
Yohanes 3:31-36

Yohanes Pembaptis pada saat itu sedang membaptis orang.

Murid Yesus di bawah otoritas Yesus juga membaptis orang.

(Yohanes 3:22-30) Murid Yohanes Pembaptis sangat cemburu sebab lebih banyak

orang yang di baptis oleh murid-murid Yesus. 

Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah, Dia adalah Anak Domba Allah yang

menghapus dosa dunia."

Sangat berarti bagi orang Yahudi. Mereka berabad-abad mempersembahkan

domba sebagai korban untuk dosa-dosa mereka, domba harian dipersembahkan

di bait suci. 

Orang-orang mulai mengikuti Yesus. Oleh karena itu ada rasa cemburu atau iri.

(Yohanes 3:30) Yohanes Pembaptis berkata, “Yesus harus makin besar tetapi aku

harus makin kecil.”

Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. 

Yesus adalah Juruselamat bukan dia. 

Dia ( Yohanes Pembaptis ) hanya dipanggil Tuhan untuk memanggil orang-orang

untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Yesus.

Iri hati adalah hal yang sangat wajar. Dosa alamiah dalam diri manusia.

Latar Belakang: 

3 0  M A Y  2 0 2 1 K H O T B A H  M I N G G U

P D T .  D R .  D R .  P A U L  C H O O  -  S I H O M B I N G  

Ayat 31: “Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang
berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa

bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya."
Apa yang dikatakan di sini? 

“Kalian sangat iri. Kalian berbicara seperti tipikal duniawi. Siapa yang berasal

dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi.”

Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus dari atas, murni, dan tidak berdosa

seperti kita. 

Contoh: Tugas pengkhotbah bukanlah agar orang-orang memandang Anda.

Tugas pengkhotbah adalah memberi tahu orang-orang untuk melihat Yesus,

salib, keajaiban salib bukan keajaiban yang bisa kita lakukan.



Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang telah dia lihat di surga dan

bumi. 

Apa yang telah dia lihat di Surga? 

Tuhan. 

Apa yang dia lihat di dalam Tuhan?

Kasih

Memberi. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,sehingga Dia

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal.”( Yohanes 3:16) 

Mengapa Tuhan memberikan anak-Nya? 

Karena Tuhan mencintai kita.

Mengapa Putra-Nya mati di kayu salib? 

Karena Putra-Nya ingin kita memiliki hidup yang kekal bersama-Nya dalam

kekekalan. Itulah kebenaran dan itulah yang Dia saksikan.

Namun dikatakan, "tetapi tak seorangpun yang menerima kesaksian-Nya itu." 

Jika kita berbicara tentang kehidupan kekal tetapi orang tidak begitu tertarik

bahkan tidak ingin mendengar tentang hal ini.

Mereka menginginkan kemakmuran dan kesehatan di bumi. Ketika pengkhotbah

berkhotbah tentang kemakmuran, kekayaan dan kesehatan ribuan orang akan

datang. 

Mereka memikirkan tentang tambahan umur saja. Orang duniawi berpikir

demikian, mereka memikirkan hal duniawi. Tidak memikirkan surga. 

Kenyataan sekarang: 

Ayat 32: “Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang
didengar-Nya, tetapi tak seorangpun yang menerima kesaksian-Nya itu.” 

Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu benar? 

Rasul Paulus dalam Filipi 1:23: “Aku terjepit di antara dua pilihan itu. Keinginanku

adalah meninggalkan hidup ini dan bersama Kristus, karena itu jauh lebih baik.”

Rasul Paulus berjuang dan sukar memilih antara hidup di dunia atau pergi ke

surga. Dia ingin pergi ke surga, itu jauh lebih baik.Tapi tidak ada pilihan. Dia

harus tetap di bumi."

Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan itu benar. Firman Tuhan tentang hidup yang

kekal benar-benar indah, sempurna dan kekal selamanya. 

Ayat 33: "Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa
Allah adalah benar." 



Dia yang diutus Tuhan, Yesus, Dia mengucapkan Firman Tuhan

Yohanes 3:16 ketika Yesus berkata, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia

ini, sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang

yang percaya kepada-Nya (bahwa Yesus mati karena dosa-Nya) tidak akan binasa

melainkan beroleh hidup yang kekal.” Ini adalah kata-kata yang Yesus katakan

dengan mulut-Nya sendiri.

Yohanes 3:16 adalah Firman Allah. Tapi orang tidak tertarik. Bagi mereka salib itu

membosankan. 

Ayat 34: "Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman
Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas." 

Bapa memberi Anak-Nya (Yesus) tugas. 

Tugas/ Misi nya adalah menyelamatkan kita dari dosa kita, dan untuk membawa

kita bersama dengan-Nya selamanya.

Ayat 35: “Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu
kepada-Nya.” 

Ayat 36: “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal,
tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup,

melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.”
Yohanes 3:36 adalah pengulangan dan penegasan kembali dari Yohanes 3:15 dan

Yohanes 3:16. 

Jika kita percaya pada Yesus, kita akan memliliki hidup yng kekal. 

“Percayalah pada Anak-Nya.”- perintah yang sederhana untuk memiliki hidup yang

kekal. 

Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Tuhan hanya ingin kita mempercayai-

Nya.  

Apakah Anda percaya? 

Apakah Anda percaya bahwa di kayu salib Anak Allah (Yesus) yang menjadi

manusia bagi segala dosa Anda (dosa masa lalu, sekarang, dan dosa masa depan

Anda), menderita dan mati dan berkata, “Sudah Selesai?”

Di hari ketiga, Dia bangkit kembali dari kematian untuk membuktikan apa yang dia

katakan itu benar. Akankah Anda percaya itu? Percaya kepada kata-kata Yesus,

percayalah pada firman Tuhan dan Anda akan memiliki hidup yang kekal. 

Ketika Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, Roh Kudus akan datang

di hati Anda dan memberi damai di hati dan hidup yang kekal. Roh Kudus akan

memberi Anda damai di hati Anda bahwa Firman Tuhan itu benar dan apa yang

Yesus katakan itu benar.


