
"KEBAHAGIAAN ORANG BENAR"
YOHANES 17:6-19

I. YESUS TURUN KE DUNIA UNTUK MENYATAKAN SIAPA TUHAN

Yohanes pasal 17 selesai pada malam tepat sebelum Yesus pergi ke kayu salib. 

Seluruh pasal ini ialah tentang doa Yesus kepada Tuhan untuk murid-muridnya
yang akan di serang dengan penganiayaan oleh setan sehingga Ia berdoa untuk
perlindungan mereka dan untuk umatNya. 

Matius 6: bukan doa Bapa/Tuhan. Ini doa yang Tuhan ajarkan kepada kita
bagaimana untuk berdoa.
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Ayat 6 “Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau
berikan kepada-Ku dari dunia.”

Yesus turun ke dunia untuk menyatakan siapa Tuhan.
Sangat sulit bagi kita untuk menggambarkan siapa Tuhan. Dia berada jauh
di atas sana. 
Dia adalah Roh. Dan kita tidak bisa benar-benar mengerti siapa Tuhan itu
dan karakterNya  kecuali kita mengerti karakter dari Yesus. 

Kita melihat Yesus mengasihi orang miskin dan mengasihi murid-muridNya.
Yesus pergi ke kayu salib berkorban bagi kita maka kemudian kita mengerti
kasih Allah.

Kita melihat Yesus begitu sabar mengajari murid-muridNya. Tuhan itu hebat
dan juga murah hati. Yesus berbaur dengan orang-orang miskin. 

Ayat 6, “Aku telah menyatakan namaMu (Aku telah menunjukkan kepada
orang-orang siapa Engkau sesungguhnya).”

Apa maksudnya, “Aku telah menyatakan namaMu…”

Apa maksudnya Tuhan adalah kasih? 

Apa maksudnya Tuhan itu sabar? 

(Bagian kedua) ayat 6 “Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan
mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu.“ 

Ini merupakan orang yang telah di jamah oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus.
Tuhan menjamah mereka untuk percaya kepada Yesus.



II. YESUS SEBAGAI 100% MANUSIA BERGANTUNG PADA
KEKUATAN ALLAH

Para murid tahu bahwa kekuatan dan kebijaksanaan yang Yesus miliki ialah
berasal dari Allah Bapa.

Yesus adalah anak Allah yang turun ke bumi dan mengesampingkan
kemuliaanNya menjadi seperti manusia yang lemah seperti Anda dan saya.  

Dia merasakan lapar dan haus. 

 Dia butuh tidur. 

Dia bergantung pada kekuatan Allah. Dia berkata, “Kekuatan yang Aku miliki dan
semua kekuatan dan muzijat itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Jadi Aku di
utus oleh-Mu.”

Ayat 7 “Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku
itu berasal dari pada-Mu.” 

Para murid percaya bahwa semua kata-kata/ Firman Tuhan yang dikatakan Yesus
bukan berasal dari Dia tetapi dari Allah Bapa. 

Ayat 8 “Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku  telah
Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu
benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa

Engkaulah yang telah mengutus Aku.” 

III. SEMUA KATA-KATA YANG DIKATAKAN YESUS BERASAL DARI
ALLAH BAPA.

IV. YESUS BERDOA KEPADA MURID-MURIDNYA
Ayat 9 “Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk
mereka, yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu.” 

Doa ini untuk orang yang telah Tuhan berikan kepadaNya, murid-muridNya.
Mereka yang percaya kepadaNya. 



V. MURID-MURID YESUS MENJADI SEPERTI DIA

Mereka (murid-muridNya) akan menjadi seperti versi mini dari Yesus. Mereka akan
memuliakan Dia karena mereka seperti Yesus. Sama seperti kita. Kita bangga akan
anak-anak kita memuliakan memiliki karakter kita. Jadi Yesus berkata mereka
telah memuliakan Aku.

Apa maksudnya hal itu? 

