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Pendalaman Alkitab Yohanes 5: 2-9a 
Bangunlah, Angkatlah Tilammu dan Berjalanlah 

 
Bernyanyi: KJ. 406 - Ya Tuhan, Bimbing Aku 
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga 'ku selalu bersamaMu. 
Engganlah 'ku melangkah setapak pun, 
'pabila Kau tak ada disampingku. 
 
Dan bila tak kurasa kuasaMu, Engkau senantiasa di sampingku.  
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
sehingga 'ku selalu bersamaMu. 
 
Doa Mengawali PA: 
 
Pengantar 
Penelahaan Alkitab Hari Doa Sedunia dari Zimbabwe diambil dari kitab 
Yohanes. Penelahaan Alkitab ini menyarankan beberapa langkah untuk 
memotivasi pemahaman cerita dan untuk membedakan sapaan firman Tuhan 
dalam HDS ini. 
 
Langkah pertama: Membaca Kisah Alkitab 

Undanglah para peserta untuk membuka Alkitab Yohanes 5: 2-9a. Membaca 
teks lebih dari sekali dan dengan cara yang berbeda dapat memperkaya 
percakapan grup. Pemimpin PA dapat menyarankan kepada kelompok untuk 
terlebih dahulu membaca teks secara pribadi. Kemudian, bacakan dengan 
lantang dan mungkin memberikan kesempatan bagi para peserta untuk 
membaca cerita dalam berbagai versi Alkitab yang diwakili dalam kelompok. 

Biarkan mereka menceritakan kembali nats yang dibaca dengan kata-kata 
mereka sendiri. Mungkin, bahkan mendramatisirnya. Berikut ini 4W dan 1H 
dapat digunakan untuk membantu menceritakan kembali kisah tersebut. 
Izinkan peserta untuk menambahkan penjelasan detail yang mereka rasa 
penting atau untuk mengajukan pertanyaan guna mencari penjelasan yang 
lebih detail. Jika ada pertanyaan mengenai makna bagian ini, catat dan beri 
tahu bahwa kelompok akan kembali ke pertanyaan mereka setelah langkah 
ini selesai. 
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Langkah kedua: Memahami cerita 
Mintalah kelompok untuk mengidentifikasi 4W dan 1H dalam kisah Alkitab, 
dan gunakan tanggapan mereka untuk menceritakan kembali kisah itu. Anda 
dapat melengkapi tanggapan mereka dengan informasi dalam ringkasan. 

1. Kapan cerita itu terjadi? (ayat 1) 
2. Di mana itu terjadi? (ayat 2) 
3. Siapa yang terlibat dalam cerita itu? (ayat 3,5,6) 
4. Bagaimana itu terjadi? (ayat 6-9a) 
5. Apa yang terjadi? (Biarkan kelompok merespons dengan kata-kata mereka 
sendiri) 

Ringkasan: 

Ini adalah kisah keajaiban. Untuk mempelajari kisah selengkapnya, perlu 
membaca setidaknya sampai ayat 18. Kemudian bab ini berlanjut dengan 
pengajaran Yesus. Khusus pasal ini menceritakan mujizat pada hari Sabat 
(Sabtu) dan konflik yang disebabkan antara Yesus dan otoritas Yahudi. 
Namun, untuk Hari Doa Sedunia 2020 ini, penelahaan Alkitab ini 
memfokuskan studi pada interaksi antara Yesus dan orang yang telah sakit 
selama 38 tahun. 

Yesus pergi ke Yerusalem waktu festival orang Yahudi. Suasana kisah ini 
dijelaskan dengan baik dalam Yohanes 5. Ada sebuah kolam di dekat 
Gerbang Domba tempat orang-orang dengan berbagai penyakit datang untuk 
penyembuhan. Dalam beberapa versi Alkitab, ada penjelasan tentang 
penyembuhan yang terjadi pada orang-orang yang pertama kali masuk ke 
dalam kolam setelah air digoncang oleh seorang malaikat (ayat 4). 

Orang-orang di tepi kolam percaya bahwa penyembuhan ada di dalam air; 
karenanya orang yang sakit dalam cerita itu mengharapkan kesembuhannya 
dari air. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam air yang sedang goncang, dia 
tidak bisa melihat bagaimana dia akan disembuhkan. Jadi, dia menunggu di 
tempat tidurnya untuk kesempatan berikutnya. Apa yang dikatakan 
pertemuan ini tentang orang itu? Orang itu tampak seperti orang yang 
sendirian; dia tidak memiliki siapa pun untuk membantunya disembuhkan. 
Kedengarannya buntu dan tidak berdaya. Mungkin, itulah yang menyebabkan 
Yesus mengajukan pertanyaan yang mengubah hidupnya: "Apakah Anda 
ingin sembuh?" 

Apa yang dikatakan pertemuan ini tentang Yesus? Yesus bertindak dengan 
belas kasih, cinta, pengertian dan kepedulian. Yesus dalam kemanusiaannya 
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dapat mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan manusia. Yesus dalam 
kerendahan hatinya dapat mendengarkan orang itu tanpa menilai alasannya. 
Yesus memberi orang itu kesempatan. 

Apa yang disampaikan pertemuan ini tentang Tuhan kepada kita? Yesus 
menggunakan tiga kata kerja tindakan untuk memampukan orang itu, yang 
telah sakit selama 38 tahun, untuk mengalami kasih Allah: "Bangkit! 
Ambillah tikarmu dan berjalanlah". Dialog Yesus dengan pria itu mungkin 
membawa kita melampaui penyembuhan fisik. Kata kerja tindakan mungkin 
menyarankan agar kita tidak perlu takut untuk bertindak berdasarkan firman 
Allah. Tuhan menawarkan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan 
sosial. 

