Pelajaran

CATATAN: Yohanes dengan berani menegur dosa-dosa yang populer pada
waktu itu yang dinikmati bahkan oleh para pemimpin agama. Pekabaran Tuhan
di hari-hari terakhir tentang pertobatan dan kekudusan juga tidak akan populer
di kalangan kebanyakan pemimpin-pemimpin politik dan gereja yang
dihormati, tetapi pekabaran itu tetaplah Alkitabiah.

Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

1. Apakah satu rahasia kehidupan Yohanes yang dipenuhi
dengan Roh?

Suara di Padang Gurun

Alkisah . . .
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Matius 3:1-12

esus berkata, “Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan
oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada
Yohanes Pembaptis.” (Matius 11:11). Apa yang kita ketahui tentang pria
penyendiri yang Yesus sebut sebagai nabi yang terbesar dari semua nabi yang
pernah ada ini?
Ketika Yohanes mulai berkhotbah di padang gurun Yudea, banyak orang
datang dari daerah sekelilingnya untuk mendengarkan pembawa pesan yang
penuh dengan kuasa, pemberani dan rendah hati ini. Sangat jauh berbeda
dengan pemimpin-pemimpin agama pada waktu
itu, hidupnya ditandai dengan kekudusan dan
kesahajaan. Sementara para imam mengenakan
jubah yang mewah, Yohanes hanya
mengenakan jubah sederhana dari bulu unta
dengan ikat pinggang kulit. Sementara mereka
berpesta, Yohanes berpuasa atau makan
belalang (kata yang diterjemahkan menjadi
kata “belalang” dalam bahasa aslinya, bahasa
Yunani, adalah keratonia; dalam bahasa Latin
Ceratonia siliqua, yaitu sejenis kacang polong)
dan madu hutan. Ia menolak minum anggur
atau minuman keras, sehingga ia dipenuhi oleh
Roh Allah (Lukas 1:15). Sebagai ganti sinagog
yang indah, Yohanes memilih sungai dan
lembah berbatu sebagai tempatnya berkhotbah.
Segera orang-orang bertanya, “Mungkinkah
orang ini Elia?”
Yohanes memang berpakaian seperti sang
nabi di Perjanjian Lama, tetapi ia bukanlah
reinkarnasi dari Elia. Malaikat Gabriel telah
mengatakan kepada orang tua Yohanes sebelum
kelahirannya bahwa ia akan pergi “dalam roh dan kuasa Elia ...menyiapkan
bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya." (Lukas 1:17).
Kunci pelayanan Yohanes adalah ia memiliki kuasa Roh Kudus yang
sama seperti Elia untuk melakukan kebangkitan rohani di antara umat Tuhan.
Pekerjaan istimewanya adalah untuk mengkhotbahkan pertobatan dari dosa
dan menyiapkan umat-Nya untuk kedatangan Yesus yang pertama kali.
Alkitab berkata bahwa akan ada sebuah pasukan besar yang terdiri dari
Elia-Elia dan Yohanes Pembaptis-Yohanes Pembaptis yang lain di hari-hari
terakhir dunia ini untuk melakukan pekerjaan serupa yaitu mempersiapkan
dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. “Sesungguhnya Aku akan
mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar
dan dahsyat itu.” (Maleakhi 4:5). (Lihat juga Yoel 2:28-31).

	
Lukas 3:16 “Yohanes menjawab...:"Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali
kasut-Nyapun aku __________ __________.”
	
Yohanes 3:30 “Ia harus makin besar, tetapi aku harus ___________
___________.”
CATATAN: Kehidupan Yohanes Pembaptis yang dipenuh Roh ditandai dengan
kerendahan hati yang luar biasa. Ada suatu hubungan langsung antara pelayanan
Yohanes yang penuh kuasa dengan penyerahannya secara menyeluruh kepada
Tuhan. Merupakan suatu sukacita terbesar bagi Yohanes untuk membawa orang
kepada Yesus dan bukannya kepada dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan
dirancang untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.

2. Apakah Yohanes Pembaptis membaca Kitab Suci?
	
Yohanes 1:23 “Jawabnya: "Akulah __________ orang yang berseru-seru
di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan
__________ Yesaya."
CATATAN: Ya! Yohanes mengutip dari Perjanjian Lama sebagai bukti bahwa ia
memiliki pengertian yang kokoh mengenai Kitab Suci. Alkitab juga memberitahu
kita bahwa Yohanes mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk sering berpuasa dan
berdoa (Matius 9:14). Hal ini merupakan suatu kesaksian lain atas kasihnya yang
begitu dalam kepada Tuhan. Dengan cara yang sama, melalui hubungan pribadi
kita dengan Tuhan dan pendalaman Alkitab, kita bisa semakin mengenal dan
mengasihi Tuhan dan menerima Roh-Nya.

