
2. KELAHIRAN YOHANES: HARAPAN DALAM KESUSAHAN 
 

TEKS: Lukas 1:5-25. 

 

PENGANTAR 
Bagaimana perasaan kita ketika ada janji yang tidak dipenuhi?  Dari awal cerita ini, kelihatan seperti ada 

beberapa janji yang tidak dipenuhi oleh Allah.  Sudah 400 tahun sejak bangsa Israel dengar dari Allah melalui 

nabi.  Sekarang orang Israel dijajah oleh bangsa Roma.  Allah pernah berjanji bahwa “tongkat kerajaan” tidak 

akan pindah dari Yehuda dan keturunannya akan memerintah sampai selama-lamanya.  Tetapi di sini, Herodes 

yang bukan orang Yahudi sedang memerintah.  Zakharia dan Elisabet dikatakan orang benar di hadapan Allah, 

tetapi tidak memiliki anak.  Dalam budaya orang Yahudi, perempuan yang tidak punya anak dianggap dihukum 

atau dikutuk.  Tetapi dalam suasana seperti ini, Allah mengirim malaikat untuk menyampaikan kabar yang luar 

biasa.  Apa yang membuat kita tetap percaya kepada janji Tuhan dalam situasi yang susah sekali? 

 

PENGAMATAN 
 Apa yang kita pelajari tentang Zakharia dan Elisabet? (ayat 5-7).  

 Apa tugasnya Zakharia? (ayat 8-10).  

 Apa yang kita tahu tentang anak yang akan dilahirkan itu? Ada sekitar 12 hal yang diberitahukan tentang 

anak itu. (ayat 13-17). 

 Bagaimana respon Zakharia terhadap berita dari malaikat?  Apa akibatnya? (ayat 18-23) 

 Bagaimana perasaan Elisabet waktu mengandung? (ayat 25) 
 

PENGGALIAN MAKNA 
 Biasanya seorang imam hanya mendapat giliran untuk membakar dupa di Bait Allah satu kali dalam 

kehidupannya.  Dupa itu adalah lambang doanya umat Allah.  Kira-kira, mengapa Allah memilih waktu 

ini untuk berbicara kepada Zakharia? 

 Bagian apa dari perkataan malaikat itu yang sulit dipercaya oleh Zakharia?  Kira-kira mengapa dia tidak 

percaya? 

 Kira-kira, mengapa Allah mengutus Yohanes mendahului Mesias?  Mengapa tidak langsung mengutus 

Yesus saja? 

 

PENERAPAN 
 Dalam hal apa saudara cenderung untuk merasa kecewa dengan Tuhan?  Mengapa?  Kira-kira 

bagaimana pengalaman Zakharia dan Elisabet bisa menguatkan saudara? 

 Zakharia kaget sekali waktu Allah berbicara kepadanya melalui malaikat.  Apa yang saudara bisa 

lakukan minggu ini supaya lebih siap untuk mendengar dari Allah? 

 

DISKUSI 
 Apa perbedaan bertanya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan? 

 Apa tanda-tanda ketidakpercayaan dalam kehidupan kita?  Apakah akibatnya? 

 

TINDAKAN 
 Ambil waktu untuk masuk hadirat Tuhan melalui doa setiap hari dan menyerahkan apa yang menjadi 

kekecewaan atau keraguan akan panggilanNya dalam kehidupan saudara. 

 

DOA 
 Berdoa agar Tuhan menolong saudara percaya akan janji-janjiNya.  

 Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kekecewaan dalam kehidupan mereka. 

 

 

http://alkitab.sabda.org/?Yoh%201:19-51
http://alkitab.sabda.org/?Yoh%201:20,%2025-27,%2029-30,%2033-34
http://alkitab.sabda.org/?Yoh%201:32-34
http://alkitab.sabda.org/?Yoh%201:23,%2026,%2027-31

