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Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Pada saat lahir bayi yang begitu dinantikan,
setelah bayi itu bertumbuh dan masuk universitas, orang tuanya memberitakan kepada kekek,
nenek dan orang-orang yang mendoakannya.
Kemudian berpikir untuk secepatnya memberitakan berita baik itu kepada orang-orang
sekampung. Caranya gampang. Jika memberitakan hanya kepada seorang ibu yang suka
menggosip, berita itu telah sampai kepada
semua penduduk kampung dalam setengah
hari. Dan orang-orang akan mengunjungi
dengan suka hati. Pada waktu malam Yesus
lahir, seorang malaikan datang kepada gembala
-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Dan malaikat Tuhan memberitakan kesukaan besar telah lahir bagi mereka
Juruselamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala langsung pergi ke Betlehem dan
melihat bayi itu. Mereka memberitahukan kepada Yusuf dan Maria tentang perkataan malaikat
Tuhan. Akhirnya mereka menjadi saksi mata
bayi Yesus. Tentu mereka memberitakan peristiwa itu kepada orang-orang yang mereka temui.
Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan
Allah. Siapa yang tahu? Anak-anak di Betlehem
memang memuji Tuhan bersama gembalagembala itu. Tuhan mengutus malaikat kepada
gembala-gembala untuk secepatnya memberitakan kabar baik itu. Kita juga harus bertanggung jawab bertitakan Injil.

Tema

Saksi mata
Kelahiran Yesus
Bacaan Minggu

Matius 1,2
Lukas 1,2,3

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Saksi mata kelahiran Yesus - Hari Natal

Catatan tentang kelahiran Yesus dalam Alkitab memperlihatkan maksud yang jelas. Bahwa Ia pernah datang sebagai manusia nyata bukan hanya tokoh dongeng, dan kedatangan-Nya bukan secara tiba-tiba
namun Ia datang sebagai penyataan ramalan yang tercatat berulang-ulang di Perjanjian Lama. Dan juga
tercatat saksi-saksi yang telah menyatakan penyataan perjanjian Tuhan ketika Ia lahir. Mereka adalah
gembala yang menjaga domba-dombanya di padang, orang saleh yang telah menjaga bait Allah selama
waktu yang lama, dan juga orang-orang majus dari timur. Berbagai macam orang telah melihat kedatangan
Yesus dengan berbagai macam tujuan.

Message Minggu

1Yohanes 1:1~2

Ketika orang-orang lain sedang berbincang-bincang
tentang masalah yang telah terjadi, hanya saksi mata
kejadian tersebut yang dapat berkata, “Kalau tidak
pernah lihat tidak usah banyak bicara!” dan menyelesaikan perbincangan tersebut. Tetapi jika hanya
satu orang yang menjadi saksi mata, kebenaran kejadian
tersebut hanya tergantung pada orang tersebut. Maka itu,
untuk membuat suatu kejadian sebagai fakta sejarah
harus terdapat banyak saksi yang berbicara tentang hal
yang sama.
Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan
mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah
kami raba dengan tangan kami
Rasul Yohanes telah mengatakan melalui surat Yohanes
tentang saksi Yesus yang telah ada sejak semula sebagai Firman. Tetapi dalam pembukaan surat Yohanes
yang pertama, Yohanes mengatakan kembali “Apa yang
telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang
telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami
saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami
tentang Firman hidup.” Yohanes bisa mengetahui Yesus
adalah Firman Hidup yang telah ada sejak semula melalui catatan dalam Perjanjian Lama, Yesus sendiri dalam
pengajaran-Nya tentang diri-Nya, dan pengenalan melalui Roh Kudus. Tetapi kita bisa mengetahui Yesus yang
adalah Tuhan pernah hidup di dunia ini sebagai manusia
malalui saksi yang telah mendengar, melihat, meraba,
dan mengalami sendiri. Kita hanya bisa mengetahui
bahwa Yesus telah datang untuk kita, menderita, mati di
atas kayu salib, dan bangkit kembali melalui saksi hidup
tersebut. Yohanes tidak menyebutkan “Aku yang
mendengar, melihat, dan meraba.” Kedatangan Yesus
telah menjadi fakta sejarah melalui “mereka” yang merupakan beberapa orang yang telah “mendengar, melihat,

