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“BERSUKACITALAH, TUHAN  
ADA DIANTARA KITA” 

- Lukas 3:7-17 - 
Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 

 
LATAR BELAKANG 

• Ini semua tentang Yohanes Pembaptis yang mengkhotbahkan pesan pertobatan dan memberi tahu kita bahwa 
harapan bagi kita semua adalah bahwa Tuhan akan datang di antara kita suatu hari nanti. 
 

 PENJABARAN PERIKOP 

• Ayat 7 ini adalah khotbahYohanes Pembaptis “Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya 
untuk dibaptis, katanya: "Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan 
diri dari murka yang akan datang?”  

o Pengkhotbah semacam ini cukup garang. Dia memanggil orang-orang yang datang kepadanya, mereka 
datang kepadanya, mereka tampak religius, mereka datang untuk dibaptis olehnya di sungai Yordan. 
Alih-alih mengatakan “wow kalian semua sangat religius! Terima kepada kasih Tuhan karena Anda 
sangat religius! Bagaimana dia memanggil mereka? Dia menyebut mereka keturunan ular beludak.  

o Anda melihat ular beludak ini terlihat sangat tidak berbahaya tetapi di dalam beracun ini dapat 
membunuh Anda. Kita semua di dalam memiliki racun yang dapat membunuh kita dan itu disebut dosa. 
Secara lahiriah kita terlihat cukup baik sama seperti ular tidak terlihat menakutkan, tidak seperti 
harimau, singa, hiu. Binatang ini terlihat tidak berbahaya, namun ada racun di dalamnya yang bisa 
membunuh. Dan inilah yang disebut Yohanes sebagai “kamu seperti ular beludak!”  

o Dan Anda melihat pesan Yohanes terus menerus untuk memberitahu orang-orang “Anda semua orang 
berdosa!” Itu pesan yang kita butuhkan. Itulah mengapa Tuhan harus membangkitkan Yohanes 
Pembaptis untuk melakukan pekerjaan ini karena orang-orang tidak ingin mengatakan kepada orang lain 
“kamu adalah orang berdosa!” Pekerjaan yang tidak mudah. Terutama orang-orang yang datang untuk 
dibaptis, orang-orang yang datang ke Gereja. Bagaimana Anda akan memberi tahu mereka bahwa 
mereka adalah orang berdosa? Bagaimana para Pendeta bisa melakukan itu? Tidak mudah! Setiap hari 
Minggu, semua orang terlihat baik, berperilaku baik, bagaimana menyebutnya orang berdosa? Tetapi 
Tuhan dapat melihat hati dan Tuhan memberikan pesan kepada Yohanes. 

• Ayat 8 "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: 
Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham 
dari batu-batu ini!" Yohanes berkata kepada mereka “jangan hanya bilang kamu orang Yahudi.”  

o Anda lihat orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka baik, mereka semua akan masuk surga. Karena 
mereka adalah keturunan Abraham. Dan banyak dari kita juga memiliki perasaan yang sama, orang tua 
kita adalah orang percaya. Dan Yohanes berkata, “apa menurutmu itu cukup? Jalan satu-satunya masuk 
surga adalah dosamu dilunasi, bukan hanya dengan KTP yang bertuliskan Kristen.” 
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• Ayat 9 “Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan 
ditebang dan dibuang ke dalam api.”  

o Jika Anda seorang petani dan Anda menanam beberapa pohon, Anda berharap mendapatkan mangga 
dari pohon itu, mangga yang bagus yang bisa Anda jual. Tapi entah bagaimana beberapa pohon, ketika 
mereka tumbuh besar semuanya terlihat sama, tetapi ketika Anda memetik mangganya, rasanya sangat 
asam, tidak ada yang menginginkan mangga itu. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menebang pohon 
dan membuangnya.  

o Begitu juga dengan hidup kita. Pada akhirnya, bukan KTP yang akan memberitahu kita apakah kita anak 
Tuhan atau bukan. 

o Jadi bagaimana Anda tahu apakah Anda benar-benar beriman atau tidak? Bagaimana Anda tahu bahwa 
Anda benar-benar anak Tuhan? Ketika Anda memiliki karakter Tuhan. Jadi Yohanes berkata, “Anda ingin 
tahu apakah Anda anak Tuhan? Maka karakter Anda seperti Tuhan.” Lalu orang-orang mulai bertanya. 

• Ayat 10 "Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?"  

• Ayat 11 “Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak 
punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.”  

o Anda adalah anak Tuhan. Betul Anda adalah anak Tuhan ketika Anda memiliki karakter.  
o Bagaimana karakter Tuhan? Karakter Tuhan adalah kasih.  
o Apa itu kasih? Kasih itu tidak egois, mencoba untuk mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri, kasih 

adalah memberi. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini 
sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya.” Jadi satu karakter yang Anda tahu ketika Anda anak Tuhan yakni 
Anda tahu untuk berbagi, membantu orang yang kekurangan dari hati Anda, karena hati Tuhan adalah 
untuk menjaga orang-orang. 

• Ayat 12 “Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya: "Guru, 
apakah yang harus kami perbuat?"  

