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Berita Natal

06 Des - Berita Kelahiran Yesus Dari Nazaret (Luk. 1:26-38).

13 Des - Tujuan Kelahiran Yesus Ke Dunia (Luk. 1:67-75).

20 Des - The Blessing Of The Light (Luk. 2:8-15).

27 Des - Christmas At Heart (Hati Yang Bersukacita) (Luk. 2:9-11)
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Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

Tuhan Yesus telah melakukan misi yang mengagumkan bagi penyelamatan umat manusia, 
membawakan diri-Nya sendiri ke dalam dunia ini dan menyediakan keselamatan bagi semua umat 
manusia. Peristiwa yang terjadi di sebuah kampung kecil Betlehem 2000-an tahun yang lalu masih 
segar diingatan kita, bahwa Allah berinkarnasi melalui peristiwa Natal, yakni:

1. Berita Kelahiran Yesus terbit dari kampung Nazaret (Luk. 26-38).
Melalui malaikat Gabriel pesan kunjungan Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat 
manusia, terjadi di dalam diri seorang perawan bernama Maria di sebuah kampung kecil Nazaret, 
sehingga dari Nazaret inilah tersebar berita, bahwa akan lahir Sang Juruselamat manusia di kota 
Daud yang bernama Betlehem (Mikha 5:1).

2. Apa Tujuan Kelahiran Yesus ke Dunia? (Luk. 1:67-75).
Terpujilah Tuhan, sebab melalui kehadiran-Nya, Ia melawat umat manusia dan kelak membawa 
kelepasan bagi yang percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, untuk menyinari 
mereka yang diam dalam kegelapan dan yang dalam naungan maut untuk mengarahkan langkah 
kehidupan manusia kepada keselamatan kekal. 

3.Blessing of the Light (Luk. 2:8-15).
Berkat malam Kudus, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi manusia yang berada di dalam kegelapan, 
sinar kemuliaan-Nya mengusir kegelapan, terang besar turun bersama bala tentara sorga, para 
malaikat menyapa gembala-gembala di padang Efrata, dengan sapaan “Jangan takut, sebab 
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini telah 
lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.”

4. Christmas at Heart (Luk. 2:9-11).
Peristiwa kelahiran Kristus Tuhan di hati manusia, merupakan sejarah kehidupan baru yang sangat 
penting, dalam perjalanan di dalam dunia. Natal bukan sekedar mengentaskan asesoris baru, tetapi 
memperbaharui palungan hati manusia untuk menyambut datangnya hari baru di dalam 
memperingati Natal, bukan foya-foya apalagi memamerkan kesombongan materi sebagai harga 
diri yang kurang menunjukkan nilai-nilai kerendahan hati seperti yang Yesus Kristus teladankan.

 
Sambutlah Natal 2020, di tengah Pandemic Covid 19, dengan keprihatinan yang mendalam, terus 
berdoa dengan fokus memohon belas kasih Kristus, atas gereja-gereja, usaha bangsa Indonesia untuk 
terlepas dari himpitan krisis ekonomi, berharap Pemerintah RI bebas dari diskriminasi dan aktivitas 
kelompok- kelompok intoleransi, namun tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih Allah yang 
besar bagi tegaknya NKRI, perkembangan kemajuan bangsa dan kesatuan tubuh Kristus di dalam 
gereja-gereja di seluruh Indonesia. 

Selamat Hari Natal, 25 Desember 2020 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 
1 Januari 2021, dengan Tema 2021 GBI Pasirkoja tetap “Menuai di tengah Badai.” Tuhan Yesus Kristus memberkati 

seluruh Jemaat!       
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Memperingati 
Natal 2020

Jantje Haans



Lukas 1:38. Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

aria adalah penduduk Nazaret, kota yang tidak terkenal, sebuah kota di Galilea, Msebuah sudut terpencil di negeri itu, tempat yang tidak memiliki reputasi dalam 
hal keagamaan atau pengetahuan, dan berbatasan langsung dengan wilayah 

bangsa-bangsa kafir, dan karena itu dinamakan wilayah Galilea bangsa-bangsa bukan-
Yahudi. Kenyataan bahwa sanak keluarga Kristus tinggal di tempat bangsa-bangsa lain ini 
menunjukkan bahwa anugerah juga diperuntukkan bagi bangsa bukan-Yahudi. 
Perhatikanlah, tempat terpencil atau tempat yang tidak ternama tidak boleh menjadi suatu 
alasan untuk berburuk sangka terhadap orang-orang yang kepadanya Allah berkenan.

�Waktu Yang 

Natal 
Indah

Oleh: Pdm. N. Tonny Saputra
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Sungguh merupakan suatu 
anugerah yang besar bagi 
Maria, karena rencana Allah 
itu diwujudkan melalui 
perannya, meskipun ia 
hidup dalam kemiskinan 
dan tidak dikenal, namun 
d e m i k i a n  A l l a h 
m e m p e r h a t i k a n n y a , 
malaikat Gabriel diutus 
untuk menyampaikan berita 
kelahiran kepada Maria, 
seorang perawan muda dari 
keturunan Daud. Allah 
berkenan menyatakan kasih-
Nya kepada Maria yang 
t idak terpandang dar i 
antara semua gadis Yahudi. 
Maria dipilih untuk menjadi 
ibu Mesias  yang akan 
melahirkan Yesus, sang 
Juruslamat, seorang yang 
sangat dibutuhkan dunia 
ini, yang namanya berarti 
Allah adalah keselamatan. 
Dialah Anak Allah yang 
Mahatinggi. Yesus adalah 
manusia sejati dan sekaligus 

Allah sejati. Ia juga akan 
m e n j a d i  R a j a ,  y a n g 
mewarisi tahta Daud dan 
akan berkuasa atas seluruh 
umat Israel sampai selama-
lamanya.
Untuk dil ibatkan Allah 
dalam rencana agung-Nya, 
orang Kristen atau anak-
anak Tuhan harus beriman 
teguh dan berkomitmen 
penuh kepada Allah.

Teladanilah Maria yang 
dalam tiap situasi apa 
pun—meski sulit, berkata: 
"Sesungguhnya aku ini 
ada lah  hamba Tuhan ; 
jadilah padaku menurut 
kehendak-Nya". Ketaatan ini 
muncul karena kesadaran 
bahwa d i r inya  ada lah 
hamba Tuhan. Kepatuhan 
dan keterbukaan Maria 
pada  kehendak  A l l ah 
menjadi teladan bagi kita. 
Namun bukan  be ra r t i 
bahwa ia harus diagungkan 

melebihi manusia lain dan 
kita samakan seperti Tuhan. 

Tidak ada yang mustahil 
bagi Allah. Maka orang-
orang yang dipilih-Nya dan 
dipakai-Nya juga harus 
berani mengatakan, “Ya 
Tuhan ku percaya, jadilah 
padaku sekehendak-Mu!”
Belajar dari teladan Maria, 
mari kita menjadikan Natal 
tahun ini sebagai momen 
untuk membuka diri pada 
Allah dan siap untuk taat 
a g a r  k e h e n d a k - N y a 
dinyatakan dalam dan 
melalui diri kita.

Marilah kita bertekad untuk 
m e n a a t i  A l l a h  a g a r 
kehendak-Nya dinyatakan di 
dalam dan melalui diri kita 
sehingga karunia Allah yang 
besar dapat disalurkan juga 
melalui kehidupan kita. 
Amin.
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"Sesungguhnya aku ini adalah 
hamba Tuhan; jadilah padaku 

menurut perkataanmu itu." Lalu 
malaikat itu meninggalkan dia.



Kenyamanan Melalui Pengampunan

 Suami kita membutuhkan kenyamanan 
jenis ketiga dari isteri mereka. Mereka perlu 
pengampunan. Suami Anda adalah bagian 
dari kejatuhan kaum manusia. Dia bukan 
Allah – dia tidak akan berlaku sempurna. Dia 
tidak bisa memenuhi semua kebutuhan 
Anda. Dia tidak bisa selamanya bijak. Hanya 
Allah yang bisa melakukan itu.

 Kita perlu memandang suami kita sebagai 
manusia, yang bisa bersikap mulia dan juga 
bisa bersikap biasa-biasa saja. Kadang-
kadang kita menemukan diri kita terkejut 
dan kecewa ketika suami yang kita cintai dan 
hormati melakukan sesuatu yang pengecut 
atau bahkan keji. Betapa manusiawinya kita.

 Untuk alasan tertentu, kita cenderung 

menempatkan para pria penting dalam 
hidup kita pada satu posisi yang tidak 
memungkinkannya berada di sana. Kita 
cenderung untuk tidak menaruh belas-
kasihan ketika mereka tidak memenuhi 
pengharapan-pengharapan kita. Allah 
mengajar kita bahwa betapa itu tidak adil.

 Jadi bagaimana kita melayani suami kita 
ketika mereka mengecewakan kita?

Kita harus penuh belas kasihan dan 
mengampuninya. Kita tidak menyimpan 
dendam. Kita memberi kelonggaran bagi dia 
sebagai manusia. Efesus 4:32 seharusnya 
menjadi moto: “Tetapi hendaklah kami 
ramah seorang terhadap yang lain, penuh 
kasih mesra dan saling mengampuni, 
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah 
mengampuni kamu.”

PELAYANAN
SEORANG ISTRI 

(BAGIAN 4)
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Ikuti Dia

 Allah memiliki satu panggilan bagi 
kehidupan setiap laki-laki. Dia mempunyai 
suatu tujuan untuk digenapi. Karena seorang 
laki-laki menjadi dewasa di dalam Tuhan 
melalui keadaan dalam hidupnya, dia 
sedang dipersiapkan untuk melakukan 
pekerjaan benar yang Allah sediakan 
untuknya. Ketika seorang lelaki menjadi 
dewasa secara spiritual dan emosional, dia 
mampu melakukan sesuatu melebihi 
kemampuannya sendiri dan menyelesaikan 
tugas ini.

Bacalah ayat-ayat ini: Keluaran 3:3-10; 
Keluaran 4:20; Keluaran 4:24-26; 
Keluaran 18:2-6.

 M u s a  d i p a n g g i l  A l l a h  u n t u k  
menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari 
perbudakan, memimpin mereka kepada 
keamanan, mulai menciptakan satu bangsa 
yang kuat dan merdeka dari perbudakan 
sebelumnya dan menciptakan pemerintahan 
yang teokratik bagi mereka sehingga mereka 
dapat melahirkan Mesias. Itu saja!!! Tetapi 
Zipora begitu berpandangan sempit dan dia 
hampir saja menyebabkan kematian Musa 
dan mengakhiri pelayanannya, karena dia 
tidak menginginkan anak lelakinya 
menderita sementara waktu. Oh, Zipora! 
Bisa-bisanya dia? Apakah Anda melihat 
cerminan diri Anda sendiri dalam cerita ini?

 Bagaimana Anda melayani lelaki yang 
mengemban panggilan Allah dalam 
hidupnya? Anda ikuti pimpinannya. Dengan 
rendah hati tunduk kepada rencana Allah. 
Jika dia tidak melihat dengan jelas apa yang 

Allah kehendaki atas dia, bantu dia 
memperjelas penglihatan. Berdoa bersama 
dia dan untuk dia hingga Anda berdua tahu 
apa panggilan-Nya.

 Kemudian bersiaplah menyesuaikan 
kehidupan Anda untuk membantu dia taat 
sepenuhnya kepada apa saja yang Allah 
katakan. Jangan membuat dia harus 
memilih antara menyenangkan Allah dan 
menyenangkan Anda. 

Ingatkan Dia akan Sasarannya

 D a l a m  m a s y a r a k a t  k i t a  y a n g  
berorientasikan kaum muda, kebanyakan 
kita tidak menyadari bahwa sasaran kita 
seharusnya adalah menjadi bijak, bukannya 
menjadi cantik, kaya dan terkenal. Kita perlu 
untuk mengingatkan suami kita bahwa 
sasaran mereka seharusnya menjadi apa 
yang Alkitab katakan “zaken” atau seorang 
yang bijaksana. Kita tidak ingin hanya 
bertambah tua, kita ingin menjadi lebih 
bijaksana.

 “Zaken” adalah salah satu kata Ibrani yang 
artinya “seorang tua yang bijaksana.” Dia 
bukan “pensiunan” atau orang yang sudah 
tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Dia 
memancarkan kemuliaan dengan rambut 
b e r u b a n  y a n g  m e n a n d a k a n  
kebijaksanaannya. Tahapan ini adalah saran 
kepriaan. Berkat dari orang bijak adalah 
datang kepada akhir hidupnya, siap untuk 
memberikan bimbingan yang berhasil 
kepada generasi berikutnya melalui 
pengetahuan yang dia dapatkan tentang 
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kehidupan.

 Nampaknya kita sudah kehilangan respek 
kepada para tua-tua kita yang memberikan 
karakteristik pada generasi-generasi 
sebelumnya. Kita menempatkan para tua-tua 
yang bijaksana itu dalam panti jompo atau 
komunitas orang-orang pensiun dan 
mengisolasi mereka. Ini bukanlah perspektif 
yang Alkitabiah. Orangtua disanjung dan 
dihormati di atas semuanya. Kepada 
merekalah Anda membawa pertanyaan-
pertanyaan yang berat tentang kehidupan. 
Tugasnya adalah meneruskan kebijaksanaan 
yang didapatkan dari pengalaman hidup 
bertahun-tahun.

 Apa peranan isteri dari seorang bijak? 
Bagaimana dia melayani suaminya? Dia bisa 
membantu suaminya “menetapkan 
pikirannya sebagai seorang pembimbing”. 
Dia memampukan suaminya untuk siap dan 
bersedia bagi generasi yang lebih muda 
dengan membuka pintu rumahnya dan 
mengundang mereka datang untuk 
menerima nasihat suaminya.  Dia terus 
menerus mendampingi suaminya dalam 
pelayanan. Dia mengurusi kebutuhan-
kebutuhan fisik suaminya yang semakin 
bertambah. Jika suaminya mendahului dia 
dalam kematian, dia membantu suaminya 
meninggal seperti yang terjadi pada 
Abraham, “pada saat tua dan suntuk umur, 
puas dengan kehidupan”.

 Ibu saya (penulis buku ini) melakukan tugas 
yang luar biasa sebagai isteri dari seorang 
bijak. Dia membuka rumahnya siang atau 
ma l am  kepada  s i apa  s a j a  yang  

membutuhkan nasihat yang dia dan ayah 
saya bisa berikan. Karena mereka selalu 
menyediakan diri mereka, memang banyak 
yang datang kepada mereka untuk minta 
nasihat. Saya sering kali mendengar ibu dan 
ayah saya dari ruang tamu atau di telepon, 
membahas keadaan yang sulit dengan 
orang-orang yang lebih muda daripada 
mereka.

Kiat-kiat untuk Ibu

Jika Anda tidak tinggal dekat orangtua Anda, 
pilih beberapa orangtua angkat! Cari 
pasangan yang lebih tua di gereja Anda, 
undang mereka ke rumah Anda untuk makan 
malam, dan mulailah berbaur! Jika Anda 
tidak dapat menemukan pasangan yang 
lebih tua, paling tidak bergaul dekat dengan 
satu pasangan yang usianya sebaya Anda 
dan lewatkan waktu bersama. Anak-anak 
Anda perlu melewatkan waktu dengan 
orang-orang dewasa lainnya yang mengasihi 
dan mendukung mereka

Ada dua keluarga dalam gereja kami yang 
dekat dengan keluarga kami. Mereka 
mengasihi anak-anak kami dan kami 
mengasihi anak-anak mereka. Persekutuan 
“keluarga besar” ini adalah begitu penting 
dalam masyarakat kita yang terbagi-bagi di 
mana kebanyakan dari kita hidup jauh dari 
kakek-nenek kandung anak-anak itu.
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Dalam Lukas 2:9-11 dikisahkan, bahwa para gembala 
yang sedang menjaga kawanan domba di padang 
mengalami kedatangan seorang malaikat yang 
membawa berita kesukaan dari Allah. Malaikat tersebut 
memberitakan bahwa, “Sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa.” Berita tersebut adalah “hari ini telah 
lahir bagimu, seorang Juruselamat” yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud. Yesus adalah Kristus, Sang 
Mesias, Yang Diurapi. Ia adalah Tuhan di atas 
segalanya. Ia adalah Raja yang berkuasa. Ia adalah 
Allah. Ia adalah Juruselamat bagi mereka yang 
menerima Dia sebagai Tuhan. Juruselamat itu telah 
lahir, dan karena merupakan kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa, hal ini tidak boleh dirahasiakan, 

kita harus menyatakannya kepada segala bangsa.
Ia dilahirkan pertama-tama bagi para gembala yang 

merupakan gambaran dari orang miskin dan tidak 
berharga di dunia ini. Hal ini guna menggenapi nubuatan 

Allah dalam Yesaya 9:5, “Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, 
seorang putera telah diberikan untuk kita.” Biarlah langit dan bumi 

bersukacita di hadapan Tuhan Yesus, sebab Ia telah datang ke dalam dunia ini 
untuk menyelamatkan umat-Nya.

“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.” Kehendak baik Allah 
dinyatakan dengan mengirim Sang Mesias, sehingga sangat layak pujian itu 

dikembalikan kepada-Nya. Kemuliaan bagi Allah, yang telah merancang kesukaan ini dalam 
kebaikan, kasih dan kebijaksanaan-Nya, sehingga karya penebusan Allah dalam Kristus Yesus 
bagi dunia adalah bagi kemuliaan-Nya.
Kehendak baik Allah dalam mengirim Sang Mesias membawa damai sejahtera bagi dunia 
ini. Allah mematahkan perseteruan Allah dan manusia yang ditimbulkan oleh dosa, dan 
Allah menetapkan kembali hubungan damai di antara keduanya. Jika Allah berdamai 
dengan kita, maka semua damai sejahtera akan mengalir dari situ. Semua kebaikan yang kita 
miliki, semuanya bersumber pada kehendak baik atau perkenanan Allah. Dan jika kita 
mendapatkan penghiburan dari semua kebaikan itu, maka Dia harus memperoleh 
kemuliaan atas semuanya. Oleh karena itu juga, tidak akan ada damai sejahtera dan kebaikan 
dapat diperoleh melalui cara yang tidak sejalan dengan kemuliaan Allah. Siapa pun yang 
mau, biarlah mereka datang dan menerima pendamaian yang ditawarkan Allah ini. 
Mari, kita beritakan kabar kesukaan besar ini kepada segala bangsa!

NatalSukacita 
 di hatiku  

NatalSukacita 
 di hatiku  (Luk. 2:9-11)(Luk. 2:9-11)
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1. Berdoa untuk Tema Desember yaitu Berita 
Natal. Kita berdoa agar setiap jemaat-jemaat 
dapat terus merasakan sukacita Natal yang 
sesungguhnya yaitu kelahiran Sang Juruselamat 
Dunia ini. Berdoa juga melalui tema mingguan 
yang telah disiapkan, agar setiap jemaat 
menyadari bahwa betapa besar kasih Allah bagi 
setiap umat manusia dan juga setiap orang 
percaya terus berapi-api memberitakan kabar 
baik ini kepada jiwa-jiwa yang terhilang.