Langkah ketiga: Mendengarkan Firman Tuhan hari ini 

Firman Tuhan menjadi hidup hari ini dalam konteks kita sendiri. Pemimpin PA 
harus menggerakkan pembicaraan sesuai dengan arti cerita dalam konteks 
kelompok saat ini terutama dalam hal fokus HDS 2020 tentang perdamaian 
dan rekonsiliasi. Jika ada pertanyaan sebelumnya tentang arti cerita, 
perkenalkan mereka ke percakapan sekarang. 

“Zimbabwe mengalami kekerasan politik selama bertahun-tahun. Trauma dan 
ketegangan masih ada di tengah masyarakat. Dalam proses membawa 
rekonsiliasi, dikatakan bahwa kita harus memaafkan, tetapi hanya 
mengatakannya, itu tidak terwujud. Kita harus dapat menerima bahwa kita 
telah terluka, dan melalui proses penyembuhan. Yang lain perlu mengakui 
bahwa mereka telah terluka, dan menunjukkan bahwa mereka menyesal. 
Kita perlu saling mendengarkan. Damai dimulai dengan saya dan dengan 
Anda. Bahan perdamaian adalah cinta, dan di mana ada rekonsiliasi, 
perdamaian datang. ”(Anggota HDS Zimbabwe, Lokakarya Persiapan 2017). 

Dalam konteks historis Zimbabwe, perdamaian dan rekonsiliasi dapat 
merujuk untuk mengatasi trauma konflik bersenjata dengan proses 
pembangunan perdamaian. Ketika kekerasan meletus pada 2008 di sekitar 
pemilihan nasional, perempuan menjadi sasaran dan menjadi sasaran 
pelecehan. Kebenaran, keadilan, pengampunan, pertobatan, dan bahkan 
reparasi adalah langkah-langkah yang biasanya diambil oleh komisi 
kebenaran dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik nasional dapat membawa 
perdamaian dan keamanan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, gereja 
atau organisasi komunitas juga dapat mengembangkan proses 
pembangunan perdamaian mereka sendiri yang memungkinkan para korban 
untuk mengatasi trauma, meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah 
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kekerasan atau mempromosikan pelatihan untuk pengembangan masyarakat 
yang berkelanjutan. 

Bagaimana kita memandang cerita melalui mata Yesus? Mujizat dan 
transformasi dalam kisah Alkitab dilambangkan dengan tikar. Tikar adalah 
tempat orang sakit itu berbaring dengan alasannya, meskipun ia mencari 
penyembuhan. Setelah perjumpaan dengan Yesus, tikar itu menjadi 
pengingat kesembuhan ini. 

Yesus memberdayakan kita untuk menjadi baik dengan melakukan sesuatu 
untuk transformasi yang diberikan oleh Tuhan— untuk bangkit dan 
mengangkat tikar kita, apa pun itu bagi kita, dan berjalan. Yesus 
memberdayakan kita untuk memilih untuk disembuhkan, untuk menjadi utuh, 
mungkin secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketika kita menjadi utuh, 
kita diperdamaikan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan komunitas 
kita. Ketika kita diperdamaikan, kita dapat benar-benar mencintai, dan ketika 
kita benar-benar mencintai, kita dapat berjalan menuju kedamaian. Jadi, 
“Bangkit! Ambil tikarmu dan berjalan." 

Bentuk kelompok kecil untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Dalam konteks apa Saudara atau komunitas Saudara hidup, yang 
perlu mendengar pertanyaan Yesus yang mengubah hidup - 
“Apakah Anda ingin menjadi baik?” Misalnya, dalam konteks 
kekerasan, pertanyaan itu dapat diucapkan kembali. "Apakah Anda 
ingin hidup dalam damai?" 

2. Apa saja kendala atau alasan yang diberikan, yang tidak 
memungkinkan untuk transformasi? Misalnya, dalam konteks 
kekerasan apa alasan untuk tidak membangun perdamaian dan 
rekonsiliasi? 

3. Memotivasi kelompok Saudara untuk mengidentifikasi apa artinya 
dalam konteks Saudara “Bangkit! Ambillah tikarmu dan berjalanlah. 
"Kemudian, bagikan beberapa langkah-langkah yang Saudara atau 
komunitas Saudara dapat lakukan sebagai respons terhadap kata-
kata mujizat Yesus -" Bangkit! Ambillah tikarmu dan berjalanlah”. 
Untuk melanjutkan contoh, apa langkah-langkah untuk mencintai, 
untuk berdamai dan hidup damai dalam keluarga, tempat kerja, 
gereja, komunitas atau bangsa? 
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NYAYIAN PENGUTUSAN: NKB. 210  ‘Ku Utus ‘Kau 
‘Ku utus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, 
berkarya t’rus dengan hati teguh, 
meski dihina dan menanggung duka; 
‘Ku utus ‘kau mengabdi bagiKu. 
 
‘Ku utus ‘kau membalut yang terluka, 
menolong jiwa sarat berkeluh, 
menanggung susah dan derita dunia. 
‘Ku utus ‘kau berkurban bagiKu. 
Coda: 
Kar’na Bapa mengutusku, ‘Ku utus ‘kau 
 

Doa Penutup dan Bapa Kami 

 

 

Penelahaan Alkitab HDS 2020 diterjemahkan oleh: Repelita Tambunan 
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