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D i a A ka n D i s eb u t "O r a n g N aza r et" 
(M at i u s 2:1 9-23)

Mimbar REC, 23 Desember 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Seandainya kita bisa memilih sebutan untuk diri sendiri, se-
butan seperti apa yang akan kita kenakan pada diri kita? 

Sebutan yang positif atau negatif? Yang menunjukkan ke-
besaran atau kehinaan?
 Dunia menawarkan sebuah semangat jaman yang menga-
gungkan kehebatan. Gelar. Prestasi. Jabatan. Banyak orang 
berlomba untuk menjadi yang terkenal dan terdepan.
 Natal membawa semangat yang berbeda. Yang ditekank-
an bukan kehebatan orang, melainkan realisasi rencana Tu-
han. Mengikuti rencana-Nya jauh lebih bermakna daripada 
mengejar nama. Bahkan demi rencana-Nya kita kadangkala 
harus kehilangan nama.
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 Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia rela dianggap 
hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Dia diang-
gap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. 

Hidup sesuai rencana Allah
 Apa yang kita temukan dalam teks hari ini dalam taraf 
tertentu sebenarnya merupakan pengulangan teologis dari 
teks-teks sebelumnya. Ada banyak kemiripan pola dalam 
perikop-perikop di Matius 1-2. Semuanya mengarah pada satu 
kesimpulan: kehidupan Yesus Kristus sejak awal sudah meng-
genapi rencana Allah bagi orang berdosa. Baik kehamilan Ma-
ria, ibu-Nya (1:18-25), kelahiran-Nya di Betlehem (2:1-12), 
pelarian-Nya ke Mesir (2:14-15) maupun konsekuensi dari 
pelarian itu (2:16-18) semuanya merupakan penggenapan dari 
rencana Allah.
 Poin teologis yang sama dapat ditemukan di 2:19-23. Ma-
tius juga menggunakan cara-cara yang sama untuk mengung-
kapkan poin tersebut. 
Pertama, pimpinan ilahi yang spesifik (ayat 19, 22). Kisah-kisah 
Natal dalam Alkitab diwarnai dengan intervensi ilahi melalui 
para malaikat. Begitu pula yang kita temukan dalam teks ini. 
Allah berbicara kepada Yusuf dalam sebuah mimpi melalui ma-
laikat Tuhan (2:19). Walaupun kata “malaikat” tidak muncul di 
ayat 22, tetapi kita dapat menebak dengan aman bahwa mim-
pi di ayat ini juga melibatkan malaikat (bdk. 1:20; 2:12-13).
 Melalui pimpinan secara supranatural ini Allah ingin me-
mastikan bahwa rencana akan digenapi dengan sempurna. Ti-
dak ada yang dapat menggagalkan atau membelokkan ren-
cana-Nya. Kesalehan Yusuf yang ingin menceraikan Maria 
dibatalkan (1:19-20). Kelicikan Herodes dibongkar (2:12). 
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Upaya pembunuhan terhadap bayi Yesus dibengkokkan (2:13-
15). Kini masa kecil Yesus Kristus – di mana Dia akan meng-
habiskan masa kecil dan remaja-Nya – juga diarahkan sede-
mikian rupa oleh Allah melalui malaikat (2:19-23).
 Dalam kasus-kasus yang spesifik Allah memang kadangka-
la melakukan intervensi secara supranatural. Semua dilakukan 
untuk memastikan bahwa rencana-Nya akan dimengerti dan 
dieksekusi. Walaupun ini bukan cara kerja Allah yang umum 
dalam kehidupan kita, tetapi Dia bisa dan akan melakukan hal 
itu jika dipandang perlu. Di satu sisi, kita perlu membuka diri 
jika hal itu terjadi. Di sisi lain, kita harus berhati-hati dalam 
menguji suatu “pimpinan ilahi”. Iblis atau suara hati kita sendi-
ri bisa menipu dan membawa kita semakin menjauhi rencana 
Allah. 
 Kedua, penggenapan nubuat Perjanjian Lama (ayat 23). 
Petunjuk tentang penggenapan kitab suci dalam teks ini sebe-
narnya cukup beragam. Yang paling eksplisit memang pemu-
nculan formula pengutipan: “Hal itu terjadi supaya genaplah” 
(2:23). Frasa ini muncul beberapa kali dalam Injil Matius (bdk. 
1:22; 2:15). Apa yang Allah sudah nyatakan secara gamblang 
melalui para nabi pasti akan Dia genapi. Dia tidak pernah ber-
dusta. Dia tidak pernah lupa.
 Petunjuk lain adalah melalui tipologi Musa – Yesus. Mak-
sudnya, apa yang terjadi pada Musa sangat mirip dengan apa 
yang terjadi dengan Yesus. Dengan demikian Yesus ditampil-
kan sebagai “Musa yang baru”. Misalnya, kedua tokoh ini sa-
ma-sama terancam pembunuhan oleh penguasa (Musa oleh 
Firaun, Yesus oleh Herodes). Penyelamatan mereka dari ke-
matian sama-sama melibatkan Mesir (Musa dibawa ke istana 
Firaun, Yesus dilarikan ke Mesir). Keduanya sama-sama sem-
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pat menjadi orang asing (Musa di Mesir dan Midian, Yesus di 
Mesir). Keduanya juga sama-sama dipanggil oleh Allah untuk 
kembali sesudah penguasa yang ingin membunuh mereka tel-
ah mati (Kel. 4:19 ““Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang 
yang ingin mencabut nyawamu telah mati.”; Mat. 2:20 “Ba-
ngunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah 
ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh Anak 
itu, sudah mati”).
 Studi tipologi menunjukkan bahwa Allah kreatif, setia, dan 
konsisten. Kreatif, karena Dia menggunakan benda, orang, 
atau peristiwa tertentu di Perjanjian Lama sebagai simbol atau 
petunjuk ke masa depan. Setia, karena apa yang Dia sudah 
siratkan melalui tipologi pasti akan digenapi. Konsisten, kare-
na menunjukkan bahwa Allah yang dulu bekerja dalam suatu 
peristiwa adalah Allah yang sama yang bekerja di kemudian 
hari.