2. Berdoa juga bagi setiap pembicara-pembicara 
yang akan menyampaikan firman Allah setiap 
minggunya selama bulan Desember ini, baik 
dalam ibadah Offline maupun Online agar 
kuasa Allah dinyatakan dan setiap pembicara 
diberikan wibawa Ilahi dari Allah saat 
menyampaikan firman Allah, dan nama Tuhan 
Yesus terus dimuliakan.

3. Berdoa untuk kegiatan doa Online via Aplikasi 
Zoom, selama Pandemi Covid-19 ini, semakin 
banyak jemaat yang tergerak dan mau terlibat 
berdoa bersama, muncul pendoa-pendoa 
syafaat di GBI Pasir Koja 39. Fasilitas doa Zoom 
ini menjadi berkat buat seluruh jemaat, bangsa 
dan negara.

4. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia, 
propinsi Jawa Barat, dan kota Bandung supaya 05
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pemerintah dan seluruh 
rakyat tetap tenang dan 

bijaksana dalam menghadapi 
masalah-masalah yang tengah terjadi 

sekarang ini (Perekonomian, Pendidikan, 
Politik, Kesehatan, Pertahanan dan 

Keamanan) serta Tuhan Yesus terus memakai TNI 
– POLRI dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban di NKRI.

 Doakan untuk Kemenkes, para tim medis, 
dokter-dokter dan perawat agar Tuhan Yesus 
melindungi, serta rencana vaksinasi Covid-19 
secara nasional agar Tuhan Yesus yang 
memberikan hikmat bagi pemerintah dalam 
menjalankan ini semua.

   Berdoa untuk para siswa baik TK, SD,SMP, SMA 
yang menjalani proses belajar dan mengajar 
dengan metode Online, diberikan semangat, 
kemudahan, kelancaran dalam internet, biaya 
pemakaian kuota tercukupi. Dijauhkan dari 
kebosanan.

 Berdoa untuk gereja-gereja di masa pandemi, 
tetap semangat dan berhikmat, lebih aktif 
memanfaatkan teknologi, gereja-gereja di 
Indonesia semakin bertumbuh meskipun dalam 
kondisi sulit.  Percaya tetap ada  terobosan-
terobosan baru dalam pelayanan dan berdampak 
bagi lingkungan.

5.

6. 

7.
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Oleh: Imelda Variastuty, dr. 

Oleh: 

Sistem kekebalan tubuh merupakan  sekelompok sel, 
jaringan, dan organ yang berfungsi mencegah masuknya  
kuman ke dalam tubuh, baik itu  bakteri, virus, jamur, 
maupun  parasit. Jika kuman-kuman tersebut berhasil lolos, 
sistem kekebalan tubuh seseorang akan berusaha untuk 
membasmi atau setidaknya melemahkan kuman-kuman 
tersebut.

Ada banyak cara bagaimana kuman dapat memasuki tubuh seseorang, 
contohnya lewat sentuhan, hubungan seksual, menghirup droplets atau percikan 
kasat mata yang keluar saat seseorang batuk atau bersin, dan lewat darah (berbagi 
jarum suntik, gigitan nyamuk /serangga lain). Makanan dan minuman yang 
terkontaminasi juga dapat mengandung kuman.

Kulit dan kornea (lapisan bening yang letaknya di bagian depan bola mata) 
merupakan pertahanan pertama tubuh kita yang berperan sebagai penghalang 
keluar masuknya kuman. Jaringan pelapis organ dalam (paru-paru, kandung kemih, 
dan usus/organ saluran cerna) juga melindungi organ yang dilapisinya. Ketika ada 
luka terbuka baik luka sobek, sariawan dan luka bakar akan menjadi gerbang 
terbuka untuk masuknya kuman dan menyebabkan infeksi.
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Keringat, air mata, dan lendir-
lendir yang dihasilkan tubuh seperti 
lendir hidung, saluran pencernaan, 
dan area kewanitaan juga mencegah  
masuknya kuman ke dalam tubuh. 
Cairan tubuh  selain mendorong 
keluar kotoran dan kuman, biasanya 
juga mengandung enzim, yakni zat 
yang dapat membunuh kuman.

Jaringan limfatik yang tersebar di 
seluruh tubuh berperan untuk 
menyaring sel-sel mati dan kuman 
maka saat terjadi infeksi kelenjar 
limfa di  sekitarnya akan menjadi 
aktif dan turut membesar.

Ada 2 jenis kekebalan tubuh yakni 
kekebalan tubuh a lami dan 
kekebalan tubuh didapat. Kekebalan 
tubuh alami merupakan mekanisme 
pertahanan yang dimiliki sejak lahir 
seperti hal-hal yang telah disebutkan 
di atas. Seiring dengan banyak 
terpapar maka tubuh akan belajar 
bagaimana cara melindungi diri 
sendiri. Kekebalan tubuh  didapat 
merupakan antibodi yang diwariskan 
oleh ibu kita sejak di dalam 
kandungan dan juga  vaksinasi. 
Ketika kuman berhasil masuk ke 
dalam tubuh maka akan dikenali dan 
mekanisme perlawanan diaktifkan.

Sistem kekebalan tubuh kita 
memiliki memori atau ingatan 
sehingga ketika sembuh dari  sakit 

akibat terinfeksi kuman tertentu, jika 
di saat berikutnya kembali terpapar 
kuman tersebut, tubuh  akan 
m e n g a k t i f k a n  m e k a n i s m e  
perlawanan. Apabi la kondis i  
seseorang sedang prima maka ia  
tidak jatuh sakit. Sebaliknya jika saat 
kembali terpapar, kondisi seseorang 
sedang kurang baik (kelelahan, 
kurang tidur, tidak mengkonsumsi 
makanan sehat, dsb) maka sekalipun 
mekanisme perlawanan diaktifkan, ia 
dapat jatuh sakit.

Pe r a n  v a k s i n a s i  a d a l a h  
merangsang diaktifkannya sel-sel 
memori sehingga diharapkan 
dengan pemberian vaksinasi ketika 
terpapar, tubuh mampu mengenali 
dan memberikan perlawanan. Maka 
sekalipun seseorang jatuh sakit saat 
terpapar, diharapkan tidak menjadi 
sakit berat.

Mengingat vaksinasi t idak 
menjamin seseorang akan bebas dari 
sakit maka tindakan-tindakan 
pencegahan penyebaran infeksi tetap 
harus dikerjakan. Khusus untuk 
i n f e k s i  C o v i d - 1 9  y a n g  
penularannya lewat droplets, 
pakailah masker dengan benar, 
m e n j a g a  j a r a k  a m a n ,  
menghindari kerumunan tetap 
wajib dikerjakan sekalipun 
vaksinasi telah diberikan.
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    Karena begitu besar kasih Allah akan 
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. Yohanes 3:16

Bulan Desember sudah tiba, artinya 
setiap umat Kristiani di seluruh dunia 
telah siap untuk menyambut natal. 
Setiap orang pasti akan menyambutnya 
dengan cara yang berbeda-beda, 
misalnya ada yang pergi ke toko untuk 
berbelanja pernak pernik dekorasi natal 
atau mungkin ada yang menyambutnya 
secara sederhana sebagai rasa ucapan 

syukur. 

Perayaan natal tahun ini, mungkin 
akan menjadi perayaan yang paling 
diingat oleh seluruh umat Kristiani di 
seluruh dunia. 2020, tahun dimana 
seluruh dunia sedang 'berperang' 
melawan COVID19 yang membuat kita 
sulit untuk bertemu dengan saudara dan 
t e m a n - t e m a n .  Ta h u n  y a n g 
mengharuskan kita semua untuk 
melakukan setiap pekerjaan, kegiatan 
bersekolah, dan pelayanan dari rumah 
masing-masing.

Namun, di balik itu semua tahun 

Oleh : Jeannette Melodya
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2020 pun mengajarkan bahwa perayaan 
natal yang sesungguhnya itu berbicara 
tentang kebersamaan dan kasih. 
Kebersamaan dengan keluarga di 
rumah, yang mungkin momen itu sangat 
sulit didapat ketika kondisi normal 
karena kesibukan masing-masing. Atau 
sedikit perhatian kecil kepada saudara 
dan teman yang sudah lama sekali tidak 
bertemu. Perayaan natal yang berbeda 
dari tahun-tahun sebelumnya, yang 
biasanya di setiap momen natal seluruh 
umat Kristiani sibuk mempersiapkan 
acara yang meriah dan penuh dengan 
kado. Setiap pelayan Tuhan sibuk latihan 
mempersiapkan pujian penyembahan 
yang terbaik. Tapi kali ini, semua 
perayaan itu tetap bisa kita nikmati dan 
rasakan bersama keluarga terdekat dari 
rumah masing-masing.

Natal yang sesungguhnya bukan 
hanya berbicara tentang perayaan di 
gedung yang besar dengan dekorasi 
mewah, tapi nilai atau esensi dari natal 
tersebut harus bisa kita rasakan. Natal 
adalah bentuk ucapan syukur dan 
sukacita karena kelahiran Yesus Kristus, 
Anak Allah, Sang Juruselamat. Allah 
datang kepada kita menjadi manusia 
agar Ia dapat mati dan bangkit untuk 
menyelamatkan kita dari kutuk maut. 
Kelahiran-Nya dirayakan sebagai sebuah 
paket  kado  ke se l amatan .  Kado 
keselamatan yang Yesus berikan  
membawa sukacita bagi setiap kita dan 
tidak ada batasnya. Jadi seharusnya 
perayaan natal dilakukan tidak saat bulan 
Desember saja, sebab kelahiran Yesus itu 
berlaku untuk selamanya.

14
ARTIKEL
RBI
DEC/20

Selamat merayakan natal bersama keluarga dari rumah masing-masing, tetap 
sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. 



Delapan Alasan Mengapa Allah Jadi Manusia, Jimmy Pardede, S.E., M.Th., GRII Bandung, 

Cetakan pertama 2018, 8 jilid (tiap jilid berisi 13-18 halaman).

Buku “Delapan Alasan Mengapa Allah Jadi Manusia” yang terdiri dari 8 jilid 

ini, adalah seri kumpulan khotbah dari Pdt. Jimmy Pardede, yang 

disampaikan di mimbar GRII Bandung sepanjang bulan Desember tahun 

2017.

Dalam buku ini, sebagian besar cerita ilustrasi dalam khotbah telah 

disunting untuk menjadikan buku ini sebagai catatan untuk direnungkan 

lebih lanjut. Cerita-cerita ilustrasi yang telah disunting tersebut, secara utuh 

dapat didengarkan kembali dalam rekaman khotbah (berbentuk flashdisk) 

yang dirilis bersamaan dengan buku ini.

Adapun delapan alasan mengapa Allah jadi manusia yang menjadi judul 

dari 8 buku tipis ini adalah:

Alasan Pertama   : Allah Mau Berdiam Bersama Ciptaan-Nya. 

Alasan Kedua   : Takhta Untuk Sang Kristus.

Alasan Ketiga   : Terang dan Hidup dari Allah.

Alasan Keempat   : Kesempurnaan dalam Allah yang Menyatakan Diri Jadi Manusia.

Alasan Kelima   : Memanggil Bangsa-Bangsa.

Alasan Keenam    : Betapa Mulianya Menjadi Manusia.

Alasan Ketujuh   : Dikasihi Allah dan Dijadikan Kudus.

Alasan Kedelapan : Kristus Membagikan Kemenangan-Nya.

Pdt. Jimmy Pardede, S.E., M.Th., menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas 

Kristen Indonesia, Jakarta. Setelah menerima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ia 

melanjutkan studi program Magister Teologi (M.Th.) di STT Reformed Injili International (STTRII), 

Jakarta. Ia pernah melayani di Malang, lalu di Surabaya, dan kini melayani sebagai gembala di 

Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) Bandung.
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1-Dec Agnescia Lilyanti Umum 14-Dec Silius Zebua SCC
1-Dec Lie Bok Tjoan Umum 14-Dec William Henry Irawan Umum
1-Dec Poppy Mia Sulasmi Bandung Selatan 15-Dec Dwi Budi Perkasa Umum
1-Dec T. Sunem Sutianto Simeon Ketua Besuk 16-Dec Aan Dede Umum
2-Dec Jesica Christianty RBI 16-Dec Dede Imawan Gembala SCC
2-Dec Michelle Lovelyn Nathania Christianto ABI Pasko 17-Dec Daniel Riehostan Asbanu ABI Bansel
2-Dec Raven Kumar Umum 17-Dec Herlina Umum
2-Dec Ruben Nitbani Bandung Selatan 17-Dec Amsi Elan Bansel
2-Dec Silma Destriani ABI Citeureup 18-Dec Desniat Avariella Somasi Gea SCC
3-Dec Agnes Linarti Umum 18-Dec Kaylee Natasha Tanau ABI Bansel
3-Dec Hizkya Natali Sihombing Umum 19-Dec Cristin Natalyanti Tambunan SCC
3-Dec Inceu Latupeirissa Umum 19-Dec Hanna Gunawan Umum
3-Dec Iwan Setiawan Umum 19-Dec Hisqa Marvellino ABI Bansel
3-Dec Kristian Abi Polano Bandung Selatan 19-Dec Stefanus Segley Sembiring ABI Bansel
3-Dec Rachel Rahmadeny Umum 21-Dec Fayola Feivel Gunawan RBI
4-Dec Jose Sitompul ABI Bansel 22-Dec Nathalya Sitompul Bandung Selatan
4-Dec Lie Min Lie Umum 22-Dec Rosalina Rosa Sihaloho Umum
5-Dec Benedictus Kebelen Bandung Selatan 22-Dec Yehuda Donor Kemit Margahayu Raya
5-Dec Chrystina Rosalina S. Bandung Selatan 23-Dec Alma Yohana Putri Umum
5-Dec Deny Heryanto Kompas 23-Dec Natalia Anastasia Gomies SCC
5-Dec Rusmida Br Nababan EGM 23-Dec Neto Nathanael ABI Pasko
5-Dec Tonny Asbanu Bandung Selatan 23-Dec Ribka Natalia Umum
6-Dec Dewi Sartika Ruma Horbo Umum 25-Dec Enjelina Pasaribu Bandung Selatan
7-Dec Eti Suhaeti Umum 25-Dec Liem Le Huiy (Ester) Umum
7-Dec Janti Sumijati Musik Pujian 25-Dec Mesta Sinaga Umum
8-Dec Erni Rosdiani Umum 25-Dec Peta Natalia Umum
8-Dec Matthew Ferdinand Suprianto Umum 25-Dec Yayah Hartini Umum
8-Dec Simesono Daeli Umum 26-Dec Celine Carolina G. Sakura
9-Dec Lia Marito Sihombing SCC 26-Dec Chris Eldon G. Sakura
10-Dec Deca Gracely Djinu ABI G. Sakura 26-Dec Nathalia John Ketua Usher
10-Dec Diana Debora Hermawan RBI 27-Dec Davit Sihombing RBI
10-Dec Karel Hermogens Ellan Bandung Selatan 27-Dec Jhony Kermite SCC
10-Dec Kerisman Telaumbanua SCC 27-Dec Natalia Elisabet Lisnahan ABI Pasko
10-Dec Marthalina Tampubolon Umum 27-Dec Romliati Sitompul SCC
10-Dec Victor Imanuel Nitbani ABI Bansel 28-Dec Anni Suryani Umum
10-Dec Yeremia Natalius RBI 28-Dec Christian Delon Ariel Sharon Margahayu Raya
11-Dec Jlsye Salamony Bandung Selatan 28-Dec Dedy Umum
11-Dec Serasi Ginting Umum 28-Dec Noora Kartika G. Sakura
11-Dec Suprianto Wakil Gemb. KU-3 29-Dec K. Teddy Setiadi Umum
12-Dec Christin Natalia Ginting Munte ABI Pasko 29-Dec Kevin Gracio Elkana Mariyandi ABI Pasko
12-Dec R.R. Kristiani Budiarti Margahayu Raya 29-Dec Yordan Kalos Umum
12-Dec Won Tze Njin (Anjuk) Umum 30-Dec Caroline Isabel Mulyana ABI Pasko
13-Dec Bina Kasih Ranto Gultom Umum 30-Dec Desmon Petrus P. M. Umum
13-Dec Marinus Zebua Bandung Selatan 30-Dec Vica Tirza Nathalia Umum
14-Dec Adi Gunawan Samadikun Umum 31-Dec Lumina Simamora Umum
14-Dec Jeremiah Hilkiah Wijaya RBI 31-Dec Simon Irianto Wakil Gembala Sidang
14-Dec Johan Werinusa Bandung Selatan 31-Dec Tiodorika Sihotang Umum
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Link Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh Sekretariat

OnlineIbadah

Setiap Hari MingguSetiap Hari Minggu
Pk.08.00 Pk.08.00 

Setiap Hari Minggu
Pk.08.00 

       Ibadah Ofine       Ibadah Ofine       Ibadah Ofine
        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)

      Setiap Hari Minggu:      Setiap Hari Minggu:
    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB

Cabang Sakura Pk. 09.00Cabang Sakura Pk. 09.00
    

      Setiap Hari Minggu:
    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB

Cabang Sakura Pk. 09.00
  

Wajib reservasi / daftar terlebih dahulu paling lambat H-1
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Yusuf, tunangan Maria adalah seseorang yang 

mempunyai karakter mengagumkan. Ia taat dalam 

mengikuti tradisi bangsanya, Yahudi. Ia telah bertunangan 

dengan Maria yang akan mengikatnya menuju pernikahan. 

Ke t i k a  Yu s u f  m e n g e t a h u i  M a r i a  h a m i l ,  i a 

memperlihatkan belas kasihan yang luar biasa. Ia tidak mau 

mencemarkan nama istrinya di muka umum meskipun 

hatinya sakit dan telah dikhianati. Ia bermaksud 

menceraikan istrinya diam-diam. Matius menyebut Yusuf 

sebagai orang yang benar, lebih tepat daripada tulus hati. 

Mengapa? Menurut hukum Taurat, hukuman untuk 

perzinahan adalah dilempari batu hingga mati. Apakah 

tindakan Yusuf terhadap Maria dapat dikatakan benar? 

Tidakkah ia benar jika menuntut Maria dihukum sesuai 

dengan hukum Taurat? Meskipun ia menganggap Maria 

sudah memperlakukan dia tidak baik, ia tetap akan 

memperlakukan Maria dengan baik. 

Perjanjian Baru tidak banyak berbicara tentang Yusuf 

kecuali yang tercatat dalam kitab ini. Yusuf adalah seorang 

manusia seperti nenek moyangnya yaitu Daud, yang 

mempunyai hati untuk Allah dan belas kasihan yang besar 

untuk sesamanya. Daud mengasihi Allah dan membuktikan 

kas ihnya  dengan mengampuni  Sau l  yang  ing in 

membunuhnya. Daud menghormati Allah dengan 

membiarkan Allah bertindak atas ketidakadilan yang Saul 

lakukan terhadapnya. Meskipun Daud memil iki 

kesempatan untuk membalas Saul tetapi Daud memilih 

menghormati Allah. Demikian juga dengan Yusuf.

Apa yang ditulis Matius tentang Yusuf dapat diterapkan 

dalam hidup kita. Secara rohani kita sudah menjadi dewasa. 

