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k ela h i r a n-n ya ya n g
m en gag et ka n (m at i u s 1:1-17)

Mimbar REC, 30 Desember 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Hampir setiap keluarga memiliki aib dan kisah pilu. Mereka 
menyimpan kehancuran dan masa lalu yang kelam. Wa-

laupun semua keluarga berbagi cerita yang sama, cara mereka 
menyikapinya berbeda-beda. Ada yang mencoba menyang-
kali dan menutupi semua itu dengan pencitraan di luar. Ada 
pula yang membiarkan diri mereka tenggelam dalam penye-
salan dan kehinaan. Yang lain memilih sikap yang bijaksana: 
memandang kehinaan masa lalu dari perspektif rencana kes-
elamatan Allah yang besar. Kehinaan untuk direngkuh supaya 
kita menjadi pribadi yang lebih utuh.
 Itulah berita Natal pada hari ini. Yesus Kristus tidak lahir dari 
keluarga yang sempurna. Banyak cerita dalam keluarganya. Ti-
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dak semua membanggakan, tetapi semua patut dikenang. Ke-
hancuran dan kehinaan kita seringkali menjadi panggung besar 
untuk menampilkan kemurahan dan anugerah Allah. Justru 
di panggung itulah kita menemukan kehancuran kita diganti 
dengan keutuhan dan kehinaan diganti dengan kemuliaan.

Keturunan rajawi yang hebat
 Pengharapan mesianis sangat marak pada abad ke-1 Mase-
hi. Berbagai aspek terkait dengan kedatangan mesias. Konsep 
mesianis yang beredar pun cukup beragam. Salah satu konsep 
yang dominan adalah Mesias dari keturunan Daud. Mesias 
akan datang menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya.  
Aspek ini juga diyakini dan diajarkan oleh Matus melalui be-
ragam cara. Salah satunya adalah silsilah di 1:1-17. Tidak sukar 
untuk menemukan Daud sebagai fokus sorotan dalam silsilah 
ini. Matius memang terlihat lebih menekankan Yesus Kristus 
sebagai anak Daud daripada anak Abraham. Walaupun Yesus 
Kristus juga anak Abraham, tetapi nama Daud muncul leb-
ih dahulu (1:1 “Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak 
Abraham”). Pengaturan silsilah ke dalam pola 14 x 3 juga ma-
sih berkaitan dengan Daud. Angka 14 didapat dari nama Daud 
dalam Bahasa Ibrani (D = 4, W = 6 dan D = 4). Itulah sebabnya 
dalam daftar nama di ayat 2-16 nama Daud muncul bebera-
pa kali, sekaligus sebagai poin sentral pada kelompok pertama 
dan kedua: dari Abraham ke Daud, dari Daud ke pembuan-
gan, dari pembuangan ke Yesus Kristus. Bahkan untuk mem-
beri penekanan pada Daud, Matius sengaja tidak memasukkan 
nama tertentu dan hanya menuliskan “pembuangan”, sehing-
ga dari Abraham sampai Yesus Kristus cuma ada nama Daud.
 Perikop-perikop selanjutnya pun masih berhubungan den-
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gan Daud. Dalam mimpinya, Yusuf dipanggil dengan sebutan 
“Yusuf, anak Daud” (1:20). Kelahiran Yesus Kristus terjadi di 
Betlehem, kota Daud (2:5-6). Dia disebut sebagai pemimpin 
Israel yang akan menggembalakan mereka. Jadi, kisah Natal 
di Matius 1-2 berfokus pada aspek rajani Yesus Kristus. Dia 
adalah keturunan Daud yang akan menjadi raja atas Israel dan 
seluruh bumi.

Sisi lain yang suram
 Sebagai seorang keturunan raja terbesar Israel, yaitu Daud, 
Yesus Kristus memang terlihat mentereng. Namun, ini bu-
kanlah keseluruhan cerita. Masih ada sisi lain. Sisi yang gelap.
 Jika kita mencermati silsilah di 1:1-17, kita akan menemu-
kan beberapa keunikan silsilah ini jika dibandingkan dengan 
silsilah-silsilah lain di Alkitab (misalnya Kej. 5:1-32; Luk. 3:23-
38). Kunikan ini bertabrakan dengan pandangan kultural pada 
waktu itu.
 Pertama, perempuan. Dalam budaya Yahudi kuno yang 
patriakhal, perempuan tidak mendapatkan penerimaan dan 
penghormatan yang seharusnya. Mereka dianggap di bawah 
laki-laki. Hampir tidak pernah ada silsilah yang mencantum-
kan nama perempuan. Bahkan silsilah dibuat untuk menun-
jukkan keturunan dari pihak laki-laki. 
Menariknya, Matius menyertakan empat nama perempuan 
dalam silsilahnya: Tamar, Rahab, Rut, dan isteri Uria (Batsy-
eba). Yang paling menarik jelas ada di ayat 16 “Yakub mem-
peranakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang 
disebut Kristus”. Dalam ayat ini Yusuf disebut “suami Maria”. 
Selain itu, dalam teks Yunani, frasa “yang melahirkan” berje-
nis kelamin feminin (merujuk pada Maria).
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 Kedua, non-Israel. Orang-orang Yahudi sangat membang-
gakan bangsa mereka. Kemurnian sebagai orang Yahudi sangat 
dikedepankan. Mereka menganggap diri lebih tinggi daripa-
da bangsa-bangsa lain. Berbagai bukti bahkan menunjukkan 
bahwa mereka memandang rendah bangsa-bangsa lain. 
Silsilah di ayat 1-17 mungkin cukup mengagetkan bagi orang-
orang Yahudi. Yesus Kristus ternyata tidak sepenuhnya ber-
asal dari keturunan Israel. Beberapa nama perempuan yang 
disebutkan dalam silsilah ini sangat mungkin bukan orang Is-
rael. Tamar dan Rahab adalah penduduk Kanaan. Ruth orang 
Moab. Isteri Uria (Batsyeba) orang Het.
Alasan Matius menyertakan nama-nama ini mungkin ber-
hubungan dengan universalitas keselamatan yang akan diba-
wa oleh Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau Matius memi-
lih untuk menceritakan kisah kedatangan orang-orang majus 
dari timur (luar Israel). Dia ingin menunjukkan bahwa kesela-
matan adalah untuk segala bangsa. Jika benar demikian, Ma-
tius 1 membentuk sebuah inklusio yang indah dengan Matius 
28. Keduanya sama-sama berbicara tentang keselamatan bagi 
semua bangsa (bdk. 1:3, 5-6; 2:1-12; 28:19-20). Keduanya 
juga menyinggung tentang Allah yang menyertai umat-Nya 
(1:23; 29:20b).
Ketiga, perempuan tidak sempurna. Baik Tamar, Rahab, Ruth 
dan Batsyeba berbagi kesamaan. Mereka sama-sama bukan 
perempuan ideal. Beberapa bahkan layak dikategorikan se-
bagai pendosa. 
Tamar berzinah dengan Yehuda, mertuanya (Kej. 38:). Rahab 
adalah seorang pelacur di Yerikho (Yos. 2:1-24). Rut adalah 
janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidup (Rut 
1-3). Batsyeba adalah isteri Uria yang diajak berzinah oleh 
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Daud (2Sam. 11-12).
Walaupun kesalahan tidak sepenuhnya berada di pundak per-
empuan-perempuan ini, tetapi kehidupan mereka tetap jauh 
dari ideal. Jika seseorang boleh memilih nenek moyangnya 
sendiri, dia pasti akan memilih nama-nama lain yang jauh dari 
kesan negatif. Di mata orang Israel, pezinah, pelacur dan jan-
da tidak mendapat tempat terhormat.
Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang ber-
asal dari keluarga yang tidak bahagia? Memiliki masa lalu yang 
pilu? Peristiwa traumatis yang sukar dilupakan? Kesalahan fa-
tal yang masih mengganggu pikiran? Biarlah momen Natal kali 
ini mengingatkan kita untuk berani mengakui dan merengkuh 
semua itu. Kita tidak mungkin mengubahnya, tetapi kita bisa 
menyikapinya dengan bijaksana. Biarlah kehancuran dan ke-
hinaan kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Biarlah melalui 
kelemahan kita orang lain bisa melihat kekuataan Allah. Soli 
Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk resolusi makna kehidupan jemaat secara 
pribadi dihadapan Tuhan. Kiranya tahun yang baru mem-
berikan komitmen baru dalam spiritualitas pribadi untuk 
membawa keyakinan dan kebergantungan atas karya Tuhan. 
Kiranya segala pergumulan pribadi yang belum terselesaikan 
sepanjang Tahun 2018 senantiasa memberikan sukacita, 
ucapan syukur dan kekuatan untuk terus memohon perto-
longan Tuhan.

