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CERITA 53 

YOHANES PEMBAPTIS DALAM PENJARA 
 
   

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru : Yohanes 3:22-36; Lukas 3:15-20; 7:18-35; (bnd. Mat. 11:2-29;       
  14:1-5; Mrk. 6:17-20) 

Bacaan Alkitab di Kelas  : Yohanes 3:30-36 (Kelas Besar) Lukas 7:18-23 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 142:6-8 (Kelas Besar) Mazmur 142:1-8 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Ibrani 10:26 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Yohanes 3:36 (Kelas Besar) Yohanes 3:36 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 2 Korintus 8:12 (Kelas Besar) 2 Korintus 8:12 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus dan murid-muridNya 
membaptis di tanah Yudea. 

Yoh 
3:22 

Murid-murid Yesus dan Yesus  membaptis di tanah 
Yudea. 

Yoh 3:22 + 

  Yohanes juga membaptis di Ainon. Yoh 3:23 - 

  Murid-murid Yohanes melaporkan kegiatan 
pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus.  

Yoh 3: 
25-26 

+ 

  Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukan Mesias, 
tugasnya hanyalah mendahului dan melancarkan 
pekerjaan Mesias. 

Yoh 3:27-
28 

+ 

  Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukanlah 
Mempelai Laki-laki yang akan membawa umat Allah 
kepada-Nya. Ia hanyalah sahabatNya. Walaupun begitu, 
Yohanes sangat bersukacita mendengar keberhasilan 
pelayanan Yesus. 

Yoh 3:29 + 

  Yohanes menegaskan bahwa Yesus akan semakin besar 
sementara dirinya biarlah semakin kecil. 

Yoh 3:30 + 

  Yohanes menegaskan bahwa Yesus datang dari Surga. 
Siapa yang menerima Yesus berarti menerima Tuhan 
Allah.  

Yoh 3:31-
34 

+ 

  Yohanes menyaksikan bahwa siapa yang percaya 
kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal 

Yoh 3:35-
36 

+ 

  Orang-orang mengira bahwa Yohanes adalah Mesias. Luk 3:15 - 

  Yohanes menegaskan bahwa ia hanya bisa membaptis 
dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh 
Kudus dan dengan Api.  
Yohanes menegaskan bahwa dirinyapun tidak layak 
untuk membuka tali sepatu Yesus, karena Yesus adalah 
Anak Allah  

Luk 3:16-
17 

+ 

  Yohanes memberikan banyak nasihat dan memeritakan 
Injil kepada orang banyak 

Luk 3:18 + 

  Yohanes menegur kejahatan Raja Herodes yang 
mengambil Herodias, isteri Filipus, saudaranya. 
Yohanes juga menegur kejahatan Herodes yang lain 

Luk 3:19 + 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Raja Herodes memasukkan Yohanes ke penjara Luk 3:20 - 

  Yohanes mendapat kabar tentang pelayanan Yesus dar 
murid-muridnya 

Luk 7:18 + 

  Yohanes mulai ragu dan menyuruh 2 orang murid-Nya 
untuk bertanya kepada Yesus 

Luk 7: 
19-20 

 

Yesus menyuruh mereka 
menyampaikan semua mujizat 
yang sudah dilakukan-Nya  

Luk 
7:22 

   

Yesus menegaskan berbahagialah 
orang yang tidak kecewa dan 
menolak Dia 

Luk 
7:23 

   

Yesus menegaskan bahwa 
Yohanes adalah nabi besar, tetapi 
tidak besar dalam Kerajaan Surga 

Luk 
7:24-
28 

   

Yesus menegur orang Farisi dan 
ahli-ahli Taurat yang menolak 
Yohanes dan juga menolak diriNya 

Luk 
7:29-
35 

   

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Baptisan Yesus dan Baptisan Yohanes Yoh 3:22-26; Luk 3:15-18 D 
II Yohanes dipenjara oleh Herodes Luk 3:15-20;  
III Yesus menyampaikan pesan kepada Yohanes Luk 7:18-35 E 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin 
kecil. (Yoh 3:30) 

(BNd. PGT Bab II.1,5) 

 Katakanlah apa yang kamu lihat dan dengar. 
(Luk. 7:22)  

(Bnd. PGT Bab IV.3) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak mau menerima dan mengakui 
keunggulan dan kelebihan orang lain. 

2. Anak bertanggung jawab terhadap tugas dan 
tanggung jawab yang dipercayakan 
kepadanya. 

 1. Anak tetap percaya kepada Yesus walaupun 
dia mengalami penderitaan.  

2. Anak dapat mengenali tanda-tanda 
kehadiran Kristus dalam hidupNya. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Setiap anak Tuhan sudah diberikan peran dan 
tanggung jawab masing-masing, dan Tuhan juga 
sudah memberikan kelengkapan berupa 
kekuatan dan kelebihan untuk menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawab tersebut. 
Tugas kita adalah menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab tersebut, mengakui kelebihan 
dan keunggulan orang lain, bahkan mendukung 
sesamanya untuk semakin berkembang dalam 
kelebihannya. 