Pimpinan ilahi dan akal budi Kristiani
 Jika kita hanya membaca teks hari ini secara sekilas, kita 
mungkin akan mendapatkan kesan yang keliru. Kita mungkin 
akan berpikir bahwa memahami dan mengikuti rencana Al-
lah merupakan hal yang mudah. Kesan seperti ini jelas keli-
ru. Memahami dan mengikuti rencana Allah membutuhkan 
proses yang tidak gampang dan seringkali membingungkan. 
Sebagai contoh, para majus sempat bingung karena tidak lagi 
melihat bintang Natal, karena itu mereka terpaksa menanya-
kan ke Herodes (2:2, 9). 
Ketika pimpinan Allah tidak terlalu jelas, kita harus mengop-
timalkan akal budi kita. Allah juga bekerja melalui pikiran kita. 
Roma 12:2 bahkan mengajarkan bahwa pembaruan akal budi 
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merupakan cara untuk memahami kehendak Allah. Jadi, tidak 
ada pertentangan antara pimpinan Tuhan dan pikiran manu-
sia, selama pikiran itu dibarui terus-menerus oleh Roh Kudus.
Itulah yang dilakukan oleh Yusuf di 2:19-23. Malaikat Tuhan 
hanya memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah Isra-
el (ayat 19). Sebutan “tanah Israel” bisa merujuk pada tem-
pat manapun di propinsi Galilea maupun Yudea. Yusuf sendiri 
pada awalnya langsung memikirkan Yudea. Dia mungkin ingin 
kembali ke Betlehem. Rencana ini terpaksa diubah, sebab Yu-
suf mendengar bahwa Arkhelaus, salah seorang anak Herodes 
Agung, telah diangkat menjadi raja di Yudea. Menurut catatan 
Falvius Josephus, penulis sejarah Yahudi di abad ke-1 Masehi, 
ada sekitar 3000 pengunjung Hari Raya Paskah yang dib-
unuh oleh Arkhelaus pada masa awal pemerintahannya. Ke-
melut politik dan kebengisan Arkhelaus sudah cukup menjadi 
alasan bagi Yusuf untuk membatalkan tujuan perjalanannya ke 
propinsi Yudea. Ini adalah pemikiran yang bijaksana. Pimpinan 
Allah tidak mengabaikan akal budi. Roma 12:2 bahkan men-
gajarkan: “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 
tetapi berubahlah oleh pembaharuan (akal) budimu, sehingga 
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang 
baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna”.
Penalaran Yusuf hanya cukup untuk membatalkan tujuan awal. 
Namun, dia tidak tahu ke mana kakinya harus melangkah. Pada 
saat seperti inilah Allah memberikan petunjuk lain yang leb-
ih spesifik (2:22-23a). Dia memerintahkan Yusuf untuk pergi 
ke propinsi Galilea (2:22). Persoalannya, ada banyak kota di 
propinsi ini. Kota mana yang harus dituju?
Yusuf pun memutuskan untuk tinggal di Nazaret. Apakah 
keputusan ini sembarangan? Tidak juga. Dia dan Maria pernah 
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tinggal di sana (Luk. 1:26; 2:4). Wajar kalau akhirnya mereka 
kembali ke sana pula. Ternyata, dalam kedaulatan ilahi, kepu-
tusan ini justru merealisasikan sebuah rencana Allah. Mesias 
memang akan disebut “orang Nazaret”.
Banyak penafsir sudah mengusulkan teks-teks tertentu da-
lam Perjanjian Lama sebagai nubuat di balik penggenapan ini. 
Ada yang mengusulkan Yesaya 11:1 (“Suatu tunas akan keluar 
dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya 
akan berbuah”), karena kata Yunani Nazōraios memiliki ke-
miripan bunyi dengan kata Ibrani nēşer yang berarti “taruk”. 
Ada pula yang mengaitkan nazōraios dengan nāzîr (Hak. 13:5, 
7; 16:17). Masih ada beragam teori lain untuk menjelaskan 
“orang Nazaret”. 
Di antara semua opsi yang ada, kita sebaiknya tidak mengaitkan 
penggenapan ini dengan teks tertentu dalam Perjanjian Lama. 
Kata “Nazaret” tidak pernah muncul sama sekali dalam Per-
janjian Lama, apalagi frasa panjang “Dia akan disebut orang: 
‘Orang Nazaret’”. Matius sendiri secara jelas smenggunakan 
bentuk jamak “para nabi” di 2:23 (dia tōn prophētōn). Dia 
tidak sedang memikirkan nabi tertentu. Dia juga menambah-
kan kata sambung hoti (“bahwa”), yang menyirtakan bahwa 
bagian itu bukanlah sebuah kutipan langsung. Matius sedang 
merangkum sebuah ide mesianis yang berasal dari tulisan be-
berapa nabi. Ide itu berkaitan dengan sebutan “orang Naza-
ret”.
Sebutan ini sebaiknya dihubungkan dengan kehinaan kota 
Nazaret. Kota ini terletak di propinsi Galilea. Pendudukn-
ya pada waktu itu tidak lebih dari 500 jiwa. Letaknya di area 
pegunungan Galilea dan dikelilingi oleh kota-kota bergaya 
Yunani. Kota ini tidak terpandang sama sekali, bahkan dipan-
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dang agak negatif. Sebagai contoh, Natanael sempat berkata: 
“Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?” (Yoh. 
1:46). 
Sama seperti kota Nazaret, demikian pula dengan Mesias. Be-
berapa nabi menubuatkan bahwa Mesias akan terlihat hina dan 
tidak dianggap oleh orang lain, bahkan ditolak dan dibunuh. 
Zakaria berbicara tentang Mesias sebagai gembala yang tidak 
diterima oleh domba-dombanya sendiri (11:4-14), bahkan di-
tikam oleh penduduk Yerusalem (12:10) maupun pedang Al-
lah (13:7). Yesaya menubuatkan kedatangan seorang Mesias 
yang menderita (52:13-53:12). Dia akan ditolah dan dihina 
banyak orang.
Jadi, memahami dan mengikuti rencana Allah memang tidak 
mudah. Ini membutuhkan pergumulan intelektual. Kadang-
kala bahkan memerlukan intervensi ilahi secara spesifik. Keti-
ka rencana itu sudah diketahui, prosesnya masih tidak mudah. 
Rencana Allah kadangkala membawa kita pada kehinaan un-
tuk sementara waktu. Siapkan kita ditolak oleh banyak orang 
demi penggenapan rencana Allah dalam hidup kita? Soli Deo 
Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk ibadah Natal 25 Desember 2018. Kiranya 
berkat Natal boleh dinikmati setiap jemaat dan belajar meli-
hat Kasih Tuhan. Kiranya setiap acara berjalan dengan lancar 
supaya jemaat beribadah dengan  khitmat.

2. Berdoa untuk program gereja dan komisi sepanjang tahun 
2019. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai untuk membawa 
pertumbuhan rohani jemaat dan pertumbuhan kwantitas je-
maat.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 5:
Apa yang terutama diajarkan oleh Kitab-kitab Suci? 