3. Apakah Yohanes Pembaptis bersedia bersaksi bagi
Yesus?
	
Yohanes 1:29 “Pada keesokan harinya __________ melihat Yesus datang
kepadanya dan ia berkata: "__________ Anak domba Allah, yang
menghapus dosa dunia.”
CATATAN: Pada dasarnya, Yohanes sebenarnya adalah seorang penyendiri (Lukas
1:80). Namun ia bersedia mengambil risiko dicemooh orang dan bahkan
memberikan hidupnya untuk membawa orang kepada Yesus sebagai Juru Selamat
dunia. Dengan cara yang sama, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan
saat ini akan bersedia menyingkirkan rasa takut dan kenyamanan mereka untuk
bersaksi bagi Yesus.

4.	Apakah khotbah Yohanes yang lurus itu populer di
antara para pemimpin politik dan keagamaan pada
waktu itu?

1 Timotius 2:9 “Demikian juga hendaknya perempuan [termasuk lakilaki]. Hendaklah ia berdandan dengan ________________, dengan
sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan
memakai ______________ atau mutiara ataupun pakaian yang
mahal-mahal.”
	
1 Petrus 3:3 “Perhiasanmu __________ secara __________, yaitu
dengan mengepang-ngepang rambut, _______________ perhiasan emas
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu
ialah manusia batiniah yang tersembunyi ...yang berasal dari roh yang
lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.”
Yesaya 3:18-21 “Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala
perhiasan mereka: _______________-_____________ kaki, jamangjamang dan bulan-bulanan; perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh
dan kerudung-kerudung; perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang
rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan
__________-__________ ; __________ meterai dan anting-anting
hidung.”
CATATAN: Ya! Yohanes Pembaptis mengenakan pakaian yang sederhana dan
bersahaja – suatu teladan yang baik untuk diikuti oleh para orang Kristen.
Mode dan tren masa kini yang populer dan seksi mengundang pencobaan besar
dan menyebabkan hutang yang besar pula. Tuhan tidak bermaksud menyuruh
kita berpakaian kain karung; namun, pakaian yang terlalu mahal, perlente, atau
bersifat mencolok, seharusnya tidak menjadi gaya berpakaian seorang Kristen.
Walaupun penggunaan perhiasan diterima secara luas di dunia, namun hal itu
memiliki suatu kesan yang negatif di dalam Kitab Suci. Anda mungkin tidak
mengenali semua perhiasan yang disebutkan dalam Yesaya 3:18-23 ini, tetapi
orang-orang di belahan dunia yang lain mengenali jenis-jenis perhiasan tersebut.
Banyak dari perhiasan kafir ini sekarang muncul juga di kebudayaan dunia
Barat.

6.	Adakah hubungan antara kehidupan Yohanes yang
dipenuhi Roh dengan pola makannya yang sederhana?
	
Lukas 1:15 “...ia tidak akan minum ___________ atau minuman
keras dan ia akan penuh dengan __________ ____________.“
CATATAN: Orang Kristen seharusnya menjauhkan diri secara sepenuhnya dari
segala bentuk minuman yang sudah difermentasi untuk menjaga kejernihan
pikiran mereka dan agar dapat mendengar Roh Kudus berbicara (Amsal 23:31,
32; Habakuk 2:15; 1 Petrus 5:8).

7. Mengapa Tuhan peduli akan apa yang kita makan dan
minum?

	
Lukas 7:30 “Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat __________
maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis
oleh Yohanes.”
	
Lukas 3:19, 20 “Akan tetapi setelah ia __________ raja wilayah Herodes
...karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah
kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam __________.”
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5.	Apakah Alkitab tidak menganjurkan penggunaan
perhiasan dan pakaian yang mewah?

SP21

Hakim-Hakim 13:7 “...Engkau akan mengandung dan melahirkan
seorang anak laki-laki; oleh sebab itu janganlah minum anggur atau
minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang
__________, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari
matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.”
1 Korintus 6:19 “Atau tidak tahukah kamu, bahwa __________
adalah __________ Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus
yang kamu peroleh dari Allah...?”
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CATATAN: Ada hubungan yang erat antara apa yang kita makan atau minum
dengan kejernihan pikiran kita, kesanggupan untuk menolak pencobaan, dan
kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Segala sesuatu
yang dilakukan oleh seorang Kristen – termasuk apa yang ia makan dan minum
– haruslah dilakukan untuk kemuliaan Allah (1 Korintus 10:31).

8. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang tingkah laku
duniawi?
	Yakobus 4:4 “...barangsiapa hendak menjadi __________ dunia ini,
ia menjadikan dirinya __________ Allah.”
2 Korintus 6:17 “...Keluarlah kamu dari antara mereka, dan
_________________ dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan
janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu.”
1 Yohanes 2:15 “...Jikalau orang mengasihi __________, maka kasih
akan Bapa __________ __________ di dalam orang itu.”
Roma 12:2 “Janganlah kamu menjadi serupa dengan __________ ini,
tetapi berubahlah oleh __________ budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna.”
CATATAN: Tuhan telah memanggil umat-Nya saat ini untuk menghidupi suatu
kehidupan yang menjadi teladan sementara mereka menolong orang lain
mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya.

9. Apakah yang seharusnya orang Kristen pilih untuk
pikirkan?
Filipi 4:8 “...semua yang __________, semua yang mulia, semua yang
adil, semua yang __________, semua yang manis, semua yang sedap
didengar, semua yang disebut __________ dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu.”
Mazmur 101:3 “__________ kutaruh di depan __________ perkara
dursila...”
CATATAN: Yohanes Pembaptis memerintahkan orang-orang untuk menjauhkan
diri dari segala bentuk kekerasan (Lukas 3:14). Bagi kita, hal ini termasuk
menonton tindakan kekerasan sebagai bentuk hiburan. Yesus mengajarkan bahwa
dosa seks dan kekerasan bermula dari pikiran dan sikap (Matius 5:22, 28). Oleh
karena itu, seorang Kristen seharusnya menghindari semua program televisi,
video, atau bacaan yang dapat mendorong timbulnya pikiran-pikiran yang tidak
suci.

10. Jenis musik seperti apakah yang disukai oleh seorang
Kristen yang sejati?
Mazmur 40:3 “Ia memberikan __________ ___________ dalam
mulutku untuk memuji Allah kita.”
1 Samuel 16:23 “Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu
hinggap pada Saul, maka Daud mengambil __________ dan
memainkannya; Saul merasa __________ dan nyaman, dan roh yang
jahat itu undur dari padanya.”
CATATAN: Sangatlah jelas bahwa mayoritas musik populer di dunia ini
tidaklah menolong kita bertumbuh secara rohani. Sebaliknya, musik duniawi
merusak kerinduan kita terhadap perkara-perkara sorgawi dan seringkali
memperkuat nafsu kita. Namun, musik juga dapat menjadi kekuatan yang luar
biasa untuk kebaikan. Ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, musik
menenangkan dari kecapi Daud menyegarkannya dan mengusir pengaruh roh
jahat dari padanya.

11. Apakah berdansa merupakan suatu hiburan yang baik
untuk seorang Kristen?
1 Yohanes 2:6 “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia
wajib __________ sama seperti __________ telah hidup.”
	
Titus 2:12 “Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan
keinginan-keinginan __________ dan supaya kita hidup bijaksana, adil
dan __________ di dalam dunia sekarang ini.”
CATATAN: Sebagian besar tarian masa kini yang populer berkaitan dengan musik
duniawi dan memiliki penekanan yang sangat kuat akan hal-hal seksual. Dalam
segala situasi, kita harus bertanya, “Apa yang akan Yesus lakukan [jika Dia berada
dalam situasi saya]?” Saya kira kita semua sepakat bahwa Juru Selamat kita tidak
akan melupakan penalaran-Nya hanya untuk menggoyangkan badan dan
mengikuti irama musik duniawi.

12. Bolehkah seorang Kristen ikut serta dalam undian atau
bermain judi?
1 Timotius 6:10 “Karena akar segala kejahatan ialah __________
__________. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah
menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai
__________.”
2 Tesalonika 3:10 “...kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika
seorang tidak mau __________, janganlah ia makan.”
Amsal 28:20 “...orang yang ingin __________ menjadi __________,
tidak akan luput dari hukuman.”
CATATAN: Judi dapat menyebabkan ketagihan, sama seperti obat-obatan. Banyak
orang telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga mereka di kasino-kasino
atau untuk membeli kupon undian. Sebagian besar jalan pintas untuk “cepat
menjadi kaya” berhubungan dengan resiko yang tidak seimbang, harga yang tidak
pantas, dan tanggung jawab moral yang patut dipertanyakan.