2. Berdoa untuk program 2019 kiranya majelis, pengurus 
dan aktivis senantiasa rindu melayani dengan memberikan 
yang terbaik untuk menjadi berkat bagi jemaat. Berdoa utk 
semua cabang REC dimanapun berada, Tuhan memberikan 
pertumbuhan kwalitas maupun kwantitas serta memberkati 
setiap rohaniwan yang melayani.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 6:
Apa yang oleh Alkitab diberitahukan tentang Allah? 

Jawaban 
Alkitab memberitahukan apa itu Allah, Pribadi-pribadi dalam 
ke Allahan, putusan-putusan-Nya, dan pelaksanaan keputu-
san-keputusan itu. 
a. Ibr 11:6. b. 1Yo 5:6b. c. Kis 15:14-15,18. d. Kis 4:27-28.
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Februari 2002.
 Sarah Hughes, 16 tahun, merasa gugup. Sejak berumur 
lima tahun, Sarah sangat ingin memenangkan medali emas di 
Olimpiade Musim Dingin, tetapi urutan keempat di program 
kompetisi pendek di Salt Lake City menandakan ia sudah ha-
rus puas jika bisa mendapatkan medali apa saja selain emas. 
Dalam waktu dua jam Sarah harus berlatih ski, rutinitas ter-
penting dalam hidupnya. Ia tidak sanggup mengusir rasa gu-
gupnya sehingga ia memanggil kakak lelakinya, Matt. Matt 
ibarat badut di keluarga Hughes. 
 “Matty,” kata Sarah, “ceritakanlah sebuah lelucon untuk-
ku.” 

bersukacitalah
Meraih Sukacita Tuhan Melalui

Tanggung Jawab Membesarkan Anak
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Tanpa ragu, kakaknya langsung menceritakan tentang seekor 
belalang yang masuk ke dalam sebuah bar. Sang pelayan bar 
menatap belalang itu dan berkata, “Hei, kami memiliki sebuah 
minuman yang memiliki nama yang sama denganmu.” Si be-
lalang menyahut, “Kamu punya minuman bernama Irving?”
Sarah tertawa. Ia menjadi lebih santai dan kemudian berselun-
cur kembali di es. Ia tidak hanya meraih medali, ia memenang-
kan medali emas meskipun dalam skenario olahraga itu mer-
upakan hal yang nyaris mustahil terjadi. 
 Rick Reilly seorang penulis berita olahraga menyebut kisah 
medali emas Olimpiade Sarah Hughes sebagai “kisah olahra-
ga termanis pada abad ini.” Orangtua Sarah tidak mengalami 
kondisi yang terjadi pada kebanyakan orangtua olahragawan 
pada umumnya. Empat tahun sebelumnya, di Nagano Jepang, 
seorang anak remaja lainnya juga memenangkan medali emas, 
tetapi hal itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal: 
agar dapat berlatih dengan seorang pelatih yang hebat, Tara 
Lipinski sudah tidak tinggal bersama ayahnya lagi sejak ia beru-
mur sepuluh tahun. Tim Goebel, yang meraih medali perunggu  
di Salt Lake, meninggalkan ayahnya pada usia sebelas tahun 
untuk mengikuti latihan ketat.
 Namun, orangtua Sarah tidak menjauhkan putri mereka 
dari rumah sehingga keluarga mereka tetap lengkap, dan mere-
ka diberkati karena melakukan hal ini. Ibu Sarah, Amy Hughes, 
pernah menyebut putrinya “dr. Sarah” karena dampak yang ia 
dapat dari anak itu terhadapnya saat ia akan menjalani per-
awatan kanker payudara. Kemoterapi, radiasi, dan transplan-
tasi sel induk membuat ibu enam anak ini tidak berdaya, tetapi 
anak-anaknya bersatu membantu. Putri sulungnya, Rebecca, 
sedang belajar di Harvard, tetapi ia pulang ke rumah setiap 
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akhir pekan untuk menjaga adik-adiknya yang lebih kecil. Pu-
tra sulungnya, David, menyumbangkan darahnya bagi sang 
ibu. John suaminya, menemani Sarah ke semua kompetisi ski 
– sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Amy karena ia se-
dang terbaring sakit di tempat tidur, dalam proses penyem-
buhan dan John terus menyalakan telepon genggamnya agar 
Amy dapat mendengarkan musik yang dimainkan ketika Sarah 
tampil di arena ski, dan kemudian mendengar gemuruh tepuk 
tangan penonton. Anehnya, pada hari-hari tersebut tubuh 
Amy sepertinya dapat mengikat trombosit darah lebih dari 
biasanya.
 Apa yang dialami oleh John dan Amy tidak biasa terjadi: 
banyak di antara kita yang tidak dapat memahami getaran 
hati yang kita rasakan saat menonton putra atau putri kita 
memenangkan medali emas Olimpiade. Namun, oh, alangkah 
besarnya sukacita yang dapat Anda rasakan ketika anak-anak 
Anda dapat bekerja sama di tengah situasi yang sulit dan 
semuanya sanggup melewati rintangan yang ada dengan baik! 
Hanya ada sedikit kebahagiaan di atas muka bumi ini  yang 
dapat dibandingkan dengan sukacita di tengah keluarga. 
 Memang anak-anak dapat menguras tenaga kita. Momen-
momen yang sangat sulit dapat mewarnai perjalanan hidup kita 
sebagai orangtua. Kelelahan tampaknya menjadi teman setia. 
Ada hari-hari ketika saya merasa gagal sebagai seorang ayah. 
Namun jangan lupa masa-masa ketika anak-anak membuat 
kita kesulitan dapat membuat kita menggapai dan membuka 
tirai yang menyelubungi surga, dan menunjukkan kepada kita 
kasih dan kebahagiaan yang sejati.
 Bagi sebagian besar kita, pandangan sekilas tentang surga 
ini akan tidak tampak terlalu jelas dibandingkan peristiwa me-
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menangkan medali Olimpiade. Orang luar tidak pernah bisa 
diharapkan untuk mengerti hal-hal ini. 

