
Yohanes 5

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Penyembuhan di Kolam Betesda
Kekuasaan Anak Allah
Saksi-Saksi Bagi Yesus

PENYEMBUHAN DI KOLAM BETESDA

Bacalah Yohanes 5:1-18

Pasal 5 menceritakan tentang seorang yang sudah 38
tahun lamanya sakit. Di Yerusalem ada sebuah kolam, di
mana orang-orang dapat disembuhkan. Akan tetapi, bila air
kolam itu digoncangkan oleh malaikat, maka hanya orang
yang pertama kali masuk ke dalamnya dialah yang disem-
buhkan. Orang ini selalu terlambat masuk ke kolam itu
hingga sampai saat itu ia belum sembuh. Tetapi Yesus
menyembuhkan dia.
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Beberapa pemimpin agama marah karena Yesus menyem-
buhkan orang ini pada hari Sabat atau hari Sabtu. Bagi
mereka hari Sabat adalah hari ibadat. Menurut kepercayaan
mereka orang tidak boleh bekerja pada hari itu. Pemimpin-
pemimpin ini lebih menghiraukan perihal orang ini memikul
tilamnya pada hari Sabat daripada mujizat ajaib yang mem-
buat dia bisa berjalan. Mereka lebih menghiraukan adat
istiadat mereka daripada orang yang memerlukan perto-
longan.

Memang, satu hari dalam seminggu harus disediakan
untuk beribadat. Akan tetapi, menolong orang yang mem er-
lukanpertolongan selamanya baik. Yesus berkata: "BapaKu
bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga."
Jika Allah tidak bekerja tiap-tiap hari, kita sekalian akan
mati.
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50 Buku Pembimbing: Injil Yohanes,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa orang sakit yang tidak berdaya ini menunggu
dekat kolam Betesda?
a) Ia ingin minum airnya.
b) Ia ingin disembuhkan.
c) Ia ingin mandi.

2 Mengapa pemimpin-pemimpin agama itu marah?
a) Sebab mereka tidak menerima bayaran untuk

penyembuhan itu.
b) Sebab penyembuhan itu tidak dibuat oleh seorang

dokter.
c) Sebab Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.

3 Bagaimanakah jawaban Yesus kepada pemimpin-pe.
mimpin agama itu?
a) Ia mengatakan kepada mereka bahwa Ia bekerja

karena BapaNya bekerja.
b) Ia mengatakan kepada mereka bahwa menyembuh-

kan orang tidak merupakan kerja.
c) Ia mengatakan bahwa Ia telah mendapat izin dari

Yohanes Pembaptis.

KEKUASAAN ANAK ALLAH

Bacalah Yohanes 5:19-29

Allah memberi kuasa dan hak untuk menyembuhkan
orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa,
bahkan menghakimi dunia ini, kepada AnakNya, yaitu
Yesus. Ayat 24 memberi janji yang indah yaitu sekalian
orang yang mendengar perkataan Yesus dan percaya pada-
Nya tidak akan dihukum karena dosa mereka. Mereka telah
diselamatkan dari dosa mereka dan dari hukuman dosa
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Mereka telah menerima hidup kekal. Mereka tidak perlu
berdiri di hadapan Yesus bila Ia menghakimi dunia ini,
karena mereka telah percaya padaNya sebagai Juruselamat.

~

4 Hafalkanlah Yohanes 5:24.

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Siapakah yang tidak akan dihakimi oleh Yesus karena
dosa mereka?
a) Orang-orang yang telah menjadi anggota gereja.
b) Orang-orang yang tak pemah berbuat sesuatu yang

buruk.
c) Orang-orang yang telah mendengar perkataan Yesus

serta percaya padaN ya dan pada Allah.

SAKSI-SAKSI BAGI YESUS

Bacalah Yohanes 5:30-47

Pasal ini berbicara tentang saksi-saksi bagi Yesus. Seo-
rang atau sesuatu yang menceritakan tentang Dia dan mem-
buktikan siapa Dia itu adalah saksi bagi Yesus. Semua saksi
dalam pasal ini memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak
Allah.

Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari saksi-saksi itu
(ayat 33). Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus memberi
kesaksian tentang Dia (ayat 36), serta membuktikan bahwa
Dialah Anak Allah. Bapa juga memberi kesaksian (ayat 37).
Firman Allah yang tertulis juga menjadi saksi (ayat 39).
Yesus bukanlah manusia biasa. Ia telah diutus oleh Bapa
untuk memberi keselamatan dan hidup yang kekal.



52 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Cocokkan Jawaban Saudara

2 c) Sebab Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.

1 b) Ia ingin disembuhkan.

5 c) Orang-orang yang telah mendengar perkataan Yesus
serta percaya padaN ya dan pada Allah.

3 a) Ia mengatakan kepada mereka bahwa Ia bekerja ka-
rena BapaNya bekerja.




