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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kematian Lazarus
Yesus adalah Kebangkitan dan Hidup
Yesus Menangis
Lazarus Dihidupkan Kembali
Persepakatan untuk Membunuh Yesus

KEMATIAN LAZARUS

Bacalah Yohanes 11:1-16

Kita telah belajar bahwa Yesus berkuasa atas penyakit.
Sekarang kita telah melihat bahwa Ia juga berkuasa atas
kematian. Dewasa ini kita tahu bahwa para dokter dididik
untuk menolong orang-orang sakit dengan jalan memberi
obat kepada mereka. Tetapi tak seorang dokterpun yang
pernah belajar cara menghidupkan kembali orang yang sudah
mati. Kuasa ini ada di dalam Yesus karena Ialah Allah, pem-
beri hidup.
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Maria, Marta dan Lazarus tinggal di Betania, kira-kira
3 km dari Yerusalem. Ketika Lazarus sakit, saudara perem-
puannya mengirim kabar kepada Yesus. Sesudah Ia meneri-
ma kabar itu Yesus tidak segera pergi ke Betania. Ini tidak
berarti bahwa Ia tidak mencintai Lazarus, melainkan sebab
Ia mengetahui apa yang akan diperbuatNya. Ia tahu bahwa
jika Lazarus dihidupkan kembali orang banyak itu akan lebih
memuji Allah daripada jika ia hanya disembuhkan dari
penyakitnya.

Ketika Yesus berkata bahwa Ia hendak pergi ke Betania,
murid-muridNya berusaha menahan Dia. Banyak kali di
Yerusalem hidup Yesus terancam bahaya, dan murid-murid
itu takut Tuhan mereka akan tertimpa bencana.

Sekali lagi Yesus berbicara tentang diriNya sebagai Te-
rang Dunia ini, sambil mengatakan bahwa orang yang mengi-
kut Dia tidak akan terantuk dalam kegelapan.
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o

~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Ketika saudara-saudara perempuan Lazarus mengirim
kabar kepada Yesus, mengapa Ia tidak segera pergi
menyembuhkan sahabatNya?
a) Yesus terlalu sibuk untuk memikirkan satu orang

yang sakit.
b) Yesus takut pergi ke Yerusalem, sebab hidupNya

terancam bahaya.
c) Yesus tahu Lazarus akan mati, tetapi hal ini meru-

pakan kesempatan untuk menunjukkan kuasa Al-
lah.

2 Pernahkah saudara bertanya dalam hati mengapa doa
saudara tidak segera dijawab? .
Apakah seolah-olah Yesus tidak peduli? ..
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YESUS ADALAH KEBANGKITAN DAN HIDUP

Bacalah Yohanes 11:17-27

Pada waktu Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati
dan dikuburkan selama empat hari. Marta pergi mendapat-
kan Tuhan, sambil berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada
di sini, saudaraku pasti tidak mati!" Ia juga mengatakan
bahwa ia tahu Allah akan memberikan kepada Yesus segala
sesuatu yang diminta olehNya.

Kita melihat bagaimana caranya Yesus memimpin perem-
puan ini untuk lebih beriman kepadaNya. Mula-mula Ia
mengatakan kepadanya bahwa saudaranya akan bangkit.
Marta tahu akan hal itu, tetapi ia sangka bahwa itu akan
terjadi pada kebangkitan segala orang mati pada Hari Peng-
hakiman.

"Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya
kepadaKu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
(Yohanes 11: 25).

Orang-orang yang percaya Yesus sama sekali tidak akan
mati rohani. Walaupun tubuh mereka mati, mereka akan
hidup pula bila saat kebangkitan mereka tiba.
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Marta mengatakan ia percaya bahwa Yesus adalah Anak
Allah. Kemudian Yesus pergi bersama Marta dan orang-
orang lain ke kubur Lazarus. Pada zaman itu orang mah
biasanya dikuburkan dalam goa atau dalam lubang di lereng
bukit batu. Jenazah itu dibaringkan di dalamnya dan lubang
gua itu ditutup dengan sebuah batu besar.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah yang dikatakan Yesus kepada Marta?
a) Ia adalah Kebangkitan dan Hidup.
b) Lazarus akan bangkit pada kebangkitan yang ter-

akhir.
c) Tidak ada kebangkitan sama sekali.