SUKACITA DALAM PERJALANAN
 Selama perjalanan yang panjang dari Bellingham, Washing-
ton, ke Portland, Oregon, saya mendengarkan salah satu seri 
kaset paling luar biasa yang pernah saya dengar. Kaset perta-
ma berisi khotbah C.J. Mahaney dari Covenant Life Church 
di Gaithersburg, Maryland. (Saya tahan mendengarkan kaset 
khotbah C.J. Mahaney seharian penuh). 
Kaset kedua berisi khotbah Carolyn Mahaney, istri C.J. Mah-
aney. Ia menggunakan beberapa ayat yang sama seperti yang 
dipakai oleh CJ. dalam khotbahnya, tetapi ia membahas tang-
gung jawab mengasuh anak dari cara pandang seorang ibu. 
Khotbahnya memberi inspirasi dan menantang saya ketika 
saya mendengar bagaimana seorang suami dan istri bekerja 
bersama untuk menghubungkan iman mereka dengan kelu-
arga mereka.
 Namun, yang membuat seri khotbah itu menjadi luar biasa 
ada kaset yang ketiga, yang dibuat oleh ketiga putri CJ yang 
sudah dewasa (Pada saat direkam, putri bungsu mereka beru-
sia dua puluh tahun). Kesaksian dari para wanita muda ini ten-
tang cara mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan dan te-
ladan orangtua mereka dapat membuat para pendengar yang 
berhati dingin sekalipun menangis.
 Saya mematikan tape cukup lama untuk merenungkannya, 
dan di tengah keheningan terlintas suatu pemikiran: Keluarga 
ini berhasil mengatasi kekacauan. Dunia kita dipenuhi pem-
berontakan, peran yang campur aduk, dan kesempatan yang 
terlewatkan. Dunia kita mendorong orang untuk memilih gaya 
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hidup mereka sendiri tanpa pernah memikirkan dampak dari 
keputusan tersebut. Banyak pasangan menikah tanpa mem-
bahas peran yang akan mereka jalankan. Karena tidak ingin 
menyinggung perasaan, kita membiarkan pasangan yang baru 
menikah menemukan jalan mereka sendiri – dan banyak kel-
uarga kerap kali terkatung-katung dalam prosesnya. 
 Namun, di sini ada sebuah keluarga yang memutuskan un-
tuk hidup dengan teladan konkret yang alkitabiah – dan su-
kacita yang mereka bagikan karena mengikuti rancangan Tu-
han tampak jelas bagi semua orang yang mendengar mereka 
berbicara. Putri-putri Mahaney senang dalam kebersamaan 
mereka, dan mereka semua memandang Ibu mereka sebagai 
pribadi yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. CJ 
melakukan pelayanan profetis yang penuh kuasa dan luar bi-
asa dengan pengaruh yang makin meningkat sampai ke dunia 
internasional, tetapi ia dapat mencapai semua itu tanpa men-
gorbankan keluarganya di atas altar pekerjaan. Saya dapat 
merasakan sukacita di tengah keluarganya seolah-olah sukac-
ita mereka itu adalah sukacita saya sendiri – keindahan adalah 
keindahan, tidak peduli bagaimana bingkainya.  
 Memang, tanggung jawab mengasuh anak membutuhkan 
kerja keras. Proses tersebut mutlak menuntut banyak hal dari 
kita dan memanggil kita untuk banyak berkorban. Namun 
ketika kita melakukan pengorbanan dan tugas ini semaksimal 
mungkin, tidak banyak hal yang lebih indah untuk dilihat se-
lain keluarga yang takut akan Tuhan. Sukacita yang dialami 
keluarga itu tercurah ke luar dan memengaruhi seorang pen-
gamat yang serampangan sekalipun. 
Itu tidak berarti keluarga Mahaney tidak mengalami tantan-
gan. Sebaliknya, salah seorang putri mereka mengakui betapa 
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dulu ia pernah merendahkan pilihan hidup ibunya, suatu sikap 
yang kini ia pandang sebagai “dosa terbesar” yang pernah ia 
lakukan. Namun, pada akhirnya, kasihlah yang menang, kelu-
arga yang berpusat pada Injil membangun fondasinya di atas 
batu yang kokoh, dan semua anggotanya menuai upah yang 
mulia. 
 Tidak ada sukacita seperti sukacita yang dari Tuhan. Tidak 
ada keluarga seperti Keluarga Tuhan. 

Kisah-kisah dalam Bab 5
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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bagaimana menyikapi
tempat yang keramat?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagai warga negara Indonesia kita sudah terbiasa dengan 
beragam tempat keramat (atau yang dianggap keramat). 