Apakah kita merasa harus melakukan sesuatu karena itu 

benar? Atau memilih menghormati Allah dan belas kasihan 

untuk sesama? Apa bukti, bahwa kita mempunyai hati untuk 

Allah dan belas kasihan yang dalam bagi sesama?

YUSUF

Matius 1:18-25

Selasa, 01 Desember 2020

Wahyu 1:1-8;  Ibran i  4 :8-13; 

Yehezkiel 30; Mikha 5

Ayat Bacaan Setahun

Matius 1:19. 
Karena Yusuf suaminya, seorang yang 
t u l u s  h a t i  d a n  t i d a k  m a u 
mencemarkan nama isterinya di 
m u k a  u m u m ,  i a  b e r m a k s u d 
menceraikannya dengan diam-diam. 

Ayat

”Bapa di dalam nama Yesus, bentuk 
aku mengasihi dengan benar. Amin.”

Doa



Kisah kelahiran Yesus berbeda dengan kisah-kisah 

kelahiran penuh mukjizat yang kerap kita temui di dalam 

mitologi Yunani - Romawi.

Matius dan Lukas sama-sama sepakat tentang penyebab 

kehamilan Maria. Dalam catatan Matius, Yusuf bermimpi 

tidak lama setelah mengetahui kehamilan Maria. Dalam 

mimpi ini, seorang malaikat memberitahukan kepadanya 

bahwa kehamilan itu terjadi karena “Roh Kudus” dan bahwa 

ia harus tetap menikahi Maria. Ia pun harus menamai anak 

itu dengan nama Yesus. Melalui tindakan tersebut, yaitu 

menikahi si wanita yang sedang mengandung seorang anak 

yang bukan anaknya, dan melalui tindakan pemberian nama 

yang dilakukannya secara legal, Yusuf pada dasarnya sedang 

“mengadopsi” Yesus sebagai anaknya yang sah. Frasa “dari 

Roh Kudus” menyiratkan makna, bahwa kehamilan 

tersebut terjadi karena perantaraan Roh Allah, namun frasa 

ini sekaligus tidak memberikan pernyataan tegas bahwa 

Allah menjadi ayah Yesus.

Tidak mudah bagi seorang pria menerima dengan begitu 

saja seorang wanita/kekasihnya yang sudah mengandung 

sebelum mereka menikah. Tapi karena Yusuf taat akan 

perintah Allah, maka dia bisa menerimanya, bahkan anak ini 

bukan anak sembarangan, tapi kelak menjadi Anak Allah 

yang Maha Tinggi. Andai Yusuf tidak taat, mungkin akan 

berbeda ceritanya, mungkin saja kita tidak menerima 

anugerah Allah melalui Yesus, anak-Nya itu.

Mari belajar taat kepada semua perintah Allah, supaya 

firman Allah tergenapi dalam hidup kita.

KETAATAN YANG 
BERBUAH

Matius 1:18-25

Rabu, 02 Desember 2020

Wahyu 1:9-20; Ibrani 4:14-5:5; 

Yehezkiel 31; Mikha 6

Ayat Bacaan Setahun

Matius 1:23. “
Sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan mereka akan 
menamakan Dia Imanuel" --yang 
berarti: Allah menyertai kita.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau taat akan 
setiap firman-Mu, agar semua 
rencana-Mu tergenapi dalam hidup 
kami. Amin.”

Doa



Natal berbicara tentang pengorbanan, sebab kelahiran 

Yesus adalah pengorbanan Dia untuk manusia. Berbicara 

pengorbanan ada kisah menarik dan mengharukan yaitu 

cerita pendek klasik karya O. Henry yang berjudul The Gift 

of the Magi (Persembahan Orang Majus) yang mengisahkan 

tentang Jim dan Della, pasangan suami istri muda yang 

mengalami kesulitan keuangan. Ketika Natal semakin 

dekat, masing-masing dari mereka ingin memberikan 

hadiah istimewa kepada pasangannya, tetapi dana yang 

tidak mencukupi membuat mereka melakukan tindakan 

yang ekstrim. Milik Jim yang paling berharga yaitu jam saku 

emasnya, sementara milik Della yang berharga yaitu 

rambut panjangnya yang indah. Jadi Jim menjual jam 

sakunya agar dapat membeli sejumlah sisir untuk rambut 

Della, sedangkan Della menjual rambutnya untuk membeli 

rantai bagi jam saku Jim. Mengharukan bukan? Ya, itulah 

pengorbanan.

Pengorbanan merupakan hakikat sekaligus ukuran dari 

cinta sejati. Pemikiran itu sangat sesuai dengan makna 

Natal .  Natal  adalah sebuah pengorbanan, yang 

menggerakkan Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus lahir untuk 

mati bagi kita. Itulah sebabnya malaikat memberitahukan 

Yusuf, “Engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah 

yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” 

(Matius 1:21)

Pengorbanan Yesus sudah terbukti dengan Dia telah rela 

mati di kayu salib untuk kita. Tahta yang Maha mulia dan 

Maha agung Dia tinggalkan untuk datang ke dunia yang hina 

ini, semua karena kasih-Nya. Ketika hari ini kita merayakan 

Natal, mari renungkan kasih dan pengorbanan-Nya bagi 

kita dan pengorbanan apa yang kita persembahkan untuk 

Dia yang rela mati untuk kita. 

PENGORBANAN 
NATAL

Matius 2:1-12

Kamis, 03 Desember 2020

Wahyu 2:1-17; Ibrani 5:6-10; 

Yehezkiel 32; Mikha 7

Ayat Bacaan Setahun

Matius 1:21. 
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 
engkau akan menamakan Dia Yesus, 
k a r e n a  D i a l a h  y a n g  a k a n 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka.

Ayat

“Yesus kupersembahkan hatiku dan 
hidupku untuk kemuliaan-Mu sebagai 
cinta kasihku pada-Mu. Amin.”

Doa



Setiap Presiden Jokowi turun dari istana untuk 

berkunjung ke daerah-daerah dan desa yang tertinggal, 

semua masyarakat setempat merasa sangat bahagia karena 

bisa menyaksikan Presiden mereka secara langsung. 

Kehadiran beliau membuat mereka merasa diperhatikan 

dan dipedulikan. Kehadiran Presiden Jokowi meyakinkan 

masyarakat, bahwa walaupun ia punya kedudukan yang 

tinggi, tetapi mau dekat dengan masyarakatnya. 

Dalam Alkitab pun kita dapat menemukan Pribadi yang 

memiliki kedudukan melebihi pemimpin dan raja-raja yang 

ada di dunia ini. Dia adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 

1:1-13, dituliskan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah 

Firman dan Dia adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah 

Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Yesus 

adalah sumber kehidupan dan terang bagi manusia yang 

berdosa. Walaupun Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang 

memiliki tahta dan kemuliaan dalam Kerajaan Sorga, namun 

2000 tahun yang lalu, Dia datang ke dalam dunia dalam rupa 

manusia, dengan menanggalkan segala kemuliaan-Nya (Fil. 

2:6-7).

Kehadiran-Nya 2000 tahun yang lalu, memberi pesan 

bagi kita bahwa walaupun Dia adalah Allah yang bertahta 

dalam Kerajaan Sorga, namun Dia mau dekat bahkan tinggal 

dalam kita. Kehadiran-Nya 2000 tahun yang lalu 

meyakinkan kita, bahwa Dia adalah Allah Imanuel. Sebagai 

Allah Imanuel, yang mengambil rupa manusia, Dia 

merasakan apa yang kita rasakan (Ibr. 4:16).

Kita patut mengucap syukur dan bersukacita, sebab kita 

tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan 

Yesus yang selalu beserta dengan kita. Penyertaan-Nya 

membuat kita kuat dan mampu melewati berbagai 

tantangan hidup yang terjadi. Seperti Tuhan yang mau selalu 

dekat dengan kita, biarlah juga kita rindu selalu dekat 

dengan-Nya.  Amin.

IMANUEL 

Matius 1:18-25

Jumat, 04 Desember 2020

Wahyu 2:18-29; Ibrani 5:11-14; 

Yehezkiel 33; Nahum 1

Ayat Bacaan Setahun

Matius 1:23. 
“Sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan mereka akan 
menamakan Dia Imanuel" --yang 
berarti: Allah menyertai kita.

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, karena 
kami tahu Engkau Allah yang selalu 
ada bagi kami. Amin.”

Doa



Sepasang suami-istri berjalan pulang setelah bekerja 

sebagai buruh tambang. Dalam perjalanannya, mereka 

bertemu dengan seorang tua yang timpang yang sedang 

duduk meminta-minta. Suami istri ini kemudian 

mengeluarkan seluruh isi dompetnya yang hanya berisi 

koin-koin dan memberikannya kepada si timpang sambil 

berkata: “Selamat Natal.” Kehidupan mereka pas-pasan 

saja, tetapi sikap mereka sungguh luar biasa. Mereka pulang 

dengan berjalan kaki sampai ke rumahnya dan tetap 

bersukacita. Perjalanan itu tidak akan melelahkan mereka 

karena tindakan untuk memberikan apa yang mereka miliki 

kepada si timpang telah mengerjakan keajaiban besar yang 

meringankan langkah dan melapangkan hati mereka.

Ada damai sejahtera dan sukacita ketika kita belajar 

melakukan firman Tuhan dan membagikan kasih Yesus yang 

ada di dalam hati kita kepada orang lain. “Kepuasan dan 

kebahagiaan tidak selalu didapatkan melalui apa yang kita 

terima melainkan juga melalui apa yang kita berikan.” Natal 

berbicara tentang pemberian Allah yang terbesar bagi 

manusia. Tukang tambang dan istrinya telah membuat 

pilihan yang luar biasa, bukan saja bagi orang timpang itu 

tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Tuhan mengerjakan 

keajaiban tersendiri di dalam hati mereka karena 

pemberian itu. Keajaiban yang tidak dimiliki oleh mereka 

yang memiliki banyak harta, namun tidak pernah mengingat 

orang-orang yang menderita.

Suami isteri buruh tambang itu telah menyediakan 

tempat yang layak bagi Yesus di dalam hati mereka karena 

sekalipun kekurangan, mereka tetap membagikan kasih 

Yesus kepada yang lain. Mungkin kita memiliki lebih dari 

sekedar uang koin yang dapat kita berikan. Berikanlah, agar 

orang-orang dapat menikmati kehadiran Sang Juruselamat 

itu.

NATAL = MEMBERI

Matius 6:1-4

Sabtu, 05 Desember 2020

Wahyu 3:1-13;  Ibran i  6 :1-8; 

Yehezkiel 34; Nahum 2

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 20:35.
D a l a m  s e g a l a  s e s u a t u  t e l a h 
kuberikan contoh kepada kamu, 
bahwa dengan bekerja demikian kita 
harus membantu orang-orang yang 
l e m a h  d a n  h a r u s  m e n g i n g a t 
perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia 
sendiri telah mengatakan: Adalah 
lebih berbahagia memberi dari pada 
menerima."

Ayat

“Terima kasih untuk teladan-Mu, ya 
Kristus. Kami mau hidup sebagai 
pemberi seperti-Mu. Amin.”

Doa



Lukas menuliskan kata pengantar pada kitabnya, untuk 

mempertanggungjawabkan kebenaran isi kitab Injil yang 

ditulisnya. Dua syarat tulisan yang mengungkapkan 

peristiwa nyata disebutkan, yakni adanya saksi mata dan 

telah diadakan penyelidikan dengan seksama. Tujuan Lukas 

ialah agar Teofilus dan semua pembaca yakin akan 

kebenaran yang dinyatakan di dalamnya. Yesus benar-benar 

hidup, mengajar, membuat banyak mukjizat, mati, dan 

akhirnya bangkit. Semua itu terjadi dalam sejarah.

Bila besar kemungkinan Teofilus terbantu untuk 

mengetahui kebenaran dari berita Injil ini, pengantar kitab 

Lukas untuk kisah kelahiran Kristus mengisahkan hal yang 

sebaliknya. Zakharia sulit untuk mempercayai pemberitaan 

dari malaikat Gabriel, yang merupakan jawaban doanya dan 

kabar  yang  seharusnya  membuatnya  gembira . 

Kekurangpercayaannya justru mengalami langsung 

pembuktian kebenaran tersebut. Ia menjadi bisu sampai 

semuanya terjadi. Sikap ini kontras dengan Elisabet, 

istrinya. Elisabet yang langsung mengakui, bahwa apa yang 

terjadi adalah perbuatan Tuhan. 

Pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan bagaimana 

manusia dapat mengetahui dan bersukacita karena 

kebenaran. Ini tampak pertama-tama di dalam nas ini 

melalui pengutusan malaikat Gabriel kepada Zakharia 

untuk memberitahukan rencana Allah bagi anak mereka 

Yohanes. Yang kedua dan yang terpenting adalah persiapan 

inkarnasi Kristus melalui pengutusan Yohanes Pembaptis. Ia 

memiliki misi khusus, yakni mempersiapkan umat seperti 

yang dinubuatkan PL (Perjanjian Lama) bagi inkarnasi 

Kristus, yang adalah kabar gembira dan kebenaran terakbar. 

Kepenuhan hidup hanya akan tercapai bila hidup itu 

didasari oleh kebenaran. Selidikilah apa yang Anda jadikan 

dasar kebenaran dalam hidup Anda. Apakah akal sehat 

manusia semata atau kebenaran yang berasal dari Allah?

DASAR KEHIDUPAN 

Lukas 1:1-25

Minggu, 06 Desember 2020

Wahyu 3:14-22; Ibrani 6:9-20; 

Yehezkiel 35; Nahum 3

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:4. 
Supaya engkau dapat mengetahui, 
bahwa segala sesuatu yang diajarkan 
kepadamu sungguh benar.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, bimbing 
aku agar hidupku berdasarkan 
kebenaran. Amin.”

Doa



Nazaret adalah kota yang tidak terkenal dan merupakan 

sebuah sudut terpencil di negeri itu. Satu tempat yang tidak 

memiliki reputasi dalam hal keagamaan atau pengetahuan, 

bahkan berbatasan langsung dengan wilayah bangsa-bangsa 

kafir, oleh karena itu dinamakan wilayah Galilea bangsa-

bangsa bukan Yahudi. Kenyataan, bahwa sanak keluarga 

Kristus tinggal di tempat bangsa-bangsa lain ini 

menunjukkan, bahwa anugerah diberikan kepada tempat di 

mana Allah mau berkarya. Perhatikanlah, tempat terpencil 

atau tempat yang tidak ternama kalau Allah berkenan 

kepadanya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah.

Suatu penghiburan bagi kita, ketika segala sesuatu 

tampak teramat gelap, bahwa Allah yang menjadikan terang 

dan menciptakan gelap, Ia dapat berkata, ”Sampai di sini 

saja kesuraman itu ada, sampai sekian lama saja ia akan 

berlangsung, dan tidak lebih, tidak lagi.”

Dalam masa-masa terburuk umat Allah dapat 

menghibur diri dengan iman, bahwa Allah sanggup 

menjadikan kegelapan menjadi terang yang ajaib.

Natal bukan hanya perayaan ulang tahun Yesus saja, 

melainkan kedatangan Yesus ke dunia yang memberikan 

pengharapan kepada manusia berdosa. Jika Yesus sudah 

datang 2000 tahun yang lalu membawa terang, mengapa 

masih ada orang yang hidup tanpa pengharapan dan damai?

BERITA KELAHIRAN 
YESUS DARI NAZARET

Lukas 1:26-38

Senin, 07 Desember 2020

Wahyu 4; Ibrani 7:1-10; Yehezkiel 

36; Habakuk 1

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:26. 
Dalam bulan yang keenam Allah 
menyuruh malaikat Gabriel pergi ke 
sebuah kota di Galilea bernama 
Nazaret.

“Tuhan Yesus, jadikan banyak orang 
m e l i h a t  t e r a n g - M u  m e l a l u i 
kehidupanku. Amin.”

Doa

Ayat



Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah sebuah 

mukjizat yang sulit dipercaya dan diterima akal. Tiga fakta 

berikut ini menguatkan iman dan meneguhkan berita itu:

1. Lukas adalah seorang tabib, dan ia mengetahui 

betul bagaimana bayi terbentuk dalam kandungan seorang 

wanita. Sama seperti kita, ia pasti sulit memercayai tentang 

kelahiran bayi dari seorang perawan, namun ia 

melaporkannya sebagai sebuah fakta.

2. Lukas adalah seorang peneliti yang seksama yang 

mendasarkan Injilnya pada kisah-kisah dari saksi mata. 

Menurut tradisi, Lukas berbicara langsung dengan Maria 

tentang peristiwa-peristiwa yang ia catat dalam dua pasal 

yang pertama. Ini adalah cerita Maria, bukan hasil khayalan 

yang fiktif.

3. Orang-orang Kristen dan Yahudi yang menyembah 

Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta  seharusnya tidak 

meragukan, bahwa Al lah memil ik i  kuasa untuk 

menciptakan seorang anak dalam rahim seorang perawan. 

 Yesus dilahirkan tanpa dosa yang masuk ke dunia melalui 

Adam. Ia dilahirkan dalam keadaan kudus, sama seperti 

Adam diciptakan tanpa dosa. Berbeda dengan Adam yang 

tidak menaati Allah, Yesus taat kepada Allah dan karena itu 

Ia mampu menghadapi akibat dosa untuk menggantikan kita 

dan menjadikan kita berkenan kepada Allah.

Berita kelahiran atau pemberitahuan Allah tentang 

kelahiran seorang anak istimewa seringkali mendapat 

berbagai tanggapan di dalam Alkitab. Sarah istri Abraham 

tertawa. Zakharia meragukannya sehingga ia menjadi bisu 

hingga Yohanes lahir. Sebaliknya Maria menerima dengan 

penuh kerendahan hati meskipun mustahil secara manusia. 

Respon kita terhadap berita dan permintaan-Nya janganlah 

berupa tawa atau keraguan, responi dengan penuh 

kerelaan dan keyakinan. 

BERITA KARENA FAKTA 

Lukas 1:26-38

Selasa, 08 Desember 2020

Wahyu 5; Ibrani 7:11-17; Yehezkiel 37; 

Habakuk 2

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:31. 
S e s u n g g u h n y a  e n g k a u  a k a n 
mengandung dan akan melahirkan 
seorang anak laki-laki dan hendaklah 
engkau menamai Dia Yesus.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami percaya, bahwa 
tidak ada yang mustahil bagi-Mu. 
Kami percaya kepada-Mu. Amin.”

Doa



Kelahiran Yesus Kristus telah diberitakan jauh sebelum 

Ia lahir, dari siapa Dia yang akan dilahirkan, kota kelahiran-

Nya, akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda, 

sampai apa yang akan dilakukan-Nya di dunia. Pemberitaan 

kelahiran Yesus Kristus diberitakan oleh para nabi dalam 

nubuatan-nubuatan yang berasal dari Allah dan diteguhkan 

serta digenapi oleh pemberitaan malaikat Gabriel kepada 

Maria yang dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus.

Yesus Kristus adalah Allah yang berkehendak untuk 

menjadi manusia datang ke bumi untuk menyelamatkan 

manusia. Malaikat Gabriel sendiri yang memberitakan, 

bahwa Anak yang dikandung Maria adalah Roh Kudus yang 

turun atas Maria dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi Maria dan anak yang akan dilahirkan Maria akan 

disebut Anak Allah (Lukas 1:35).

