
     

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan Khotbah 

Natal Rencana Agung Allah 

Mat 1:1-17 

Mari kita melihat rencana Agung Allah, bagaimana persiapannya hingga 

terwujudnya Natal bagi kita hari ini. 

Silsilah bagi orang Yahudi itu sangatlah penting, karena silsilah sama 

dengan menunjukkan status dan identitas mereka untuk dapat bagian 

dalam keluarga yang bermartabat dalam masyarakat, mari kita bandingkan 

dengan: Ezra 2:59, Ezra 2:62, --Ezra 2:63 Dari sini, sekarang kita barulah 

mengerti betapa pentingnya silsilah。 

I. Natal rencana Agung Allah melalui keterbatasan v1 

Silsilah yesus Kristus. Ia adalah anak Daud , Anak Abraham. Injil Matius 

dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Silsilah ini mengungkapkan asal 

usul Yesus, siapa Yesus dan apa peranNya dalam rencana Agung Allah 

dalam kehidupan kita. Dari sebutan sebagai anak Daud,  kita melihat 

Kristus yang tidak terbatas mau membatasi diriNya dalam ruang dan 

waktu datang menjadi manusia, sesungguhnya Ia adalah anak Allah 

dan menjadi anak Daud. Inilah wujud kasih karunia  Allah kepada 

manusia yang tiada taranya, 

II. Natal rencana Agung Allah melalui Orang - orang yang tidak 

diperhitungkan.v 3-6 

Dalam silsilah ini tercantum 5 nama wanita. Umumnya dari PL semua 

yang tercantum hanyalah nama laki-laki tetapi dalam silsilah Yesus 

yang dituliskan dalam Injil Matius ini, tercantum 5 nama wanita. 

Tamar, Rahab , Rut,  Betsyeba ( istriUria ) , dan Maria ! 

III. Natal  rencana Agung Allah melalui peristiwa yang tidak 

diharapkan v11. 

17 pada waktu pembuangan ke Babel II Raja 24 ； 14-15，  II  

Taw36    ； Yer27 ；20. Bangsa Israel hingga saat itu telah mencapai 

titik terrendah , karena dosa mereka dibuang, masuk dalam zaman 

pembuangan dikatakan 14 keturunan, mereka melewati suatu 

kehidupan tanpa Allah, memiliki lahiriah keagamaan namun tanpa 

ada isi yakni sungguh mencari Allah. Demikianlah kegelapan hati 

manusia, dosa kejahatan bertambah - tambah, tetapi Allah  adalah 

kasih setia sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal yesus kristus 

untuk menyelamatkan kita. 

   Oleh : Ev. Ruth Liang 
 


