) Dengan memberitakan Injil.

3 c) Mereka melihat kain kapan dan kain peluh Yesus da-
lam kubur yang kosong.

8 c) "Ya Tuhanku dan Allahku."

4 c) Supaya ia pergi dan menyampaikan pesanNya kepada
murid-murid.

10 a) Untuk memberitahu kita bahwa Yesus adalah Anak
Allah.


