
      etrus mengasihi Yesus, namun ia juga senang disukai 
orang banyak. Selama perjamuan terakhir ketika Yesus memperingatkan 
para rasul bahwa mereka akan meninggalkan-Nya, Petrus melompat 
berdiri dan dengan berani bersumpah bahwa walaupun yang lain 
mungkin akan merasa terancam, ia tidak akan pernah meninggalkan 
Yesus. Yesus menjawab, “malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau 
telah menyangkal Aku tiga kali." (ayat 34). Maksud Petrus baik, namun 
ia tidak mengenali kesombongan di dalam hatinya sendiri. Pada malam 
itu ketika orang banyak datang untuk menangkap Yesus dan semua 

orang sedang memperhatikan, Petrus 
mengeluarkan pedangnya untuk membela 
Tuannya. Namun hanya beberapa jam 
kemudian di pengadilan-Nya, saat Petrus 
diejek oleh musuh-musuh Yesus, ia 
menyangkal Yesus tiga kali – dia bahkan tidak 
mau mengaku bahwa dia mengenal Yesus. 
Setiap kali Petrus menjadi makin berani, 
hingga akhirnya ia menyangkal Yesus dengan 
mengutuk dan bersumpah (ayat 74). 
Kemudian berkokoklah ayam jantan. Pada 
saat itu, Yesus sedang berada di ruang 
pengadilan, menanggung pukulan dari para 
penjaga di sana. Petrus melihat Yesus berbalik 
dan memandang kepadanya dengan kasih 
dan belas kasihan, dan hal itu menghancurkan 
hatinya. “Maka teringatlah Petrus bahwa 
Tuhan telah berkata kepadanya: "Sebelum 
ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 
tiga kali menyangkal Aku." Lalu ia pergi ke 

luar dan menangis dengan sedihnya.” (Lukas 
22:61, 62). Sejak hari itu dan seterusnya, Petrus berubah menjadi 
seseorang yang berbeda. Ia tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang 
banyak, tetapi menetapkan hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan 
saja. Setelah mengalami perubahan, ketika dihadapkan pada 
Mahkamah Agama Yahudi dan diancam dengan pukulan jika terus 
memberitakan tentang Yesus, tanpa rasa takut Petrus menjawab, “Kita 
harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.” (Kisah Para 
Rasul 5:29). Untuk selamanya, Petrus membuktikan kesetiaan dan 
kasihnya kepada Yesus ketika ia memilih untuk disalibkan terbalik oleh 
Kaisar Romawi Nero daripada menyangkal Tuhannya lagi.

Tak Terpengaruhi oleh Orang Banyak?

Alkisah . . .
Matius 26:31-75

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

 1.  Bagaimanakah cara Tuhan menentukan apakah kita 
berada di pihak-Nya atau tidak??

  Matius 7:21 “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! 
akan __________ ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang 
__________ kehendak Bapa-Ku yang di sorga.”

  Roma 6:16 “Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu __________ 
dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah 
hamba orang itu, yang harus kamu __________, baik dalam dosa yang 
memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang 
memimpin kamu kepada kebenaran?”

CATATAN: Merupakan sebuah prinsip yang sederhana bahwa kesetiaan kita 
ditentukan oleh siapa yang kita turuti. Jika kita mengaku bahwa kita adalah 
hamba Allah tetapi kita melakukan perintah dari iblis atau dari dunia, maka kita 
sedang menipu diri kita sendiri.

 2.  Jika perintah Tuhan dan manusia saling bertentangan, 
menurut Petrus, kepada siapakah kita harus taat?

  Kisah Para Rasul 5:29 “Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, 
katanya: "Kita harus lebih taat kepada __________ dari pada kepada 
manusia.”

CATATAN: Setelah Petrus bertobat dan benar-benar mengasihi Yesus, ia berkata 
kepada Mahkamah Agama Yahudi bahwa kesetiaannya yang utama adalah kepada 
Tuhan. Kita telah mempelajari bahwa di hari-hari terakhir, undang-undang dari 
binatang dan dunia akan saling bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kita 
harus memilih sekarang untuk taat kepada hukum Tuhan – apapun 
konsekuensinya.

 3.  Bagaimanakah cara kita yang terbaik untuk 
menunjukkan kasih kita kepada Tuhan?

  Yohanes 8:31 “Jikalau kamu tetap dalam __________, kamu benar-
benar adalah murid-Ku.”

  Yohanes 14:15 “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan __________ 
segala perintah-Ku.”

  1 Yohanes 2:4 “Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak 
menuruti __________-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya 
tidak ada kebenaran.”

CATATAN: Cara terbaik untuk menunjukkan kasih seseorang kepada Yesus adalah 
dengan melakukan kehendak-Nya, dan hukum Allah adalah wujud yang sempurna 
dari kehendak-Nya (Mazmur 40:8).

 4.  Menurut Yesus, mengapa orang munafik bersikap 
rohani?

  Matius 6:2 “supaya mereka ___________ orang.”
  Matius 6:5 T“supaya mereka ___________ orang.”