Ada pantai, rumah, sumur atau pohon tertentu yang dikera-
matkan. Berbagai kisah mistis pun beredar luas seputar si-
tus-situs tersebut.
 Situasi ini bahkan dimanfaatkan oleh beberapa stasiun tele-
visi untuk mengadakan acara uji nyali. Berbagai program yang 
sama dengan nama berbeda pun diluncurkan. Durasi episode 
yang lama dan kemunculan beragam program sejenis menun-
jukkan bahwa animo pendengar di Indonesia sangat tinggi ter-
hadap acara-acara seperti ini.
 Bagaimana orang Kristen seharusnya menyikapi tem-
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pat-tempat keramat? Haruskah kita takut? Bolehkah kita 
meremehkan?
 Ada beberapa pedoman dan batasan yang kita perlu per-
hatikan.
 Pertama, kita tidak perlu membuktikan apapun. Kekuasaan 
Allah atas roh-roh jahat merupakan hal yang pasti dan mutlak. 
Tidak perlu dibuktikan. Pencipta selalu lebih hebat daripada 
ciptaan. Segala kuasa di sorga dan di bumi berada di tangan 
Kristus (Mat. 28:18). Semua roh jahat tunduk dan takut ke-
pada-Nya (Mrk. 3:11; 5:13).
 Kedua, kita tidak perlu takut. Setiap orang percaya adalah 
milik Allah. Mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus (2Kor. 
1:22; Ef. 1:13-14). Dengan demikian setiap orang percaya ti-
dak usah takut terhadap roh manapun, sebagai Alkitab sudah 
menjanjikan: “Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari 
pada roh yang ada di dalam dunia” (1Yoh. 4:4b). Secara khu-
sus, Yesus Kristus bahkan sudah memberikan kuasa kepada 
kita untuk mengusir roh-roh jahat (Mrk. 3:14-15; Luk. 10:19-
20).
 Ketiga, kita tidak boleh gegabah. Allah yang kita percayai 
memang berkuasa atas segala sesuatu. Kita memang sudah 
diberi kuasa atas roh-roh jahat. Namun, hal ini tidak berar-
ti bahwa kita boleh bertindak gegabah. Jika tidak ada situa-
si khusus yang benar-benar diperlukan bagi penyebaran Injil, 
kita tidak usah menunjukkan kuasa tersebut. Bukankah seti-
ap pekerjaan ajaib dimaksudkan sebagai alat pelayanan (1Kor. 
12:4-7, 11), bukan alat untuk pameran atau tontonan? 
 Keempat, kita harus menghargai keyakinan orang lain. Kita 
boleh berbeda pendapat dengan orang lain. Kita boleh tidak 
mempercayai apa yang mereka percayai. Walaupun demiki-
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an, kita tetap wajib menghargai kepercayaan orang lain. Jan-
gan melakukan hal-hal tertentu yang dapat dipersepsi sebagai 
penghinaan atau penistaan terhadap keyakinan mereka.
 Kelima, kita perlu bersandar pada pimpinan Roh Kudus. 
Situasi berbeda menuntut sikap yang berbeda pula. Bagaima-
na jika seorang kepala suku atau dukun-dukun ternama di 
suatu suku pedalaman menantang kita secara tertbuka un-
tuk menunjukkan kuasa yang ada di dalam kita? Bagaimana 
jika kita menghadapi seorang yang kerasukan roh jahat dan 
membutuhkan pertolongan? Bagaimana jika di suatu tempat 
keramat sering terjadi hal-hal negatif yang meresahkan mas-
yarakat? Bagaimana jika….? Bagaimana jika….? Deretan per-
tanyaan seperti ini masih bisa diperpanjang. Tidak ada pan-
duan yang baku dan kaku untuk setiap situasi. Banyak faktor 
perlu dipertimbangkan. Intinya adalah persandaran pada Roh 
Kudus. Jika Dia mendorong kita untuk melakukannya, jan-
ganlah ragu dan takut untuk mengikuti pimpinan itu. Soli Deo 
Gloria.
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Dalam acara spesialnya di televisi, Jennings begitu cepat 
untuk menerima skeptisisme dari para profesor liber-

al terhadap Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil yang 
menggambarkan kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, 
dan kebangkitan Yesus. “Sebelumnya para sarjana menga-
takan kepada kita bahwa mereka tidak mengartikan secara lit-
eral seluruh yang mereka baca dalam Perjanjian Baru, karena 
Perjanjian Baru memiliki empat perbedaan versi yang kadang 
bertentangan mengenai kehidupan Yesus,” katanya. “Tidak 
ada bukti yang dapat diandalkan mengenai siapa penulis yang 
sebenarnya. Hal tersebut cukup disepakati bahwa mereka bu-
kanlah para saksi. Dan lagi, Injil mungkin ditulis 40 sampai 

