
Belajar
Dari Yesus

Dan
Masyarakat-Nya

Seorang ibu dan putranya yang kecil sedang bercakap-
cakap.

"Bu, Ibu tinggal di mana, waktu Yesus masih seorang
anak?"

"0, waktu itu Ibu belum lahir. Yesus hidup pada zaman
dahulu, kira-kira 2000 tahun yang lalu."

"0, saya kira Ia hidup waktu Ibu masih kecil. Kelihatan-
nya Ibu selalu berbicara tentang Yesus."

Baik sekali jika kita dikenal sebagai orang yang selalu ber-
bicara tentang Yesus. Jelaslah bahwa yang paling sering kita
bicarakan itu adalah hal-hal yang paling dekat dengan hati
kita.

Dalam pelajaran ini saudara akan belajar tentang masa ke-
cil, pelayanan, dan pengaruh Yesus, ketika Ia hidup di bumi
ini dan pengaruh-Nya yang masih terasa hingga kini. Ialah
guru agung yang mengajarkan manusia hidup bermasyarakat.
Mengikuti Dia dari dekat akan menolong kita untuk hidup
seperti Dia.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Masa Kecil Yesus
Hubungan Yesus dengan Masyarakat-Nya

Melayani Kebutuhan Manusia
Tunduk kepada Pihak yang Berwewenang

Pengaruh Yesus

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menerangkan cara-cara Yesus menunjukkan jiwa berma-
syarakat.

• Menerangkan pengaruh Yesus dalam dunia, dari zaman-
Nya sampai sekarang ini.

• Ingin melibatkan diri dalam masyarakat saudara sama se-
perti yang dilakukan Yesus.
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MASA KECIL YESUS

Tujuan 1. Menerangkan cara-cara Yesus melibatkan diri da-
lam masyarakat-Nya semasa kecil.

Bahkan sebagai seorang anak Yesus melibatkan diri dalam
kegiatan masyarakat-Nya. orang tuanya adalah orang Yahudi
yang mengikuti adat istiadat Yahudi. Lukas 2:21 menceri-
takan bagaimana mereka membawa Yesus untuk disunatkan
dan diberi nama, ketika Ia berusia seminggu. Dengan mela-
kukan demikian, mereka memenuhi ajaran Perjanjian Lama.
Sunat adalah suatu tradisi penting dalam masyarakat Yahudi.
Itulah tanda lahiriah akan perjanjian persetujuan Allah de-
ngan umat Israel (Kejadian 17:9-14). Orang tua Yesus ber-
buat yang benar ketika mengikuti tradisi itu.

Saat penyerahan bayi Yesus merupakan saat yang bahagia
bagi orang tua-Nya, Maria dan Yusuf. Mereka pergi ke Ye-
rusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Saudara da-
pat membaca sejarah upacara ini dalam Imamat 12:6-8.
Di Yerusalem orang tua Yesus mengorbankan dua ekor
burung merpati atau burung tekukur sesuai dengan hukum
Musa (Lukas 2:22-24). Sekali lagi, kita melihat bahwa orang
tua-Nya melakukan apa yang diharapkan dari mereka sebagai
orang Yahudi yang saleh. Mereka menyamakan diri dengan
masyarakat mereka.

Pada saat penyerahan Yesus ada seorang tua bernama
Simeon, yang sedang menantikan Tuhan mengutus Mesias.
Dalam Lukas 2:27 tertulis, "Ketika Yesus, Anak itu, dibawa
masuk oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa
yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut Anak itu
dan menatang-Nya sambil memuji Allah." Simeon mem-
berkati-Nya, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan
terang bagi orang bukan Yahudi. Ia juga bernubuat tentang
pelayanan Yesus.
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Berikutnya seorang wanita bernama Anna masuk ke
Bait Suci dan ia juga memuji Tuhan karena mengutus
Anak itu yang akan memimpin dan menunjukkan jalan ke-
pada kelepasan. Pengungkapan sukacita mereka ketika
melihat Yesus menguatkan bahwa kehendak Allah terjadi.
Allah senang karena mereka mengikuti kebudayaan dan tra-
disi agama.