Yesus Kristus adalah Anak Allah, Dia adalah firman Allah 

yang menjelma menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. 

Artinya Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 

Mungkinkah ini? Mungkin karena Dia adalah Allah yang 

berkuasa dan berkehendak. Allah dapat menjadi apa pun 

sesuai dengan kehendak-Nya. Allah menjadi manusia 

karena ingin menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. 

Dosalah yang menyebabkan manusia jauh dari Allah dan 

tidak satu pun, apakah itu kebaikan, amal, agama, puasa, 

harta, dll yang bisa membebaskan manusia dari dosa, selain 

Allah sendiri yang turun ke dalam dunia dan rela mati di atas 

kayu salib karena kasih-Nya.

Yesus adalah Juruselamat umat manusia, setiap orang 

yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa melainkan 

beroleh hidup yang kekal. Apakah Anda telah menerima 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Jika belum, 

percayalah kepada-Nya dan terima Kristus sebagai Tuhan 

dan Juruselamat Anda.

BERITA NATAL

Lukas 1:26-38

Rabu, 09 Desember 2020

Wahyu 6; Ibrani 7:18-28; Yehezkiel 

38-39; Habakuk 3

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:35. 
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.

Ayat

“Yesus, saya percaya Engkau adalah 
Allah yang turun ke dalam dunia ini 
untuk menyelamatkan manusia. 
Amin.”

Doa



Bangsa Yahudi hidup di bawah ketentuan tradisi atau 

budaya yang sangat ketat dan ekstrim. Salah satunya adalah 

tidak diperkenankannya hubungan seks di luar nikah, 

dengan alasan apa pun. Jika itu terjadi maka perempuan 

yang mengandung akan diusir, dibuang untuk diasingkan, 

bahkan bisa dirajam. Ironisnya lagi, perempuan itu 

dikeluarkan dari ikatan keluarga. Kenyataan ini sempat 

membuat Maria kuatir karena ia mengandung di luar nikah. 

Bagaimana ia membuktikan, bahwa ia mengandung tanpa 

pernah berhubungan seks dengan tunangannya. 

Ternyata Maria berani mengambil risiko tergila. Maria 

dengan penuh hormat menerima kenyataan tersebut. Dia 

percaya pada perkataan malaikat Gabriel yang mengunjungi 

dirinya. Sebenarnya bagi Maria itu adalah kehormatan 

besar, karena pada masanya ada kerinduan besar bagi para 

perempuan di Israel untuk menjadi ibu bagi Mesias. Allah 

menjatuhkan pilihan-Nya kepada Maria. Hal itu dinyatakan 

dengan terus terang oleh Gabriel melalui salamnya “Salam, 

engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Hanya 

saja pemilihan itu memakai cara yang sulit dimengerti dan 

bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di 

kalangan Yahudi yang sangat memperhatikan kesucian 

keluarga. Potensi itu digambarkan di Injil Matius, justru oleh 

sikap calon suaminya sendiri, Yusuf. Yusuf yang tulus hati 

diam-diam akan menceraikan Maria. Namun, Maria justru 

belajar menerima hal yang sulit itu. Dikarenakan imannya 

kepada Tuhan ia menerima risiko kehancuran hubungannya 

dengan Yusuf. Lagipula, Elisabet isteri Zakharia yang juga 

mengalami kuasa Allah yang ajaib itu, memberikan 

kekuatan kepada Maria untuk menerima hal sulit itu.  

Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sebagai orang 

yang dipilih-Nya dan dipakai-Nya juga harus berani 

mengatakan, “Ya Tuhan, aku percaya, jadilah padaku sesuai 

kehendak-Mu!”

RISIKO TERGILA

Lukas 1:26-38

Kamis, 10 Desember 2020

Wahyu 7; Ibrani 8:1-6; Yehezkiel 40:1-

47; Zefanya 1

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:38. 
Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini 
adalah hamba Tuhan; jadilah padaku 
menurut perkataanmu itu." Lalu 
malaikat itu meninggalkan dia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya dan mau jadilah kehendak-
Mu padaku. Amin.”

Doa



Sukacita seharusnya menjadi tanggapan bagi orang yang 

menerima rencana Allah dan terlibat di dalamnya. Sukacita 

inilah yang ditekankan Lukas dalam Injilnya, Sukacita orang-

orang yang dipilih Allah untuk menggenapi rencana-Nya.

Sukacita ini terjadi saat Maria mengunjungi Elisabet. Bayi 

di dalam rahim Elisabet sampai melonjak ketika mendengar 

salam Maria. Lalu Elisabet mengucapkan berkat bagi Maria 

karena telah dipilih menjadi ibu Tuhan. Maria percaya 

bahwa perkataan Allah akan digenapi, meskipun apa yang 

akan terjadi pada Maria kelihatan mustahil. Elisabet percaya 

akan kasih setia Allah. Oleh karena itu, ia tidak cemburu 

meski mengetahui bahwa Maria menerima berkat yang 

lebih besar. Ini membuat Maria bersukacita atas karya 

terbesar Allah bagi dunia melalui dirinya. Sukacita ini 

diekspresikan dalam pujiannya kepada Allah. 

Maria memuliakan Allah karena karya Allah bagi dirinya. 

Ia yang rendah telah diperhatikan Allah sehingga segala 

keturunan akan menyebutnya berbahagia. Maria memuji 

karya Allah atas orang yang takut akan Dia.

Inilah sukacita Natal terbesar, Allah peduli dengan umat-

Nya. Allah mengirim Juruselamat untuk menyelamatkan 

manusia dan mau melibatkan manusia untuk menggenapi 

rencana-Nya. Kita pun patut memuji Allah karena janji yang 

dulu hanya diperuntukkan bagi Israel kini ditujukan juga bagi 

kita, sehingga kita bisa mendapat bagian di dalam Kristus. 

Oleh sebab itu, hari Natal sepatutnya menjadi saat untuk 

bersukacita dan bersyukur karena Allah mengingat 

kesengsaraan umat manusia yang dibelenggu dosa. Dia 

mengirim Anak-Nya untuk menyatakan kemuliaan dan kuat 

kuasa-Nya atas dunia, dosa, dan juga atas maut. 

Rayakan Natal dengan pemahaman, bahwa Allah 

menghargai kita sebagai umat-Nya, Allah memiliki rencana 

yang indah bagi setiap kita.

SUKACITA NATAL

Lukas 1:39-56

Jumat, 11 Desember 2020

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:47. 
Dan hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk sukacita yang Kau 
anugerahkan dalam hidupku. Amin.”

Doa



Zakharia menerima jawaban doanya, meskipun awalnya 

dia tidak percaya. Selama Elisabet mengandung, Zakharia 

menjadi bisu. Ketika Elisabet melahirkan, Zakharia akhirnya 

memperoleh kembali suara yang telah hilang dari Tuhan. 

Maka ia pun “berkata-kata dan memuji Allah.” 

Ketika akhirnya Elisabet melahirkan, yang bersukacita 

bukan hanya keluarga tetapi juga tetangga, serta sanak 

saudara. Mereka semua turut menyatakan syukur, 

merayakannya dan ikut berpartisipasi di dalam upacara 

tradisi yang menjadi kewajiban keluarga Yahudi, yaitu 

penyunatan dan pemberian nama. Namun, kegembiraan itu 

bukan semata untuk merayakan kelahiran putra Zakharia 

dan Elisabet saja, tetapi karena peristiwa itu membuktikan 

betapa besar rahmat Tuhan. 

Masalah muncul ketika mereka hendak memberi nama 

si bayi. Menurut tradisi yang berlaku saat itu, nama bayi laki-

laki itu harus sama dengan nama ayahnya. Namun, kali ini 

Elisabet dan Zakharia tidak mengikuti tradisi. Zakharia 

menuliskan “Yohanes” sesuai pesan malaikat kepadanya, 

untuk menamakan bayi itu demikian. Ketika itu juga suara 

Zakharia dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ia dilepaskan dari 

belenggu kebisuan. 

Pengakuan Zakharia terhadap kepastian nama Yohanes 

bagi bayinya merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah. 

Pengakuan Zakharia, bahwa Allah berdaulat dan sikap 

menerima kehendak Allah itulah yang membukakan mulut 

dan membebaskan dirinya dari kebisuan beberapa saat.

Apakah masalah yang sedang Anda hadapi, sehingga 

Anda tidak percaya kepada Allah? Apakah masalah 

kehidupan membuat Anda membisukan mulut Anda dari 

memuji Tuhan? Percayalah kepada Allah yang maha kuasa, 

lihatlah pertolongan-Nya yang ajaib dan mulailah memuji 

Tuhan!

PERCAYA DAN TAAT

Lukas 1:57-80

Sabtu, 12 Desember 2020

Wahyu 9:1-12; Ibrani 9:1-10; 

Yehezkiel 42; Zefanya 3

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:64. 
Dan seketika itu juga terbukalah 
mulutnya dan terlepaslah lidahnya, 
lalu ia berkata-kata dan memuji 
Allah.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
percaya kepada-Mu, sehingga 
mulutku memuji-Mu. Amin.”

Doa



Meskipun keadaan kita sangat menyedihkan akibat dosa, 

kita tidak perlu berputus asa karena pengampunan kita 

peroleh melalui rahmat dan belas kasihan dari Allah. Bukan 

karena diri kita, tetapi keadaan yang menyedihkan akibat 

keterikatan dosa inilah yang mengundang belas kasihan 

Allah. Bahwa, apa yang dahulu dijanjikan kepada nenek 

moyang kita dan kemudian digenapkan bagi kita adalah 

rahmat, semata-mata rahmat. Semuanya bukan karena 

layaknya kita (kita layak mendapat murka dan kutuk), tetapi 

hanya karena rahmat Allah, yang merancang anugerah dan 

kehidupan bagi kita menurut kerelaan-Nya sendiri. Ia 

mengasihi kita karena Ia mau mengasihi kita.

Allah melawat dan membawa kelepasan, melalui Mesias 

bagi keselamatan umat-Nya. Keselamatan itu terjadi 

melalui pengampunan dosa, dosa yang merintangi 

keselamatan, yang karenanya kita semua akan binasa dan 

terhukum. Kedatangan Juruselamat merupakan rencana 

Allah sejak awal dan terjadi sebagai penggenapan janji Allah 

yang diucapkan dan kesetiaan-Nya kepada Abraham, 

nenek moyang Israel.

Kedatangan sang Mesias ke dalam dunia begitu penting 

karena tanpa Yesus hidup kita berakhir dalam kegelapan 

lorong maut, tanpa pengharapan sama sekali. Oleh sebab 

itu, sambutlah Dia dalam hidup, agar terang-Nya datang 

menyinari dan menuntun dalam jalan damai sejahtera. 

Amin.

TUJUAN KELAHIRAN 
YESUS KE DUNIA

Lukas 1:67-75

Minggu, 13 Desember 2020

Wahyu 9:13-21; Ibrani 9:11-22; 

Yehezkiel 43-44:3; Hagai 1

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:68. 
„Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab 
Ia melawat umat-Nya dan membawa 
kelepasan baginya,”

Ayat

“Tuhan, terima kasih untuk kelahiran 
dan kedatangan-Mu di dunia dan di 
dalam hidupku. Amin.”

Doa



Tahun 2012, seminggu menjelang hari Natal, semua 

pelayan gereja di GSJA Bengkulu mempersiapkan 

pelayanan dan dekorasi dalam gereja. Saat itu, saya 

berkesempatan untuk berkunjung dan sekaligus 

memberikan undangan kepada salah seorang pengurus 

gereja. Setelah keluar dari rumahnya, saya melihat 

tetangganya non-Kristen yang kebetulan mau berangkat 

kerja. Secara spontan dengan lisan saya mengundang bapak 

itu juga untuk hadir dalam acara Natal yang akan 

diselenggarakan gereja tempat saya pelayanan.

Bapak itu senang sekali mendengar undangannya, 

namun ia berkata bahwa ia tidak bisa hadir karena Natal 

adalah acara hanya untuk orang Kristen. Saya kemudian 

memberikan penjelasan bahwa Natal adalah bukti kasih 

Allah untuk semua umat manusia dan bukan hanya untuk 

orang Kristen. Walaupun bapak itu tetap menolak, tetapi 

saya telah berkesempatan untuk memberitakan tentang 

alasan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, yaitu untuk 

menebus dosa manusia dan menyelamatkannya. 

Berita kelahiran Yesus membawa banyak orang dari 

berbagai lapisan datang kepada-Nya, mulai para gembala 

miskin, kalangan rakyat jelata, termasuk para sarjana yakni 

orang Majus dari Timur. Berita Natal tidak terbatas untuk 

golongan, kaum bahkan agama tertentu. Karena itu, jadikan 

momen Natal ini untuk mengundang sebanyak mungkin 

orang dari berbagai kalangan untuk bersukacita karena 

Yesus lahir ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa.

Jangan berkecil hati ketika ada yang menolak atau 

meremehkan Anda. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa 

orang untuk membuka hati bagi-Nya. Teruslah maju dan 

undanglah orang untuk menyambut Tuhan Yesus, tanpa 

melihat latar belakang agama, pendidikan, pekerjaan, dan 

perekonomian mereka, karena Natal adalah berita untuk 

semua umat manusia. 

NATAL UNTUK SEMUA

Lukas 1:26-38

Senin, 14 Desember 2020

Wahyu 10; Ibrani 9:23-28; Yehezkiel 

44:4-31; Hagai 2

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:10. 
Lalu kata malaikat itu kepada 
mereka: " Jangan takut,  sebab 
sesungguhnya aku memberitakan 
kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa:

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau terus 
mengundang sebanyak mungkin 
orang untuk menikmati sukacita 
Natal di dalam Engkau. Amin.”

Doa



Perintah Kaisar Agustus mengenai pendaftaran masing-

masing orang di kota asalnya menyebabkan Yusuf dan Maria 

meninggalkan Nazaret di Galilea menuju Betlehem di 

Yudea. Tepat seperti nubuat dalam Mikha 5:1.

Allah memakai sensus tersebut untuk mengatur agar 

Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem pada waktu yang tepat. 

Betapa luar biasanya Allah kita! Ia mengatur sejarah 

sehingga perintah Kaisar Agustus menjadi alat bagi-Nya 

untuk merealisasikan rencana agung-Nya. Tidak ada suatu 

keadaan di luar kekuasaan Allah kita yang dapat menguasai. 

Orang Betlehem dan orang masa kini melakukan hal 

yang sama. Apa yang pernah dilakukan oleh orang 

Betlehem di dalam ketidaktahuan dan ketidakmautahuan 

mereka telah dilakukan oleh manusia kini dengan 

ketidakacuhan yang tidak sengaja. Mereka tidak 

memberikan tempat bagi Yesus di dalam perasaan, pikiran, 

pandangan hidup, pengharapan, dan perbuatan sehari-hari. 

Mereka telah menolak anugerah yang terbesar itu. 

Akibatnya, mereka pun mendapatkan kerugian yang 

terbesar. 

Saat ini Iblis tidak memakai orang-orang tertentu 

mengangkat senjata dengan pilihan untuk orang Kristen 

menyangkal Yesus, tetapi Iblis menawarkan kesukaan dunia 

yang mencandu agar Anda tidak menyediakan hati bagi 

Yesus setiap hari. Mungkin Anda berdalih, saya sudah saat 

teduh, saya sudah pelayanan, jam-jam tertentu milik saya 

untuk saya nikmati dengan cara saya. Iblis tidak akan 

membuat kengerian tapi menawarkan kenikmatan. Silakan 

pelayanan tapi biarkan hatimu milik dunia, itulah tawaran 

Iblis.

Adakah tempat bagi Yesus setiap hari di hati Anda? 

Adakah detik-detik dalam hidup Anda lalui tanpa 

mengagumi Yesus tapi mengagumi yang lain. Yesus 

mengasihi Anda, ingin selalu bersama Anda. 

KETIDAKMAUTAHUAN

Lukas 2:1-7

Selasa, 15 Desember 2020

Wahyu 11:1-7; Ibrani 10:1-7; 

Yehezkiel 45:1-17; Zakharia 1

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:7. 
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.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, buka 
hatiku untuk mengerti kebenaran 
yang sedang terjadi. Amin.”

Doa



Apa dasar sukacita pada hari Natal? Bagi anak-anak 

Tuhan di bulan Desember atau bulan Natal sudah 

sepatutnya kita bersukacita, karena kelahiran sang Mesias 

bagi kita menunjukkan rahmat Tuhan yang besar dan karena 

Tuhan terus berkarya ajaib di dalam hidup kita. Kedatangan-

Nya, dan karya penyelamatan yang dilakukan-Nya, sudah 

cukup untuk memicu pujian dan ucapan syukur. Ia yang 

begitu mulia dan dahsyat berkenan untuk melawat kita 

padahal Ia Maha Tinggi dan Maha Kudus. Bagaimana 

mungkin kita menutup mulut membisu? Kita harus 

menaikkan pujian kepada-Nya. 

Ia melawat melalui anak-Nya, Yesus, yang akan 

membebaskan umat-Nya dari segala belenggu musuh dan 

dosa sehingga kita memiliki kepastian akan jaminan 

keselamatan. Ia telah menggenapi janji-Nya kepada 

Abraham mengenai keturunan, kepada raja Daud akan raja 

Mesias, juga kepada para nabi tentang kedatangan Mesias.

Lawatan Allah tidak berhenti pada orang Yahudi, 

melainkan meluas kepada seluruh umat manusia yang 

berada dalam kegelapan dosa dan dalam belenggu maut, 

agar mereka boleh melihat terang Yesus dan mendapatkan 

keselamatan.

Allah berkenan melawat kita, mari siapkan diri untuk 

menerima lawatan-Nya. Siap sedia untuk dipakai menjadi 

alat di tangan-Nya untuk memimpin orang lain datang 

kepada Yesus, sehingga mereka pun terbebas dari dosa, 

belenggu maut, dan Iblis serta mendapatkan pengampunan 

Allah. Amin.

CHRISTMAS AT HEART
(HATI YANG 

BERSUKACITA)
Lukas 2:9-11

Rabu, 16 Desember 2020

Wahyu 11:15-19; Ibrani 10:8-18; 

Yehezkiel 45:18-46:18; Zakharia 2

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:11. 
H a r i  i n i  t e l a h  l a h i r  b a g i m u 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di 
kota Daud.

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkanku bersukacita 
dan siap menjadi alat-Mu untuk 
mereka yang sedang menantikan 
keselamatan dari-Mu. Amin”

Doa



Kelahiran seorang bayi biasanya disambut dengan 

berbagai persiapan yang menyibukkan orangtuanya, 

terlebih kelahiran bayi pertama. Tetapi berbeda dengan 

kisah kelahiran Yesus. Lahir di tempat yang sederhana dan 

dalam keluarga relatif sederhana pula. Kesederhanaan ini 

makin jelas bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes, 

anak Zakharia. Ayah Yohanes adalah seorang imam, sedang 

ayah Yesus seorang tukang kayu. Pemberitahuan kelahiran 

Yohanes terjadi di Bait Allah di Yerusalem, pusat peradaban 

Yahudi; sementara kelahiran Yesus diberitahukan di kota 

kecil bernama Nazaret. Kelahiran Yohanes terjadi di rumah, 

sedang Yesus lahir di sebuah kandang hewan. Bayi Yohanes 

diletakkan di tempat tidur nyaman, sementara bayi Yesus di 

palungan.