• Ayat 13 “Jawabnya: "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu.”  
o Pada masa itu pemungut cukai, orang Romawi, mereka berkuasa. Jadi setiap kali ada jembatan atau ada 

gerbang ke kota, Anda harus membayar pajak sebelum Anda dapat menyeberangi jembatan atau pergi 
ke kota. A 

o Pemerintah Romawi akan menjual posisi ini. Siapa pun yang menyeberang jembatan ini harus 
membayar, begitu banyak pajak. Mungkin pajaknya 100  dari pemerintah namun dibuat menjadi 200 
jadi disimpan lebihnya. Sekarang, Anda tahu hati Anda. Jika Anda adalah anak Tuhan, Anda jujur. 

o  Jadi sekali lagi, apa karakter Anda? Bagi banyak orang mereka pergi ke Gereja pada hari Minggu, KTP 
mengatakan Kristen tapi, mereka menipu sepanjang waktu, curi sini dan curi sana, tidak membayar 
karyawan dengan benar. Jadi Anda tahu hati Anda. 

• Ayat 14 "Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab 
Yohanes kepada mereka: "Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."  

o Prajurit yang punya kekuasaan, seperti polisi melakukan KKN. Jadi Anda lihat di sini, apakah korupsi 
karakter Tuhan? Tidak!  

o Disini, Yohanes memberi tahu semua orang, “Kamu semua berpikir bahwa kamu adalah anak-anak 
Tuhan? Kamu  anak Abraham? KTP kamu orang Yahudi? Tapi karaktermu bukan anak Tuhan, karaktermu 
semua tidak bagus. 

o Jadi apa pekerjaan Yohanes? Pekerjaan Yohanes Pembaptis untuk memberitahu orang-orang bahwa kita 
semua adalah orang berdosa. 

• Ayat 15 “Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya 
tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias,”  

o Selama 400 tahun tidak ada nabi tiba-tiba datang orang ini begitu berani seperti Yesaya seperti 
Maleakhi, berkhotbah, dia tidak takut. Jadi mereka bertanya-tanya apakah dia nabi atau Mesias karena 
dia terdengar berbeda dari orang lain, dia terdengar seperti Nabi Perjanjian Lama. Dan mungkin bahkan 
Mesias.  

• Ayat 16 “Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia 
yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan 
membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.”  
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• Ayat 17 “Alat penampi sudah di tangan-Nya untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk 
mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang 
tidak terpadamkan.” 

o Ketika mereka mengatakan apakah ini Kristus atau apakah ini Yohanes? Yohanes berkata, Dia bukan! 
Ketika  Kristus datang, Ia tidak akan membaptis dengan air tetapi Dia akan membaptis dengan Roh 
Kudus dan dengan api.”  

o Apa artinya? Ketika kita dibaptis oleh Pendeta kita, kita dibaptis dengan air. Tetapi ketika kita menerima 
Yesus sebagai Juruselamat kita, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita 1 Korintus 3:16 “roh kudus akan 
masuk ke dalam kita.”  

o Roh Kudus di dalam Alkitab selalu digambarkan sebagai api yang turun karena seperti api yang 
membakar habis. Seperti emas, bagaimana Anda memurnikan emas? Anda menempatkannya kedalam 
api dan api akan membakar semua material yang tidak berguna. Ketika Roh Kudus Allah masuk ke dalam 
hati kita, itu memberi kita hati yang baru.  

o Galatia 2:20 mengatakan "Kristus hidup di dalam aku." Itu memberitahu kita ketika kita berada di dalam 
Kristus, kita memiliki hati yang baru, DNA yang baru. Bukan hanya air yang membasuh di luar tetapi Roh 
Kudus memberi kita hati yang baru. Dan ketika kita sudah benar-benar percaya Yesus sebagai Juru 
Selamat kita yang terjadi adalah hidup kita perlahan-lahan akan berubah karena karakter baru. 

 
KESIMPULAN 

• Seperti bayi, jika dia memiliki DNA ayahnya maka ia memiliki karakter ayahnya. Dengan cara yang sama bagi 
banyak dari kita, kita tahu jika kita benar-benar anak Allah apabila kita memiliki karakter Allah.  

• Anda mempercayai Yesus sebagai Juruselamat Anda, Anda tahu bahwa Anda adalah orang berdosa, katakan 
“Yesus ampuni saya, saya orang berdosa, saya percaya Yesus sebagai Juruselamat, saya menerima Engkau 
sebagai Juruselamat saya.” Bisakah Anda melakukan itu?  

• Yesus melalui pribadi roh kudus memasuki hati Anda dan Anda memiliki hati yang baru. Semoga Tuhan 
memberkati Anda saat Anda datang dan menyadari bahwa Tuhan hidup 2.000 tahun yang lalu. Tuhan turun dan 
hidup di antara manusia, lahir di dunia ini. 

• Tetapi hari ini Tuhan tinggal di hati kita, “bersukacitalah! Tuhan ada di antara kita,” 1 Korintus 3:16, 2 Galatia 
2:20 “Kristus hidup di dalam aku.” 

 
Saya harap Anda dapat mengatakan bahwa hari ini ketika Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat Anda, 

Anda dapat melihat hidup Anda perlahan-lahan akan melahirkan karakter Yesus. Jika tidak maka hari ini 
adalah harinya katakan “Tuhan, saya hanya memiliki Yesus di KTP saya, namun saya membutuhkan Yesus di 

hati saya, ampuni dosa-dosa saya, saya percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat saya.” 
 

Tuhan memberkati Anda! 
 

 

 

 