Yusuf dan Maria adalah orang-orang biasa yang dipilih
Tuhan untuk menjadi orang tua Yesus di dunia ini. Sangat
sedikit yang diceritakan tentang masa kecil-Nya. Kelihatan-
nya Ia dibesarkan dengan cara yang biasa. Alkitab tidak
menceritakan apa-apa lagi mengenai Yesus sampai Dia ber-
usia dua belas tahun. Pada waktu itu, seperti yang mereka
lakukan setiap tahun, keluarga Yesus mengadakan perjalan-
an panjang ke Perayaan Paskah di Yerusalem, yang merupa-
kan hari raya Yahudi yang kudus.

Bacalah seluruh cerita mengenai Yesus dalam Bait Allah
di Lukas 2:41-51. Ketika hari raya itu berakhir, keluarga
Yesus mulai perjalanan pulang, bersama dengan orang lain
dari masyarakat mereka. Setelah sehari perjalanan, mereka
menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Maria dan
Yusuf sangat lelah dan kuatir, pada waktu mereka mencari
Yesus. Ketika mereka menemukan-Nya, mereka masih be-
lum mengerti mengapa Ia tinggal di Yerusalem. Tetapi Ia
menerangkan, "Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus ber-
ada di dalam rumah Bapa-Ku?" (Lukas 2:49). Bahkan usia
yang begitu muda Yesus menyadari tugas-Nya kepada ma-
syarakat-Nya dan dunia.

Yesus kembali ke Nazaret bersama orang tua-Nya dan
"Ia tetap hidup dalam asuhan mereka" (Lukas 2:51). Yesus
tunduk kepada kekuasaan orang tua-Nya - sang Pencipta
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tunduk kepada sebagian dari ciptaan-Nya. Benar-benar
mengherankan! Ayat 52 adalah ayat kunci untuk mengerti
keadaan Yesus dalam masyarakat-Nya; "Yesus makin ber-
tambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya,dan
makin dikasihi oleh Allah dan manusia.",
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Yesus dibawa ke Bait Suci karena Ia
a) berbeda dari anak-anak Yahudi.
b) dipersembahkan kepada Tuhan

anak Yahudi lainnya.
sama seperti anak-
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2 Setiap tahun Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Ye·
rusalem, karena
a) sudah merupakan kebiasaan untuk menghadiri pera-

yaan di sana.
b) mereka suka mengunjungi teman-teman mereka di

sana.

3 Alkitab menunjukkan bahwa sementara Ia bertambah
besar, Yesus
a) disenangi oleh masyarakat-Nya.
b)tidak termasuk masyarakat di kampung-Nya.

4 Kita tahu bahwa Yesus
a) tidak pemah membiarkan orang memerintah Dia.
b) menaati orang-orang yang di atas-Nya.

Cocokkan jawaban saudara.

HUBUNGAN YESUS DENGAN MASYARAKAT-NYA

Melayani Kebutuhan Manusia

Tujuan 2. Menyebut kejadian-kejadian dalam hidup Yesus
yang menunjukkan bahwa Ia melibatkan diri da-
lam masyarakat-Nya.

Pelayanan Yesus dimulai ketika Dia kira-kira berusia 30
tahun. Selama tiga tahun pelayanan-Nya, Dia senantiasa
melibatkan diri dengan orang-orang dalam masyarakat-Nya.

Persekutuan Yesus yang paling akrab adalah dengan ke-
duabelas murid-Nya. Dia meluangkan banyak waktu untuk
mendidik mereka. Selama tiga tahun pelayanan-Nya Ia ber-
hubungan erat sekali dengan murid-murid-Nya. Bahkan
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mereka mempunyai dana atau keuangan bersama (Yohanes
12:6). Mereka benar-benar hidup bermasyarakat.

Yesus juga mempunyai pengikut-pengikut lainnya yang
bersekutu dengan Dia. Maria, Marta dan Lazarus adalah
teman-teman karib-Nya. Pada suatu saat Yesus mengutus
tujuh puluh orang ke kota-kota di sekitar agar menyiapkan
orang-orang bagi perkunjungan-Nya ke sana (Lukas 10:1.2).
Alkitab menyebut banyak orang lain lagi yang mengasihi
Dia dan bersekutu dengan-Nya.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa Yesus memu-
lai pelayanan-Nya di depan umum di propinsi-Nya sendiri,
yaitu Galilea. Ia melayani keperluan orang banyak dan me-
nyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh, buta, tuli, yang di-
rasuk roh setan, dan orang dengan berbagai penyakit telah
disembuhkan-Nya. "Melihat orang banyak itu, tergeraklah
hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka
lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala"
(Matius 9:36).