2

dan meraba”. Untuk hal tersebut Tuhan telah menyiapkan banyak orang dalam sejarah.
Orang-orang yang telah mendengar, melihat, dan
meraba
Pencatatan di Perjanjian Lama dan peramalan melalui
malaikat termasuk dalam pengalaman rohani dan
kesadaran. Saksi nyata adalah mereka yang telah
melihat Yesus yang lahir sebagai bayi. Saksi pertama
adalah gembala-gembala di padang Betlehem. Untuk
menjadikan mereka saksi, Tuhan mengabari mereka
melalui malaikat dan mendatangkan mereka ke kandang
kuda. Saksi kedua adalah Simeon dan Hana yang telah
bertemu dengan Yesus ketika Yesus disunat setelah
genap delapan hari. Mereka meraba dan menggendong
Yesus dan menyatakan Tuhan telah menghibur dia. Dan
melalui pimpinan Roh Kudus mereka datang ke bait
Allah pada waktu tersebut. Untuk menyaksikan Yesus
adalah anak-Nya dan Raja di atas segala raja, Tuhan
juga menjadikan orang-orang majus dari Timur sebagai
saksi. Mereka datang ke Yerusalem mengikuti bintang,
datang ke Betlehem dan mendengar tangisan Yesus,
melihat, meraba, dan mempersembahkan persembahan
kepada-Nya. Untuk menjadikan kedatangan Yesus
sebuah kenyataan bukan legenda, Tuhan telah mempersiapkan banyak saksi.
Kita yang merayakan kelahiran Kristus dan mengabarkan kabar gembira tersebut harus menjadi saksi yang
menyebarkan fakta bukan dongeng. Kita harus menjadi
saksi yang menyatakan Yesus yang hidup dan nyata
dalam hidup kita sebagai orang yang percaya.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan
2. Membaca
Bacalah secara total, kemudian baca
lagi untuk memahami lebih dalam

Senin

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan tulis di
halaman yang kosong

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji dari Tuhan

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana bertindak dalam sehari lebih detail
6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Malaikat berkata kepada Maria
Lukas 1:26~38

26

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Ga-

briel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,

27

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang

bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.
28

Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata:

"Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai
engkau."

29

Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu

bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu.

30

Kata

malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab
engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31

Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau
menamai Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,
33

dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sam-

pai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan."

34

Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal

itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab
malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan
kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab
itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak
Allah.

36

Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun

sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya
dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul
itu.

37

Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."

38

Kata

Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah
padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kabar apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria?
2. Apa reaksi Maria dan apa jawabannya?

Kabar yang disampaikan malaikat Gabriel
adalah “Roh Kudus akan turun atas Maria dan
kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaunginya sebab itu anak yang akan dilahirkan itu
akan disebut kudus, nama-Nya Yesus”. Jika
telah dianugerahkan hal tersebut harus menjadi
berkat dan kebahagiaan. Tetapi mengandungnya Maria yang tidak mengenal laki-laki
bisa menjadi kutukan yang bisa dilempari batu
sampai mati. Maria juga bingung dan takut.
Tetapi Maria mengetahui bahwa dirinya adalah
hamba Tuhan. Maria menyatakan “jadilah
padaku menurut perkataanmu itu”.

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
jadilah padaku menurut perkataanmu itu." (38)
Walaupun bisa saja dilempari batu sampai mati,
Maria menyatakan dirinya sebagai hamba
Tuhan dan ia akan menuruti perkataan tersebut. Pernyataan tersebut bukan pernyataan
biasa. Pernyataan tersebut sama hebat dengan
pernyataan Ester yang mengatakan “kalau
terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Praktek Menuruti perkataan Tuhan yang telah anda tunda karena sulit
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Malaikat nampak kepada Yusuf

Senin

Matius 1:18~25
18

Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada wak-

tu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai
suami isteri.

19

Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus

hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.

20

Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat
Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf,
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang
akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."