Kelahiran Yohanes dirayakan kerabat dan tetangga, 

sedang kelahiran Yesus hanya dihadiri para gembala yang 

merupakan kelompok yang sederhana. Ini terjadi karena 

Yusuf dan Maria harus pergi meninggalkan Nazaret ke kota 

asalnya yaitu Betlehem untuk mendaftarkan diri dalam 

sensus yang diadakan pemerintahan Romawi. Namun 

demikian, kelahiran Yesus mengundang kehadiran malaikat 

surgawi, yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus 

merupakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa.

Tetapi bukan kesederhanaan yang menjadi topik penting 

kisah kelahiran ini. Dia yang lahir, itulah makna pentingnya. 

Karena Yesus lahir, maka ada harapan bagi dunia ini untuk 

tidak lagi tenggelam dalam lumpur dosa dan terjerat dalam 

belenggu maut. Kelahiran-Nya memberikan kesempatan 

kepada dunia untuk beroleh kasih karunia Allah. Ia 

membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Bapa. 

Bagaimana respon kita pada Dia yang telah lahir? 

KELAHIRAN YESUS 

Lukas 2:9-11

Kamis, 17 Desember 2020

Wahyu 12:1-9; Ibrani 10:19-30; 

Yehezkiel 46:19-47:20; Zakharia 3

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:11. 
H a r i  i n i  t e l a h  l a h i r  b a g i m u 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di 
kota Daud.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 

kami dapat menjadikan hati ini 

sebagai palungan tempat kelahiran-

Mu agar kami pun dapat menikmati 

sukacita Ilahi itu. Amin.”

Doa



Tahun 1994 dua orang Amerika diundang oleh 

Departemen Pendidikan Rusia untuk mengajar moral dan 

etika berdasarkan Alkitab di sekolah-sekolah dan panti 

asuhan. Untuk pertama kalinya anak-anak yatim piatu itu 

mendengar kisah Natal, yaitu perjalanan Maria dan Yusuf ke 

Betlehem di mana mereka terpaksa harus menginap di 

kandang domba. Untuk menghidupkan suasana malam 

Natal itu, setiap anak disuruh membuat palungan tempat 

Yesus dibaringkan.

Anak-anak itu pun membuat palungannya masing-

masing. Salah satu dari orang Amerika itu berjalan-jalan 

memperhatikan karya mereka. Ia tiba di tempat Jessica, 

seorang anak yang berusia 6 tahun. Saat melihat palungan 

yang dibuat oleh si kecil Jessica, ia terheran-heran. Mengapa 

ada dua bayi dalam satu palungan? Ia memanggil 

penerjemah agar menanyakan hal itu kepada Jessica.

Sambil melihat palungannya, Jessica kecil mengulang 

kisah Natal itu dengan lancar. Memasuki bagian di mana 

Maria meletakkan bayi itu ke dalam palungan, Jessica 

bercerita dengan kalimat penutup yang dibuatnya sendiri. 

Aku hadir saat Maria menaruh Yesus di palungan. Yesus 

melihat aku dan bertanya apa aku punya tempat tinggal? 

Aku bilang, aku tak punya mama juga tak punya papa, jadi 

aku tak punya tempat tinggal. Yesus bilang aku sih boleh 

tinggal dengan dia. Tapi aku bilang, aku tidak punya apa-apa 

yang bisa kuberikan sebagai hadiah, seperti para gembala 

dan orang majus dari Timur itu. Kalau aku menghangatkan-

Mu, cukup tidak itu sebagai hadiah? Yesus menjawab, “Kalau 

engkau menghangatkan Aku, itu bakal menjadi hadiah 

terbaik yang pernah diberikan siapa pun kepada-Ku.” 

Kemudian aku masuk dalam palungan itu, lantas Yesus 

mengajakku tinggal bersama-Nya untuk selamanya.”

Sudahkah Anda memberikan hadiah terbaik bagi Yesus 

yaitu hidup bersama-Nya selalu?

DUA BAYI DALAM 
SATU PALUNGAN

Lukas 2:11-12; Yesaya 9:5-6

Jumat, 18 Desember 2020

Wahyu 12:10-18; Ibrani 10:31-39; 

Yehezkiel 47:21-48:35; Zakharia 4

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:12. 
Dan inilah tandanya bagimu: Kamu 
akan menjumpai seorang bayi 
dibungkus dengan lampin dan 
terbaring di dalam palungan."

Ayat

“Yesus Kristus kupersembahkan 
hidupku sebagai persembahan yang 
hidup dan hadiah terbaik untuk-Mu.”

Doa



Yesus pernah berujar, “Orang yang sedikit diampuni, 

sedikit juga ia berbuat kasih” (Luk.7:47). Respon seseorang 

tergantung dari seberapa besar ia (merasa) telah 

menerima. Mari belajar dari para gembala bagaimana 

mereka merespon pernyataan kabar baik dari Allah.

Pada masa itu, para gembala termasuk orang-orang yang 

tersisihkan dan tidak dihormati oleh orang Yahudi, 

khususnya oleh para rabi Yahudi, karena dianggap bodoh 

dan tidak terdidik. Mereka tidak boleh menghadiri ibadah di 

bait Allah dan bersaksi dalam pengadilan. Tidak heran 

mereka sering berpindah-pindah dan memilih tinggal 

bermalam di padang belantara bersama ternak mereka. 

Namun, Allah justru menyatakan berita Natal, pertama-

tama kepada mereka.

Bagaimana mereka merespon kabar baik itu? Mula-mula 

takut, tetapi kemudian berubah menjadi sukacita. Awalnya 

terasing dan tidak berarti, lalu menjadi hidup penuh arti dan 

damai sejahtera. Bahkan mereka bergegas pergi ke 

Betlehem untuk menemukan bayi Yesus dengan tanda 

pengenalnya. Menemukan Yesus telah mengubah hidup 

mereka secara luar biasa, dan telah mendorong mereka 

menaikkan rasa syukur mereka dan menceritakan kabar 

baik itu kepada orang lain agar mereka juga boleh 

mengalami sukacita dan damai sejahtera tersebut (17-18).

Sikap hati seperti apa yang perlu dimiliki oleh orang 

percaya untuk merespon kabar baik yang telah mengubah 

hidup berdosa jadi hidup bermakna dalam Kristus? 

Teladanilah empat orang kusta yang tercatat di 2 Raja-raja 

7:9, “Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari 

kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita 

menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa 

kita.”

Sudahkah Anda merespon kabar baik hari ini dengan 

memberitakan Yesus kepada orang yang membutuhkan?

MERESPON 
KABAR BAIK 

Lukas 2:8-18

Sabtu, 19 Desember 2020

Wahyu 13; Ibrani 11:1-7; Daniel 1; 

Zakharia 5

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:17. 
Dan ketika mereka melihat-Nya, 
mereka memberitahukan apa yang 
telah dikatakan kepada mereka 
tentang Anak itu.

Ayat

“Tuhan Yesus bimbinglah kami 
senantiasa untuk tetap memiliki 
hidup yang bermakna di dalam Kristus 
Yesus dan senantiasa memuliakan 
nama-Mu. Amin.”

Doa



Tempat kelahiran Tuhan Yesus di tempat yang terpencil 

dan jauh dari keramaian orang. Namun, Allah mampu 

menyampaikan berita itu kepada orang-orang yang berada 

dekat daerah itu. Melalui para gembala, yang ketika itu 

sedang menjaga kawanan ternak di daerah tersebut. 

Mereka yang merupakan sekelompok orang yang dianggap 

paling rendah dalam tatanan sosial pada waktu itu telah 

dipilih Allah untuk menjadi saksi atas peristiwa terbesar 

dalam sejarah manusia. 

Lukas menggambarkan kontradiksi yang indah antara 

respon semua orang dan Maria terhadap berita Injil. Lukas 

dengan  indah  menggunakan  kata  “heran”  dan 

“merenungkannya” untuk mengkontraskan hal tersebut. 

Orang banyak memberikan respon yang spontan dan 

terheran-heran, sedangkan Maria merenungkannya. 

Banyak di antara kita sering mengungkapkan secara 

emosional dan spontan dalam meresponi suatu berita 

kesukaan. Namun biasanya ungkapan emosional itu akan 

cepat sirna karena tidak diikuti dengan perenungan karena 

terlalu cepat mengambil kesimpulan. Keadaan ini akan 

mengurangi minat kita memahami karya besar Allah. Sudah 

semestinyalah minat tersebut berakar seperti yang 

diperlihatkan oleh Maria yaitu perenungan atas apa yang 

sudah Allah lakukan dan apa artinya bagi manusia. 

Mengimani apa yang sudah Allah lakukan dalam 

kehidupan umat manusia secara umum dan dalam 

kehidupan kita secara khusus tidak dapat diimani hanya 

dengan mengutamakan perasaan. Menghayati dan 

memahami karya Allah yang Maha Besar melibatkan 

seluruh keberadaan kita: pikiran, pengetahuan, perbuatan, 

dan perkataan. Hidup yang mulia bukan karena 

kemampuan kita, tetapi memahami karya Allah.

MERENUNGKANNYA

Lukas 2:8-20

Minggu, 20 Desember 2020

Wahyu 14; Ibrani 11:8-16; Daniel 2; 

Zakharia 6

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:18-19. 
Dan semua orang yang mendengarnya 
heran tentang apa yang dikatakan 
gembala-gembala itu kepada mereka. 
Tetapi Maria menyimpan segala 
perkara itu di dalam hatinya dan 
merenungkannya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
merenungkan karya-Mu dalam 
hidupku dan biarlah aku memahami 
pribadi-Mu. Amin.”

Doa



Setelah segala peristiwa dan pemberitaan sebelumnya, 

masih ada lagi hal tentang Yesus yang mampu membuat 

Yusuf dan Maria "amat heran"! Ini menandakan bahwa 

keduanya masih terus dalam proses mengenali siapa Yesus 

Kristus dan misi-Nya, salah satunya seperti yang 

disampaikan Simeon. Yesus adalah Sang Mesias, yang 

menjadi kelepasan bagi Israel dan menggenapi nubuatan 

Perjanjian Lama. Hal penting untuk diperhatikan adalah 

bahwa pengenalan yang lebih mendalam tersebut 

berlangsung dalam konteks ketaatan dan kesalehan. 

Ketaatan itu tampak dari tokoh Simeon dan Hana. Simeon 

adalah seorang yang benar dan saleh, dan taat kepada Roh 

Kudus. Demikian juga Hana, yang rutin melayani di Bait 

Allah dan beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kedua 

orang ini dipakai Allah untuk menegaskan dan meneguhkan 

jati diri Yesus, tidak hanya di hadapan Yusuf dan Maria, 

tetapi, seperti yang dilakukan oleh Hana, juga di hadapan 

banyak orang yang masih setia berharap kepada Allah. 

Ketaatan itu juga tampak dari apa yang dilakukan Yusuf dan 

Maria. Mereka menamai Yesus sesuai dengan perintah 

malaikat. Maria taat untuk menahirkan dirinya. Mereka 

membawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan-Nya 

kepada Allah di Bait Suci untuk mempersembahkan kurban, 

serta menyelesaikan semuanya sesuai dengan hukum 

Taurat. 

Catatan Lukas ini memberikan teladan kepada kita, 

tentang betapa indahnya karya Allah yang dinyatakan 

melalui orang-orang yang taat beribadah kepada-Nya dan 

saleh kehidupannya. Kesalehan dan kekudusan hidup 

dikerjakan orang Kristen jelas bukan supaya bisa masuk 

sorga, tetapi respon ucapan syukur dan dalam proses 

mengenal pribadi Kristus. 

Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setia beribadah 

dan hidup dalam kekudusan agar lebih mengenal Kristus?

MAKIN KENAL 
DALAM KETAATAN

Lukas 2:21-40

Senin, 21 Desember 2020

Wahyu 15; Ibrani 11:17-23; Daniel 

3; Zakharia 7

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:33. 
Dan bapa serta ibu-Nya amat heran 
akan segala apa yang dikatakan 
tentang Dia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, biarlah 
ibadah dan hidup saleh membuat aku 
lebih mengenal Engkau dalam 
hidupku. Amin.”

Doa



Lukas menggambarkan kemanusiaan murni dari Yesus, 

bahwa sebagai anak-anak, Ia bertumbuh secara fisik dan 

intelektual. Namun, Lukas juga memaparkan keilahian-Nya 

yang Yesus sendiri sadari, dari apa yang Yesus ucapkan, 

bahwa, "Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku.”

Sekali lagi, Yusuf dan Maria masih harus menjalani 

"proses pembelajaran" mengenai siapa diri Yesus. Setelah 

seharian mencari Yesus, akhirnya mereka menemukan-Nya 

sesudah tiga hari. Yesus ada di Bait Allah, sedang belajar 

bersama para ahli keagamaan. Cara belajar-mengajar 

keagamaan Yahudi waktu itu memang lebih banyak melalui 

saling bertanya dan menjawab. 

Peristiwa ini menunjukkan, bahwa Yesus telah memiliki 

kesadaran tentang pentingnya ibadah, bahkan pada usia 

semuda itu. Di usia dua belas tahunlah seorang anak Yahudi 

memang bersiap-siap menjalani ujian Taurat sebelum 

diterima sebagai anggota komunitas keagamaan Yahudi.

Kata "Bapa-Ku" menunjukkan kesadaran adanya 

hubungan yang khusus antara diri-Nya dengan Sang Bapa. 

Rata-rata orang Yahudi yang saleh menggunakan istilah yang 

lebih hati-hati, "Bapa kami", walaupun dalam doa pribadi. 

Sekali lagi, Maria menyimpan semua ini dalam hatinya 

dan merenungkannya. Merenungkan kembali sejauh mana 

jati diri Kristus telah ditunjukkan kepadanya. Di sini kita 

melihat pertama kali dari sisi diri Kristus sendiri, kedekatan-

Nya dengan Sang Bapa sebagai Sang Anak. Namun, Yesus 

tetap taat kepada Yusuf dan Maria, dan ikut pulang ke 

Nazaret. Rupanya Yesus juga menunjukkan, bahwa tidak 

mungkin taat kepada Allah tanpa ketaatan kepada orang 

tua.  

Kita patut bersyukur dengan fakta, bahwa Kristus 

sungguh-sungguh menjadi manusia. Kesediaan Kristus 

untuk menjalani semua sisi dari kemanusiaan-Nya 

merupakan bukti betapa besar kasih Allah akan dunia ini.

KEMANUSIAAN

Lukas 2:41-52

Selasa, 22 Desember 2020

Wahyu 16; Ibrani 11:24-31; Daniel 

4; Zakharia 8

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 2:49. 
J a w a b - N y a  k e p a d a  m e r e k a : 
"Mengapa kamu mencari Aku? 
Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku 
harus berada di dalam rumah Bapa-
Ku?"

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
bersyukur untuk kehadiran Tuhan 
Ye su s  s ebaga i  manus i a  y ang 
merupakan anugerah terbesar-Mu. 
Amin.”

Doa



Surat Filipi merupakan surat sukacita Rasul Paulus atas 

jemaat Filipi dan menekankan sukacita sejati kehidupan 

Kristen. Konsep tentang sukacita muncul hingga 16 kali 

dalam empat pasal dan mencapai puncaknya melalui nasihat 

sekaligus perintah yang dimuat dalam Filipi 4:4. 

Sukacita berbeda dengan berbahagia. Berbahagia adalah 

cita-cita semua orang yang diusahakan dengan berbagai 

cara. Saat barang koleksi kita rusak atau hilang, orang yang 

kita kasihi meninggal, kesehatan kita terganggu, maka 

kebahagiaan menjadi sirna. Tetapi sukacita tergantung 

kepada Tuhan. 

Kunci sukacita yang dialami dan dimiliki rasul Paulus 

adalah mengenal Kristus dan kemudian meneladaninya. 

Apakah teladan Kristus? Dia melepaskan hak-hak dan 

keistimewaan-Nya sebagai anak Allah untuk menjadi 

manusia. Mengesampingkan kepentingan diri sangatlah 

penting dalam semua hubungan. Kita harus bersikap seperti 

Kristus dalam melayani orang lain di luar diri kita. Apabila 

kita melepaskan kepentingan diri, maka kita bisa melayani 

dengan sukacita, dengan kasih dan dengan kebaikan. Kristus 

Yesus bersedia melepaskan hak-hak-Nya demi taat kepada 

Bapa dan melayani manusia berdosa. Seperti Kristus 

hendaknya kita memiliki sifat sebagai hamba, melayani 

karena kasih, bukan rasa bersalah, bukan karena kewajiban 

atau rasa takut. 

Bersyukur Kristus bukan saja patrun yang perlu kita 

c o n t o h ,  t e t a p i  j u g a  m e m b e r i  k u a s a  u n t u k 

mengesampingkan kepentingan diri kita. Untuk bisa 

menggunakan kuasa-Nya, kita harus bertindak dalam 

penyangkalan diri, mulai memperdulikan orang lain, 

melepaskan sifat egois dan memperhatikan orang lain. 

Itulah makna kenosis dalam hidup kita sehari-hari dan Anda 

akan mengalami sukacita yang bisa membahagiakan orang 

lain. 

KENOSIS 
(MENGOSONGKAN)

Filipi 2:1-11

Rabu, 23 Desember 2020

Wahyu 17; Ibrani 11:32-40; Daniel 5; 

Zakharia 9

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 2:7. “
Melainkan telah mengosongkan diri-
Nya sendiri, dan mengambil rupa 
seorang hamba, dan menjadi sama 
dengan manusia.”

Ayat

“Tu h a n  Y e s u s ,  k a m i  m a u 
m e r e n d a h k a n  d i r i  d a n 
mengesampingkan kepentingan kami 
demi melayani orang lain. Amin.”

Doa



Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, maka Ia 

mempunya sifat manusia, Ia menjadi “keturunan dari 

perempuan”, “keturunan Abraham”, “keturunan Daud”, 

hingga Yesus sebagai manusia sejati merupakan pernyataan 

yang t idak dapat dibantah, disangkal i  atau pun 

diperdebatkan, tetapi dalam hal kelahiran-Nya, terlihat 

banyak kenyataan yang supranatural (Luk. 1:35)

Yesus hanya mempunyai benih yang berasal dari Allah 

dan bukan dari manusia, sebab enam bulan sebelum Maria 

menikah, ia telah hamil dari Roh Kudus. Alkitab sudah 

menubuatkan demikian. Malaikat pun sudah memberitakan 

kabar ini. Yusuf pun mendapat wahyu ini serta menaati 

perintah-Nya. Pekerjaan Yesus selanjutnya pun 

menyatakan Ia sungguh lahir dari seorang perawan. Ia 

menyebut Maria dengan ibu.

Kristus memiliki 2 sifat, Ilahi dan manusiawi. Tidak ada 

perbedaan besar atau pun kecil dari keduanya, sesuai 

dengan firman Tuhan (1 Tim. 3:16).

Sebagai manusia Ia pernah merasa lapar, tidur, letih, 

berdoa, tumbuh normal seperti manusia umumnya, 

merasakan penderitaan, mencucurkan darah.