Banyak kali Yesus mengatakan kepada penderita kusta
yang telah disembuhkan untuk menunjukkan diri mereka
kepada para imam dan mempersembahkan korban yang
sesuai dengan Taurat. Ia berkata, "Janganlah kamu me-
nyangka, bah. Aku datang untuk meniadakan hukum
Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk me-
niadakannya, melainkan untuk menggenapinya" (Matius
5:17).

Kita tahu bahwa Yesus bergaul dengan semua tingkatan
masyarakat dan dalam semua segi kehidupan. Dia mengha-
diri suatu pesta perkawinan di Kana, Galilea, bersama-sama
dengan ibu dan murid-murid-Nya. Di sana Ia mulai menun-
jukkan minat terhadap kesukaran orang lain, dan Ia melaku-
kan mujizat untuk menolong mereka (Yohanes 2:1-11).
Dalam Matius 9:9-11 dituliskan bahwa Yesus duduk makan
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bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Pada
waktu lain Ia duduk makan bersama orang-orang Farisi
(Lukas 7:36; 11:37). Injil Yohanes menceritakan bagaimana
Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita Samaria. (Y0-
hanes 4:1-30).

Yesus sendiri mengungkapkan pelayanan-Nya dengan
mengutip perkataan nabi Yesaya (61:1-2).

Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi
Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk membe-
ritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun
rahmat Tuhan telah datang (Lukas 4:18-19).
Dua kali Yesus memberi makan orang banyak (lihatlah

Matius 14 dan 15). Ia memperhatikan keadaan manusia
di dunia ini. Ia mengasihani manusia dalam kemiskinan-
nya. Dalam Matius 25:31-40 kita membaca bahwa Yesus
berbicara tentang penghakiman terakhir. Ia mengatakan
bahwa setiap kali kita menolong orang miskin, melawat
orang sakit atau mereka yang ada dalam penjara, "kamu
telah melakukannya untuk Aku". Jika saudara tidak sampai
melakukan hal-hal ini, maka saudara tidak melayani Dia.
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Maka kita dapat mengatakan bahwa Yesus datang untuk
memenuhi Taurat. Ia datang untuk membawa hari baru,
terang baru bagi umat-Nya dan bagi semua orang yang mau
mengikut Dia. Maksud-Nya bukanlah melaksanakan sede-
retan undang-undang dengan tangan besi. Ia datang untuk
menuliskan inti hukum Taurat dalam hati dan pikiran manu-
sia. Kematian dan kebangkitan-Nya menggenapkan semua
ini. Sudahkah pelayanan-Nya mempengaruhi kehidupan
saudara? Apakah saudara bersekutu dengan Dia? Berdoalah
dan mohonlah kepada-Nya untuk memimpin kehidupan
saudara. Ia akan menolong saudara melayani masyarakat
saudara seperti yang dilakukan-Nya dalam masyarakat-Nya.

~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang BENAR.
a Yesus hanya melayani di kota-Nya sendiri, yaitu

Nazaret.
b Yesus melayani orang-orang dari segala lapisan ma-

syarakat.
c Yesus mematuhi hukum-hukum masyarakat-Nya.
d Yesus tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak

beriman.
e Apabila kita menolong orang yang membutuhkan-

nya, maka itu sama seperti kita melakukannya bagi
Tuhan.

6 Sebutkan tiga cara Yesus menunjukkan jiwa berma-
syarakat.
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Tunduk kepada pihak. yang Berwenang

Tujuan 3. Memberi satu contoh yang menunjukkan bahwa
Yesus tunduk kepada pihak yang berwenang.

Meskipun Yesus adalah Anak Allah, Ia menerima kekuasa-
an atau pemerintahan orang-orang yang berwenang dalam
masyarakat-Nya. Misalnya, kita membaca dalam Matius
17 :24-27 bahwa Dia tunduk kepada hukum pembayar bea
Bait Suci. Tunduk berarti "takluk atau menyerah". Perha-
tikan, sebenarnya Yesus tidak merasa Ia wajib membayar
pajak ini. Kita mengetahui hal ini dari cara pembicaraan-Nya
dengan Petrus, murid-Nya, mengenai hal ini. Tetapi Ia
tidak mau menyinggung perasaan orang. Ia menyuruh Petrus
pergi memancing ikan dan ia akan menemukan uang yang
cukup dalam mulut ikan untuk membayar pajak tersebut.