22

Hal itu

terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi:
23

"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan me-

lahirkan

seorang

anak

laki-laki,

dan

mereka

akan

menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai
kita.

24

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti

yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia
mengambil Maria sebagai isterinya, 25 tetapi tidak bersetubuh

dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan
Yusuf menamakan Dia Yesus.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang malaikat katakan dalam mimpi
Yusuf?
2. Apa reaksi Yusuf setelah mendengar perkataan tersebut?

Tunangan Maria, Yusuf adalah seorang yang
tulus hati. Ketika ia mengetahui Maria mengandung sebelum menikah, ia ingin mengakhiri
hubungan mereka secara diam-diam. Tetapi
seperti malaikat yang datang kepada Maria,
seorang malaikat datang dalam mimpi Yusuf
dan memberitahu bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus dan anak
laki-laki tersebut akan menjadi Immanuel,
Yesus. Yusuf mematuhi perkataan tersebut. Ia
menjadikan Maria isterinya sehingga menjadi
saksi yang kedua dari malaikat yang meramalkan kelahiran Yesus.
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan
malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil
Maria sebagai isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki (24~25)
Yusuf juga menuruti perkataan malaikat seperti
Maria. Walaupun ia telah mengerti dan menerima Maria, orang sekitarnya akan melihat Maria
sebagai wanita yang tidak benar. Tetapi Yusuf
tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap
menerima Maria sebagai isterinya. Tetapi ia
menjaga Maria dengan cara tidak bersetubuh
sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.

Praktek Percaya kepada rencana Tuhan dan orang yang telah Tuhan pertemukan.

7

Selasa

Gembala-gembala yang menjumpai
seorang bayi dibungkus
Lukas 2:1~20

1

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah,
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2 Inilah
pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi
wali negeri di Siria. 3 Maka pergilah semua orang mendaftarkan
diri, masing-masing di kotanya sendiri. 4 Demikian juga Yusuf
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang
bernama Betlehem, --karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud-- 5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria,
tunangannya, yang sedang mengandung. 6 Ketika mereka di situ
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, 7 dan ia melahirkan
seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya
dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena
tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8 Di daerah itu
ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan
ternak mereka pada waktu malam. 9 Tiba-tiba berdirilah seorang
malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di
kota Daud. 12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai
seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam
palungan." 13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah,
katanya: 14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadaNya." 15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan
kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada
yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang
terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." 16
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan
Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. 17
Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa
yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. 18 Dan
semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang
dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19 Tetapi Maria
menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20 Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil
memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka
dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah
dikatakan kepada mereka.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Pada malam Yesus lahir, di mana dan kepada
siapa malaikat memberitakan kabar tersebut?
2. Apa yang mereka lakukan setelah mendengar
kabar tersebut?

Pada malam Yesus lahir, gembala-gembala
yang sedang menjaga domba-dombanya di
padang rumput Betlehem mendengar kabar
gembira melalui malaikat Tuhan bahwa Kristus
telah lahir di kota Daud. Setelah mereka
melihat malaikat tersebut disertai banyak malaikat lain memuji Allah dan kembali ke sorga,
gembala-gambala tersebut pergi ke Betlehem,
melihat Yesus terbaring di dalam palungan, dan
menyampaikan apa yang diberitahukan malaikat kepada Maria dan Yusuf. Sekarang gembala-gembala tersebut telah menjadi saksi
malaikat yang memberitakan kelahiran Yesus
dan sekaligus saksi Yesus. Mulai saat itu Yesus
telah menjadi Immanuel yang telah dijanjikan
dalam sejarah.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena
segala sesuatu yang mereka dengar dan
mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa
yang telah dikatakan kepada mereka. (20)
Setelah mendengar kabar gembira, gembalagembala tersebut bukan hanya mendengar tetapi
mendatangi, mencari tahu dan melaluinya mereka
memuji dan memuliakan Allah. Kepada mereka
yang mencari tahu penyataan janji Tuhan akan
selalu ada kebahagiaan dan pujian.
Praktek Memuliakan dan memuji Tuhan yang telah menyatakan janji-Nya
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Rabu