Apakah tujuan Yesus memiliki sifat kemanusiaan? 

·  Agar Ia dapat menyatakan Allah kepada manusia (Yoh. 

1:18), dan mengenal Allah dengan benar (Yoh. 14:6)

· Sebagai teladan manusia sempurna (Yoh. 13:15).

· Dapat merasakan apa yang manusia alami.

· Berhubungan erat dengan penebusan.

· Bersangkut paut dengan kematian, kebangkitan, 

kenaikan dan penghakiman-Nya.

Mari kita selalu bersyukur untuk Sang Juruselamat yang 

sudah lahir ke dalam dunia ini, Dia dapat merasakan apa 

yang kita alami, dan mendengar ketika kita berseru kepada-

Nya.

KEMANUSIAAN YESUS

Yohanes 1:1-14

Kamis, 24 Desember 2020

Wahyu 18:1-20; Ibrani 12:1-6; 

Daniel 6; Zakharia 10

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 3:16. 
Dan sesungguhnya agunglah rahasia 
ibadah kita:  "Dia,  yang telah 
menyatakan diri-Nya dalam rupa 
manusia, dibenarkan dalam Roh; yang 
menampakkan diri-Nya kepada 
malaikat-malaikat, diberitakan di 
antara bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah; yang dipercayai di 
da lam dunia,  d iangkat  da lam 
kemuliaan."

“Tuhan Yesus,  kami bersyukur 
memiliki Juruselamat yang turut 
merasakan apa yang kami rasakan. 
Haleluya. Amin.”

Doa

Ayat



Kedatangan Mesias bagi orang Yahudi adalah hal yang 

sangat diharapkan karena Mesias sudah dijanjikan oleh 

Allah. Penantian dan pengharapan orang Yahudi sampai 

sekarang masih terjadi padahal Sang Mesias itu sudah 

dilahirkan 2000 tahun lebih yang lalu. 

Natal adalah berita pengharapan bagi semua orang, 

tak terkecuali bagi kita. Pada setiap kesempatan 

perayaan Natal, kita senantiasa diingatkan bahwa 

kelahiran Kristus atau kedatangan-Nya ke dalam dunia 

adalah untuk menebus dosa umat manusia, sehingga 

mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh 

hidup yang kekal. Tuhan memberikan pengharapan akan 

kehidupan kekal bersama-Nya di sorga. Matius 4:16.

Sesungguhnya pengharapan yang Tuhan berikan 

kepada manusia ketika Ia mengaruniakan Anak tunggal-

Nya bukan hanya sekadar keselamatan semata. Benar, 

keselamatan adalah pengharapan yang terutama. Akan 

tetapi kita mengerti, bersamaan dengan Tuhan 

mengaruniakan Anak-Nya, Ia juga mengaruniakan segala 

sesuatu kepada kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, 

bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita 

dengan cuma-cuma. Apakah maksudnya?

Keselamatan tidak hanya untuk nanti saat hidup dalam 

kekekalan, tetapi berkat yang menyertai keselamatan 

saat ini juga terjadi. Tuhan itu baik, Ia tidak hanya 

memperhatikan kehidupan kekal kita, tapi juga mengerti 

keperluan kita selama di dunia ini. 

Hari ini kita merayakan Natal, terimalah juga berkat 

yang menyertai anugerah keselamatan kita. Nyatakan 

apa saja keperluan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan 

pasti memberikan kepada kita pada waktu-Nya. Kita 

adalah sasaran dari semua mukjizat yang Allah mau 

kerjakan di dunia ini. 

NATAL, KESELAMATAN 
DAN PENGHARAPAN

Yohanes 7:37-43

Jumat, 25 Desember 2020

1 Yohanes 5:13-21; Ibrani 2:5-9; 

Yehezkiel 24; Yunus 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:32. 
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-
N y a  s e n d i r i ,  t e t a p i  y a n g 
menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak 
mengaruniakan segala sesuatu 
kepada kita bersama-sama dengan 
Dia?

Ayat

Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
memberitakan Injil dengan hati 
nurani yang murni dan dengan setia.  
Amin.”

Doa



Sebelum populer SMS, WA atau chat lainnya, di bulan 

ini orang memberi selamat Natal kepada teman, kerabat, 

kekasih melalui kartu natal yang dikirim via pos. Mall-mall 

dipenuhi dengan hiasan pohon natal dan kado-kado yang 

diletakkan di sekitar pohon natal. Ya bulan Desember 

identik dengan bulan hadiah atau kado. 

Dalam hidup ada hadiah yang kita langsung dapat 

tetapi ada juga hadiah yang harus kita perjuangkan untuk 

bisa memperolehnya, misalnya dalam perlombaan. Ada 

juga kado yang kita peroleh karena seseorang yang 

memperhatikan dan mengasihi kita. Seperti itulah kasih 

Tuhan kepada semua umat manusia.  Tuhan memberikan 

hadiah yang terbaik kepada kita, karena Dia mengasihi, 

menyayangi dan menilai kita dengan sangat tinggi. Bukti 

daripada kasih adalah memberi. Anda bisa memberi 

tanpa mengasihi, tetapi tidak bisa mengasihi tanpa ingin 

memberi.

Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dengan memberi 

Anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. 

Sebagai orang yang telah dikasihi-Nya, apa yang telah dan 

akan kita berikan kepada-Nya sebagai bukti, bahwa kita 

juga mengasihi-Nya?

Ingat, tidak ada sesuatupun yang bisa kita berikan 

sebagai pembayaran atas kasih-Nya. Permintaan-Nya 

yang diakui sebagai Amanat Agung seharusnya menjadi 

kado yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, yakni 

membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu adalah kado yang 

sangat menyenangkan hati-Nya, bahkan kita akan 

kembali menerima mahkota saat bertemu dengan-Nya. 

Mari kita semakin giat untuk menyampaikan Injil dan 

membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan karena Yesus 

Kristus sebagai kado yang menyenangkan hati Tuhan.

KADO 

1 Yohanes 4:1-21

Sabtu, 26 Desember 2020

Wahyu 19:1-6; Ibrani 12:12-17; 

Daniel 8; Zakharia 12

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 3:16. 
“Karena begitu besar kasih Allah akan 
dun i a  i n i ,  s eh i n g ga  I a  t e l ah 
mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau lebih giat 
memberitakan Injil. Amin.”

Doa



Tuhan Yesus berkata dengan jelas sekali, “Apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 

kepadamu…” Apa yang Tuhan berikan yang tidak dapat 

diberikan oleh dunia? 

Philip Yancey menceritakan pertanyaan Gordon 

McDonald dalam sebuah percakapan dengannya: Hal 

apakah yang dapat diberikan gereja [kekristenan] yang tidak 

dapat diperoleh dunia di manapun juga? Kita tidak perlu 

harus menjadi seorang beragama Kristen untuk dapat 

melakukan aksi sosial membantu orang-orang yang 

kekurangan, pemulung, pengemis, atau pun anak jalanan, 

untuk memiliki visi membangun sebuah rumah singgah 

untuk orang-orang membutuhkan, untuk dapat berguna 

bagi kemajuan bangsa dan negara, untuk dapat berdoa bagi 

banyak orang, untuk dapat lebih mengasihi orang tua dan 

keluarga, untuk dapat berubah menjadi pribadi yang lebih 

baik. Bahkan, kenyataannya, kita dapat dengan mudah 

menemukan ada yang banyak orang di dalam dunia ini yang 

lebih saleh, baik, dan dermawan daripada orang Kristen.

Satu hal yang dapat diberikan oleh kekristenan yang 

tidak dapat ditemukan di dunia ini adalah kasih karunia. 

Penerimaan tanpa syarat. Yang memerdekakan kita dan 

membawa damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam dunia 

yang dipenuhi anugerah. Di dunia ini, selalu ada harga yang 

harus dibayar untuk memperoleh apa pun. Kemana pun kita 

melangkah dalam dunia ini hampir tidak ada lagi yang gratis.

Grace, kasih karunia yang Allah berikan melalui kelahiran 

sang Juruselamat Yesus Kristus adalah pemberian yang 

sempurna. Setiap orang akan mendapatkan damai sejahtera 

yang tidak akan diberikan oleh dunia ini. Sudahkah Anda 

menerima kasih karunia dari Allah Bapa?

GRACE

Yohanes 3:16-19

Minggu, 27 Desember 2020

Wahyu 19:17-21; Ibrani 12:18-24; 

Daniel 9:1-19; Zakharia 13

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 14:27a. 
Damai sejahtera Kutinggalkan 
bagimu.

Ayat

“Ya Allah sang pemberi kasih karunia, 
kami bersyukur untuk pemberian 
Yesus Kristus yang telah Engkau 
nyatakan dalam dunia ini. Amin.”

Doa



Dalam Perjanjian Lama ada dua ayat yang dapat 

menunjukkan, bahwa kekekalan Yesus Kristus merupakan 

pernyataan Alkitab. 

Yang pertama, Mikha 5:1 dan yang kedua, Yesaya 9:5 

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera 

telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di 

atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat 

Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

Kata Penasihat (Counselor) yang ajaib berasal dari kata 

Yoetz yang artinya seseorang yang memiliki hikmat dan 

kemampuan Illahi untuk menilai dan meneropong 

menembusi peristiwa-perstiwa yang ada sehingga melihat 

kehendak Allah dan penerapannya (Yes. 11:2; 1 Kor. 1:30). 

Sedangkan kata Ajaib (Wonder) berasal dari istilah Peleh 

yang berarti suatu rahasia besar. Jadi sebagai Penasihat 

Ajaib, Ia sanggup melihat dan menembusi suatu rahasia 

besar Allah yang akan dilaksanakan-Nya sesuai dengan 

kehendak Allah.

Dalam kehidupan ini ada berbagai macam persoalan, 

seakan ada beban yang terlalu berat yang menimpa 

kehidupan kita, dan kadang kala kita tidak bisa 

mengatasinya. Kita stress, kalut, bahkan mungkin juga 

sudah putus asa. Tetapi ketahuilah, bahwa Yesus tahu semua 

hal yang kita hadapi, bahkan Dia tahu apa yang akan terjadi 

kelak dengan kehidupan kita, Dia sanggup melihat jauh ke 

dalam batin kita. Jadikan Dia penasihat untuk segala aspek 

kehidupan kita, sebab di dalam Yesus selalu ada jalan ke luar 

bagi kebaikan kita. 

WONDERFUL 
COUNSELOR

Yesaya 9:1-7

Senin, 28 Desember 2020

Wahyu 20:1-6; Ibrani 12:25-29; 

Daniel 9:20-11:1; Zakharia 14

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 9:5.
“Sebab seorang anak telah lahir untuk 
kita, seorang putera telah diberikan 
untuk kita; lambang pemerintahan 
ada di atas bahunya, dan namanya 
disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, 
Raja Damai.”

“Tuhan Yesus,  kami bersyukur 
memiliki-Mu sebagai Penasihat Ajaib. 
Pimpin dan tuntun hidup kami ya 
Tuhan. Amin.”

Doa

Ayat



Menurut sebuah legenda, Iblis dan setan-setannya 

sedang mengadakan pesta Natal. Ketika roh-roh jahat yang 

hadir mulai beranjak pulang, salah satu di antaranya 

menyeringai dan berkata kepada Iblis, “Selamat Natal, 

Tuanku Raja.” Raja menanggapinya dengan berkata, “Ya, 

upayakan agar manusia hanya bergembira ria dan 

bersenang-senang pada saat Natal. Jika manusia memaknai 

Natal dengan sungguh-sungguh, kita semua akan 

mengalami kesulitan.”

Semestinyalah kita memaknai perayaan Natal itu dengan 

sungguh-sunguh. Natal merupakan saat kedatangan Allah 

ke dalam dunia. Natal merupakan intervensi Allah yang 

hadir di tengah-tengah manusia.

Kata “intervensi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai: “campur tangan dalam perselisihan antara 

dua pihak (orang, golongan, negara, dsb)”. Jadi, intervensi 

ialah suatu tindakan yang diambil atau dilakukan oleh pihak 

ketiga terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi 

masalah atau sedang bermasalah.

Marilah memahami, bahwa Natal bukan suatu kebetulan 

tetapi intervensi Allah dalam sejarah hidup manusia. Natal 

adalah rencana Allah yang agung, bukan sesuatu yang terjadi 

terpaksa, dan Kristus merelakan diri-Nya menjadi sama 

dengan manusia, sehingga di dalam kerangka penebusan 

untuk menolong manusia menjadi sama dengan manusialah 

Dia harus lahir sebagai manusia.

Oleh karena itu, penting untuk kita pikirkan sikap sejati 

bagaimana menyikapi Natal itu. Natal harus kita sikapi di 

dalam kesungguhan yang penuh, dan menangkap inti-

sarinya. Jangan terjebak kulit atau fenomena. Natal adalah 

penggenapan janji yang sudah dikatakan jauh sebelumnya, 

dan tercatat di Alkitab. Maka, ini boleh menjadi peringatan 

penting bagi kita bagaimana hidup takut akan Dia, dan 

melakukan kehendak-Nya

INTERVENSI ALLAH

Kisah Para Rasul 2:29-40

Selasa, 29 Desember 2020

Wahyu 20:7-15; Ibrani 13:1-8; 

Daniel 11:2-20; Maleakhi 1

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2:39. 
“Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi 
anak-anakmu dan bagi orang yang 
masih jauh, yaitu sebanyak yang akan 
dipanggil oleh Tuhan Allah kita."

Ayat

“Bapa, kami mau memaknai Natal 
dengan benar. Kami mau hidup takut 
akan Engkau dan melakukan firman-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin.”

Doa



Seluruh dunia menghadapi masalah bersama yaitu dosa. 

Seluruh masalah di dunia ini adalah efek dari dosa itu. Saat 

ini, salah satu efeknya adalah pandemi yang entah kapan 

berakhir, malahan berdampak terhadap perekonomian 

dunia. Ketika kita sedang menghadapi segala persoalan dan 

pergumulan dalam hidup ini, respon tepat yang harus kita 

lakukan adalah datang kepada Tuhan di dalam doa. Dengan 

berdoa kita mengucapkan berbagai hal-hal keinginan hati 

kita. Kita mau Dia menjawab semua doa-doa yang kita 

naikkan kepada-Nya.

Namun, kadangkala ketika berdoa, kita mengucapkan 

banyak permohonan dan permintaan sehingga ada hal yang 

luput dan tidak terucap di dalam doa kita, yaitu ucapan 

syukur dan kekaguman kita kepada-Nya. Padahal 

seharusnya saat berdoa, kita dapat memberikan porsi yang 

lebih banyak dalam mengucapkan kebesaran Tuhan di 

dalam doa yang kita panjatkan.

Melalui ayat ini, Daud begitu kagum kepada Tuhan yang 

layak ditinggikan dan begitu mulia-Nya di atas segalanya. Ini 

menjadi bentuk pujian kekaguman Daud kepada Tuhan. 

Penting sekali juga, bahwa setiap kita berdoa, kita nyatakan 

selalu kekaguman kita kepada Tuhan.

Dia adalah Allah yang Maha Tahu atas segala pergumulan 

dan persoalan kita. Sebelum kita datang kepada-Nya, Dia 

terlebih dulu sudah tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan 

ingin setiap kita dalam hari-hari ini terus mengucapkan 

syukur dan kekaguman kita kepada-Nya, karena dengan 

demikian kita menyatakan Dia sebagai yang terbesar dan 

berdaulat atas hidup ini. Sembahlah Dia yang Maha Tinggi 

karena Mazmur 108:6 menyatakan, Tinggikanlah diri-Mu 

mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu 

mengatasi seluruh bumi.

Jadi bukan dosa dan masalah mengatasi seluruh bumi 

tetapi kemuliaan Tuhan bahkan mengatasi langit.

TINGGIKANLAH 
DIRI-MU!

Mazmur 108

Rabu, 30 Desember 2020

Wahyu 21; Ibrani 13:9-16; Daniel 

11:21-45; Maleakhi 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 108:6. 
Tinggikanlah diri-Mu mengatasi 
l ang i t ,  ya  A l l ah ,  dan  b ia r lah 
kemuliaan-Mu mengatasi seluruh 
bumi.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
mengagumi kemuliaan Engkau yang 
mengatasi langit dan seluruh bumi. 
Amin.”

Doa



Tanpa terasa kita kini tiba di penghujung tahun 2020. 

Sebuah tahun yang terberat di sepanjang kehidupan bagi 

seluruh umat manusia di dunia. Pandemi Covid-19 yang 

disertai dengan resesi ekonomi global belum berakhir 

hingga hari ini. Seolah kita memasuki tahun yang masih 

dengan ketidakpastian. Akan tetapi, ada satu hal yang pasti, 

bahwa Sang Pemegang Hari Esok ada beserta kita.

Musa menuliskan doa permohonon pada Mazmur ini 

agar Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan dalam hidup 

sehingga dapat mengisinya dengan hal-hal yang sesuai 

kehendak Allah. Musa menyadari, bahwa Allah lah yang 

berkuasa penuh memegang kehidupan dan menentukan 

usia manusia. Bahwasannya manusia itu fana dan terbatas, 

sehingga waktu yang kita miliki semestinya dipakai untuk 

memuliakan Tuhan.

Memasuki tahun 2021, mari datang kepada Allah, 

serahkan segala rencana Anda di masa depan kepada-Nya 

dan terus meminta penyertaan-Nya, karena Yesus adalah 

Sang Pemegang Hari Esok. Akui dengan kerendahan hati, 

bahwa sejatinya kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa 

Tuhan. Mintalah hati yang bijaksana, ketakutan yang benar 

akan Allah (ay. 11), dan perkenanan Allah atas hidup dan 

pelayanan kita (ay. 13-17). 

Mari terus kobarkan roh kita untuk senantiasa menyala-

nyala bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Jangan 

biarkan Pandemi ini memadamkan roh kita. Jangan menjadi 

orang Kristen yang hidup tanpa api dan arti. Selamat 

menyongsong Tahun Baru 2021.

TANPA API DAN ARTI

Mazmur 90:1-17

Kamis, 31 Desember 2020

Wahyu 22; Ibrani 13:17-25; Daniel 

12; Maleakhi 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 90:1. 
“Ajarlah kami menghitung hari-hari 
kami sedemikian, hingga kami 
beroleh hati yang bijaksana.”

Ayat

“Kami tidak akan membiarkan 
Pandemi ini memadamkan roh kami. 
Kami mau terus menyala-nyala bagi-
Mu dan mengisi hari-hari kami untuk 
senantiasa memuliakan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus Amin.”

Doa
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“Kak, sebentar lagi Ibu ulang 
tahun. Kita mau beli kado apa ya?” tanya 
Sion. “Apa ya? Kakak juga bingung... 
atau kita tanya aja ya ke Ibu, mau kado 
apa?” usul Missi. “Hmmm... boleh juga 
sih. Daripada kita cari kado yang kurang 
bermanfaat, yuk kita tanya Ibu,” ajak 
Sion.

“Bu, sebentar lagi Ibu 'kan ulang 
tahun. Kira-kira Ibu mau kado apa dari 
Missi dan Sion?” tanya Missi. “Kado 
apapun yang kalian berikan pasti Ibu 
senang,” jawab Ibu. “Kita bingung mau 
beli apa buat Ibu, kasih clue dong Bu. 
Hehehe...” kata Sion.