Ayat 10 “Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku,
dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.” Semua ini yang pernah Engkau
berikan kepadaKu mereka semua milikMu dan Engkau berikan kepadaKu dan

sekarang menjadi milikKu dan Aku di muliakan dalam mereka.” 

Yesus berdoa dan berkata dalam waktu yang singkat agar mereka  terus bersatu
supaya mereka menjadi satu.

Merupakan doa semua orang tua untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang
mereka sayangi. 

Ayat 11 “Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di
dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah

mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-
Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.” 

VI. DOA UNTUK KESATUAN MURID-MURIDNYA

VII. YESUS MENJAGA MURID-MURIDNYA DAN YUDAS SEBAGAI
PENGHIANAT 

Ayat 12 “Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-
Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga
mereka dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia
yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab

Suci.” 

Tuhan mengijinkan satu dari murid-muridNya menjadi penghianat. 1 dari 12 murid
Yesus, untuk memperingati kita bahwa bahkan jika kita memiliki orang-orang yang
mengikuti kita janganlah kecewa jika satu atau beberapa dari mereka berbalik
melawan Anda.  

Yesus memiliki Yudas. Ketika kita melayani Tuhan dan akan memiliki orang-orang
seperti Yudas akan mengecewakan kita. 



VIII. MURID-MURID YESUS MEMILIKI SUKACITA 

Roh Kudus sumber sukacita.

Murid-murid Yesus akan memiliki Roh Kudus. 

Ayat 13 “Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan
semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah

sukacita-Ku di dalam diri mereka.” Yesus berkata, “Aku akan datang kepada-
Mu.” 

 Yesus memberikan Firman Tuhan dan firman kebenaran. 

Firman kebenaran sangat berbeda dengan pemahaman manusia.

Pemahaman manusia bahkan orang-orang yang religius dan farisi yang paham
tentang agama tidak sepenuhnya benar. 

Mereka memiliki banyak bentuk dan pamer. Mereka kelihatan sangat
religius tapi jauh di dalam hati mereka, mereka munafik. Mereka kelihatan
sangat religius namun hanya luarnya saja.
Banyak agama kelihatan sangat suci. Manusianya kelihatan sangat suci tapi
mereka sangat berdosa dan kehidupannya sangat mengerikan. Mereka
memiliki banyak istri dan segala macam hal yang mengerikan. 
Memiliki lebih banyak uang dan menjadi orang yang lebih kuat dan sangat
terberkati. Ini bukan kebenaran. Yesus hanya memiliki sedikit. Murid-
muridNya hanya punya sedikit tapi mereka memiliki damai sejahtera dalam  
hati mereka.

  

Ayat 14 “Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia
membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan

dari dunia.” 

IX. YESUS MEMBERIKAN FIRMAN TUHAN DAN FIRMAN
KEBENARAN

X. MURID-MURID ( DAN KITA JUGA) HARUS MENJADI TERANG
DAN GARAM DI DUNIA

Ayat 15 “Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.”



Sebagai orang Kristen kita tidak harus meminta untuk diambil dari dunia untuk
hidup dalam sebuah komunitas religius, sebuah gua, sebuah gunung yang jauh
dari dunia. 

Kita harus menjadi bagian dari dunia. Kita harus menjadi terang dalam dunia dan
menjadi garam dalam dunia. Namun ketika kita berada dalam dunia lihat ayat 15,
“tapi Aku minta, ketika mereka berada dalam dunia supaya Engkau melindungi
mereka dari pada godaan setan, berikan mereka kekuatan untuk melawan godaan
setan.”

Murid-murid (anak-anak Tuhan) sangat berbeda seperti Yesus sangat berbeda
dengan semua guru agama pada waktu itu. 

Guru agama harus berpakaian sangat special. Mereka suka berbaur dengan
orang-orang kelas atas. 
Mereka hanya ingin berada di gedung bait suci. 