Jawaban 
Alkitab terutama mengajarkan dua hal, yaitu apa yang seha-
rusnya manusia percayai tentang Allah, dan apa tugas kewa-
jiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia. 
a. 2Ti 1:13. 
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Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan gereja bagi 
kaum muda adalah menolong mereka tertawa. Gereja dan 

keluarga kita dapat menjadi tempat yang menyenangkan jika 
kita sendiri mempelajari rahasia sukacita itu.  
–Rev. John Yates

MARIA YANG BERSUKACITA
 Pada zaman kelahiran Yesus, para ibu Yahudi umumnya 
berharap putra mereka akan menjadi Mesias. Maka bayang-
kan, betapa sukacitanya Maria ketika ia mendengar kabar baik 
bahwa putranya benar-benar Mesias: 
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Al-

bersukacitalah
Meraih Sukacita Tuhan Melalui

Tanggung Jawab Membesarkan Anak
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lah, ]uruselamatku… Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala 
keturunan akan menyebut aku berbahagia…” (Luk 1:46-49) 
 Mengandung dan melahirkan Yesus jelas mendatangkan 
sukacita yang besar bagi Maria, meskipun ada peringatan yang 
diberikan kepadanya (Luk 2:34-35). Sukacita itu terus ber-
lanjut bertahun-tahun dan meluap kembali saat Maria sedang 
membantu jalannya pesta pernikahan, ketika tiba-tiba tuan 
rumah kehabisan anggur (Yoh 2:1-11). 
Maria tidak resah; ia hanya berjalan ke arah anaknya dan ber-
kata, “Mereka kehabisan anggur.” 
Awalnya Yesus tampak enggan. Dia mengingatkan Maria, 
“Saat-Ku belum tiba.” Namun, Maria memiliki optimisme 
seorang ibu. Ia memerintahkan para pelayan, “Apa yang dika-
takan-Nya kepadamu, lakukanlah!” 
Yesus menyelesaikan masalah ini.
Maria melahirkan seorang Juruselamat bagi semua orang yang 
mau percaya, dan tiga dekade kemudian ia mengalami pender-
itaan yang hebat saat menyaksikan sendiri paku-paku ditan-
capkan ke tubuh anaknya, melihat darah dan air yang keluar 
ketika tombak dihujamkan ke lambung anaknya. Masa-masa 
penderitaan terbentang di depan, tetapi di sini, di pernikahan 
di Kana, Maria dapat memandang puas dan bangga sebagai 
seorang ibu ketika anaknya “berhasil mengatasi masalah yang 
ada.” 
 
PARA PENDOSA PENUH KASIH DAN SUKACITA 
 Sebagian besar orangtua memiliki cara pendekatan kepa-
da anak-anak mereka melalui dua macam doa. Doa pertama 
biasanya, “Ya Tuhan, tolong lindungilah mereka”; doa berikut-
nya, “Ya Tuhan, tolong ubahlah mereka.” 
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 Benarkah doa-doa demikian? 
 Doa seperti itu tidak salah, tetapi saya menemukan suk-
acita yang lebih besar dalam pengasuhan anak pada jenis doa 
yang ketiga, “Ya Tuhan, terima kasih atas jalan yang Engkau 
siapkan dalam kehidupan putriku. Terima kasih atas cara-Mu 
menguduskan putraku. Terima kasih atas sukacita yang kura-
sakan dalam kehidupan bersama anak-anakku. Terima kasih 
atas kehormatan yang Engkau berikan sehingga aku dapat 
menghabiskan hidupku bersama mereka.” 
Saya berpikir: Jika seseorang mewawancarai anak-anak kami 
dan bertanya, “Apakah orangtua kalian sangat bersukacita 
mengasihi kalian?” Mereka akan menjawab apa?
 Kasih sejati mendatangkan sukacita sejati. 
 Tuhan memerintahkan kita untuk berkorban bagi anak-
anak kita dan kita melakukannya. Tuhan memerintahkan kita 
untuk mendisiplin diri kita sendiri demi kebaikan keturunan 
kita, dan kita menaati perintah-Nya itu. Namun, betapa ber-
bahagianya kita ketika Tuhan juga mengatakan bahwa kita ha-
rus bergembira karena anak-anak kita. Alangkah berharganya 
perintah itu! 
 Berikut ini merupakan sebuah pemikiran yang menantang: 
Jika anak-anak kita berpikir bahwa mereka lebih merupakan 
beban bagi kita dan bukan membuat kita bersyukur atas mer-
eka, hal ini kemungkinan karena mereka dibesarkan oleh seo-
rang Farisi. Mereka juga dapat menantang kecenderungan kita 
untuk melakukan apa yang Soren Kierkegaard sebut sebagai 
“keseriusan yang bodoh”.

KESERIUSAN YANG BODOH
 Saya pernah menghadiri suatu pertemuan orang-orang 
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kristiani. Suasana dalam pertemuan itu kian lama kian menja-
di sangat tegang. Kemudian, seseorang mengatakan sesuatu 
yang lucu, dan kami semua mulai tertawa. Namun, seorang 
wanita yang terlalu rohani berhenti tertawa dan berkata den-
gan suara keras, “Saya ikat roh tawa di sini.” Tampak jelas bah-
wa orang kristiani ini menganggap tawa sebagai tangan kanan 
Iblis. 

Elton Trueblood menulis: 
Kekristenan yang gagal mengekspresikan kekristenannya 
dalam kegembiraan jelas merupakan kekristenan yang pal-
su. Orang kristiani bersukacita bukan karena ia buta terh-
adap ketidakadilan dan penderitaan, tetapi karena ia yakin 
bahwa semua itu, di bawah terang kedaulatan Tuhan, bukan 
sesuatu yang mutlak… Meskipun orang kristiani bisa sedih, 
dan kerapkali bingung, ia tidak pernah sepenuhnya khawa-
tir. Humor orang kristiani yang sudah umum dikenal bu-
kanlah cara untuk mengingkari penderitaan yang diwarnai 
air mata, melainkan cara untuk menegaskan sesuatu yang 
lebih dalam daripada tangisan.

 Dengan kata lain, melakukan keseriusan yang bodoh ada-
lah tanda telah melakukan kealpaan yang bodoh. Kita berfokus 
pada pergumulan dan permasalahan yang bersifat sementara, 
tetapi berisiko mengabaikan berkat-berkat kekal. Bahkan bila 
saya jatuh ke dalam pencobaan, setelah bertobat saya dapat 
menemukan sukacita besar karena mengetahui bahwa Tuhan 
tidak memperlakukan saya sesuai kadar dosa saya. Dari awal 
hingga akhir, Injil adalah kabar baik yang menghadirkan suk-
acita. 
 Faktanya, melakukan keseriusan yang bodoh adalah tan-
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da ketidaktaatan. Perjanjian Baru memerintahkan kita (tidak 
kurang dari 70 kali) untuk bersukacita! Orang-orang kristiani 
yang tidak bersukacita telah kehilangan kabar baik dari Injil, 
yakni bahwa Tuhan menciptakan, mengasihi, menebus dari se-
gala dosa kita, dan mempersiapkan tempat yang sangat mulia 
bagi kita untuk kita nikmati di sepanjang kekekalan.
Anak-anak dapat membantu membangkitkan kecend-
erungan untuk bersukacita yang dianugerahkan oleh Tu-
han ini. Terutama di masa-masa sulit kehidupan, anak-anak 
dapat menjadi sumber penghiburan yang sangat besar.   
 
