Tinig sa Ilang
Mateo 3:1-12
inabi ni Jesus, “Sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang
dakila kaysa kay Juan Bautista.” Mateo 11:11. Ano ang nalalaman natin sa nag-iisang
lalaking ito na tinawag ni Jesus na pinakadakila sa mga propeta? Nang magsimula si
Juan ng pangangaral sa ilang ng Judea ay maraming tao ang dumating mula sa milya-milyang
nasa palibot upang pakinggan ang makapangyarihan, walang takot at abang tagapagbalita. Sa
kapuna-punang pagkakaiba sa mga relihiyosong lider ng kapanahunan, ang kanyang buhay
ay kinabakasan ng kabanalan at kasimplihan. Habang ang mga saserdote ay nakasuot ng mga
maluhong damit, si Juan ay nakasuot ng isang kasuotang yari sa balahibo ng kamelyo na may
sinturong balat. Habang sila’y nagpipista, si Juan ay nagaayuno o kumakain ng balang at pulot pukyutan.
Tumanggi siyang uminom ng anumang alak o
matapang na inumin, upang siya’y mapuno ng Espiritu
ng Dios (Lucas 1:15). Sa halip ng mga magarang
sinagoga ay pinili ni Juan ang mga ilog at mabatong
lambak na kanyang katedral para sa pangangaral. Hindi
nagtagal at nagtatanong ang mga tao, “Si Elias ba ang
lalaking ito?”
Nakadamit si Juan nang tulad sa propeta ng
Matandang Tipan, subali’t hindi siya ang nabuhay na
si Elias. Ipinaliwanag ng Anghel Gabriel sa kanyang mga
magulang bago siya ipanganak, na lalakad siya na may
Espiritu o kapangyarihan ni Elias (ang katagang Griego
sa Elijah) upang ipaglaan ang Panginoon ng isang
bayang nahahanda.” Lucas 1:17.
Ang susi sa ministeryo ni Juan ay magkakaroon siya
ng katulad na kapangyarihan ng Espiritu Santo tulad ni
Elias upang magkaroon ng isang pagpapanibagong-sigla
sa bayan ng Dios. Ang tangi niyang gawain ay ipangaral ang pagsisisi sa kasalanan
at ihanda ang mga tao para sa unang pagparito ni Jesus.
Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng isang buong hukbo ng mga Elias
at Juan Bautista sa mga huling araw upang gumawa ng katulad na gawain
ng paghahanda ng sanlibutan para sa ikalawang pagparito ni Jesus. “Narito,
aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.” Malakias 4:5 (Tingnan din ang Joel 2:28-31).
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