Yesus sangat sederhana. Dia berbaur dengan orang miskin dan melayani
mereka. Dia tidak butuh orang untuk melayani diriNya. 

Ayat 16 “Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.”

XI. MURID-MURID ( ANAK-ANAK TUHAN) SANGAT BERBEDA
SEPERTI YESUS SANGAT BERBEDA DENGAN SEMUA GURU

AGAMA PADA WAKTU ITU. 

XII. FIRMAN TUHAN ADALAH KEBENARAN

Ayat 17 “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.”
 Yesus berdoa kepada Tuhan untuk menolong mereka agar tetap bersih/suci
dengan firman Tuhan. 

Bagaimana agar tetap bersih agar pikiran kita berbeda dari pencemaran,
kerusakan, pengajaran yang salah dari dunia 

yaitu dengan tetap memegang firman Tuhan yang membersihkan pikiran
kita, menuntun pemikiran kita sehingga tidak di rusak oleh dunia

Ayat 17, “Firman-Mu adalah kebenaran.” 
Jika seluruh dunia percaya tentang sesuatu tetapi berbeda dengan Firman
Tuhan, itu bukan yang benar  jadi Firman Tuhanlah yang benar.

XIII. YESUS DI UTUS KE DUNIA UNTUK MENYATAKAN ALLAH
BAPA

Ayat 18 “Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian
pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia;” 



Yesus di utus ke dunia untuk menunjukkan siapa Bapa dan untuk
memanifestasikan Tuhan yang tidak terlihat. 

Ketika kita melihat Yesus kita melihat Tuhan. 

 Yesus berkata: 
"Aku memisahkan diriKu dan dalam waktu singkat dan Aku akan pergi ke kayu
salib."
"Aku akan mati bagi semua dosa-dosa mereka dan kemudian Aku akan bangkit
ke surga."
"Setiap orang yang percaya kepadaKu, Aku akan mengutus kepada mereka
Roh Kudus kedalam hati mereka."

Yesus berdoa agar…
kita semua menjadi satu dan memiliki Roh Kudus yang sama dalam hati kita. 
kita semua adalah satu untuk menjadi seperti Kristus. 
kita semua ingin di tuntun oleh firmanNya dan oleh Roh Kudus untuk menjadi
semakin seperti Kristus, memanifestasikan Tuhan

ialah dengan percaya kepada Yesus. 
Yesus memberikan diriNya bagi Anda di kayu salib. Mati bagi SEMUA dosa-
dosa Anda (dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa masa depan).

“barangsiapa yang percaya kepadaKu TIDAK BINASA melainkan beroleh hidup
yang kekal.” 

Jika Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mati bagi semua dosa
Anda dan percaya bahwa Dia mati dan bangkit kembali, Anda akan menerima
Roh Kudus. 
Roh Kudus akan menuntun Anda untuk mencintai, membaca, mengerti dan
diubah oleh firman-Nya sehingga Anda akan menjadi seperti Yesus Kristus.

bukan kehidupan yang penuh dengan ketamakan, persaingan, kekhawatiran,
kecemburuan dan kemudian pada akhirnya bertanya-tanya kemana Anda akan
pergi dalam kehidupan ini tapi
 Anda akan memiliki sukacita kebenaran dan berkata, “Saya memiliki damai
sejahtera dalam hati saya dan saya tahu kemana saya akan pergi. Saya melihat
perubahan dalam seluruh hidup saya."

Satu-satunya jalan untuk menjadi seperti Kristus:

Janji Yesus: 

Anda akan memiliki sukacita seperti Yesus di dalam hidup. 

Saya semakin  menjadi seperti kehidupan Yesus. Ini adalah konfirmasi bahwa saya
telah percaya bahwa Yesus adalah Juruselamat saya.

Ayat 19 “dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya merekapun
dikuduskan dalam kebenaran.”

XIV. DOA YESUS.. 