SETETES OBAT PENGUAT
BAGI HATI YANG TERCABIK 
 Pada waktu Allison lahir, saya sedang mengalami masa-ma-
sa yang sulit. Saya bekerja di perusahaan alat publik yang bisa 
membaca meteran listrik, sambil berusaha menyelesaikan 
tesis untuk jenjang magister saya di Regent College. Saya 
merasa iri melihat seorang teman sekelas yang tidak hanya 
dapat mengikuti kuliah penuh waktu untuk menyelesaikan 
gelar magisternya, tetapi juga telah mendaftar untuk pro-
gram Ph.D, yang sangat ingin saya lakukan. Dr. J.I. Packer 
menawarkan diri untuk menulis surat agar saya dapat masuk 
ke Cambridge University, tetapi dengan kelahiran bayi terse-
but, kondisi keuangan tidak mengizinkan saya untuk melaku-
kan studi penuh waktu di Inggris.
 Sepulang dari kerja, ingin rasanya saya menangis – semuan-
ya seperti berjalan di luar rencana – dan suatu terang dalam 
hidup saya adalah ketika saya harus menggendong Allison 
yang waktu itu berusia enam bulan. Waktu itu saya berdoa, 
“Ya Tuhan, saya tidak layak mendapatkan bayi secantik ini.” 
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Allison tampak terlalu indah bagi saya, dan sepertinya Tuhan 
telah mengirim Ally ke alamat yang salah. 
 Allison adalah sukacita saya di akhir setiap hari. Tolong, jan-
gan salah paham. Saya tidak menyamakan kecantikan dengan 
nilai. Namun, ada sesuatu pada diri Ally yang sepertinya tidak 
berasal dari dunia ini. Memeluknya membuat kekecewaan 
saya yang menumpuk itu lenyap, dan sukacita melimpah saat 
memeluknya membantu saya untuk terus bertahan di dalam 
situasi yang kadangkala terasa tak tertahankan.

Ringkasan Bab 5
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Saya sudah beriman,
tapi mengapa tidak mendapat?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pertanyaan ini telah menjadi pergumulan banyak orang. 
Mereka sudah beriman kepada Allah dalam doa mere-

ka. Mereka bahkan bukan hanya meyakini bahwa Tuhan bisa, 
tetapi Tuhan akan dan pasti mengabulkan doa mereka. Bu-
kankah Allah seharusnya memberikan apa yang mereka do-
akan? Mengapa terjadi sebaliknya? Apa yang salah?
 Untuk memahami persoalan ini kita perlu mengetahui 
asumsi-asumsi di baliknya. Sebagian orang Kristen memiliki 
pemikiran yang keliru tentang iman dan kuasa Allah. Mere-
ka beranggapan bahwa iman bisa menggerakkan Allah untuk 
melakukan apapun. Beberapa bahkan dengan lantang berka-
ta: “Jika kita memiliki iman, Allah tidak memiliki pilihan”.
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 Pemikiran teologis di atas jelas menyimpang. Alkitab me-
mang menegaskan pentingnya iman dalam doa. Tanpa iman, 
seseorang tidak akan mendapat apa-apa dari Allah (Yak. 1:6-
8). Sebaliknya, siapa saja yang berdoa dengan iman akan 
mendapatkan jawaban (Mat. 21:22). Murid-murid pun sering 
ditegur oleh Tuhan Yesus karena tidak memiliki iman (Mat. 
8:26). Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa kita sudah 
mendapatkannya (Mrk. 11:24).
 Walaupun demikian, teks-teks di atas tidak boleh dipaha-
mi secara sempit dan selektif. Alkitab yang sama juga menga-
jarkan bahwa jawaban doa bukan hanya ditentukan oleh iman. 
Ada aspek-aspek lain yang perlu dipikirkan dan diperhitung-
kan. 
 Pertama, rencana Allah yang lebih baik. Ibrani 11 memapar-
kan begitu banyak pahlawan iman. Menariknya, hampir semua 
tokoh ini memiliki pengalaman yang sama: mereka belum me-
nikmati semua yang dijanjikan oleh Allah. Habel dibunuh oleh 
Kain. Abraham mati pada saat keturunannya masih bisa di-
hitung dengan jari. Begitu pula dengan tokoh-tokoh lain. Bah-
kan mulai ayat 35 kita menemukan tokoh-tokoh yang mati 
karena iman mereka. Ibrani 11:39 secara eksplisit mencatat: 
“Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan 
itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka 
suatu kesaksian yang baik”. Mengapa ini bisa terjadi? Karena 
Allah sudah menyediakan yang lebih baik bagi mereka (11:35b, 
40). 
Contoh lain adalah Paulus yang memohon agar duri dalam 
dagingnya diangkat oleh Allah (2Kor. 12:7-10). Apa yang di-
doakan tidak berdosa. Dia juga pasti berdoa dengan iman (bdk. 
12:12). Kenyataannya, Allah tidak mengabulkan apa yang di-
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doakan. Di mata Allah, kelemahan itu justru baik bagi Pau-
lus supaya dia belajar rendah hati dan bergantung pada kasih 
karunia Allah. Jadi, walaupun kita mengimani sesuatu, kita 
belum tentu mendapatkannya, karena hal itu bukan rencana 
Tuhan yang terbaik.
 Kedua, permintaan kita yang tidak baik. Alkitab mengajar-
kan bahwa tidak semua orang memiliki permohonan doa yang 
benar. Yakobus mencatat tentang sebagian orang yang ber-
doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka (4:3). Rasul 
Yohanes dan Yakobus pernah meminta sesuatu yang mereka 
sendiri tidak pahami (Mat. 20:21-23). Jika yang kita minta 
ternyata tidak baik untuk kita, bagaimana Allah akan meng-
abulkannya, sedangkan Dia hanya bisa memberikan yang baik 
dan sempurna saja (Yak. 1:17)?
 Ketiga, waktu Allah yang belum genap. Salah satu hal 
menarik yang dicatat dalam Alkitab adalah doa yang dipanjat-
kan oleh orang-orang kudus yang sudah berada di sorga (Why. 
6:9-11). Mereka dalam keadaan tanpa dosa. Mereka juga pasti 
beriman kepada Allah secara lebih baik, karena mereka sudah 
melihat Allah muka dengan muka. Apa yang didoakan juga se-
suatu yang baik, yaitu meminta Allah menunjukkan keadilan-
Nya. Jawaban Tuhan? Mereka perlu menunggu beberapa saat 
lagi. Semua akan terjadi sesuai dengan rencana Allah, bukan 
sesuai dengan iman mereka. Ada waktu untuk segala sesuatu. 
Dan Allah yang memegang kendali atas itu. Soli Deo Gloria.
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Saya tidak melihat adanya bukti sama sekali bahwa me-
kanisme ini mampu menghasilkan semacam kompleksitas 

biologis yang kita lihat di dalam dunia sekarang ini yang beras-
al dari organisme bersel tunggal. Sebenarnya, buktinya secara 
positif melawannya. Satu hal, prosesnya terlalu lambat. Dalam 
bukunya The Antrhopic Cosmological Principle, Barrow dan 
Tipler mendaftarkan sepuluh tingkat dalam evolusi manusia—
perkembangan respirasi aerobik, perkembangan rangka bagian 
dalam, perkembangan mata, misalnya—di mana setiap  ting-
katan tersebut begitu tidak mungkin. Sebelum masing-mas-
ing tingkatan itu selesai, matahari akan berhenti lebih dahulu 