Orang-orang benar dan saleh
menyambut Sang Bayi
Lukas 2:21~38

21

Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat
sebelum Ia dikandung ibu-Nya. 22 Dan ketika genap waktu
pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa
Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan, 23
seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: "Semua anak lakilaki sulung harus dikuduskan bagi Allah", 24 dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam
hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor
anak burung merpati. 25 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, 26
dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia
tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang
diurapi Tuhan. 27 Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus.
Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-Nya
untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum
Taurat, 28 ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil
memuji Allah, katanya: 29 "Sekarang, Tuhan, biarkanlah
hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan
firman-Mu, 30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang
dari pada-Mu, 31 yang telah Engkau sediakan di hadapan
segala bangsa, 32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi
bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu,
Israel." 33 Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala
apa yang dikatakan tentang Dia. 34 Lalu Simeon memberkati
mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu:
"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau
membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi
suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35 --dan suatu
pedang akan menembus jiwamu sendiri--,supaya menjadi
nyata pikiran hati banyak orang." 36 Lagipula di situ ada
Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer.
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup
tujuh tahun lamanya bersama suaminya, 37 dan sekarang ia
janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak
pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah
dengan berpuasa dan berdoa. 38 Dan pada ketika itu juga
datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan
berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Seperti apakan Simeon? Apa yang Simeon
katakana setalah melihat Yesus?
2. Seperti apakah Hana? Apa yang ia lakukan
setelah melihat Yesus?

Simeon, seorang yang benar dan saleh yang
menantikan penghiburan bagi Israel pernah
dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak
akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan
akhirnya Simeon yang telah melihat Yesus
berkata “sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu.” Dan juga memberitahu kepada Maria tentang pengajaran Yesus
yang akan Dia ajarkan dan penderitaan yang
akan Dia dapatkan melalui pengajaran tersebut.
Dan Hana, seorang nabi perempuan mengucap
syukur kepada Tuhan melalui Yesus dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang
yang menantikan saatnya Allah memerdekakan
Yerusalem.

Oleh bimbingan Roh Allah, Simeon masuk
ke Rumah Tuhan (27)
Bertemu dengan anak yang berumur delapan
hari di bait suci Yerusalem yang didatangi
begitu banyak orang adalah mustahil tanpa
bimbingan Roh Allah. Dengan bimbingan Roh
Allah ia datang ke Rumah Tuhan dan melihat
Kristus yang datang ke dunia ini.

Praktek Memberitakan kasih, anugerah, dan pernyataan perjanjian Tuhan tanpa ragu
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Kamis

Orang-orang majus yang
sujud dan menyembah kepada bayi
Matius 2:1~12

1

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja

Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem 2 dan

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru
dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami
datang untuk menyembah Dia." 3 Ketika raja Herodes mendengar hal itu
terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4 Maka dikumpulkannya semua
imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan
dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. 5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam
kitab nabi: 6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali
bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda,
karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan

menggembalakan umat-Ku Israel." 7 Lalu dengan diam-diam Herodes
memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada
mereka, bilamana bintang itu nampak. 8 Kemudian ia menyuruh mereka
ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal
mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah Dia." 9 Setelah
mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang
yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan
berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada. 10 Ketika mereka
melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11 Maka masuklah
mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibuNya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta
bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu
emas, kemenyan dan mur. 12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi,
supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke
negerinya melalui jalan lain.
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Tafsiran

1. Mengapa orang-orang majus dari timur
datang ke Yerusalem? Apa yang mereka
lihat sehingga mereka datang?
2. Apa yang dilakukan raja Herodes yang
mendengar berita tersebut?