4 Berapa lamakah Lazarus telah dikuburkan?

5 Hafalkanlah Yohanes 11: 25.

6 Bacalah ayat 27 dan isilah kata-kata yang kurang.
Jawab Marta: Ya , aku percaya, bahwa
Engkaulah oo , Dia yang akan datang ke
dalam dunia."
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YESUS MENANGIS

Bacalah Yohanes 11:28-37

Yesus adalah sahabat yang sungguh mempedulikan segala
masalah dan kesedihan kita. Ia menangis bersama Marta,
Maria dan sahabat-sahabat mereka, tetapi kemudian Ia
mengubah kesedihan mereka menjadi kesukacitaan. Kita-
pun dapat membawa kesedihan kita kepadaNya dan men-
dapat penghiburan.

Lindungan Tuhan

Dalam dunia tidak adalah
Tempat buat yang menanggung b 'rat
Cuma di bawah naung sayapNYA
Dapatlah lindungan sedap

Sungguh senang, ya amat senang
LindunganNYATuhan
Bila susah tindis, penggoda datan/I,
Tuhan jadi teman.

Lindungan HU akan jadilah
Satu tempat perhentian
Bagi segala orang yang lelah,
Dan yang bertanggungan berat..

~

7 Doakanlah kenalan saudara yang memerlukan peng-
hiburan dari Yesus di dalam kesusahannya.

Yang Harus Saudara Kerjakan
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LAZARUS DIHIDUPKAN KEMBALI

Bacalah Yohanes 11: 38-44

ii
Apakah yang hendak dilakukan oleh Yesus? Semua

orang yang ada di tempat itu pasti sudah bertanya-tanya
dalam hati mereka. Mula-mula Yesus berdoa serta mengu-
cap syukur kepada Allah karena Ia mendengarkan Dia.
Kemudian Ia memerintah, "Lazarus, marilah keluar!" Orang
yang telah mati itu mendengar suara Yesus dan bangkit dan
kematian kepada kehidupan.

Peristiwa ini menggambarkan saat itu ketika Yesus akan
menyuruh semua orang mati keluar dari kubur mereka.
Kebangkitan itu akan terjadi dalam dua tahap. Yang perta-
ma-tama dibangkitkan adalah orang-orang yang telah disela-
matkan. Lebih dari seribu tahun kemudian barulah orang-
orang yang tidak diselamatkan dibangkitkan dan diadili
karena dosa-dosa mereka.

"Saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam
kuburan akan mendengar suaraNya, dan mereka yang
telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup
yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat'akan bang-
kit untuk dihukum." (Yohanes 5:28,29).
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"Karena sama seperti semua orang mati dalam perse-
kutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan
dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus se-
bagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi
milikNya pada waktu kedatanganblya." (I Korintus
15:22,23).
"Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebe-
lum berakhir masa yang seribu tahun itu." (Wahyu
20:5).

~

8
Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah yang diperbuat Yesus sehubungan dengan ke-
matian Lazarus?
a) Ia menangisi kematian Lazarus. Itu saja yang dapat

dilakukan oleh Yesus.
b) Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Laza-

rus hidup kembali.
c) Ia menghibur Maria dan Marta dengan mengatakan

bahwa saudara mereka akan dibangkitkan pada
akhir zaman.

9 Apakah sekalian orang yang sudah mati akan dibang-
kitkan?
a) Tidak semua orang akan dibangkitkan - hanya

orang yang baik.
b) Tidak semua orang akan dibangkitkan - hanya

orang fasik yang akan ke neraka.
c) Semua orang akan dibangkitkan: orang yang telah

berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan orang
yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk di-
hukum.
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PERSEPAKATAN UNTUK MEMBUNUH YESUS

Bacalah Yohanes 11: 45-57
Mujizat kebangkitan Lazarus dari antara orang matt

dilaporkan kepada para pemimpin agama. Ada pemimpin
yang sama sekali tidak percaya akan terjadinya kebangkitan.
Semua pemimpin itu takut akan kesukaran yang datang
dari pemerintahan Rum dan mereka sepakat untuk membu-
nuh Yesus. Kayafas, Imam Besar itu, mengatakan bahwa
lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa itu dibi-
nasakan.

,
10

Yang Harus Saudara Kerjakan

Bagaimana tanggapan para pemimpin terhadap kebang-
kitan Lazarus?
a) Mereka memuji Allah.
b) Mereka memutuskan bahwa Yesus harus mati.
c) Mereka tidak percaya bahwa Lazarus telah mati.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Yesus tahu Lazarus akan mati, tetapi hal ini merupa-
kan kesempatan untuk menunjukkan kuasa Allah.

8 b) Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus
hidup kembali.

3 a) Ia adalah Kebangkitan dan Hidup.

9 c) Semua orang akan dibangkitkan: orang yang telah
berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan orang
yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.

4 Empat hari.

10 b)Merekamemutuskan bahwa Yesus. harus mati.

6 Tuhan, Mesias, Anak Allah.