APAKAH TEORI EVOLUSI NEO-DARWINIAN
ITU BENAR?
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menjadi bintang utama dan membakar bumi! Mereka meny-
impulkan, “Telah berkembang sebuah konsensus umum di an-
tara para evolusionis bahwa evolusi kehidupan tingkat tinggi 
(intelligent life) begitu mungkin terjadi. Hal ini tidak mungkin 
terjadi pada planet lain manapun dalam seluruh alam semesta 
yang kelihatan.” Jika ini benar, mengapa berpikir bahwa ke-
hidupan tingkat tinggi berevolusi secara kebetulan di planet 
ini?
 Masalah kedua dengan mutasi genetik dan seleksi alam 
adalah bahwa mereka tidak dapat menjelaskan asal-usul dari 
sistem-sistem kompleks yang begitu rumit. Inilah poin utama 
dari buku Michael Behe Darwin’s Black Box. Behe, yang ada-
lah ahli mikrobiologi di Lehigh University, menunjukkan bah-
wa sistem-sistem tertentu di dalam sel, seperti mekanisme 
penggumpalan darah atau struktur seperti rambut yang dise-
but silia merupakan hal yang begitu kompleks. Ini semua mer-
upakan mesin mikroskopik yang tidak dapat berfungsi sama 
sekali kecuali semua bagian-bagiannya lengkap dan berjalan 
dengan baik. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat berevolu-
si sedikit demi sedikit. Dengan mensurvei beribu-ribu artikel 
ilmiah tentang sistem-sistem tersebut, Behe menemukan 
bahwa tak satupun telah ditulis mengenai bagaimana sistem 
kompleks yang begitu rumit tersebut dapat berevolusi oleh 
mutasi acak dan seleksi alam. Tidak ada pengertian ilmiah apa 
pun mengenai bagaimana sistem-sistem ini muncul; berke-
nan dengan hal ini, Darwinisme benar-benar tidak memiliki 
kekuatan penjelasan apa pun.
 Kesimpulannya, absennya komitmen metodologis terhadap 
naturalisme, tidak ada bukti-bukti meyakinkan yang muncul 
untuk teori neo-Darwinian. Di sisi lain, kelihatannya ada buk-
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ti-bukti yang cukup persuasif bahwa pandangan neo-Darwin-
ian bukanlah segala-galanya. Sekali lagi, Alkitab tidak memberi 
tahu kita bagaimana Allah menciptakan organisme kompleks 
biologis lebih daripada apa yang Alkitab katakan tentang 
bagaimana Ia menciptakan kehidupan. (Penjelasan dari pen-
ciptaan pria dan wanita dalam Kejadian 2 sangatlah simbolik, 
karena Allah, yang tidak memiliki paru-paru atau mulut, ti-
dak secara literal meniupkan nafas ke dalam hidung Adam.) Ia 
dapat menciptakan ex nihilo (dari tidak ada apa-apa), atau Ia 
dapat menggunakan organisme yang lebih rendah sebagai ba-
han mentah penciptaan bentuk yang lebih tinggi melalui pe-
rubahan –perubahan sistemik yang begitu tidak mungkin bagi 
pandangan naturalistik. Orang Kristen terbuka untuk mengi-
kuti bukti ke mana bukti tersebut mengarah. Tetapi apa yang 
diperlihatkan oleh bukti mengindikasikan bahwa keberadaan 
kompleksitas biologis memerlukan rancangan yang luar biasa 
seperti yang digambarkan Alkitab.                                                   
                          
Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Simeon = berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan art-
inya ‘mendengar’ (bdg.  Kej. 29:33)
Lewi =  berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan artinya 
‘menempel’  (bdg.  Kej. 29:34)
Yehuda = berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan artin-
ya ‘memuji ‘ (bdg.  Kej. 29:35)
Gad (dari Zilpa) = berasal dari akar kata yang jika diterjemah-
kan artinya ‘keuntungan‘ (bdg.  Kej. 30:10-11 )
Asyer (dari Zilpa) = berasal dari akar kata yang jika diterjemah-
kan artinya ‘berbahagia‘ (bdg.  Kej. 30:12-13 )

FAVORITISME DI ANTARA
KELUARGA BAPA LELUHUR
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Isakhar = berasal dari 2 akar kata yang jika diterjemahkan art-
inya ‘laki-laki upah/hadiah ‘  (bdg.  Kej. 30:17-18)
Zebulon  = berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan art-
inya ‘tinggal untuk ditinggikan ‘  (bdg.  Kej. 30:19-20)
 Dari pihak Rahel sendiri, ketika dia tahu bahwa ia tidak 
dapat memberikan anak laki-laki buat Yakub, maka ia meng-
adopsi ide nenek mertuanya, Sara, dengan memberikan bu-
daknya pada Yakub agar kelak memberikan anak yang akan 
menjadi anaknya. Bilha, budak Rahel memberikan 2 anak la-
ki-laki kepada Yakub. Rahel memberikan nama anak-anakn-
ya yang lahir melalui Bilha dengan nama yang mengandung 
sindiran dan persaingan terhadap kakaknya yang memberikan 
lebih banyak anak laki-laki pada Yakub:
Dan = berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan artinya 
‘membenarkan ‘(bdg.  Kej. 30:5-6)
Naftali = berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan artin-
ya ‘bertarung’ (bdg.  Kej. 30:7-8)
Puncak dari persaingan Lea-Rahel dalam memberi nama anak-
anak lelaki mereka terjadi ketika Tuhan memberikan belas 
kasihan kepada Rahel dengan membuka kandungannya dan 
Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yu-
suf yang berasal dari akar kata yang jika diterjemahkan artinya 
‘menambah’ (bdg. Kej. 30:23-24).