Pada kesempatan lain, Yesus tidak menerima suatu ke-
biasaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Para
penukar uang menjalankan usahanya di halaman Bait Suci
yang terkenal sebagai Pelataran Orang bukan Yahudi (Ma-
tius 21:12). Inilah satu-satunya tempat di mana orang bu-
kan Yahudi yang mencari Tuhan dapat beribadah kepada-
Nya. Bagaimana orang dapat berdoa, jika para pembeli dan
penjl1.al membuat gaduh? Mereka tidak dapat berdoa. Se-
lain itu, para penukar uang menarik keuntungan dari orang
miskin. Mereka meminta bunga terlampau banyak untuk
menukar uang asing dengan uang yang dipergunakan dalam
Bait Suci. Mereka juga menghalangi orang-orang yang men-
cari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan Dia.
Mereka telah melanggar Yesaya 56:7, "Rumah-Ku akan di-
sebut rumah doa bagi segala bangsa." Pada kejadian itu
Yesus lebih memperhatikan pelaksanaan kehendak Bapa-
Nya. Dia bertindak melawan kebiasaan manusia sebab Ia
sedang menaati kekuasaan yang lebih tinggi (Kisah Para
RasuI5:29).
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Yesus adalah teladan yang baik dari seseorang yang me-
nunjukkan semangat bermasyarakat. Namun Dia tidak mem-
biarkan kebiasaan manusia melampaui kehendak Allah.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang BENAR.
a Yesus tidak merasa diharuskan membayar bea Bait

Suci, tetapi Ia melakukannya karena Ia tidak mau
menyinggung perasaan orang.

b Yesus makan bersama para pemungut cukai, karena
Ia mengasihi mereka dan ingin mengampuni dosa
mereka.

c Yesus mengusir para penukar uang dari Bait Suci,
sebab mereka tidak membayar pajak.

d Biasanya Yesus tidak tunduk kepada pihak yang ber-
wenang dalam masyarakat-Nya, karena Ia adalah
Putra Allah.

JI Sebutkan satu kejadian ketika Yesus tunduk kepada
mereka yang berwenang
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PENGARUH YESUS

Tujuan 4. Menerangkan cara-cara Yesus mempengaruhi ma-
nusia dan masyarakat-Nya.

Kekristenan sejati membawa kebebasan. Yesus berkata,
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar
adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu" (Yohanes 8:
31,32). "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu
pun benar-benar merdeka" (Yohanes 8:36). Kekristenan
membebaskan manusia dari segala takhyul dan perhambaan
kepada dosa. Kekristenan membangkitkan dalam diri mereka
keinginan dan kesanggupan untuk hidup di atas dosa.

Pelayanan Yesus masih berpengaruh dalam dunia kita. Ia
meningkatkan derajat kaum wanita. Yesus sangat menghor-
mati ibu-Nya. Bahkan di salib Ia memperhatikan ibunya.
Ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu!" dan kepada
Yohanes, "Inilah ibumu!" (Yohanes 19:26,27). Setelah itu
Maria tinggal bersama Yohanes dan menjadi tanggungannya.

Lukas 7:36-39 menceritakan kisah seorang wanita yang
datang dan mengurapi kaki Yesus. Tuhan tidak mengusir
wanita tersebut, meskipun ia seorang yang berdosa. Se-
baliknya Yesus mengampuni dosanya dan mengubah hidup-
nya. Ia menghormatinya karena wanita itu telah melayani
Dia. Kali lain di Samaria, Ia melayani seorang wanita yang
dibuang masyarakatnya, dan kehidupan wanita itu diubah-
kan. Dewasa ini, di banyak tempat di mana Injil Yesus
Kristus diberitakan, kaum wanita lebih dikasihi dihormati
dan diindahkan.
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Kehidupan dan pelayanan Yesus sangat mempengaruhi
seluruh dunia. Pikirkan cara dunia barat mengukur waktu.
Tahun-tahun dihitung dengan SM (Sebelum Masehi) dan TM
(Tarikh Masehi).

