
Yohanes 9

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Menyembuhkan Orang Buta Sejak Lahirnya
Orang-orang Farisi Mengusut Penyembuhan itu
Kebutaan Rohani

YESUS MENYEMBUHKAN ORANG YANG BUTA
SEJAK LAHIRNYA

Bacalah Yohanes 9:1-12
Murid-murid Yesus percaya bahwa semua penyakit

merupakan hukuman atas dosa. Tetapi apa sebabnya ada
orang yang lahir dalam keadaan buta? Tentu itu tidak
disebabkan karena dosa. Ia lahir dalam keadaan buta, sebe-
lum ia dapat berbuat kesalahan. Apakah hal ini terjadi
karena dosa orang tuanya?

Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa penyakit
dan penderitaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa
seseorang. Banyak sakit-penyakit timbul akibat sebab-sebab
yang wajar atau kuman penyakit yang sama sekali tidak ada
hubungan dengan dosa dan hukuman. Keadaan buta orang
ini akan memberi kesempatan kepadanya untuk disembuh-
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kan oleh Yesus dan diselamatkan dari dosanya. Dengan
demikian orang lain akan melihat kuasa Allah dan percaya
pada Yesus. Jadi Allah yang mengetahui segala perkara
sebelum itu terjadi, mengizinkan orang ini lahir dalam kea-
daan buta.

Kadang-kadang kita tidak dapat
mengerti mengapa kita harus men-
derita. Kita berusaha membasmi
sebab-sebab yang menimbulkan pe-
nyakit serta memelihara kesehatan
kita. Walaupun demikian kita dan
anak-anak kita masih menderita ka-
rena kecelakaan dan sakit penyakit.

( Dan kita bertanya: "Tuhan menga-
........ pa hal ini terjadi pada saya?"

Kadang-kadang Allah memakai penderitaan untuk mem-
perbaiki keadaan kita. Kita seharusnya menyelidiki hati dan
hidup kita serta mohon keampunan atas sesuatu perkataan,
perbuatan, atau sesuatupun sikap yang salah dan pikiran-
pikiran yang berdosa. Kita harus berdoa mohon kesembuh-
an dari Allah. Yang terutama, baiklah kita berdoa supaya
melalui penderitaan kita orang lain boleh melihat kuasa dan
kasih Allah dan akan memuji Dia. Kita ingin supaya segala
sesuatu dalam hidup kita dapat mempermuliakan Allah.
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Buku Pembimbing: Injil Yohanes84

~1 Apa sebabnya orang ini lahir dalam keadaan buta?
a) Oleh karena dosa-dosanya.
b) Oleh karena dosa-dosa orang tuanya.
c) Supaya kuasa Allah dapat dinyatakan.

2 Mengapa orang buta ini tidak tahu siapa yang menyem-
buhkan dia?
a) Sebab setelah ia pergi membasuh matanya di Ko-

lam Siloam barulah ia disembuhkan dari kebutaan-
nya.

b) Sebab ketika ia disembuhkan ia tidak tanya Yesus
siapakah Dia itu.

c) Sebab Ia seorang asing di kota itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

ORANG-ORANG FARISI MENGUSUT PENYEMBUH-
AN ITU

Bacalah Yohanes ~:13-34

Musuh-musuh Yesus marah sebab Ia menyembuhkan
orang buta itu pada hari Sabat. Bahkan mereka tidak senang
sebab orang buta ini sembuh. Mereka berusaha meyakinkan
dia bahwa Yesus adalah seorang berdosa dan akhirnya mere-
ka mengucilkan orang yang sudah sembuh ini dari rumah .
ibadat (gereja).

Orang yang sudah sembuh itu memberi
teladan yang baik bagi kita. Alasan-alasan
yang dikemukakannya itu tidak dapat
meyakinkan pemimpin-pemimpin agama
ini bahwa Yesus berasal dari Allah, tetapi
ia dapat menceritakan apa yang diperbuat
Yesus baginya.
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"Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan
sekarang dapat melihat." (Yohanes9:25).~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkanlah Yohanes 9:25.

Berdoalah agar Allah akan menolong saudara untuk
menceritakan kepada orang lain tentang apa yang di-
perbuat Yesus bagi saudara.

KEBUTAAN ROHANI

Bacalah Yohanes 9:35-41

Dikucilkan dari
rumah ibadat sung-
guh suatu hal yang
serius, hampir seper-
ti dinyatakan mati.
Yesus pergi menda-
patkan orang itu un-
tuk memberi do-
rongan kepadanya.
Ia memberitahukan
kepada orang itu
bahwa Ia adalah Ju-
ruselamat. Orang itu
percaya dan sujud
menyembah Yesus.

Yesus berbicara tentang kebutaan rohani. Orang Farisi
harus disalahkan karena kebutaan rohani mereka, sebab
mereka menolak kebenaran itu. Tetapi pengemis buta itu
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percaya pada Yesus dan la disembuhkan serta diselamatkan
dari dosanya.

Jika kita tidak ingin buta rohani, kita harus menerima
Yesus sebagai Juruselamat pribadi. Yesus datang kepada
kita dan membuka mata rohani kita pada waktu kita menye-
lidiki Alkitab dan berdoa.

"Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang ke-
ajaiban-keajaiban dari TauratMu." (Mazmur 119:18).

~

3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Kebutaan lain apakah yang dibicarakan Yesus?
a) Kebutaan jasmani bila seseorang perlu memakai

kaca mata.
b) Kebutaan rohani dari orang-orang yang tidak per-

caya Yesus.
c) Buta warna.

4 Apakah yang harus kita lakukan supaya disembuhkan
dari kebutaan rohani?
a) Kita pribadi harus menerima Kristus sebagai Juru-

selamat kita.
b) Kita harus menjadi anggota gereja.
c) Seorang harus mengoleskan lumpur pada mata

kita.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Supaya kuasa Allah dapat dinyatakan.

3 b) Kebutaan rohani dari orang-orang yang tidak percaya
Yesus.

2 a) Sebab setelah ia pergi membasuh matanya di Kolam
Siloam barulah ia disembuhkan dari kebutaannya.

4 a) Kita pribadi harus menerima Kristus sebagai Jurusela-
mat kita.


