
4. MARIA DAN ELISABET: SUKACITA ATAS PERBUATAN ALLAH 
 

TEKS: Lukas 1:39-56 

 

PENGANTAR 
Waktu zaman Yesus, status perempuan tidak terlalu tinggi.  Mereka tidak bisa menjadi saksi dalam pengadilan.  

Di Bait Allah, mereka tidak diijinkan masuk halaman tengah, seperti yang diijinkan laki-laki.  Tetapi di sini, ada 

dua perempuan yang pasti dianggap remeh oleh masyarakat—satu yang baru hamil walaupun belum menikah 

dan satu lama mandul dan baru punya anak waktu sudah tua.  Tetapi waktu mereka bertemu, sukacita mereka 

begitu meluap.  Mereka yang tidak diijinkan masuk halaman tengah di Bait Allah, sekarang dipenuhi oleh Roh 

Allah sendiri.  Dan akibatnya adalah kegembiraan dan pujian kepada Allah.  Apa yang membuat kita 

bersukacita?  Apa yang menjadi sumber kegembiraan kita?  

 

PENGAMATAN 
 Apa yang terjadi waktu Elisabet mendengar salam Maria? (ayat 41-44).  

 Apa yang Elisabet percaya tentang Anak yang dikandung Maria? (ayat 42-43) 

 Mengapa Maria disebut berbahagia? (ayat 45).  

 Apa yang Allah sudah lakukan bagi Maria? (ayat 46-49) 

 Dari pujian Maria, orang seperti apa yang diperhatikan oleh Allah? (ayat 50-53). 

 Bagaimana kelahiran Yesus terkait dengan janji Allah? (ayat 55) 

 

PENGGALIAN MAKNA 
 Perjalanan dari Nazaret ke daerah pegunungan di Yudea cukup jauh—sampai tiga hari perjalanan. Kira-

kira, mengapa Maria ingin mengunjungi saudaranya Elisabet? 

 Dalm ayat 51-53, ada pembalikan—yang berkuasa diturunkan, yang rendah ditinggikan oleh Allah.  

Kira-kira, apa hubungannya ini dengan kelahiran Yesus? 

 Dari pujian Maria, apa yang kita pelajari tentang sifat-sifat Allah? 

 

PENERAPAN 
 Ketika Maria dan Elisabet merenungkan apa yang Allah lakukan bagai mereka, mereka dipenuhi dengan 

sukacita.  Bagaimana tingkat sukacita dalam kehidupan saudara sekarang? Apa yang bisa membuat 

saudara lebih bersukacita lagi?  

 Waktu Elisabet melihat Maria, dia langsung turut bersukacita dan menguatkan panggilan Maria. Dalam 

kehidupan saudara, apakah ada orang yang menguatkan iman saudara?  Apakah ada orang lain yang bisa 

kita bimbing dan kuatkan juga? 

 

DISKUSI 
 Apa pentingnya memuji Allah dalam kehidupan seorang Kristen?  Bagaimana caranya kita bisa memuji 

Allah? 

 

TINDAKAN 
 Tulis lagu atau puisi atau doa untuk mengungkapkan sukacita atas semua yang Allah sudah lakukan bagi 

saudara. 

 

DOA 
 Bersyukur atas semua yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan saudara. 

 Berdoa supaya Tuhan menambah sukacita saudara dan menolong saudara turut bersukacita dan 

menguatkan orang lain. 
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