Orang-orang majus dari timur melihat pertanda
bintang dan mengetahui Raja yang istimewa
telah lahir. Mereka datang ke Yerusalem untuk
mencari Raja tersebut. Tujuan mereka hanya
mendatangi Raja yang patut disembah dan
menyembah kepada-Nya. Tuhan menjadikan
mereka saksi kelahiran Yesus. Tetapi raja
Herodes menganggap Yesus sebagai saingan.
Dia tidak mengetahui Raja yang lahir, mencoba
membunuh tetapi gagal dan tidak bertemu
dengan Yesus.
mempersembahkan persembahan kepadaNya, yaitu emas, kemenyan dan mur (11)
Ini adalah bagian kejadian penyataan ramalan
yang terdapat pada Perjanjian Lama (Mazmur
72:10; Yesaya 60:6) bahwa raja bangsa asing
akan memberi persembahan dan tunduk kepada Mesias. Pada zaman itu membawa
persembahan kepada raja adalah sopan santun
yang sangat penting. Tiga persembahan yang
orang-orang majus dari timur bawa adalah
barang berharga dan mahal yang mempunyai
sifat sukar berubah. Ahli Alkitab telah menafsirkan emas sebagai kerajaan Mesias, kemenyan
sebagai keilahian Yesus, dan mur sebagai
penderitaan dan kematian Kristus.
Praktek Tuliskan dengan jujur alasan mengikuti ibadah natal dan anugerah yang telah
anda dapatkan.
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Perjalanan untuk menggenapi Firman

Jumat

Matius 2:13~23
13

Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan

kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia." 14 Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu
-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 15 dan tinggal di sana
hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan
Tuhan oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku." 16 Ketika Herodes
tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat
marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan
sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai
dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu.

17

Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: 18 "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih;
Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka
tidak ada lagi."

19

Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan

kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya: 20 "Bangunlah, ambillah
Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka
yang hendak membunuh Anak itu, sudah mati."

21

Lalu Yusufpun

bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel.
22

Tetapi setelah didengarnya, bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea

menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati
dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23 Setibanya di sana
iapun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan
disebut: Orang Nazaret.
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Tafsiran

1. Setelah orang-orang majus berangkat, keluarga
Yesus pindah ke mana?
2. Setelah keluarga Yesus menyingkir, apa hal
terjadi di kota Betlehem?

Setelah orang-orang majus pulang, Yusuf
sekeluarga juga menyingkir ke Mesir sebab
malaikat Tuhan memberitahu rencana raja
Herodes. Kemudian keluarga Yusuf kembali
dari Mesir ke Yudea sebab raja Herodes telah
mati. Namun pindah lagi ke Nazaret. Menurut
Matius, semua hal ini untuk menggenapi nubuat
nab-nabi bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret. Dan pada saat Herodes tahu akan orangorang majus pulang melalui jalan lain, dia
perintahkan membunuh semua anak laki-laki
yang berumur dua tahun ke bawah di daerah
Betlehem.

supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh
nabi (15) demikian genaplah firman... (17) Hal
itu terjadi supaya genaplah firman... (23)
Dalam beberapa kalimat sudah 3 kali diulang
kata-kata ini. Kedatangan Yesus dan hidup
sehari-hari-Nya, dibuktikan dengan Perjanjian
Lama bahwa Ia adalah Kristus, Mesias.

Praktek Maju ke jalan yang Tuhan tunjukkan dengan percaya bahwa Ia menggenapi
janji-Nya
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Ia adalah anak Yusuf dan Anak Allah

Sabtu

Lukas 3:23~38
23

Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira

tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak
Yusuf, anak Eli,

24

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, anak

Yanai, anak Yusuf,

25

anak Matica, anak Amos, anak Nahum,

anak Hesli, anak Nagai, 26 anak Maat, anak Matica, anak Simei,
anak Yosekh, anak Yoda,

27

anak Yohanan, anak Resa, anak

Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri,

28

anak Malkhi, anak Adi,

anak Kosam, anak Elmadam, anak Er,

29

anak Yesua, anak

Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi,

30

anak Simeon,

anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, 31 anak
Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, 32 anak
Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason,

33

anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak
Peres, anak Yehuda, 34 anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham,
anak Terah, anak Nahor, 35 anak Serug, anak Rehu, anak Peleg,
anak Eber, anak Salmon,

36

anak Kenan, anak Arpakhsad, anak

Sem, anak Nuh, anak Lamekh, 37 anak Metusalah, anak Henokh,
anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan,
Set, anak Adam, anak Allah.
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38

anak Enos, anak

Apa ajaran bagiku?
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1. Apa perbedaan silsilah Yesus di dalam Injil
Lukas dengan silsilah di dalam Injil Matius?

