
Yohanes 8

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perempuan yang Kedapatan Berbuat Zinah
Yesus Terang Dunia
Ke Tempat Aku Pergi, Tidak Mungkin Kamu Datang
Orang Merdeka dan Hamba
Yesus dan Abraham

PEREMPUAN YANG KEDAPATAN BERBUAT ZINAH

Bacalah Yohanes 8:1-11

Yesus memberi peraturan yang baik tentang bilamana-
kah kita dapat mengeritik dan menghakimi orang lain:

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah
ia yang pertama melemparkan batu." (Yohanes 8: 7).

Mungkin Yesus menuliskan dosa yang pernah dilakukan
orang-orang itu. Mereka merasa malu dan pergi.
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Di tempat itu Yesus satu-satunya orang yang tidak ber-
dosa, Ia tidak menghukum perempuan itu. Ia menyelamat-
kan nyawanya dan mengampuni dosanya. Ia menyuruhnya
pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bila Allah mengampuni
kita, kita tidak boleh terus berbuat dosa.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Hafalkanlah Yohanes 8: 7. Setiap kali saudara ingin
mengeritik seseorang ingatlah ayat ini.

2 Doakanlah mereka yang telah memohon pengampunan
Allah supaya mereka tidak berdosa lagi.
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YESUS TERANG DUNIA

Bacalah Yohanes 8:12-20

Kemudian Yesus memberitahukan kepada orang banyak
itu bahwa Ia adalah Terang Dunia. Sering Alkitab berbicara
tentang dosa sebagai kegelapan. Yesus, laksana terang yang
cerah, menyatakan dosa kita dan Ia juga menunjukkan jalan
ke surga. Kita tidak dapat ke surga, kecuali dosa kita telah
diampuni. Ayat 24 mengatakan bahwa mereka yang tidak
percaya Yesus, akan mati dalam dosa mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Kembalilah kepada pendahuluan yang ditulis oleh
Yohanes untuk Kabar Baiknya dan bacalah Yohanes
1: 1-9 sekali lagi.

4 Mengapa Yesus menyebut DiriNya itu Terang Dunia?
a) Sebab Ia adalah Terang yang benar, yang akan

menyatakan dosa kita dan juga menunjukkan jalan
ke surga kepada kita.

b) Sebab Ia selalu mengajar pada waktu siang dan bu-
kan pada waktu malam.

c) Sebab Ia memberi sebuah lampu kepada setiap
orang untuk dipakai pada waktu malam.
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KE TEMPAT AKU PERGI, TIDAK MUNGKIN KAMU
DATANG

Bacalah Yohanes 8:21-30

Sekali lagi Yesus berbicara kepada orang banyak itu
tentang kematianNya seperti pergi ke suatu tempat di mana
mereka tak dapat mengikutNya. Ia telah datang dari surga
dan akan kembali ke surga. Tetapi sebelum itu Anak Manu-
sia harus ditinggikan di atas salib untuk mati karena dosa isi
dunia. Ingatlah bagaimana dalam pasal 3 Yesus berbicara
dengan Nikodemus tentang hal ini.

"Aku Ada yang Aku Ada" adalah nama yang dipakai
Allah untuk DiriNya, ketika Musa menanyakan namaNya.
Kematian dan .kebangkitan Yesuslah yang membuat kita
percaya bahwa Dialah Juruselamat kita.

~

5 Bacalah ayat 23, 24, 28, 29 tiga kali.

6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Kepada siapakah Yesus mengatakan bahwa Anak Ma-
nusia harus ditinggikan, seperti Musa telah meninggi-
kan ular tembaga di atas sebuah tiang di padang gurun?

7 Bacalah sekali lagi Yohanes 3: 14-21.
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ORANG MERDEKA DAN HAMBA

Bacalah Yohanes 8:31-47

Yesus berkata bahwa barangsiapa yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Seorang berdosa tidak dapat berhenti
berbuat dosa meskipun ia ingin berhenti. Banyak orang
telah mengaku bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka
melakukan perbuatan-perbuatan mereka itu, tetapi rupanya
mereka tidak dapat berhenti melakukannya. Seorang hamba
selalu mempunyai majikan, dan seorang berdosa adalah
hamba Iblis. Tetapi apabila kita mentaati pengajaran Yesus,
maka Ia membebaskan kita dari dosa dan dari Iblis.

"Jikalau kamu tetap dalam firmanKu,
kamu benar-benar adalah muridKu dan
kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdeka-
kan kamu. Jadi apabila Anak itu me-
merdekakan kamu, kamupun benar-
benar merdeka." (Yohanes 8:31,32,36)

~

8 Hafalkanlah Yohanes 8:31,32,36.

9

Yang Harus Saudara Kerjakan

Doakanlah teman-teman saudara yang jadi hamba dosa.
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YESUS DAN ABRAHAM
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Bacalah Yohanes 8:48-59
Beberapa orang yang mendengar Yesus mengucapkan

kata-kata ini merasa tersinggung. Mereka mengatakan bah-
wa tidak pernah mereka menjadi hamba. Mereka adalah
keturunan Abraham dan lahir sebagai orang merdeka. Kita
tidak suka memikirkan bahwa kita adalah hamba Iblis,
tetapi demikianlah keadaan kita sampai Yesus membebaskan
kita.

Ketika sekali lagi orang-orang Yahudi berbicara tentang
Abraham, Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa
Abraham bersukacita karena ia akan melihat hari Yesus. Ia
juga berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."
Ketika Ia memakai kata-kata" Aku telah ada", dalam bentuk
waktu sekarang, Ia menggunakan kata-kata yang sama yang
dipakai oleh Allah di Keluaran 3:14:

"Maka firman Allah kepada Musa: AKU AKAN ADA,
YANG AKU ADA. Dan lagi firmanNya: Demikian
hendaklah kaukatakan kepada bani Israel: Bahwa AKU
ADA telah menyuruhkan daku mendapatkan kamu."
(Keluaran 3:14, T.L.).

Ini begitu memarahkan beberapa pe-
mimpin sampai mereka mencoba melem-
pari Dia dengan batu. Tetapi dengan sela-
mat Yesus meninggalkan Bait Allah, sebab
saat yang ditentukan Allah untuk kemati-
anNya belum tiba. Memang Ia datang
untuk mati karena dosa kita, tetapi Iblis
tidak dapat membunuh Dia sebelum saat
yang ditetapkan oleh Allah.
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~

10
Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang dikatakan oleh Yesus tentang DiriNya
dan Abraham?
a) " Abraham adalah bapaKu juga."
b) "Aku tidak pernah melihat Abraham."
c) "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 a) Sebab Ia adalah Terang yang benar, yang akan menya-
takan dosa kita dan juga menunjukkan jalan ke surga
kepada kita.

10 c) "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."

6 Nikodemus.