Ibu mendekati Missi dan Sion 
kemudian memeluk mereka. “Missi, Sion, 
kalian adalah kado terindah yang Ibu 
dapatkan. Ibu gak perlu kado lainnya, 
asalkan kalian hidup taat, sayang Ayah 
dan Ibu, terlebih kalian hidup mengasihi 
Tuhan dan sesama, Ibu sudah sangat 
bahagia,” kata Ibu.

Adik-adik, lebih dari seorang Ibu 
yang mengasihi anak-anaknya, 
Tuhan Yesus juga sangat mengasihi 

kita. Saat kelahiran-Nya, berikan 
kado spesial untuk Tuhan Yesus 
yaitu hidup kita yang taat dan 

menyenangkan hati-Nya. Pasti Tuhan 
Yesus akan sangat senang 

menerimanya.

Hai anak-anak, taatilah orangtuamu dalam 
segala hal, karena itulah yang indah di 

dalam Tuhan.
Kolose 3:20

Selasa, 1 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu 
untuk menyelamatkanku. Aku mau memberikan 

kado terindah untuk-Mu, yaitu hidup yang 
kudus dan berkenan bagi-Mu. Amin.



Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-
lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena 

perbuatan-perbuatan-Nya!
Mazmur 104:31

Rabu, 2 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu memberikan yang 
terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Aku tidak 

mau dipengaruhi oleh keadaanku. Amin.

Hari Natal hampir tiba. Rey sibuk 
mengatur acara untuk perayaan Natal 
tahun ini. “Kita akan membawakan satu 
lagu pujian Natal,” kata Rey kepada 
teman-temannya melalui Zoom. “Kira-
kira kita akan membawakan lagu apa ya 
teman-teman?” tanya Rey.

Setelah selesai melakukan rapat 
dengan teman-temannya, Rey 
menghampiri Ayah dan Ibu untuk minta 
pendapat. “Untuk acara Natal nanti, 
kita tetap mau membawakan pujian. 
Walau lewat online kita tetap mau 
memberikan yang terbaik,” kata Rey 
dengan semangat.

“Luar biasa anak Ayah. Kamu 
benar Rey, seperti apapun keadaan kita 
saat ini, jangan sampai kita menjadi 
lemah dan tidak bersemangat lagi. Tuhan 
mau sukacita dan damai Natal tetap ada 
di hati setiap orang,” kata Ayah. “Nanti 
Ayah bisa bantu aku 'kan, merekam aku 
nyanyi lagu Natal?” kata Rey.

“Tentu saja... masa Ayah menolak? 
Ayah akan membantu Rey dan 
teman-teman untuk acara Natal 
online nanti,” kata Ayah sambil 
tersenyum. “Terima kasih Ayah, 
sudah mau membantu Rey dan 
teman-teman,” ujar Rey.

enilno

Natal
Online

Natal
Online



Lebih baik teguran yang nyata-
nyata dari pada kasih yang 

tersembunyi.
Amsal 27:5

Kamis, 3 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi sahabat 
yang baik dengan melakukan kasih yang 

nyata dan menceritakan kasih Tuhan 
bagi teman-temanku. Amin.

Rena cemberut setelah sekolah 
online. “Rena, kenapa kamu cemberut? 
Bagaimana sekolah online-nya tadi?” 
tanya Ibu. “Rena kesal sama Sasa,” 
ujar Rena.

“Sasa 'kan sahabatmu? Kenapa 
kesal? Kalian bertengkar?” tanya Ibu. 
“Tadi 'kan Rena bilang ke Sasa kalau 
Rena malas sekolah. Jadi Rena ga 
mendengarkan penjelasan Ibu Guru, 
tapi Rena dengar musik di Youtube. 
Terus Sasa malah bilang kalau Rena itu 
ga boleh begitu, ga baik, nanti jadi ga 
ngerti pelajaran, bla bla bla... 
menyebalkan!” cerita Rena.

“Wah Sasa benar-benar sahabat 
yang baik! Ibu senang Rena bersahabat 
dengan Sasa!” ujar Ibu. Rena heran, 
“Kok Ibu malah bilang begitu? Ah Rena 
jadi semakin kesal.”

“Rena, Ibu mau tanya. Menurut 
Rena, tidak mendengarkan Ibu Guru 
saat sekolah itu salah tidak?” tanya 
Ibu. “Salah sih Bu,” kata Rena. “Kalau 
begitu menurut Rena, sahabat yang 
baik itu akan menegur temannya yang 
salah atau membiarkan temannya terus 
berbuat salah?” tanya Ibu lagi. 
“Menegur Bu,” kata Rena pelan.

“Rena, yang namanya mengasihi 
itu, tidak sekedar bermain bersama, 
memberikan hadiah, suka mengobrol, 
tapi membuat sahabatnya menjadi 
orang yang lebih baik dan taat kepada 
Tuhan Yesus. Sasa pasti tahu kalau 
Rena mungkin akan marah sama Sasa, 
tapi Sasa mengasihi Rena dan ingin 
Rena melakukan kebenaran,” jelas Ibu.

Kasih
Sahabat
Kasih

Sahabat



Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut 
umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, 

Allahmu, kepadamu.
Keluaran 20:12

Jumat, 4 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua 

yang Engkau karuniakan untukku. Berkati dan 
lindungilah mereka ya Tuhan. Amin.

Yosafat menjadi raja atas Yehuda 
dalam tahun ke-4 zaman Ahab, raja 
Israel. Ia menggantikan ayahnya, Raja 
Asa. Ia menjadi raja ketika usianya 35 
tahun dan memerintah selama 25 tahun. 
Raja Yosafat hidup mengikuti 
keteladanan ayahnya dan melakukan apa 
yang benar di mata Tuhan, seperti yang 
dilakukan ayahnya. Tuhan pun 
memberikan kedamaian di Kerajaan 
Yehuda selama masa pemerintahan Raja 
Yosafat.

Pernahkah Adik-adik bersyukur 
kepada Tuhan untuk orang tua yang 
sudah Tuhan berikan kepada Adik-adik? 
Kita harus bersyukur untuk orang tua 
kita. Mereka adalah wakil Allah di bumi 
untuk memelihara hidup kita. Terlebih 
kalau orang tuamu adalah orang tua 
yang mengasihi Tuhan, yang selalu 
mengajarkan firman Tuhan, dan 
memberikan teladan yang baik. Sungguh 
itu adalah anugerah yang luar biasa 
indah.

Ingatlah didikan yang orangtua kita 
ajarkan, ikuti setiap nasihatnya, dan 
berdoalah buat orang tua kita, supaya 
hidup kita terpelihara dan Tuhan pun 
pasti senang melihat hidup kita.

Raja
Yosafat
Raja

Yosafat



Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan 
jangan turuti hawa nafsu yang menguasai 

kamu pada waktu kebodohanmu
1 Petrus 1:14

Sabtu, 5 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat 

kepada pemerintah dan orang 
tuaku yang menjadi alat-Mu 

untuk menjagaku. Amin.

“Ibu, besok hari Minggu kita jalan-
jalan ke mall yuk!” ajak Irene. “Besok 
'kan hari Minggu, waktunya untuk 
ibadah. Selain itu di mall pasti sangat 
banyak orang. Sekarang 'kan masih 
pandemi. Kita harus taat kepada 
pemerintah dengan menjauhi 
kerumunan,” kata Ibu.

“Kalau gereja 'kan bisa online, Bu. 
Malam hari juga bisa ibadah. Ayolah Bu. 
Lagipula kita gak akan ditangkap polisi 
'kan?” bujuk Irene. “Irene, kenapa 
gereja kita mengadakan ibadah online? 
Supaya kita tidak berkerumun di gereja, 
terlebih Irene yang masih Sekolah 
Minggu, sangat rentan untuk terkena 
COVID-19. Kalau ibadah saja online, 
masa kita mau sengaja datang ke mall 
yang banyak orang? Itu artinya kita 
tidak taat dan tidak menghormati 
Tuhan,” tanya Ibu.

“Tapi Irene bosan di rumah saja...” 
kata Irene. “Sabar ya Irene, ada 
waktunya untuk kita main. Besok kita 
fokus beribadah kepada Tuhan Yesus 
dan jauhi tempat yang banyak 
orangnya,” jelas Ibu.



Terang yang sesungguhnya, yang menerangi 
setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

Yohanes 1:9

Minggu, 6 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk memaknai Natal 

karena kasih-Mu yang begitu besar bagiku. Amin.

Bobby sedih, karena pandemi ini 
masih terus berlangsung. Padahal 
sebentar lagi hari Natal tiba. Biasanya 
Bobby dan teman-teman Sekolah 
Minggunya sudah sibuk latihan untuk 
acara perayaan Natal bersama.

Dengan sedih, Bobby 
menceritakannya pada Ibu. “Ibu 
mengerti perasaan Bobby. Natal kita 
tahun ini memang istimewa. Kita bisa 
merayakan Natal tahun ini dalam 
kesederhanaan, tetapi tetap tanpa 
mempengaruhi arti dan makna dari Natal 
itu sendiri. Bobby harus tetap semangat 
dong. Kita buat Natal tahun ini menjadi 
Natal yang paling istimewa,” jelas Ibu.

Bobby menjadi lebih tenang 
sekarang. Senyum manisnya sudah 
tampak lagi di wajah. “Terima kasih, 
Bu,” kata Bobby sambil memeluk ibunya.

Adik-adik, mari kita buat Natal 
menjadi istimewa dengan mengutamakan 

makna Natal yang sebenarnya 
yaitu Tuhan Yesus yang 
mengasihi kita dengan datang 
ke dunia untuk menebus kita 
dari dosa.

NatalNatalNatal
yangyangyang

IstimewaIstimewaIstimewa



Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu 
baik, teranglah seluruh tubuhmu.

Matius 6:22

Senin, 7 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memuliakan Engkau 
dengan mataku supaya hidupku berkenan 

di hadapan-Mu. Amin.

Kacamata kuda adalah penutup mata 
yang dipasang di samping mata kuda yang 
menarik delman dengan tujuan agar 
pandangan ke jalan tidak teralihkan oleh 
situasi di kanan, kiri atau belakang kuda. 
Dengan ditutup matanya, kuda akan 
berjalan lurus mengikuti perintah sang 
kusir. Kalau kuda berjalan dengan menoleh 
kanan kiri maka ia akan berjalan miring dan 
jatuh mencelakakan penumpangnya. 

Adik-adik, mata kita adalah pelita 
tubuh. Kita harus bisa menjaga mata kita 
supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita 
harus berhati-hati menggunakan mata 
kita, baik lewat tontonan televisi atau 
gadget. Kita harus bisa memilih tayangan 
atau tontonan yang bermanfaat. Saat 
menonton televisi, saat menggunakan 
gadget mintalah bantuan orangtua untuk 
mendampingimu. Jangan menonton dengan 
sembunyi-sembunyi. Kalau mata kita 
melihat yang benar dan baik, hati kita pun 
akan menjadi terang. Apapun yang kita 
lihat Tuhan pun melihat, jadi yuk kita 
belajar untuk memuliakan Tuhan dengan 
mata kita.

Kacamata
Kuda



Engkau harus memberi kepadanya dengan 
limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita, 

apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh 
karena hal itulah TUHAN, Allahmu, akan 

memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu 
dan dalam segala usahamu

Ulangan 15:10

Selasa, 8 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku agar selalu dapat 

menjadi berkat bagi teman-temanku di mana 
pun aku berada. Amin.

Sebentar lagi hari Natal tiba. 
Karena tidak ada perayaan Natal 
seperti tahun-tahun sebelumnya, 
Darren mengajak 2 adik kembarnya 
untuk mengumpulkan mainan yang masih 
bagus, tapi sudah tidak terpakai untuk 
disumbangkan ke panti asuhan yang ada 
di sekitar rumah mereka.

“Walaupun kita tidak bisa 
memberikan mainan baru untuk tahun 
ini, tapi kita tetap bisa memberikan 
kebahagiaan pada teman-teman kita di 
panti asuhan dengan memberikan 
mainan-mainan kita ini,” kata Darren 
sambil membereskan mainan-mainan 
yang sudah tidak terpakai ke dalam dus 
besar.

Kedua adik Darren ikut sibuk 
memilih macam-macam mainan yang 
akan diberikan pada teman-teman 
mereka di panti asuhan. “Bu… aku boleh 
kasih mainan kereta api ini buat teman-
teman di panti asuhan, 'kan?” tanya 
Darren sambil menunjukkan mainan 
kereta apinya pada Ibu. “Tentu saja 
boleh, selama mainannya masih bagus,” 
kata Ibu sambil tersenyum.

“Aku mau memberikan boneka 
panda ini ya, Bu,” kata Anna. “Aku mau 
memberikan rumah-rumahan kayu ini, 
boleh 'kan, Bu?” kata Anni sambil 
menghampiri Ibu. Ibu mengangguk, “Ibu 
bangga dengan anak-anak Ibu.”

MemberiMemberiMemberi
karenakarenakarena

MengasihiMengasihiMengasihi

MemberiMemberiMemberi
karenakarenakarena

MengasihiMengasihiMengasihi



Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.”

Matius 1:21

Rabu, 9 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu mengingat Natal 

sebagai kasih-Mu yang menyelamatkanku 
dengan menyerahkan nyawa-Mu. Amin.

"Kak, Tobi mau deh punya pohon 
Natal. Bisa gak ya nanti di rumah kita 
ada pohon Natal? Ayah dan Ibu pasti 
tidak punya uang untuk membelinya,” 
kata Tobi kepada Putri, kakaknya. Putri 
pun sejenak berpikir, “Aha... Kakak 
punya ide. Nanti di rumah kita pasti ada 
pohon Natal,” kata Putri.

Keesokan harinya, Putri mengajak 
Tobi. Mereka bergegas ke jalan dan 
mengumpulkan gelas plastik bekas air 
mineral. Setelah dirasa cukup, mereka 
membersihkan gelas-gelas itu. Putri 
mengajak Tobi untuk menyusun gelas-
gelas tersebut. Ternyata gelas-gelas 
tadi dirangkai sehingga membentuk 
sebuah pohon.

“Wah Kakak cerdas! Dari gelas 
plastik bekas bisa dibuat pohon Natal! 
Tapi Kak, hiasannya bagaimana ya?” 
tanya Tobi.

Putri lalu mengambil kertas bekas, 
lem, gunting, dan cat air. Lalu Putri dan 
Tobi mulai membuat hiasan-hiasan pohon 
Natal. Ada yang berbentuk pita, 
bintang, salib, dan lain-lain.

“Nah, sudah jadi deh pohon 
Natalnya, bagus' kan?” tanya Putri. 
“Iya Kak, bagus sekali. Terima kasih ya 
Kak karena sudah membuatkan pohon 
Natal,” kata Tobi. “Tobi, pohon Natal ini 
hanya sekedar hiasan untuk meramaikan 
hari Natal, tetapi jangan lupakan arti 
Natal yang sebenarnya ya, yaitu Tuhan 
Yesus yang lahir ke dalam dunia untuk 
menyelamatkan kita semua,” jelas 
Putri.

Pohon Natal
Tobi

Pohon Natal
Tobi



Ya, Allah Engkau telah mengajar aku sejak 
kecilku, dan sampai sekarang aku 

memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib.
Mazmur 71;17

Kamis, 10 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi berkat bagi 
orang lain dengan apa yang aku miliki dan 
dengan apa yang bisa aku lakukan. Amin.

Dira sangat senang memasak. Dira 
bercita-cita ingin menjadi seorang koki. 
Sejak pagi Dira mengumpulkan bahan-
bahan untuk membuat kue. Setelah 
bahan-bahan kuenya terkumpul, Dira 
mulai membuat adonan kue.

“Wah, koki cilik Ibu mau membuat 
kue apa?” tanya Ibu. “Aku mau membuat 
kue kering berbentuk pohon Natal Bu,” 
kata Dira sambil membuat adonan 
kuenya.

Sore hari, Dira menghampiri Ayah 
dan Ibu yang sedang berada di ruang 
keluarga. Dira membawa kue berbentuk 
pohon Natal dan disajikan kepada Ayah 
dan Ibu. “Ini kue Natal untuk Ayah dan 
Ibu,” kata Dira.

“Wah anak Ayah hebat!” kata Ayah 
sambil mencicipi kue buatan Dira. 
“Hmmm... enak sekali rasa kue ini. Koki 
cilik Ibu semakin pintar memasak nih,” 
ujar Ibu. “Terima kasih Ayah, Ibu. Aku 

mau membuat kue-kue ini lebih 
banyak lagi dan akan memberikan 
pada teman-teman yang 

membutuhkan agar mereka semua 
mendapat kebahagiaan di hari Natal 

ini untuk kemuliaan nama Tuhan,” 
kata Dira sambil tersenyum.

KOKI
CILIK

KOKI
CILIK



Tetapi jawab Samuel: “Apakah TUHAN itu 
berkenan kepada korban bakaran dan korban 

sembelihan sama seperti kepada mendengarkan 
suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan 

lebih baik dari pada korban sembelihan, 
memperhatikan lebih baik dari pada lemak 

domba-domba jantan.
1 Samuel 15:22

Jumat, 11 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup kudus dan taat 

kepada firman Tuhan-Mu yang tertulis dalam 
Alkitab. Amin.

Saul adalah raja pertama bangsa 
Israel. Suatu hari, Tuhan berfirman agar 
bangsa Israel menumpas bangsa Amalek 
karena mereka jahat di mata Tuhan 
dengan menghalang-halangi orang Israel 
keluar dari Mesir. Tuhan berfirman agar 
bangsa Amalek benar-benar ditumpas 
baik itu orang-orangnya maupun hewan-
hewan ternaknya.

Raja Saul pun pergi memimpin 
bangsa Israel memerangi bangsa Amalek. 
Bangsa Israel pun menang dan menumpas 
semua yang ada di bangsa Amalek. Tetapi 
Raja Saul tidak membunuh raja Amalek 
yaitu Agag dan hewan-hewan ternak 
yang gemuk.

Tuhan pun marah kepada Saul. 
Melalui Samuel, Tuhan menegur Saul. 
Saul berkata, “Rakyat menyelamatkan 
hewan-hewan itu karena mau 
mempersembahkannya kepada Tuhan.”

Tetapi Samuel berkata kepada Saul, 
“Tuhan lebih suka orang yang 
mendengarkan dan memperhatikan 
firman Tuhan daripada 
mempersembahkan korban. Engkau tidak 
taat kepada Tuhan dan itu sama seperti 
penyembahan berhala. Oleh sebab itu, 
Tuhan telah menolak engkau sebagai 
raja.”

Adik-adik, jauh lebih dari segalanya, 
hidup kita adalah persembahan yang 
terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus lebih 
suka kalau kita mendengarkan, 
memperhatikan, dan melakukan firman 
Tuhan daripada mempersembahkan 
barang. Jadi, yuk kita rajin baca Alkitab 
dan hiduplah dengan kudus.



Maka Yesus berkata pula kepada orang 
banyak, kata-Nya: ”Akulah terang dunia; 
barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan 

berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan 
mempunyai terang hidup.”

