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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perkawinan di Kana
Yesus Mengunjungi Bait Allah
Yesus Mengetahui Isi Hati Semua Manusia

PERKAWINAN DI KANA

Bacalah Yohanes 2:1-12

Yesus, ibuNya dan murid-muridNya pergi ke suatu pesta
perkawinan. Menurut kebiasaan di daerah itu, pada pesta
perkawinan selalu disajikan air anggur. Sebelum pesta itu
berakhir, air anggurnya sudah habis.
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Yesus selalu sedia untuk menolong orang. Maria, ibu-
Nya, meminta Yesus berbuat sesuatu agar kedua mempelai
itu tidak akan merasa malu pada pesta perkawinan mereka.
Keperluan itu tidak dapat dipenuhi begitu saja. Mereka
memerlukan kuasa Allah; suatu mujizat harus diadakan
untuk memenuhi kebutuhan ini. Maria tidak berhak untuk
meminta Yesus mengadakan suatu mujizat. Hanya Allah,
BapaNya, mempunyai hak itu.

Yesus belum mempunyai kepastian apakah telah tiba
saatnya bagi Dia untuk mulai mengadakan mujizat. Tetapi
rupanya Allah memberitahu Dia bahwa saatnya telah tiba.
Ia mengubah air menjadi anggur dan memenuhi keperluan
itu. Anak Allah dapat melakukan segalasesuatu.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Apakah mujizat Yesus yang pertama?
a) Ia menyembuhkan seorang buta.
b) Ia mengubah air menjadi anggur.
e) Ia mentahirkan seorang kusta.

YESUS MENGUNJUNGI BAIT ALLAH

Bacalah Yohanes 2:13-22

Tiap tahun umat Anah pergi ke rumahNya di Yerusalem
untuk merayakan Paskah. Mereka mempersembahkan anak
domba sebagai peringatan akan anak domba Paskah yang
dahulu telah menyelamatkan bangsa mereka dari kematian.
Ketika malaikat kematian akan menjalani tanah' itu, Allah
memberitahukan umatNya apa yang harus dilakukan. Tiap
keluarga telah membunuh seekor anak domba dan membu-
buh darahnya pada jenang pintu rumah mereka. Malaikat
kematian melewati tiap rumah yang di tandai oleh darah anak
domba. Dan setiap rumah yang tidak mempunyai tanda

darah, anak illun~gnYama:~muanya ini menggambarkan ba-

gaimana Yesus, Anak Domba Al-
lah, akan menyelamatkan manusia
dari kematian yang kekal. Pera-
yaan Paskah itu adalah semacam
penyembahan yang penting sekali
kepada Allah.
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Tiap-tiap orang seharusnya menunjukkan sikap yang

penuh hormat dan penyembahan di dalam Rumah Allah.
Sebaliknya, ada pedagang-pedagang yang merusak suasana
penyembahan itu. Yesus mengusir mereka, karena mereka
mempergunakan upacara agama itu sebagai kesempatan
untuk berdagang.

Yesus tidak mau mengadakan mujizat, hanya untuk
menunjukkan kepada orang banyak siapa Dia itu. Segala
mujizatNya dilakukan untuk menolong orang. Tetapi Ia
mengatakan mujizat yang terbesar itu, yang akan membuk-
tikan bahwa Ia adalah Anak Allah. Ia berbicara tentang
tubuhNya sebagai Rumah Allah sebab Allah tinggal di
dalam Dia. Orang-orang akan membinasakan tubuhNya.
Kemudian hari mereka akan membunuh tubuhNya di Yeru-
salem, tetapi dalam tiga hari Ia akan bangkit lagi dari kubur.
Akan tetapi orang banyak itu tidak mengerti apa yang di-
maksudkanNya.

~
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diperbuat Yesus di Bait Allah di Yeru-
salem?
a) Ia mengusir para pedagang dan penukar uang.
b) Ia mempersembahkan korban.
c) Ia merombak Bait Allah dan membangunnya pula.

3 Pelajaran apakah yang diberi oleh Yesus sementara
Ia di Bait Allah?
a) Bahwa Bait Allah adalah tempat berjualan.
b) Bahwa Ia akan merusakkan Bait Allah itu dan

membangunnya pula dalam tiga hari.
c) Bahwa tubuhNya adalah Bait Allah. Ia akan mati

dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit dari kubur.
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YESUS MENGETAHUI ISI HATI SEMUA MANUSIA

Bacalah Yohanes 2:23-25

Kita mempelajari kursus ini agar kua dapat mengecu
siapa sebenarnya Yesus itu dan apa yang dapat dilakukan-
Nya untuk kita Banyak orang di Yerusalem percaya Yesus,
ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakanNya.
Marilah kita percaya apa yang diajarkan Alkitab tentang
Yesus.

Banyak orang berkata bahwa mereka percaya Yesus
tetapi perbuatan mereka tidak membuktikannya. Apabila
kita percaya bahwa Yesus adalah Firman, kita akan percaya
pengajaranNya. Jika kita percaya bahwa hidupNya adalah
terang kita. kita akan ikut ke mana Ia memimpin kita. Jika
kita percaya bahwa Ia adalah Anak Domba Allah, kita akan
menerima Dia sebagai korban karena dosa kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Hafalkan Yohanes 2:25.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehingga saudara tidak akan meli-
hat jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah
nomor yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

1 b) Ia mengubah air menjadi anggur.

3 c) Bahwa tubuhNya adalah Bait Allah. Ia akan mati
dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit dari kubur.

2 a) Ia mengusir para pedagang dan penukar uang.