Favoritisme atas Anak
 Perseteruan yang terjadi antara Lea dan Rahel berimbas 
pada anak-anak mereka. Setidaknya anak-anak Yakub terbagi 
menjadi 2 kubu, yaitu kubu anak-anak Lea dan kubu anak-anak 
Rahel. Berbeda dengan kisah keluarga Abraham dan Ishak, Al-
kitab tidak menyatakan secara langsung siapakah keturunan 
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Yakub yang berhak atas hak kesulungannya. Dari kronologi 
kelahirannya, seharusnya Ruben, anak Lea, yang berhak atas 
hak kesulungan. Namun dari Kejadian 49 dan 1 Taw 5:1-2 jelas 
dinyatakan bahwa hak kesulungan tidak lagi di tangan Ruben, 
melainkan di tangan Yusuf.  
 Namun persoalan utamanya bukan berpusat pada siapa-
kah pemegang hak kesulungan itu, tetapi favoritisme Yakub 
yang berlebihan terhadap Yusuf, anak sulung Rahel, istri yang 
sangat dicintai Yakub. Hal ini sangat nampak dalam Kej. 37:3 
dengan dibuatkannya jubah yang  indah untuk Yusuf. Favorit-
isme Yakub atas Yusuf ini begitu nampak sehingga anak-anak 
Yakub yang lain dapat merasakan dan melihat perlakuan khu-
sus itu. Bahkan ada yang mengatakan ketika Dina, anak per-
empuan Yakub dan Lea, diperkosa oleh Sikhem (Kej. 34), LAI 
menyatakan ‘Yakub mendiamkan soal itu’ (Kej. 34:5). Hal itu 
mungkin terjadi karena Dina adalah anak Lea, bukan Rahel. 
Dalam bahasa Ibraninya istilah yang dipakai adalah hekher-
ish, artinya inertness atau neglect (2 Sam 19:11; Hab. 1:13; 
Est 4:14) dan untuk konteks ini Yakub tidak berbicara mau-
pun bertindak sama sekali terhadap perkosaan yang dilakukan 
Sikhem pada anak perempuannya

Akibat Favoritisme atas Anak
 Kejadian 37 memberikan gambaran jelas akibat favoritisme 
yang dilakukan Yakub atas Yusuf. 
Yusuf sendiri terlihat ‘menikmati’ favoritisme ayahnya terha-
dap dirinya. Sebagai seorang anak, kasih sayang ayahnya yang 
berlebihan berakibat buruk untuk pertumbuhan sosialnya. Dia 
suka melaporkan kepada ayahnya  kejahatan yang dilakukan 
saudara-saudaranya tanpa berpikir bahwa hal itu justru sema-
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kin memperdalam jurang antara dia dan saudara-saudaranya 
(walaupun tidak ada yang salah dengan apa yang Yusuf laku-
kan, malahan hal itu baik). Dan puncaknya terjadi ketika Yu-
suf bercerita kepada saudara-saudaranya tentang 2 mimpinya 
yang pada intinya menyatakan bahwa dia adalah raja sedang-
kan saudara-saudaranya yang lain akan datang menyembah 
dia. 

Bersambung…….
NK_P



28

MISSION
BAB VI: Pembebasan Umat Allah

E-MAGZ
23 Des 2018

(Lanjutan tgl 16 Desember 2018)

Kita dapat melihat pentingnya hal ini dalam hukum Taurat yang 
begitu sering dihubungkan dengan keyataan ini dan dalam 

refrain pujian. Mereka dapat bernyanyi “Aku tahu, bahwa TU-
HAN akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas” ( 
Maz. 140:13), karena Allah telah membebaskan umat-Nya dari 
perbudakan. 
 Kedua, unsur baru ditambahkan: jeritan bangsa itu (Kel. :23). 
Allah sekarang telah menciptakan suatu bangsa yang dapat 
memohon kepada-Nya dan menjerit di dalam penderitaan mer-
eka. Jeritan ini semakin penting di dalam sejarah hubungan Al-
lah dan umat-Nya. Israel menjerit kepada Allah sebagai bangsa 
di dalam Mazmur ratapan. Yesus Kristus yang dipaku di kayu 

bab Vi : pembebasan umat allah
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salib juga meneruskan jeritan ini  (Maz. 22) dan menyuarakan-
nya untuk umat-Nya. Semua ini menandakan bahwa hubungan 
yang dimaksudkan Allah untuk dikembangkan dengan umat-
Nya adalah merupakan sebuah hubungan pribadi yang seja-
ti. Oleh karena itu, umat-Nya diperbolehkan mengungkapkan 
kesedihan dan penderitaannya selaku manusia. Tentunya bang-
sa Israel akan mengenal Allah dengan tepat dalam sejarah dialog 
antara Allah dengan umat-Nya melalui jeritan-jeritan mereka 
dan jawaban Allah. Hubungan Allah dengan umat-Nya terlihat 
lebih dekat saat Allah menyebut Israel sebagai anak sulung-Nya 
kepada siapa Ia bertindak sebagai seorang Bapa (Kel. 4:22-23).
 Ketiga, Allah mendengar jeritan umat-Nya, karena Ia meng-
ingat janji-Nya kepada para leluhur (Kel. 2:24; 3:6; 6:8). Doron-
gan bagi tindakan Allah atas umat-Nya ini merupakan kelanju-
tan dari janji-Nya kepada Abraham. Jaminan pribadi yang Allah 
berikan kepada dunia dan yang kemudian diulang kepada Abra-
ham dan sekarang mulai menampakkan buahnya. Sebagaimana 
firman Allah, akan terlaksana alasan untuk apa firman itu diber-
itakan.

Allah memanggil seorang pemimpin
 Dengan nama dan latar belakang Mesir, Musa dipersiapkan 
secara unik oleh Allah untuk menghadapi penguasa Mesir. Row-
ley, menyebut Musa sebagai misionaris pertama dalam Perjan-
jian Lama, karena Allah telah mengirim dia bukan hanya untuk 
membebaskan Israel, tetapi juga untuk memimpin mereka dalam 
penyembahan sejati kepada Allah. Rowley lebih lanjut menga-
takan bahwa sebagian misi Musa diungkapkan dalam kemarahan 
yang ia rasakan terhadap ketidakadilan yang dialami bangsan-
ya (Kel. 2:11-12), yang seperti dalam kasus Amos, dengan jelas 
mengungkapkan kemarahan Allah sendiri. Apakah Musa dapat 
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disebut seorang misionaris? Tidak jelas. Namun yang pasti, ia 
memulai jabatan nabi, setelah bertemu dengan Allah (Bil. 12:6-
8), memberiatkan ketetapan-ketetapan Allah kepada bangsan-
ya. Ia tidak hanya memberitakan firman itu, tetapi juga mem-
prakasai dan mewujudkan firman itu dalam pelayanannya (Ul. 
18:15-22). 
 Kita dapat melihat bahwa semua pernyataan Allah kepa-
da Musa berpusat pada pembentukan hubungan antara Allah 
dengan umat-Nya, yang menjadi tema utama cerita itu. Allah 
mengajarkan kepada Musa dalam rumusan: “AKU ADALAH 
AKU”, (Kel. 3:14). Walaupun “Aku akan ada untukmu.” Ini be-
rarti Musa dapat memastikan kehadiran Allah , yang akan diper-
lihatkan kepadanya melalui tindakan-Nya untuk dia. Kemudian 
Allah menjelaskan kepad aMusa, maksud campur tangan-Nya 
terhadap bangsa Israel: mereka akan menyembah Dia (Kel. 3:12; 
7:16; 8:1,20; 9:1 dan 10:26). Akhrinya Allah mengajarkan kepa-
da Musa struktur dari hubungan ini dalam perjanjian resmi yang 
Ia buat bersama mereka (Kel. 19:4-6).
 Dengan begitu, Musa menjadi perantara perncian janji Allah 
kepad Abraham. Musa diangkat menjadi wakil atau semacam 
hubungan pribadi langsung yang Allah nginkan untuk semua 
umat-Nya “Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, ter-
us terang, bukan dengan teka teki dan ia memandang rupa TU-
HAN” (Bil 12:8). Dalam peristiwa anak lembu emas, Musa bah-
kan harus memohon kepada Allah untuk mengasihani bangsa 
itu (Kel. 32:30-35). 