CATATAN: Alkitab memberitahu kita bahwa “manusia melihat apa yang di depan 

mata, tetapi TUHAN melihat hati.” (1 Samuel 16:7). Seorang Kristen yang 
sejati akan lebih mempedulikan apa yang Tuhan pikirkan tentang dirinya 
daripada apa yang dunia pikirkan.

 5.  Pada umumnya, amankah bagi kita untuk mengikuti 
kemauan kebanyakan orang?

  Keluaran 23:2 “Janganlah engkau __________-__________ 
kebanyakan orang melakukan kejahatan.“

  Matius 7:13, 14 “Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena 
lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada __________, dan 
__________ orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan 
sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang 
mendapatinya."

  1 Petrus 3:20 “... mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat 
kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang 
mempersiapkan bahteranya, di mana hanya __________, yaitu delapan 
orang, yang __________ oleh air bah itu.”

CATATAN: Sejarah kelihatannya menunjukkan bahwa orang banyak hampir 
selalu membuat keputusan yang keliru. Kerumunan orang banyak yang nyaris 
melempari Musa dengan batu dan kembali ke perbudakan di Mesir (Bilangan 
14:4-10). Kerumunan orang banyak jugalah yang berseru, “Salibkan Dia! 
Salibkan Dia!.” (Lukas 23:21). Dan mayoritas juga – bukan minoritas – yang 
akan menerima tanda binatang itu di hari –hari terakhir (Wahyu 13:16).

 6.  Apakah yang Yesus rasakan ketika kita lebih 
mementingkan tradisi manusia daripada perintah 
Tuhan?

  Markus 7:7, 9 “__________ mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan 
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata pula 
kepada mereka: "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah 
Allah, supaya kamu dapat memelihara adat __________ sendiri.”

 7.  Akankah orang Kristen yang sejati populer di hari-hari 
terakhir ini?

  Matius 24:9 “... akan __________ __________ bangsa oleh karena 
nama-Ku.”

  2 Timotius 3:12 “Memang setiap orang yang mau hidup __________ 
di dalam Kristus Yesus akan __________ aniaya.”

   Wahyu 12:17 “Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu 
pergi __________ keturunannya yang __________...”

  Wahyu 13:15 “....dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, 
yang tidak menyembah patung binatang itu, __________.”

CATATAN: Di hari-hari terakhir, Setan dan para pengikutnya akan berperang 
habis-habisan melawan anak-anak Allah yang sejati yang percaya akan Alkitab.

 8.  Mungkinkah bagi kita untuk melayani Tuhan dan 
sekaligus juga orang banyak?

  Matius 6:24 “Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. 
Karena jika demikian, ia akan __________ yang seorang dan 
__________ yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan 
tidak mengindahkan yang lain."

  Matius 12:30 “Siapa tidak bersama Aku, ia __________ Aku...”

CATATAN: Dalam peperangan antara Kristus dan Setan, tidak ada wilayah 

– 2 – – 3 –SP24

P



netral. Tidaklah mungkin untuk naik ke atas pagar dan duduk sebagai 
penonton. Jika kita tidak berada di pihak Yesus, kita sebenarnya sedang berada 
di pihak iblis.

 9.  Apakah aman untuk mengasihi seorang sahabat atau 
anggota keluarga lebih daripada Yesus?

  Matius 10:37 “Barangsiapa mengasihi bapa atau __________ lebih 
dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi 
anaknya laki-laki atau perempuan __________ dari pada-Ku, ia tidak 
layak bagi-Ku.”

  Lukas 14:26 “Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 
[mengurangi kasihnya terhadap] bapanya, ibunya, __________, anak-
anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 
__________ sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.”

  Matius 12:50 “Sebab siapapun yang melakukan __________ Bapa-Ku 
di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, 
dialah __________."

CATATAN: Yesus di sini menekankan bahwa cara terbaik untuk menjangkau 
dan menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi adalah dengan menjadikan-
Nya yang terutama dalam hidup kita. Selalu menjadi kesalahan yang tragis 
ketika kita mendahulukan kasih kita yang alami terhadap keluarga atau teman 
kita di depan kewajiban utama kita kepada Juru Selamat dan Pencipta kita.

10.  Apakah bijaksana untuk mementingkan karir yang 
cemerlang atau harta duniawi di atas Yesus?

  Matius 16:26 “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh __________ 
tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya 
sebagai ganti __________?”

  Lukas 12:15 “...hidupnya tidaklah tergantung dari pada __________ 
itu."

CATATAN: Kepercayaan bahwa kebahagiaan dan keamanan datang dari 
pekerjaan yang baik dan barang-barang yang mewah adalah sebuah penipuan 
yang mematikan. Sebaliknya, Yesus berkata, “Lebih mudah seekor unta 
melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 
(Markus 10:25).

11.  Apakah aman untuk terus berpaling dari kehendak 
Tuhan bahkan setelah Ia menyatakan kebenaran 
kepada kita?

  Hosea 4:6 “Umat-Ku ___________ karena tidak mengenal Allah; 
karena engkaulah yang __________ pengenalan itu maka Aku menolak 
engkau ....dan karena engkau melupakan __________ Allahmu, maka 
Aku juga akan melupakan anak-anakmu.”