APAKAH CATATAN-CATATAN MENGENAI
KEHIDUPAN YESUS DAPAT DIANDALKAN?
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100 tahun setelah kematian Yesus.”
 Para skeptik harus mencoba untuk melucuti reliabilitas ki-
tab-kitab Injil itu untuk menjatuhkan ajaran Injil-Injil tersebut 
bahwa Yesus adalah satu-satunya Anak Allah. Bagaimanapun, 
ada kesarjanaan yang luar biasa yang mendukung keakuratan 
dan reliabilitas kesaksian Injil. Seperti yang dikatakan Peter 
Stuhlmacher, profesor emeritus pada the Protestan Theolog-
ical Faculty di Tubingen, ia mengatakan di majalah Time ten-
tang sebuah artikel mengenai identitas Yesus, “Teks alkitabiah 
sebagaimana adanya ia adalah hipotesis terbaik yang kita mi-
liki sampai sekarang untuk menjelaskan apa yang terjadi.”
 Craig Blomberg, professor Perjanjian Baru di Denver Sem-
inary dan penulis The Historical Reliability of the Gospels, 
mengakui bahwa kitab-kitab Injil itu bersifat anonim. Namun, 
ia menekankan bahwa kesaksian serupa dari gereja mula-mula 
adalah bahwa Matius, sang pemungut cukai dan salah satu dari 
kedua belas murid Yesus, merupakan penulis dari Injil pertama 
di dalam Perjanjian Baru, Yohanes, Markus, rekan dari Petrus 
sang murid Yesus, menulis Injil yang kita kenal dengan Markus; 
dan Lukas, yang dikenal sebagai “dokter yang dikasihi” Paulus 
menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul.
 Sementara nama dari penulis Injil keempat tidak diragu-
kan—yaitu pastilah Yohanes—namun muncul pertanyaan apa-
kah Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes sang rasul atau 
Yohanes yang berbeda. Blomberg mengatakan ia yakin bah-
wa “sebagian besar mayoritas dari materi yang ada menun-
juk kepada sang rasul,” walaupun dapat saja seseorang yang 
dipandang sangat dekat dengan Yohanes dapat berperan se-
bagai seorang editor, “menyelesaikan ayat-ayat akhirnya dan 
membuat keselarasan gaya dari seluruh dokumen yang ada.” 
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Dalam kejadian apa pun, ia menekankan, “Injil jelas didasar-
kan pada materi kesaksian dari para saksi mata, sama seperti 
ketiga Injil lainnya itu.”
 Kepenulisan Markus dan Matius diteguhkan oleh Papias 
tahun 125 M. Kemudian Irenaeus mengkonfirmasi ini pada 
tahun 180 M:
 Matius mempublikasikan Injilnya sendiri di antara orang-
orang Yahudi dalam bahasanya sendiri, sementara Petrus dan 
Paulus memberitakan Injil di Roma dan mendirikan gereja 
di sana. Setelah keberangkatan mereka, Markus, murid dan 
penerjemah Petrus mewariskan kepada kita secara tertulis 
substansi khotbah Petrus. Lukas, pengikut Paulus menuliskan 
dalam sebuah kitab tentang Injil yang dikhotbahkan oleh gu-
runya. Kemudian Yohanes, murid  Yesus, ia juga menghasil-
kan Injilnya ketika ia berada di Efesus di Asia.
 Secara signifikan, menurut pengamatan Blomberg, tidak 
ada bukti dari abad pertama bahwa penulis dari kitab-kitab 
Injil itu pernah diragukan. Sebenarnya, jika kepenulisan dari 
kitab-kitab Injil itu ingin dibuat-buat, maka seharusnya na-
ma-nama rasul yang lebih terkenal seperti Petrus dan Yako-
bus-lah yang akan digunakan untuk mengangkat kredibilitas 
Injil-injil itu daripada memberikan pujian penulisan Injil itu ke-
pada Markus dan Lukas yang bahkan tidak termasuk dari dua 
belas murid Yesus. Demikian juga Matius, yang adalah mantan 
seorang pemungut cukai yang dibenci orang.
 
Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 23 Desember 2018)
Anak-anak Yakub yang lain memiliki perasaan iri yang menggi-
ring timbulnya benci yang mendalam terhadap Yusuf. Hubun-
gan mereka menjadi sangat renggang (Kej. 37:4, 8b, 11). 
Perasaan benci anak-anak Yakub pada Yusuf tersebut membu-
takan mata mereka sehingga mereka berinisiatif membunuh 
Yusuf (Kej. 37:20). 

Perenungan Teologis
Setidaknya ada beberapa pelajaran penting yang harus dicatat 
untuk dijadikan pelajaran berarti bagi generasi sekarang den-
gan membaca pemaparan ini.

FAVORITISME DI ANTARA
KELUARGA BAPA LELUHUR



23

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
30 Des 2018

• “Abraham, Ishak dan Yakub”,  sebuah frase yang seringkali 
muncul dalam frekuensi yang berulang-ulang dalam Perjan-
jian Lama maupun Baru, yang merujuk pada asal mula per-
janjian Allah terhadap umat pilihanNya, bukan merupakan 
jaminan bahwa apapun yang mereka lakukan di masa lalu 
merupakan alasan pembenarannya bagi orang yang hidup 
di masa kini.  Memang Alkitab tidak secara langsung mem-
berikan penilaian terhadap bentuk favoritisme yang dilaku-
kan para leluhur tersebut, namun hal itu bukan merupakan 
alasan utama membenarkan tindakan favoristime mereka. 
Dengan kemampuan membedakan mana yang baik, mana 
yang buruk, generasi sekarang dapat bercermin dari Alkitab 
untuk mampu bersikap yang sesuai dengan apa yang dinya-
takan Alkitab secara eksplisit maupun implisit (bdg. 1 Kor. 
10:11). 

• Kesalahpahaman untuk menghubungkan favoristime Abra-
ham, Ishak dan Yakub dalam hubungannya dengan teologi 
pemilihan Allah dalam kitab Kejadian harus disikapi secara 
bijaksana. Memang dalam Perjanjian lama, utamanya kitab 
Kejadian, ada suatu alur tertentu yang menghubungkan pola 
pemilihan Allah pada anak laki-laki yang lebih muda atau anak 
ke-2 (jika terdapat 2 anak laki-laki), bukan pada anak laki-la-
ki pertama yang seharusnya memperoleh hak kesulungan. 
Dan yang lebih membingungkan lagi adalah anak yang men-
jadi pilihan Allah adalah anak yang sama yang menjadi anak 
favorit Abraham, Ishak dan Yakub.  Hal ini harus dipahami 
dalam 2 sudut pandang. Bagi para bapa leluhur, kedaulatan 
Allah dalam pemilihan dipandang sebagai titik berangkat da-
lam melihat segala sesuatunya sedangkan bagi orang masa 
kini, kedaulatan Allah dalam pemilihan dilihat sebagai tujuan 
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akhir dalam memandang sesuatunya (itupun dengan catatan 
orang tersebut memiliki pemahaman tentang kedaulatan 
Allah secara proporsional). Dengan kacamata berpikir seka-
rang ini, maka tidaklah tepat untuk menilai bahwa favorit-
isme yang dilakukan Abraham, Ishak dan Yakub merupakan 
tindakan yang benar untuk mendukung pemilihan Allah atas 
orang pilihan-Nya.   

• Rantai favoristisme yang berlaku secara turun temurun 
pada keluarga Abraham, selanjutnya berlangung pada kel-
uarga Ishak dan keluarga Yakub seharusnya menjadi perin-
gatan bagi generasi-generasi yang hidup sesudahnya untuk 
menilai hal ini dari berbagai sisi, termasuk dalam hal pola 
pengasuhan. Memang favoritisme dengan berbagai alasan 
di balik tindakannya itu berhubungan lebih banyak dengan 
dunia emosi daripada akal sehat manusia. Jalan keluar yang 
dapat ditawarakan adalah mengikuti pola yang dilakukan Ye-
sus dalam menyikapi masa lalu dari orang berdosa. Untuk 
menyikapi favoritisme atas istri-istri, orang modern dengan 
mudahnya memberikan monogami sebagai solusinya. Yang 
lebih harus diberi perhatian khusus adalah favoritisme orang 
tua terhadap anak-anak tertentu yang bukan hanya seke-
dar sikap yang kurang bijaksana, tetapi juga menimbulkan 
dampak-dampak lain, misalnya: 

• Favoritisme selalu menghasilkan hal-hal buruk. Hampir tan-
pa perkecualian, ketika favoritisme terjadi dalam sebuah kel-
uarga, anak yang kurang dikasihi akan mengembangkan pola 
kebencian terhadap anak yang lebih dikasihi. Biasanya men-
jelang anak-anak tersebut mencapai usia remaja, kebencian 
baik yang ditunjukkan maupun tidak akan tampak menonjol. 