 Yesus telah meyakinkan Yohanes agar tidak ragu 
dan tetap percaya. Seseorang bisa saja  dengan 
sebulat hati menyatakan percaya kepada Tuhan 
Allah saat keadaan aman-aman saja, namun saat 
tekanan hidup dan penderitaan datang menerpa, 
banyak yang mulai meragukan kuasa Tuhan; 
Yesus menyebut yang berbahagia adalah mereka 
yang tetap setia, tidak kecewa dan menolak 
Yesus, sekalipun menghadapi banyak 
pencobaan, masalah dan penderitaan dalam 
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hidupnya. Setiap orang yang percaya kepada 
Yesus senantiasa dapat melihat dengan jelas 
tanda-tanda kehadiran Kristus walau mengalami 
penderitaan. Itulah yang dapat dikatakan kepada 
orang lain sebagai kesaksian iman. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 8 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

              D 
 

                   
 

E 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Yoh 3:22-26; 
Luk 3:15-18 

Luk 3:15-20;  Luk 7:18-35  Yoh 3:22-26;  
Luk 3:15-18 

Luk 3:15-20 Luk 7:18-35 

4 menit 1 menit 3 menit  4 menit 1 menit 5 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Pelayanan Yesus dan murid-murid-Nya semakin berkembang. Banyak orang bertobat dan 
dibaptis oleh Yesus dan murid-muridNya. Yohanes juga masih terus melayani dan 
membaptis banyak orang. Tapi sekarang jumlahnya mulai berkurang, karena semakin 
banyak orang yang mengikut Yesus. 

Gambar 2 Murid-murid Yohanes mulai cemburu dan mengadu kepada Yohanes. Tetapi Yohanes 
menegaskan bahwa memang harus seperti itu. Yesus harus semakin besar dan dirinya 
akan semakin kecil. Baptisannya hanyalah baptisan air, tapi akan tiba saatnya Yesus akan 
membaptis dengan Roh Kudus. 
Penerapan D diceritakan secara tertenun di sini 

Gambar 3 Herodes adalah Raja yang berkuasa di wilayah Galilea saat itu. Ia menginginkan istri Filipus 
saudaranya. Ternyata Herodias, nama istri Filipus juga tak kalah jahatnya, ia menyukai 
Herodes yang punya banyak kuasa dan kekayaan. Akhirnya Herodias meninggalkan 
suaminya dan menikah dengan Herodes. 
Yohanes orang yang taat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa perbuatan Herodes tidak sesuai 
dengan perintah Tuhan. Yohanes menegur kejahatan Herodes. Sebenarnya itu sangat 
berbahaya, tetapi Yohanes berani melakukannya karena ia lebih takut kepada Tuhan. 

Gambar 4 Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang gelap. Tangannya dirantai, dan 
pada kaki di pasung pada kayu yang sangat berat. Ia melewati sisa hidupnya dengan 
penderitaan di dalam penjara.  
Murid-murid Yohanes selalu mengunjunginya di dalam penjara. Murid-muridnya 
menceritakan semua pekerjaan dan pelayanan Yesus. 

Gambar 5 Mungkin karena sudah terlalu lama dalam penjara, Yohanes mulai ragu kepada Yesus. 
Disuruhnya dua orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah benar ia adalah 
Mesias? Yohanes juga berharap bahwa Mesias akan membebaskan orang Israel dari 
penjajahan Romawi, termasuk dari kejahatan Herodes yang kejam. Mungkin juga berharap 
bahwa Yesus bisa melepaskannya dari penjara.  
Penerapan E diceritakan secara tertenun di sini. 

Gambar 6 Kepada dua orang murid itu, Yesus mengirim pesan bahwa orang buta melihat, orang tuli 
mendengar, orang mari dibangkitkan dan orang miskin mendapat kabar baik. Yesus juga 
menegaskan bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Setelah 
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kedua murid Yohanes pergi, Yesus menegaskan bahwa Yohanes adalah salah satu nabi 
besar, tetapi posisinya dalam Kerjaan Sorga adalah yang paling kecil.  

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu 247 Allah Tetap Berkarya 
Kidung Sekolah Minggu 248 Indah Mengandalkan Yesus 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Lukas 3:18  Lukas 7:23 

 Dengan banyak nasihat lain Yohanes 
memberitakan Injil kepada orang banyak. 

 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi 
kecewa dan menolak Aku. 

 
 

AKTIVITAS 

AKTIFITAS KELAS BESAR  AKTIFITAS KELAS REMAJA 

Kelebihanku Kelebihanmu  Masalahku Masalahmu 

1. Mintalah mereka duduk dalam lingkaran; 
2. Minta kepada anak untuk menuliskan paling 

sedikit 5 kelebihan yang ada pada dirinya; 
3. Sesudah itu kertasnya dibagikan kepada 

orang disebelah kanannya. Orang tersebut 
menambahkankan satu lagi kelebihan orang 
yang punya kertas tersebut; 

4. Kertas digeser lagi ke kanan sampai kertas 
itu kembali kepada pemiliknya. 

5. Lihatlah betapa banyak kelebihan mereka. 
6. Akhiri dengan pesan untuk selalu 

menghargai kelebihan sendiri terlebih juga 
menghargai kelebihan orang lain. 