Pekan yang terdiri dari tujuh hari dimulai oleh Allah. Ke-
tika Allah menciptakan dunia, Ia beristirahat pada hari ke-
tujuh dan memerintahkan agar hari itu dikuduskan dan di-
pergunakan sebagai hari istirahat. Hari istirahat itu diganti
setelah kedatangan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama
dalam pekan. Sekarang banyak orang di dunia ini menerima
hari Minggu sebagai hari istirahat dan hari ibadah.

MINGGU SENIN SELAsA RABU KAMIS JUM'AT SABTU

1 2 3 4 5
@ 7 8 9 10 11 12
@) 14 15 16 17 18 19
@ 21 22 23 24 25 26
® 28 29 30
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Banyak tingkat kehidupan yang paling tinggi di dunia iru

dinikmati di mana Injil dapat diberitakan dengan leluasa.
Sistem hukum pada zaman modem berasal dari Kitab Suci.
Keinginan yang mendorong banyak orang untuk bekerja
keras didasarkan atas ajaran Alkitab.

Salah satu hal yang paling menarik perhatian orang Kristen
yang mempercayai Alkitab ialah mengajar orang membaca.
Mengapa? Supaya mereka dapat membaca Alkitab sendiri.
Karena usaha para utusan gerejawi maka kini terdapat ba-
nyak bahasa yang telah dijadikan bahasa tulisan. Banyak
sekolah telah dimulai oleh para utusan gerejawi di berbagai
bagian di dunia ini, sehingga anak laki-laki maupun perem-
puan dapat belajar membaca. Sekolah-sekolah ini telah
mendatangkan berkat bagi banyak masyarakat di seluruh
dunia.

Pengaruh Kekristenan telah menjadi besar atas manusia
modem dan dunianya. Agama memperbudak manusia;
Kekristenan sejati membebaskan mereka. Ketika Kristus
mati, ajaran-Nya tidak berhenti. Saudara menyambung pe-
layanan-Nya - saudara mewakili Kristus kepada dunia.
Bila saudara menunjukkan persekutuan Kristen yang sejati,
dunia akan menjadi makin baik. Dalam pelajaran berikut
kita akan membicarakan beberapa cara dengan mana sau-
dara dapat meluaskan pelayanan Kristus dalam masyarakat
saudara.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Sebutkan dua hal yang akan berbeda dalam dunia, se-
andainya Yesus tidak datang.
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10 Seb~tkan dua pengaruh Kekristenan terhadap kaum
wamta.

11 Sebutkan satu cara dengan mana Kekristenan telah
mengubah saudara secara perorangan.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 Bisa diberikan banyak jawaban. Jawaban yang mung-
kin dalam hal ini adalah: Ia mempunyai kas bersama
dengan murid-murid-Nya; Ia makan bersama orang
berdosa; Ia menyembuhkan orang sakit; Ia memberi
makan orang banyak; Ia menghadiri peristiwa-peristiwa
yang meriah, seperti pesta perkawinan.

1 b) dipersembahkan kepada Tuhan sama seperti anak-anak
Yahudi lainnya.

7 a Benar. c Salah.
b Benar. d Salah.

2 a) sudah merupakan kebiasaan untuk menghadiri perayaan
di sana.

8 Ketika Ia membayar bea Bait Suci.
3 a) Disenangi oleh masyarakat-Nya.

9 Jawaban saudara sendiri. Salah satu dari banyak cara
yang disebut dalam pelajaran ini, dan dapat juga yang
lain. Dapatkah saudara melihat bahwa dunia saudara
sendiri akan berbeda, seandainya Ia tidak datang?
Tidakkah saudara bersukacita karena kedatangan-Nya?

4 b) menaati orang-orang yang di atas-Nya.
10 Jawaban yang mungkin: Kaum wanita lebih dikasihi,

dihormati dan dihargai di mana Injil diberitakan.
Mereka dibebaskan dari ikatan dosa dan takhyul.
Mereka mempunyai kesempatan yang lebih besar un-
tuk bersekolah.

5 a Salah.
b Benar.
c Benar.
11 Jawaban saudara sendiri.

d Salah.
e Benar.