• Favoritisme tidak memperdulikan rancangan Allah.  Keti-
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ka orang tua mempraktekkan favoritisme, mereka sedang 
lupa bahwa Allah menciptakan masing-masing anak secara 
berbeda dengan tujuan khusus dan unik, dengan talenta dan 
karunia yang bervariasi. Jika Allah menciptakan anak-anak 
itu dengan kasih yang sama, mengapa hal itu dirusakkan den-
gan sikap membedakan yang dilakukan orang tua sendiri???

• Favoritisme itu menyakitkan bagi orang-anak yang merasa 
kurang dikasihi. Rasa sakit itu bisa berlangsung panjang tan-
pa batasan waktu sampai orang tua menyadari dan hal itu 
dapat berakibat pada masalah emosi, sosial dan hubungann-
ya dengan Tuhan

• Favoritisme itu tanpa disadari membentuk ketidakadilan bagi 
anak yang lebih dikasihi. Meskipun anak tersebut mendapat-
kan kasih sayang yang berlebih, anak tersebut akan memiliki 
gambar diri yang berlebihan, kehilangan kasih dan perhatian 
terhadap saudara-saudaranya dan kehilangan kemampuan 
sosial untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. NK_P
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 Di sini tampak ciri khas utusan Allah, yang tidak hanya men-
yampaikan tetapi juga mewujudkan kebenaran yang Allah mak-
sudkan.

Allah memanggil sebuah bangsa
 Setelah pertarungan panjang dengan ahli sihir Mesir  - “Teta-
pi ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu 
mantera mereka” – pergulatan mencapai titik di mana para 
ahli sihir itu tidak dapat lagi menandingi kekuasaan Allah. Yang 
menarik, para ahli sihir itu berbalik kepada Firaun dan menga-
kui pada saat itu: “Inilah tangan Allah” (Kel. 8:9). Tetapi Firaun 
tetap berkeras hati. Akhirnya, Allah mengirimkan malaikat-Nya 

bab Vi : pembebasan umat allah
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untuk membunuh anak sulung dalam setiap keluarga orang Me-
sir. Hal ini berarti penghakiman Allah menyinggung janji uta-
ma, yakni keturunan. Sebagaimana orang Mesir telah berusaha 
membunuh keturunan Israel, merekapun dibunuh. Anak-anak 
Israel diselamatkan karena malaikat Tuhan melewati rumah-ru-
mah orang Israel yang palang pintunya dilumuri darah dom-
ba. Maka di tengah-tengah panggilan Allah kepada umat-Nya 
terdapat tanda bahwa mereka tidak dapat mengenal Dia tanpa 
tebusan yang dibayar mahal. Permulaannya yang penting bagi 
bangsa Israel, dimulai dengan sebuah perbuatan Allah yang be-
sar, juga penuh belas kasih dengan pengabaian dosa mereka.

 Sebagaimana Allah telah memperlihatkan keunggulan-Nya 
atas dewa-dewa bangsa Mesir, dan kekuasaan-Nya atas dosa, 
sekarang Ia menang terhadap kekuatan pengacau, dan para pra-
jurit Firaun yang mengejar ditelan laut. Peristiwa ini mengingat-
kan kita akan samudra raya yang menutupi bumi (Kej. 1), air bah 
(Kej. 7), dan pengacaubalauan Babel (Kej. 11) ini, sekarang Al-
lah membebaskan umat-Nya dengan tangan-Nya yang berkua-
sa. Peristiwa yang menyerupai penciptaan ini dirayakan dalam 
mazmur nyanyian kuno Musa dalam Keluaran 15, 18. Di dalam 
mazmur tersebut, terdapat acuan kepada keluaran dari Mesir itu 
dihubungkan dengan gambaran tentang awal dan akhir dunia, 
begitu tegasnya campur tangan Allah demi umat-Nya. Tentun-
ya sekarang bangsa Israel akan mengucap syukur Allah. Tetapi 
pencerita bermaksud mengingatkan kita akan ketidapercayaan 
mereka. Segera setelah pujian besar itu, mereka mulai menge-
luh. Mereka tidak mempunyai air; mereka tidak mempunyai 
cukup makanan untuk dimakan; mereka lebih menyukai daging 
daripada manna. Dalam setiap perkara Allah menjawab teriakan 
mereka dan memberikan apa yang mereka inginkan, walaupun 
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mereka menderita karena kekurangpercayaan tersebut. Seperti 
yang diungkapkan pemazmur: “Tetapi segera mereka melupakan 
perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak menantikan nasihat-Nya; 
mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah 
di padang belantara. Diberikan kepada mereka apa yang mer-
eka minta, dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara 
mereka” (Maz. 106:13-15). Ketika mereka mengikuti jalan kaf-
ilah kuno menuju Kadesy-Barnea, mereka adalah pembawa 
harta karun baru, yakni karya penyelamatan Allah. Tetapi, sep-
erti beberapa pengikut Yesus setelah kebangkitan-Nya mereka 
menjadi ragu (Mat. 28:17). Mereka ada sebagai sebuah bangsa 
karena pembebasan Allah yang menakjubkan, namun mereka 
sulit untuk mempercayai Dia untuk makanan sehari-hari mere-
ka. Bagaimana bangsa seperti ini dapat mewartakan kemuliaan-
Nya di antara bangsa-bangsa?

Sebuah bangsa dilahirkan
 Namun hal yang menentukan ialah bahwa bangsa Israel telah 
dibawa keluar dari Mesir. Perjalanan telah dimulai dari kekacau-
an perbudakan menuju suatu kehidupan baru di negeri Allah. 
Harapan terhadap dunia baru telah diterbitkan, tidak mengher-
ankan jika peristiwa ini menjadi pusat angan-angan bangsa Isra-
el, diperingati secara khusus pada pesta panen (Ul. 26:2-11), dan 
akhrinya mungkin dalam upaara pembaruan perjanjian sepeti di 
Sikhem (Yos. 24). Dalam peringatan akan peristiwa tersebut, 
mereka tidak hanya mengingat kembali, bahwa peristiwa itu 
nyata, karena bangsa Israel menetapkan kembali kepercayaan 
mereka dan mengingatkan mereka bahwa peristiwa itu  mer-
upakan titik sejarah Israel sebagai suatu bangsa.