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)



31

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
23 Des 2018
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BERBEDA DENGAN CARA DUNIA BEKERJA

(BACAAN: MATIUS 1: 1-3)

 Menurut adat Israel, seorang anak sulung  memiliki keunggulan, 
di antaranya memiliki hak kepemimpinan yang lebih dari yang lain, 
memperoleh warisan dua kali lipat dari yang lain juga mendapat 
berkat dan kekuasaan yang lebih dari yang lain. 
 Namun ada hal yang aneh terlihat ketika kita coba melihat  le-
luhur Yesus. Mereka yang disebutkan Matius adalah orang-orang 
yang lebih muda, seperti Abraham, Yakub, Yehuda, Daud, Natan, 
dan Resa. Mereka bukan anak sulung yang seharusnya mendapat-
kan berkat lebih seperti ukuran orang Israel. Mengapa Allah yang 
berdaulat mutlak atas sejarah kehidupan umat manusia tidak men-
gatur skenario agar  Kristus dilahirkan dari para leluhur yang su-
lung sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan orang Israel?
 Tentu Allah memiliki tujuan yang agung untuk menunjukkan 
bahwa Kristus tidak seperti para raja duniawi. Kristus  tidak berasal 
dari kesulungan para leluhur-Nya, melainkan dari kehendak Al-
lah. Dia adalah Allah yang meninggikan orang-orang yang rendah, 
dan  yang memberikan penghormatan khusus kepada anggota-
anggota yang tidak mulia. NFL
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Selasa, 25 Desember 2018
HATI YANG MENGHORMATI ALLAH

(BACAAN: MATIUS 1: 3)

 Kisah kelahiran Peres dan Zerah mengingatkan kita pada kela-
hiran kembar Esau dan Yakub. Namun pada peristiwa kelahiran 
kembar Esau dan Yakub terjadi perebutan hak kesulungan yang 
saat itu masih “dimenangkan” oleh Esau, tetapi tidaklah demikian 
pada saat kelahiran kembar Peres dan Zerah. Zerah yang pada saat 
kelahirannya telah sempat mengulurkan tangannya keluar dan di-
tandai dengan kain kirmizi, malah “diserobot” oleh Peres saat itu 
juga, sehingga Peres tidak perlu lagi “memperebutkan” hak kesu-
lungan dari saudara kembarnya, seperti yang dilakukan kakeknya, 
Yakub.
 Peres adalah lulehurnya Kristus dan bukanlah Peres. Namun, 
walaupun demikian keduanya-duanya disebut oleh Matius. Men-
gapa? Beberapa orang  berpendapat bahwa karena kelahiran Peres 
dan Zerah menggambarkan semacam kiasan. Zerah mengeluar-
kan tangannya terlebih dahulu, sebagai yang lahir sulung, namun, 
karena ia menariknya kembali, Pereslah yang memperoleh hak ke-
sulungan. Umat Yahudi, seperti halnya Zerah, mencapai hak kesu-
lungan terlebih dahulu, namun karena ketidakpercayaan mereka, 
dengan menarik tangan kembali, maka bukan umat Yahudilah sep-
erti Peres, yang maju dan mendapatkan hak kesulungan itu.
 Saudara mungkin lebih “sulung” dibandingkan orang lain yang 
belum mengenal Kristus. Tahukah saudara bahwa sikap hati yang 
menghargai dan menghormati Allah dan janjiNya adalah hal yang 
sangat penting? Karena sikap hati yang sebaliknyalah, umat Ya-
hudi kehilangan “hak kesulungan mereka.” NFL
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Rabu, 26 Desember 2018
TUHAN MEMAKAI YANG DIANGGAP TIDAK LAYAK

(BACAAN: MATIUS 1:5)

 Di dalam Alkitab ada beberapa perempuan yang kuat dan be-
rani, misalnya Debora dan Ester. Di masa hidup mereka,  mereka 
dipakai Tuhan menjadi seorang tokoh yang hebat. Bagi bebera-
pa orang mereka justru yang dianggap jauh lebih layak menjadi 
leluhur Kristus dibandingkan dua nama perempuan yang muncul 
dalam teks kita. 
 Bagi orang Israel, orang bukan Yahudi itu jauh lebih rendah 
nilainya, apalagi orang asing dan perempuan ditambah lagi perem-
puan tersebut punya masa lalu kelam. Mereka pasti semakin tidak 
masuk hitungan. Berbeda dengan Allah, Allah justru memilih dua 
nama perempuan non Yahudi, yaitu Rahab orang Yerikho dan Rut 
orang Moab.  Keduanya bukan perempuan hebat  yang dapat di-
perhitungkan untuk masuk dalam catatan silsilah Kristus, tetapi 
justru dipilih Allah dalam kedaulatanNya.
 Apakah saudara pernah merasa jadi orang yang kecil, yang masa 
lalunya kelam?  Mungkin terkadang saudara sendiri malu dengan 
kehidupan yang pernah saudara jalani. Namun melalui Firman Tu-
han, kita diingatkan bahwa Allah seringkali memakai orang yang 
dianggap tidak layak bahkan yang tidak masuk dalam hitungan un-
tuk merealisasi rencana Allah yang besar. Maukah saudara dipakai 
Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah melalui hidup saudara 
yang penuh keterbatasan? NFL
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Kamis, 27 Desember 2018
KASIH KARUNIA MELAMPAUI DOSA

(BACAAN: MATIUS 1:6)