Pertama, silsilah di dalam Matius dituliskan dari
Abraham, nenek-moyang tetapi silsilah di dalam Injil Lukas dituliskan dari Yusuf, ayah Yesus sampai Tuhan. Kedua, tidak dituliskan
nama-nama perempuan. Menurut ahli-ahli
Alkitab, silsilah di dalam Injil Lukas menurut
keluarga Maria. Nama Eli itu ayah Maria dan
ayah mertua Yusuf. Mereka berpikir bahwa
Yusuf menjadi ahli waris keluarga Eli sebab
Maria anak tunggal. Silsilah itu pisah dengan
silsilah Injil Matius dari anak Daud. Yusuf ialah
keturunan Salomo tetapi Marialah keturunan
Natan, anak Daud (31). Berikutnya tertulis
nama-nama Abraham, Adam dan sampai Allah.

menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf
(23) anak Adam, anak Allah (38)
Orang-orang menganggap Yesus sebagai
tukang kayu, anak Yusuf. Tetapi silsilah Yusuf
dan Maria berkata bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang bisa mewarisi kerajaan
Daud. Tetapi bukan itu yang lebih penting.
Sebenarnya Yesus ialah anak Allah sesuai
dengan yang dituliskan dalam silsilah.

Praktek Beritakan kabar baik bahwa semua orang percaya diberikan kuasa menjadi
Anak Allah
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Bahan PA

Yesaya 7:3~16
Sharing

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

Ice Break

“Arti dari bayi”
Menceritakan tentang gambar atau foto bayi yang pernah dilihat.
1. Foto atau gambar bayi yang seperti apa yang paling anda ingat? (share)
2. Apa yang anda rasakan ketika melihat atau memegang bayi? (share)

Baca Teks

1. Menagapa Ahas tidak perlu takut dan hatinya tidak perlu kecut? (3~9)

Yesaya
7:3~16

2. Apa yang Tuhan ingin Ahas minta kepada Tuhan? (10~11)

3. Apa jawaban Ahas? (12)

4. Apa pertanda yang diberikan melalui nabi Yesaya? (13~16)

Bacaan
Lebih luas
Mikha
5:1~4
Lukas
2:12,25~32
Matius
2:11

Aplikasi

Berdasarkan Mikha, kapan seorang yang akan memerintah Israel datang?
Di kitab Lukas, seperti apakah Yesus yang dilihat Simeon, orang saleh?
Pertanda yang dijanjikan di kitab Yesaya adalah seorang bayi. Ketika seorang wanita melahirkan, diberitahu bahwa akan datang seorang yang akan memerintah Israel. Pertanda yang
dilihat gembala-gembala juga merupakan bayi dan bayi yang dilihat Simeon yang memuliakan
nama Tuhan juga merupakan bayi yang berumur 8 hari. Orang-orang majus dari Timur mempersembahkan persembahan kepada bayi yang tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan
orang lain. Bayi adalah makhluk hidup lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Tetapi bayi tersebut adalah hasil dari perjanjian Tuhan dan permulaan penyataan.

Menceritakan apa saja yang telah Tuhan berikan dengan kabahagiaan dan harapan kepada
kita, tentukan kepada siapa minggu ini kita akan menjadi harapan dan kebahagiaan. Doakan
untuk pelaksanaan hal tersebut.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Kemudian sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, dan diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, perkembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
Minggu ini

Kelebihan
Dalam seminggu

Kekurangan
Dalam seminggu

Tujuan minggu
Besok
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『Renungan Kehendak Tuhan』ini bertujuan untuk perubahan hidup melalui
praktek sehari-hari. Kita akan memberitakan kehendak Tuhan bagi dunia ini
sehingga menjadi semakin baik. Renungan ini dicetak dengan berbahasa Indonesia. Bisa download dari Facebook. Mohon dukungan doa dan persembahan untuk pelayanan. Terimakasih.
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