Bersambung…………..
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Senin, 31 Desember 2018
JANJI YANG TIDAK PERNAH LEMAH

(BACAAN: KEJADIAN 12:1-3)

 Ketika Abraham mendapat panggilan dari Allah untuk keluar 
dari negerinya dan pergi ke tempat yang tidak dijelaskan oleh Al-
lah, tentunya menimbulkan berbagai hal dalam pemikiran Abra-
ham. Saat itu dia belum memiliki keturunan, wajar jika dia ber-
pikir akan kehilangan “nama” di sana. Namun janji Allah seolah 
membebat hatinya. Allah berjanji menjadikan dia bangsa yang be-
sar dan memberkati semua kaum di muka bumi. Janji yang sangat 
menyegarkan hati. 
 Abraham mungkin berharap keturunan yang dijanjikan itu  
adalah putra kandungnya. Dia mungkin berharap dapat menyak-
sikan bagaimana Putranya itu bertumbuh dan menjadi berkat bagi 
banyak kaum. Betapa bahagia dan bangganya Dia ketika menyak-
sikan pemandangan itu. Dia tidak pernah menduga jika Putra yang 
dimaksud itu berjarak empat puluh dua generasi dengan Dia atau 
sekitar 2.000 tahun lamanya. 
 Perhatikan jarak waktu ketika Allah menubuatkan dan waktu 
penggenapannya. Memang kadang-kadang kita harus menantikan 
penggenapan janji Tuhan dalam jangka waktu yang lama.  Mungkin 
manusia hampir melupakan janji Allah karena telah menanti lama, 
namun janji Allah tidak pernah bisa dilemahkan. NFL
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Selasa, 01 Januari 2019
IMAN YANG DIKENAN

(BACAAN: MATIUS 15:21-28)

 Dalam perikop ini diceritakan tentang kisah terkenal mengenai 
Kristus yang mengusir setan dari anak perempuan seorang wanita 
Kanaan. Kisah ini unik dan sangat mengejutkan karena di dalamnya 
ada kisah tentang seorang bukan Yahudi juga mendapat perhatian 
dan belas kasihan Kristus. Sampai di sini kita melihat bahwa janji 
Allah kepada Abraham bahwa “keturunannya akan menjadi berkat 
bagi banyak kaum” sudah mulai digenapi.
 Wanita ini bukan orang Yahudi, ia  seorang asing yang tidak 
termasuk kewargaan Israel.  Perhatikan sebutan yang dipakai 
perempuan ini kepada Yesus. “ Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak 
Daud”.  Perempuan ini mengakui Yesus  sebagai Mesias yang di-
janjikan. Meskipun bukan orang Yahudi, wanita Kanaan ini men-
gakui janji Allah kepada nenek moyang orang Yahudi dan kemu-
liaan yang dijanjikan bagi keturunan Daud. 
 Iman perempuan ini akhirnya dipuji Kristus (ay. 28). Jika kita 
mempelajari perikop ini kita dapat menemukan  kebaikan-kebai-
kan lain dalam tingkah lakunya, yakni hikmat, kerendahan hati, 
kelemahlembutan, kesabaran, dan ketekunan dalam berdoa atau 
memohon. Namun, semuanya ini merupakan buah dari imannya, 
dan hal inilah yang menjadi pusat perhatian Kristus. 
 Di dalam Kristus, perbedaan suku bangsa bukan halangan kita 
memperoleh anugerah. Iman di dalam Yesus Kristuslah yang di-
perkenanNya. NFL
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Rabu, 02 Januari 2019
KASIHANILAH KAMI

(BACAAN: MATIUS 20:29-31)

 Seruan “Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!, diulang 2 kali 
oleh 2 orang buta ini. 
dengan menyebut-Nya Anak Daud, menunjukan bahwa mereka 
telah mendengar kisah tentang Yesus dan mereka mengimani bah-
wa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka juga mendengar 
kebaikan-kebaikan yang telah Yesus lakukan. Dengan demikian 
mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjik-
an itu, sebab gambarannya sama dengan yang dinubuatkan dalam 
Mazmur 72:12-13 bahwa “Ia akan melepaskan orang miskin yang 
berteriak minta tolong dan yang tertindas. Ia sayang kepada orang 
lemah dan miskin”.  Iman inilah yang membuat mereka bersung-
guh-sungguh dalam doa mereka. Perhatikan  perkataan  “Kasi-
hanilah kami”. Mereka  tidak menentukan atau menjelaskan ke-
inginan mereka, mereka hanya menyerahkan diri dengan sukacita 
kepada belas kasihan Tuhan.  Meskipun mereka miskin, mereka 
tidak meminta perak atau emas, melainkan belas kasihan, hanya 
belas kasihan. Mungkin inilah yang membuat Yesus berhenti dan 
membuat mereka menerima kemurahan hatiNya.
 Hal inilah yang harus hati kita dambakan saat menghampi-
ri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat-Nya. Karena 
Tuhan menyukai hati yang percaya kepadaNya bahwa Dia sanggup 
menolong kita dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. NFL
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Kamis, 03 Januari 2019
YESUS ANAK MANUSIA

(BACAAN: LUKAS 18:31-34)