 Ada banyak orang mengharapkan silsilah Yesus bersih dari dosa. 
Namun yang kita temui adalah sebaliknya. Dua orang perempuan 
lainnya yang disebut dalam teks kita hari ini  adalah pezinah, yai-
tu Tamar dan Batsyeba. Ini merupakan suatu tanda penghinaan 
lainnya lagi yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus, bahwa bukan 
saja Ia keturunan orang-orang semacam itu, tetapi juga apa yang 
memang ada pada mereka dikatakan secara khusus dalam sejarah 
silsilah-Nya, tanpa ditutup-tutupi. Allah memakai dan  membawa 
orang-orang yang paling berdosa ke dalam hubungan paling dekat 
dengan-Nya ketika mereka bertobat. 
 Perhatikan frase  “Daud memperanakkan Salomo dari isteri 
Uria”. Mengapa Matius perlu menjelaskan hal ini di dalam catatan-
nya tentang silsilah Yesus? Hal ini dicatat untuk menunjukkan 
bahwa kejahatan Daud, yang kemudian bertobat, sama sekali ti-
dak menghalangi penggenapan janji yang diberikan kepadanya.
 Silsilah yang menampilkan sejumlah “perempuan bermasalah” 
dimaksudkan untuk memberitahu kita bahwa kasih karunia Allah 
sangatlah besar bagi kita orang berdosa. Ada banyak nenek moy-
ang Kristus yang berdosa, bahkan Daud sendiri berdosa dengan 
berzinah dengan istri Uria, bahkan Uria dibunuh. Daud melahirkan 
Salomo dengan cara yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Na-
mun kasih karunia Allah sangat besar melampaui dosa manusia.
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Jumat, 28 Desember 2018
ANUGERAH YANG MENGUBAHKAN

(BACAAN: MATIUS 1:7-11)

 Jika diamati kita menemukan bahwa raja-raja di dalam silsi-
lah Kristus  tidak semuanya orang baik. Ada campuran antara 
yang baik dan yang jahat dalam pergantian raja-raja ini; misalnya 
(ay. 7-8), Rehabeam yang jahat memperanakkan Abia yang jahat; 
Abia yang jahat memperanakkan Asa yang baik; Asa yang baik 
memperanakkan Yosafat yang baik; Yosafat yang baik memper-
anakkan Yoram yang jahat. 
 Yesus dilahirkan dari keturunan raja yang tidak semuanya baik, 
untuk menunjukan kepada kita bahwa anugerah Allah tidak men-
syaratkan kehidupan yang baik.  Jika kebaikan menjadi syarat untuk 
anugerah Allah, tidak ada manusia yang layak mendapatkanNya. 
Anugerah Allah adalah milik-Nya sendiri, dan Ia memberikan atau 
menahannya sesuai perkenanan-Nya. Di dalam perkenananNya, 
anugerah tetap diberikan sekalipun melalui orang-orang yang ti-
dak layak.
 Kita juga bukan orang yang baik, namun anugerah Allah telah 
menjangkau kita dan mengubahkan kita. Menyadari anugerah Al-
lah yang besar ini, maukah kita mengisi hidup kita dengan semua 
yang baik dan memuliakan Dia? Karena anugerah selalu membuat 
orang yang menerimanya berubah.
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Sabtu, 29 Desember 2018
TENANG DALAM ALLAH YANG BERDAULAT

(BACAAN: MATIUS 1:12-16)

 Nabi Yeremia telah bernubuat bahwa Babel akan berdaulat di 
atas Yehuda sampai tujuh puluh tahun lamanya (Yer 25:11). Ada 
banyak hal bisa terjadi kepada bangsa Israel pada pada masa sepan-
jang itu. Bangsa Israel bisa saja dimusnahkan di negeri orang. Na-
mun itu tidak terjadi.
 Pembuangan ke Babel disebutkan dalam silsilah (ay.  11-12) 
adalah hal yang patut kita perhatikan. Sungguh mengherankan 
bahwa umat Yahudi tidak musnah selama pembuangan itu, seperti 
yang dialami bangsa-bangsa lain; Mengapa mereka bisa terpelihara? 
yang pasti bukan karena kekuatan mereka, karena mereka betul-
betul dalam kondisi tertawan dan lemah. Allahlah yang memelihara 
mereka, sebab dari merekalah Mesias dalam keadaannya sebagai 
manusia akan lahir. Itu sebabnya mereka dipelihara hingga genap 
waktunya mereka direstorasi. Tujuh puluh tahun adalah waktu yang 
panjang, namun Allah memelihara mereka dengan sempurna un-
tuk memenuhi janjiNya. 
 Kebenaran Firman Tuhan ini memberikan keberanian bagi kita, 
bahwa Tuhan kita berdaulat dalam sejarah hidup kita. Sebengis 
apapun lawan kita, mereka tidak dapat menghalangi rencana Allah 
tergenapi dalam hidup kita. 
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 24 Des 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Eveelyn Christy Eliezer

Selasa, 25 Des 2018

09.00 Ibadah Natal “Seorang Pelarian Ke Negeri 
Asing” Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
HUT: Ibu Natalia Dwi Cahyani
HUT: Sdri. Natasha Adeline Wardhana
HUT: Sdri. Paulina Natalia Kana Kale
HUT: Sdri. Kristin Ester Kana Kale

Rabu, 26 Des 2018
18.30

Pembinaan Jemaat modul 1
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 27 Des 2018
18.30

Pembinaan Jemaat modul 1
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Ibu Enggar Wulih

Jumat, 28 Des 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 29 Des 2018
06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM

Minggu, 30 Des 2018 HUT: Bp. Imbo Irianto

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 23 Desember 2018
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Minggu, 30 Desember 2018
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 23 Desember 2018
(Pk. 10.00 WIB)

30 Desember 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Vena Pujian Gabung Umum
Pelayan Musik Kak Ricky Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Kezia Kak Suani

Persembahan Ribby dan Livi Sharon dan Wei-wei

Tema Kabar kepada para gembala Kemurahan

Bahan Alkitab Lukas 2:8-20 Galatia 5: 22
Sion

Getsemani Kak Suani
Yerusalem
Nazareth Kak Budi
Betlehem

REMAJA DAN PEMUDA
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Dia disebut “Orang 
Nazaret” 

(Matius 2:19-23)
Pengkotbah Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdr. Mario

Pelayan Musik

Sdri. Naomi
Sdr. Daniel
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Petugas Doa Sdr. Clifford
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 16 Des 
2018 56

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 16 Des 
2018 84

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 16 Des 
2018 51

Sekolah Minggu Minggu, 16 Des 
2018 32

Remaja Nginden Minggu, 16 Des 
2018 13

Pemuda Nginden Sabtu, 15 Des 2018 10

REC MERR Minggu, 16 Des 
2018

KU1: 19
KU2: 29

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 16 Des 
2018 36

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 16 Des 
2018 58

REC BATAM Minggu, 16 Des 
2018 48 SM &RM: Gabung 

Umum

POS Batu Aji Minggu, 16 Des 
2018 7 SM &RM: Gabung 

Umum