  Ibrani 10:26 “Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, __________ 
memperoleh pengetahuan tentang __________, maka tidak ada lagi 
korban untuk menghapus dosa itu.”

12.  Apakah yang akan terjadi kepada mereka yang terus-
menerus menolak kebenaran?

  2 Tesalonika 2:10-12 “dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap 
orang-orang yang harus __________ karena mereka tidak menerima 
dan mengasihi __________ yang dapat menyelamatkan mereka. Dan 
itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang 
menyebabkan mereka __________ akan dusta, supaya dihukum semua 

orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.”
  Yohanes 3:19 “Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam 

dunia, tetapi manusia __________ __________ kegelapan dari pada 
terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka ___________.”

CATATAN: Kitab Suci mengajarkan bahwa Yesus adalah kebenaran (Yohanes 
14:6). Untuk menerima atau menolak kebenaran dalam berbagai bentuk sama 
dengan menerima atau menolak Yesus.

13.  Akankah orang yang menganiaya umat Tuhan di akhir 
zaman percaya bahwa mereka sedang melakukan 
perbuatan yang benar?

  Yohanes 16:2 “...bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang 
membunuh kamu akan __________ bahwa ia berbuat __________ bagi 
Allah.”

14.  Bagaimanakah Petrus menggambarkan orang yang telah 
mempelajari kebenaran tetapi menolak untuk 
mentaatinya?

  2 Petrus 2:21, 22 “Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka 
__________ __________ mengenal Jalan Kebenaran dari pada 
mengenalnya, tetapi kemudian ___________ dari perintah kudus yang 
disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan 
peribahasa yang benar ini: "Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi 
yang __________ kembali lagi ke kubangannya."

15.  Apakah dengan mengikuti Yesus kita akan melalui 
banyak pergumulan dan penyangkalan diri?

  Lukas 9:23 “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
________________ dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut 
Aku.”

16.  Apakah aman menunda sebuah keputusan untuk 
mengikuti Yesus?

  Ibrani 4:7 “...Pada hari ini, jika kamu __________ suara-Nya, 
janganlah keraskan hatimu!"

  Ibrani 2:3 “bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita __________-
__________ keselamatan yang sebesar itu..?”

  2 Korintus 6:2 “...Sesungguhnya, __________ __________ adalah 
waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah __________ 
penyelamatan itu.

CATATAN: Waktu yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan adalah ketika 
Anda mendengarnya, dan waktu terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan adalah 
ketika Ia menyatakan kehendak-Nya kepada Anda. Jebakan Setan yang paling dia 
sukai adalah mengelabui manusia sehingga mereka berpikir bahwa mereka 
memiliki cukup banyak waktu untuk membuat keputusan ini. Iblis tahu bahwa 
suara bisikan Roh Tuhan untuk menyadarkan kita akan semakin kecil jika terus-
menerus diabaikan. Jutaan orang akan terhilang, yaitu mereka yang tadinya 
sungguh-sungguh berencana mengikuti Yesus pada suatu hari kelak, karena “suatu 
hari” itu tidak pernah tiba.

17.  Keuntungan apakah yang akan kita peroleh setelah kita 
menerima dan mengikuti kebenaran?

  Mazmur 119:165 “Besarlah __________ pada orang-orang yang 

mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka.”

  Yohanes 8:32 “dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan 
__________ kamu."

  1 Petrus 1:22 “Karena kamu telah __________ dirimu oleh ketaatan kepada 
kebenaran...”

CATATAN: Kedamaian, keamanan, dan kebebasan yang luar biasa akan hadir di dalam 
hati dan kehidupan orang yang menerima dan menuruti kebenaran.

18.  Pertanyaan apakah yang Yesus tanyakan kepada Petrus 
sampai tiga kali?

  Yohanes 21:17 “Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: "Simon, anak 
Yohanes, apakah engkau ___________ Aku?"

CATATAN: Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang terpenting ketika hal ini 
menyangkut penyerahan yang sepenuhnya dan sempurna akan kehendak Tuhan. Apakah 
Anda mengasihi-Nya?

 Tanggapan Anda
Kebenaran tidak akan pernah menjadi populer di dalam dunia yang berdosa ini, 
dan kerumunan orang banyak akan hampir selalu memilih jalan yang mudah. 
Tetapi Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang mengagumkan bagi Anda 
dengan memberikan hidup-Nya untuk membayar harga semua dosa Anda. Tuhan 
mempunyai sebuah rencana yang besar untuk kehidupan Anda. Karena itulah, Ia 
menyingkapkan kebenaran-Nya kepada Anda. Maukah Anda sekarang membalas 
kasih-Nya dengan menyerahkan seluruh hati Anda kepada-Nya, memilih untuk 
menerima-Nya sebagai Tuhan Anda, dan  mengikuti kemanapun Ia menuntun 
Anda?
JAWABAN: _______________ 
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