13. Apakah yang seharusnya menjadi tujuan dari umat
Tuhan saat ini?
1 Yohanes 3:22 “...kita __________ segala perintah-Nya dan berbuat
apa yang __________ kepada-Nya.”
	
Pengkhotbah 12:13 “...takutlah akan Allah dan berpeganglah pada
perintah-perintah-Nya, karena ini adalah __________ setiap orang.”
CATATAN: Seseorang tidak dapat hidup semaunya sendiri dan akhirnya
diselamatkan ke dalam kerajaan Allah. Inilah alasan mengapa Yesus datang ke
bumi – untuk memberikan kepada kita suatu teladan hidup kudus (1 Petrus 2:21).

14.	Apakah yang membuat ketaatan kepada Tuhan menjadi
mudah dalam hal gaya hidup seperti yang dibahas
dalam pelajaran ini?
Yohanes 14:15 “Jikalau kamu __________ Aku, kamu akan menuruti
segala perintah-Ku.”
	
1 Yohanes 5:3 “Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita
menuruti perintah-perintah-Nya. __________-__________-Nya itu
tidak ___________.”
Mazmur 40:8 “Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku;
__________-Mu ada dalam _____________.”

CATATAN: Sebagai duta besar-duta besar bagi Yesus, orang-orang Kristen sesungguhnya
memiliki sebuah panggilan yang tinggi! Yohanes Pembaptis menolong mempersiapkan
umat manusia untuk kedatangan Yesus yang pertama kalinya, dan Tuhan telah
memanggil umat-Nya saat ini untuk menghidupi suatu kehidupan yang kudus
sementara mereka menolong orang lain mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus
yang kedua kalinya.

Tanggapan Anda

Apakah Anda bersedia menjadi sebuah “suara di padang gurun” yang unik, dan
bersaksi melalui gaya hidup Ilahi untuk mempersiapkan orang lain untuk
menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya?
JAWABAN: _______________

Suplemen

Bagian ini menyediakan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Duta Besar untuk Kristus
Ketika seseorang menjadi Kristen, ia terdaftar sebagai seorang duta besar dari
suatu kerajaan yang lebih baik. Alkitab berkata, “Jadi kami ini adalah utusanutusan Kristus.” (2 Korintus 5:20).
Kamus memberikan definisi tentang duta besar sebagai “seorang pejabat
diplomatik yang resmi dari tingkat yang tertinggi yang ditunjuk dan diakui
sebagai perwakilan di tempat tinggalnya oleh sebuah pemerintahan atau negara
yang berdaulat ke negara lain, biasanya untuk jangka waktu yang terbatas.”
Para duta besar sama pentingnya dalam dunia kerohanian seperti halnya
dalam dunia politik. Warga negara kerajaan sorga tidak seperti warga negara
dunia ini. Kita telah diutus ke dunia untuk mempertunjukkan siapakah Yesus itu
dan seperti apakah Dia. Melalui Roh Kudus, kita menjadi perwakilan-Nya –
untuk mencerminkan gambar-Nya dalam segala hal, mulai dari cara kita
berbicara dan bekerja hingga cara kita makan dan berpakaian. Dengan kata lain,
ketika kita menjadi bagian dari kerajaan rohani Allah, kita seharusnya menjadi
demonstrasi yang hidup dari pemerintahan yang kita wakili. Dalam 2 Korintus
3:18, Kitab Suci berkata bahwa “kita semua ...diubah menjadi serupa dengan
gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.”
Kita, gereja, adalah tangan dan kaki, mata dan mulut, dan ya, bahkan telinga
dari Yesus di dunia sekarang ini. Kita adalah tubuh Kristus (Efesus 1:22, 23;
5:29, 30; Kolose 1:18). Sebelum ia naik ke sorga, Yesus berkata kepada kita,
“Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus
kamu." (Yohanes 20:21).
Semua aspek kehidupan kita seharusnya menjadi sebuah cerminan dari hidup
dan kepribadian Yesus. “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga." (Matius 5:16).

15. Mengapa kehidupan kekristenan merupakan sebuah
panggilan yang tinggi?
	
1 Petrus 2:9 “Tetapi kamulah bangsa yang __________, imamat yang
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rajani, bangsa yang __________, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
__________ perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.”
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