 1. Diskusikanlah masalah-masalah apa yang paling 
sering dialami oleh remaja saat ini? 

2. Pilihlah beberapa masalah yang paling 
berpotensi membuat mereka meragukan atau 
kecewa kepada Tuhan; 

3. Diskusikanlah bagaimana tips menghadapi 
masalah agar tidak kecewa dan meninggalkan 
Tuhan; 

4. Minta mereka menuliskan tips tersebut pada 
kertas dan minta mereka menempelkannya di 
meja belajarnya.h6ye 

5. Akhiri dengan menyanyikan lagu Ada satu 
Sobatku yang setia. Diakhir lagu tekankan bahwa 
sebesar apapun masalah yang dihadapi Yesus 
selalu siap menjadi sahabat kita. 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan Guru 
Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Dalam persiapan, baca ayat paralel cerita di Yohanes 3:22-36, Mat 11:2-19; 14:1-5; Mrk 6:17-20. 
3. Diri dan hidup guru adalah teladan rohani; bahkan menjadi ‘cerita hidup’ yang sangat jelas bagi anak-

anak. Pengaruh kisah dalam cerita ini perlu membentuk watak dan sikap sebagai guru. Apakah 
sekarang, esok dan masa depan saya dapat memengaruhi perihidup naradidik dengan merenungkan 
bahwa: 
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a. Apakah saya dengan rendah hati mau menerima dan mengakui keunggulan dan kelebihan orang 
lain? Dan apakah saya berbesar hati untuk mendukung orang tersebut dalam kelebihannya? 

b. Apakah pernah saya kecewa dan mulai meragukan keberadaan Yesus dalam pelayanan ini? 
c. Apakah saya berani mengatakan dan menyaksikan kebenaran dengan atasan sekalipun? 
d. Apakah saya berani menyatakan kebenaran walaupun resikonya membuat saya akan menderita? 
e. Apakah saya seriang meragukan kasih Tuhan dalam hidup saya termasuk saat menghadapi 

masalah? 
4. Belajar imajinasikan dalam cerita: 

a. Kondisi Yohanes saat dibawa ke penjara dan bagaimana kehidupan orang yang hidup dipenjara.  
b. Kondisi Yohanes dipenjara membuat dan mulai meragukan “apa Yesus itu” Mesias yang dijanjikan  
c. Bagaimana utusan Yohanes datang menemuai Yesus dan menyaksikan apa yang Yesus sudah lakukan 
d.  Yesus segera merespon utusan Yohanes, menjelaskan dan meyakinkan mereka untuk juga meyakinkan 

Yohanes yang uai ragu.  

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Awali cerita dengan kesan yang menarik. Ajaklah anak untuk fokus mendengarkan cerita. 
- Saran pendahuluan untuk kelas besar: mulailah dengan menceritakan satu pengalaman pahit (mis: 

ketika nenegur orang yang melakukan kesalahan, lalu orang itu malahan marah) dan ceritakan apa 
yang orang itu lakukan kepada Anda, resiko yang Anda terima karena mengatakan kebenaran, dll 
(diharapkan hanya menceritakan cara-cara orang beriman dalam menghadapi masalah).  

- Saran pendahuluan untuk kelas remaja: berdiskusilah dengan anak. Apakah mereka pernah 
mengalami hukuman karena menyatakan kebenaran? Apakah mereka pernah meragukan Tuhan 
saat mengalami masalah? 

2. Selanjutnya perlihatkan gambar Yohanes memberitakan Injil. Ceritakan peristiwa-peristiwa awal cerita 
pada aadegan I, Pelayanan Yesus dan murid-murid-Nya serta Yohanes dasn murid-muridnya di tempat 
yang berbeda, semakin berkembang.  Puncak cerita D ada di adegan ini, ceritakan dengan tertenun 
penerapan kelas besar yaitu jawaban Yohanes kepada orang-orang ketika mengira Yohanes adalah 
Mesias. 

3. Pada adegan II ceritakan tentang Yohanes yang ditangkap dan dipenjarakan karena menegur dan 

menasihati membuat Raja Herodes atas kesalahnnya mengambil Herodias menjadi Istrinya padahal 
Herodias adalah istri Filipus saudara Herodes. Ceritakan tentang pergumulan yang dialami oleh 
Yohanes yang membuatnya tertekan sehingga mengutus muridnya menjumpai Yesus. 

4. Pada adegan III ceritakanlah bagaimana Yesus memberikan dukungan kepada Yohanes menghadapi 
pergumulannya. Puncak cerita E ada pada adegan ini, ceritakanlah secara tertenun penerapan kelas 
Remaja pada bagian ini, yaitu Yesus terus memberi dukungan dan semangat kepada Yohanes. 

5. Tutup cerita dengan membaca Alkitab:   Yohanes 3:30-36 (Kelas Besar) Lukas 7: 8-23 (Kelas Remaja). 