 Tahukah Anda sebutan favorit Yesus untuk diri-Nya sendiri? Anak 
Manusia! Sebutan ini diulang 29 kali dalam Injil Matius, 16 kali dalam 
Injil Markus, 25 kali dalam Injil Lukas, dan 12 kali dalam Injil Yohanes. 
Kalau sebutan Anak Allah diberikan oleh orang lain kepada-Nya, 
sebutan Anak Manusia hampir selalu diucapkan oleh Yesus sendiri. 
 Sebutan ini mengingatkan kita betapa Yesus benar-benar 
ikut merasakan apa yang dialami manusia. Dia lahir dari seorang 
perempuan muda, memiliki keluarga dan teman-teman, lengkap 
dengan berbagai dinamika dalam hubungan dengan mereka. Dia 
tahu rasanya lapar dan haus, Dia pernah marah, lelah, dan sedih. 
Dia membiarkan diri-Nya diperlakukan tidak adil, dijadikan bah-
an ejekan, direndahkan sedemikian rupa, bahkan diludahi! Allah 
yang datang dalam rupa manusia bukankah seharusnya disambut, 
dihormati, dilayani? Namun, Yesus memberi diri sesuai gamba-
ran yang dinubuatkan oleh para nabi, seorang hamba yang men-
derita (lihat Yesaya 52-53). Dia menanggung apa yang tidak bisa 
ditanggung oleh manusia. Dia mengalami semua cobaan yang di-
alami manusia, hanya Dia tidak berbuat dosa (lihat Ibrani 4:15). 
 Memiliki seseorang yang bisa turut merasakan apa yang kita 
rasakan, betapa menguatkan! Bukankah itu yang dikomunikasi-
kan Yesus dengan menyebut diri-Nya sebagai Anak Manusia? Dia 
sungguh mengerti apa yang saya dan Anda lalui setiap hari: penat, 
terluka, hendak menyerah? Pandanglah pada Yesus. Dia telah me-
lalui perjalanan yang sama, dan mengakhirinya dengan penuh ke-
menangan. Dia menyediakan kekuatan yang dibutuhkan bagi tiap 
orang yang mau datang kepada-Nya, dan mengikut Dia.—HAN/
RH
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Jumat, 04 Januari 2019
BERITAKANLAH RAHMAT ALLAH

(BACAAN: YESAYA 61)

 Hanya pemberian kecil dan doa singkat, tetapi itu membuat 
sepasang mata di depan saya memerah “Baru kali ini ada yang begitu 
peduli sama saya,” ujarnya lirih. Ia mengaku jarang sekali berdoa. 
“Mungkin nantilah saya mikirtentang Allah, sekarang saya hanya 
mau cari uang untuk anak saya.” Meski tak terucap gamblang, si-
kapnya menunjukkan siapa Allah baginya. Pribadi yang jauh di atas 
sana dan tak cukup peduli dengan orang lemah seperti dirinya. 
 Namun, kita tahu bahwa Allah peduli. Yesaya dan nabi-nabi lain-
nya diutus untuk memberitakan rahmat Allah kepada yang lemah dan 
miskin. Allah sendiri datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus 
untuk menyentuh manusia secara fisik. Dia berkeliling untuk meng-
hibur dan memulihkan. Dia ikut merasakan bahkan menanggung 
penderitaan sampai ke atas salib (bandingkan ayat 1-2 dengan Lukas 
4:18-21). Yesus datang untuk mewartakan betapa Allah memperha-
tikan dan berkehendak membebaskan manusia dari kebutaan fisik 
dan hati, dari penindasan dan ketidakadilan. Tidakkah para pengi-
kut Yesus juga dipanggil untuk mewartakan kabar baik yang sama? 
 Mari ikut menggerakkan keluarga dan komunitas kita untuk 
berseru kepada Allah bagi jutaan penduduk dunia yang membu-
tuhkan kesembuhan, keadilan, keamanan, air bersih, tempat ting-
gal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Mohon Al-
lah membangkitkan dan memperlengkapi orang-orang kristiani, 
termasuk diri kita, untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan kepada 
mereka yang membutuhkan.—MEL /RH



34

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
30 Des 2018

Sabtu, 05 Januari 2019
DAMAI DI BUMI

(BACAAN: LUKAS 2:8-14)

 Seorang pengusaha yang sedang stres diajak temannya 
mengikuti sebuah seminar manajemen stres. Salah satu saran 
dari pembicara seminar itu adalah: “Lepaskan stres Anda den-
gan menceritakan masalah Anda kepada seseorang yang bisa 
mendengarkan.” Ia lalu menambahkan bahwa salah satu cara 
terbaik adalah berbicara kepada hewan kesayangan. Sang pen-
gusaha sangat jengkel. Ia membayar mahal sebuah tiket semi-
nar hanya untuk mendengarkan saran bahwa ia harus memiliki 
hubungan dari hati ke hati dengan anjing piaraannya. Jelas he-
wan itu takkan bisa membantu membereskan konflik-konflik 
pemicu stres yang ia alami dan menghadirkan damai di hatinya. 
 Natal membawa kabar baik bahwa Yesus datang untuk mem-
bawa damai sejahtera di bumi (ayat 14). Damai yang akan dinik-
mati oleh orang-orang yang “berkenan kepada Tuhan”. Bagaima-
na mungkin manusia berdosa bisa diperkenan Allah? Jelas bukan 
dengan usahanya sendiri. Orang paling saleh di dunia pun tak lu-
put dari kekhilafan di hadapan Allah yang mahasuci dan mem-
benci dosa. Manusia butuh Juru Selamat yang akan membe-
baskan mereka dari dosa-dosa yang menyebabkan mereka tak 
dapat hidup dalam damai dengan Allah dan dengan sesama. 
 Rick Warren menulis: “Kedamaian dunia takkan ada tanpa ke-
damaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa takkan ada 
tanpa kedamaian di tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas 
takkan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian 
keluarga takkan ada tanpa Raja Damai bertakhta dalam hati kita.” 
Ia benar. Jika Anda merindukan damai yang sejati, mengapa tidak 
datang kepada Sumber-Nya?—LIT/RH
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 31 Des 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Anak Josephine Naomi Salim
HUT: Ibu Wilis T. Gede

Rabu, 02 Jan 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Ronny Koestanto
HUT: Sdr. George Fadly

Kamis, 03 Jan 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat, 04 Jan 2019
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Ibu Imelda Suhargo

Sabtu, 05 Jan 2019

06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Anak Marteen Arwani Dinan

Minggu, 06 Jan 2019 HUT: Sdri. Kezia Angeline Danusaputra

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 06 Januari 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 30 Desember 2018
(Pk. 10.00 WIB)

06 Januari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

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

SM Kak Suani

Persembahan Sharon dan Wei-wei

Tema Kemurahan

Bahan Alkitab Galatia 5: 22
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Betlehem
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 23 Des 
2018 41

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 23 Des 
2018 74

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 23 Des 
2018 73

Sekolah Minggu Minggu, 23 Des 
2018 24

Remaja Nginden Minggu, 23 Des 
2018

Ibadah Natal Selasa, 25 Des’18 335 Gabungan

REC MERR Minggu, 23 Des 
2018

KU1:
KU2:

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 23 Des 
2018 22

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 23 Des 
2018 48

REC BATAM Minggu, 23 Des 
2018 15 SM: 10

RM: 4

POS Batu Aji Minggu, 23 Des 
2018

10
Selasa 25 Des : 30 RM: 21