Yohanes 8:12

Sabtu, 12 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau 
datang ke dunia untuk menyelamatkanku dan 

menjadi terang yang bersinar. Amin.

Hari ini, alarm jam Lisa berbunyi 
pukul 5 pagi. Tidak biasanya di hari 
Sabtu Lisa bangun pagi sekali. Lisa pun 
membangunkan Lita, adiknya.

Setelah berdoa dan membaca 
renungan harian Mission bersama. 
Mereka lalu bergegas pergi ke gudang. 
Mereka mencari dus yang berisi pohon 
Natal beserta hiasannya. Setelah 
mendapatkannya, mereka segera 
membuka dus tersebut, pohon Natal dan 
satu persatu hiasannya dikeluarkan.

“Aduh, mana ya hiasan yang paling 
Kakak suka...” kata Lisa kebingungan. 
“Oh ini ya Kak?” kata Lita sambil 
memberikan hiasan itu. Hiasan itu adalah 
sebuah bintang berwarna emas yang 
akan dipasang di pucuk pohon Natal. 
Bintang itu akan berkilauan ketika 
dipasang.

“Kak, kenapa sih Kakak suka hiasan 
ini?” tanya Lita. “Hiasan bintang ini 
mengingatkan Kakak sama kelahiran 
Tuhan Yesus yang sudah menerangi 
dunia ini,” kata Lisa. Setelah 1 jam 
menghias akhirnya pohon Natal 
terpasang dengan indahnya.

Meskipun saat ini sedang terjadi 
pandemi COVID-19 dan tidak ada ibadah 
Natal di gereja, tetapi Ayah, Ibu, Lisa, 
dan Lita tetap melakukan ibadah Natal. 
Malam itu mereka bersama-sama 
memuji Tuhan, berdoa, dan 
merenungkan kebaikan Tuhan Yesus 
yang sudah lahir ke dalam dunia untuk 
menjadi Juruselamat.



Kata Yesus kepada mereka,”Akulah roti hidup, 
barang siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan 
lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-

Ku, ia tidak akan haus lagi.
Yohanes 6:35

Minggu, 13 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau dikenyangkan oleh 

firman-Mu karena aku percaya janji-Mu ya 
dan amin. Amin.

Adik-adik, pernahkah kalian 
melihat makanan yang sudah 
kadaluarsa? Biasanya pada makanan 
yang sudah kadaluarsa atau basi akan 
terlihat jamur yang berwarna hitam 
atau putih. Hal ini disebabkan oleh 
adanya bakteri atau mikro organisme 
yang berkembang di dalam makanan 
tersebut setelah jangka waktu 
tertentu. 

Tetapi ternyata ada juga loh 
makanan yang tidak memiliki masa 
kadaluarsa, yaitu madu dan garam. 
Madu asli memiliki derajat keasaman 
(pH) sekitar 3.52-4.5 dan gula yang 
sangat tinggi sehingga sulit ditumbuhi 
bakteri atau jamur. Garam juga sangat 
asin, sehingga bakteri dan jamur tidak 
bisa berkembang di dalam garam. Hal ini 
membuat garam sering digunakan 
sebagai pengawet makanan. Dengan 
menambahkan garam, beberapa jenis 
makanan menjadi lebih tahan lama.

Adik-adik, Tuhan Yesus adalah 
Roti Hidup, ajaran-Nya tidak pernah 
basi, tidak pernah kadaluarsa, dan 
berlaku selamanya. Dengan makan roti 
kita bisa menjadi kenyang untuk 
beberapa saat tetapi dengan Tuhan 
Yesus sebagai Roti Hidup maka rohani 
kita akan dikenyangkan selamanya. 
Saat kita menerima Tuhan Yesus dalam 
hati kita maka kita tidak perlu kuatir 
akan kehidupan kita, karena janji-Nya 
ya dan amin.



Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di 
depan orang, supaya mereka melihat 

perbuatanmu yang baik dan memuliakan 
Bapamu yang di sorga.”

Matius 5:16

Senin, 14 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memberi kepada orang-

orang yang membutuhkan, supaya Engkau 
dimuliakan dan mereka merasakan kasih-Mu. Amin.

Marcel adalah seorang anak yang 
hidupnya berkecukupan. Ayahnya adalah 
seorang terpandang di kotanya. Suatu 
hari Marcel sedang berjalan-jalan 
menggunakan sepeda di komplek 
rumahnya. Saat itu dia melihat seorang 
anak sedang mencari botol dan gelas 
plastik bekas. Tanpa sepengetahuan 
anak itu, Marcel mengikutinya sampai ke 
rumah anak itu. Ternyata anak itu 
tinggal di bawah jembatan bersama 
anak-anak yang lain. Pakaian mereka 
sudah compang-camping.

Sore harinya Marcel berkata 
kepada Ayahnya, “Yah boleh tidak 
Marcel memberikan baju-baju Marcel 
untuk anak-anak yang tinggal di bawah 
jembatan?”

“Kenapa kamu ingin memberi 
mereka pakaian?” tanya Ayah. “Baju 
mereka sudah compang-camping, pasti 
mereka kedinginan ketika malam hari. 
Seperti yang pernah Ayah bilang, hidup 
ini adalah kesempatan, termasuk 
kesempatan untuk memberi,” kata 
Marcel. Ayah pun tersenyum mendengar 
jawaban Marcel.

Adik-adik, hidup yang kita jalani 
sekarang adalah suatu kesempatan, 
kesempatan untuk berbuat baik, 
kesempatan untuk membantu sesama, 
mengasihi sesama, bahkan yang utama 
adalah kesempatan untuk mengasihi 
Tuhan. Jadi jangan sia-siakan 
kesempatan yang sudah Tuhan beri ya, 
lakukan yang terbaik untuk 
menyenangkan hati Tuhan.

Kesempatan
Memberi

Kesempatan
Memberi



Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu 

yang tidak kita lihat.
Ibrani 11:1

Selasa, 15 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan 

aku mau terus beriman kepada-Mu. Amin.

Burung whip poor will adalah 
burung yang hidup di hutan Amerika. 
Burung ini memiliki warna tubuh coklat 
keabu-abuan dengan bulu yang 
bergelombang dan bercorak. Sama 
seperti burung hantu, burung whip poor 
will ini suka berkicau di malam hari.

Menurut dongeng, dahulu awal 
mulanya burung whip poor will ini suka 
berkicau di siang hari. Tapi pada suatu 
kali karena asyiknya berkicau, ia lupa 
kalau ternyata hari sudah malam. 
Kicauannya yang keras membuat 
burung-burung di hutan lainnya 
terbangun dan menegurnya.

“Hari masih gelap, gak ada 
matahari, kenapa kamu berkicau 
keras?” kata burung yang lain. “Iya aku 
tau hari masih gelap, tapi aku percaya 
matahari akan muncul jadi aku berkicau 
untuk menyambut datangnya matahari,” 
jawab si burung whip poor will.

Nah, Adik-adik, burung whip poor 
will ini percaya bahwa matahari akan 
muncul meskipun hari itu gelap karena 
malam. Kita pun harus percaya kepada 
Tuhan Yesus, meskipun terkadang apa 
yang kita doakan belum kunjung ada 
jawabannya. Kita harus memiliki iman 
kepada Tuhan Yesus, karena iman 
adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan. Kita percaya kelahiran 
Tuhan Yesus membawa sukacita buat 
kita semua, bahwa Tuhan pasti 
mencukupi segala yang kita perlukan. 
Miliki iman dan percaya kepada firman-
Nya.

BurungBurungBurung
WhipWhipWhip
PoorPoorPoor
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Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah 
lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam 

hal saling membantu.
Efesus 4:2

Rabu, 16 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berbagi kasih-Mu dan 

damai sejahtera-Mu kepada orang-orang yang 
di sekitarku. Amin.

Donna dibelikan sebuah buku cerita 
oleh Ibu. Buku cerita anak-anak yang 
berjudul “Gadis Penjual Korek Api”. 
Donna membaca buku itu yang bercerita 
tentang seorang anak yang hidup sendiri, 
tanpa ayah dan ibu, kedinginan, dan 
kelaparan di suasana Natal.

Setelah selesai membaca buku itu, 
Donna menghampiri Ibu. “Bu, kasian ya 
gadis kecil yang ada dalam cerita ini, sedih 
sekali. Jangan sampai ada anak yang 
mengalami hal yang sedih seperti yang 
ada dalam buku cerita ini,” kata Donna.

“Sebentar lagi hari Natal tiba. Apa 
yang harus kita lakukan Bu, agar anak-
anak mendapat kehangatan dan sukacita 
Natal? Apalagi saat pandemi seperti 
sekarang ini...” tanya Donna. “Apapun 
yang mau Donna lakukan, akan Ibu 
dukung. Apalagi saat Donna ingin 
membantu teman-teman di luar sana 
agar selalu merasakan damai dan 
sukacita Natal,” kata Ibu.

Donna senang sekali dan memeluk 
Ibu. Donna mengutarakan rencananya 
untuk membantu teman-temannya yang 
kesulitan saat pandemi ini dengan berbagi 
makanan dibantu Ayah dan Ibu. Ibu pun 
setuju.

Donna berdoa kepada Tuhan, agar 
dia selalu mendapat penyertaan dari 
Tuhan dalam setiap rencananya untuk 
membuat teman-temannya mendapatkan 
sukacita di hari Natal ini.

Berbagi
Sukacita
Berbagi
Sukacita



“Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.

Galatia 6:2

Kamis, 17 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau saling menolong dengan 
sesamaku, karena Engkau yang memimpinku 

untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Amin.

Sekolah akan mengadakan acara 
dalam rangka menyambut hari natal. 
Setiap kelas diminta untuk menampilkan 
pertunjukan secara online. Anak-anak 
kelas 6 pun langsung mengadakan rapat 
hari itu. Doni sebagai pemimpin kelas 6 
diberi saran oleh Ibu Tina untuk 
membagi-bagi tugas kepada tiap anak. 
Doni pun setuju, dia langsung membagi 
tugas kepada semua anak di kelas. Ada 
yang bertugas membuat video, bermain 
musik, mengedit video, dan lain-lain. 
Ketika tiap anak sudah mendapat 
bagiannya, tugas yang diberikan sekolah 
terasa ringan.

Saat Musa memimpin bangsa Israel 
yang jumlahnya sangat banyak keluar 

dari tanah Mesir, Musa mendapat 
nasihat dari Yitro, mertuanya, 
supaya ia membagi tugas kepada 
orang lain, dengan demikian 
tugas Musa menjadi lebih 
ringan, Musa memilih orang yang 

rajin dan takut akan Tuhan, 
orang-orang itu melakukan 

tugasnya dengan penuh 
tanggung jawab.

Adik-adik, berbagi 
tugas sangat diperlukan, 

sehingga tidak hanya satu 
orang yang bekerja dalam 
suatu kelompok. Saat suatu 

beban diangkat bersama-
sama, beban tersebut 
akan terasa ringan.

Kerja
Sama

Kerja
Sama



Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 
”Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir 

bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di 
kota Daud.

Lukas 2:10-11

Jumat, 18 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, kini aku mengerti arti Natal 

sesungguhnya adalah kasih-Mu bagiku. Amin

Anak-anak panti asuhan Kasih sedang 
bersedih, karena saat ini sedang terjadi 
pandemi COVID-19 di berbagai tempat. 
Mereka yakin ibadah Natal anak-anak 
ditiadakan dan perayaan Natal yang 
biasanya berkesan akan tidak ada lagi. 
Mereka rindu  teman-teman dari berbagai 
gereja yang memeriahkan suasana Natal 
bersama mereka.

Kak Maria sebagai pengurus panti 
asuhan berkata, “Anak-anak, jangan 
bersedih. Meskipun tidak ada kunjungan dari 
teman-teman lain, kita akan tetap 
mengadakan ibadah Natal dan merayakan 
Natal bersama. Bukankah kita sendiri dapat 
merayakannya? Hal terpenting kalian 
mengerti kenapa ada Natal. Bukankah Natal 
tentang kasih Tuhan Yesus yang 
menyelamatkan kita? Ayo, kita membuat 
kue, menghias ruangan, dan pohon natal!”

Hati mereka pun bergembira 
mempersiapkan Natal. Hari Natal pun tiba, 
semua anak-anak panti asuhan dan kakak 
pengurus berkumpul di aula untuk 
melakukan ibadah Natal. Mereka 
merayakan Natal sebagai keluarga besar 
panti asuhan Kasih. Mereka saling mengasihi 
karena mereka mengerti arti Natal, yaitu 
Kasih. Tanpa kehadiran teman-teman yang 
lain, mereka merasakan kasih sayang 
diantara mereka. Natal tidak semeriah dulu 
tapi Natal kali ini sangat berkesan di hati 
mereka.

Keajaiban NatalKeajaiban Natal



Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan 
penyataan Roh untuk kepentingan bersama.

1 Korintus 12:7

Sabtu, 19 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi berkat bagi 

banyak orang. Amin.

Hai, Adik-adik, suasana Natal 
selalu indah ya. Ada banyak ornamen 
yang membuat suasana Natal meriah. 
Salah satunya pohon Natal. Ada pohon 
Natal yang besar sekali, pohon seperti 
itu diletakkan di tengah-tengah mall. 
Pohon Natal itu menghibur semua 
pengunjung mall. Pohon Natal besar 
memberi kesan dan arti bagi banyak 
orang di setiap Natal.

Pohon Natal berukuran sedang, 
dibeli dan diletakkan di lobi sebuah 
kantor. Pohon Natal itu membuat 
suasana kantor jadi berbeda dan sangat 
meriah. Orang-orang akan bekerja 
sambil menikmati keindahannya.

Pohon Natal kecil tidak diletakkan di 
tengah mall atau di sebuah kantor. 
Pohon Natal kecil dibeli oleh seorang 
bapak yang sederhana. Pohon Natal 
kecil dibawa ke sebuah rumah. Di rumah 
itu ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, 
adik, bahkan ada juga om dan tante. 
Mereka telah berkumpul untuk 
merayakan Natal. Pohon Natal itu di 

letakkan di tengah ruangan. Lalu pada 
malam Natal semua orang dalam 

rumah itu berkumpul mengelilingi 
pohon Natal kecil itu sambil 
menyanyi dan menyembah 
Tuhan. 

Adik-adik, pohon Natal 
mewarnai perayaan Natal. 
Siapapun kamu Tuhan Yesus 
mau memakai kamu untuk 
jadi berkat.



Engkau akan bersukacita dan 
bergembira, bahkan banyak orang akan 

bersukacita atas kelahirannya itu.
Lukas 1:14

Minggu, 20 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau selalu 
baik dalam hidupku. Apapun yang terjadi, 

aku mau tetap percaya. Amin.

Namaku Zakharia. Aku adalah 
seorang imam dan aku memiliki istri 
bernama Elisabet. Aku dan istriku selalu 
melaksanakan semua perintah Tuhan. 
Namun, kami sedih karena tidak 
mempunyai anak dan sudah tua.

Suatu hari, aku sedang melayani 
sebagai imam di hadapan Allah, untuk 
membakar dupa. Ketika tiba waktunya 
untuk pembakaran dupa, orang banyak 
berkumpul di luar sambil berdoa.

Pada saat aku membakar dupa, 
tiba-tiba aku melihat malaikat. Aku 
terkejut dan takut sekali. Kata malaikat 
itu, “Jangan takut, Zakharia. Doamu 
sudah terkabul. Istrimu akan melahirkan 
seorang anak laki-laki. Engkau harus 
menamainya Yohanes. Ia akan membuat 
kamu sangat bahagia. Ia akan membuat 
orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia 
melakukan itu dengan tujuan untuk 
mempersiapkan kedatangan Tuhan bagi 
mereka.”

Aku bertanya, “Bagaimana 
mungkin? Aku dan istriku sudah tua.” 
Kata malaikat itu, “Aku Gabriel. Allah 
menyuruh aku membawa berita baik ini 
bagimu, karena engkau tidak percaya, 
engkau tidak dapat berbicara sampai 
anak itu lahir.”

Aku bahagia sekali karena Tuhan 
mendengarkan doaku. Aku 
sekarang punya anak 
namanya Yohanes. Apakah 

kalian percaya bahwa 
Tuhan itu baik?

ZakhariaZakharia



Dalam bulan yang keenam Allah 
menyuruh malaikat Gabriel pergi 

ke sebuah kota di Galilea 
bernama Nazaret,

Lukas 1:26

Senin, 21 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku taat seperti 

Maria. Aku mau memiliki hati seorang 
hamba yang taat kepada-Mu, jadilah 
kehendak-Mu dalam hidupku. Amin.

Aku, malaikat Gabriel. Aku disuruh Allah 
ke Nazaret. Aku mau menemui seorang gadis 
yang bernama Maria. Aku pun memberi salam 
kepadanya, “Salam bagimu, gadis yang 
sangat diberkati. Tuhan besertamu!”

Maria heran mendengar perkataanku 
itu. Ia berpikir tentang arti salam itu. Kataku 
kepadanya, “Jangan takut Maria. Engkau 
beroleh anugerah dari Allah. Engkau akan 
melahirkan seorang Anak laki-laki. Engkau 
akan memberi nama Yesus kepada-Nya. Ia 
akan menjadi besar dan akan disebut Anak 
dari Allah Yang Mahatinggi. Tuhan Allah akan 
memberi takhta Daud, bapak leluhur-Nya 
kepada-Nya. Ia akan memerintah atas kaum 
keturunan Yakub untuk selama-lamanya. 
Kerajaan-Nya tidak pernah berakhir.”

Maria berkata, “Bagaimana itu bisa 

terjadi karena aku belum bersuami?” Aku 

berkata kepadanya, “Roh Kudus akan datang 

kepadamu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi 

akan menaungi engkau. Jadi Anak Kudus 

yang lahir itu akan disebut Anak Allah. Juga, 

sanakmu Elisabet sedang mengandung. Dia 

sudah tua dan akan melahirkan seorang anak 

laki-laki. Padahal kata orang, ia tidak 

mungkin mempunyai anak dan sekarang 

dia sudah 6 bulan mengandung. Tidak 

ada yang mustahil bagi Allah.” Maria 

berkata, “Aku ini hamba Tuhan. 

Biarlah terjadi padaku yang 

engkau katakan.” Kemudian 

aku pun meninggalkan dia.

GabrielGabrielGabrielGabrielGabrielGabriel



Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, 
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari 

Tuhan, akan terlaksana."
Lukas 1:45

Selasa, 22 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau setia dan bisa 

dipercaya oleh Engkau. Amin.

Aku, Maria. Setelah pertemuan dengan 
malaikat Gabriel, aku bersiap-siap dan 
segera pergi ke daerah pegunungan, ke 
sebuah kota di Yudea. Aku pergi ke rumah 
Zakharia dan Elisabet. Mereka adalah 
saudaraku.

Sesampainya di sana, aku memberikan 
salam. Ketika Elisabet mendengar salam 
dariku, anak dalam kandungannya melompat. 
Kemudian Elisabet dipenuhi Roh Kudus.

Ia berbicara dengan suara nyaring, 
katanya, “Di antara semua perempuan, 
engkaulah yang paling diberkati Tuhan. Anak 
yang akan kaulahirkan juga diberkati. 
Mengapa aku mendapat kehormatan begitu 
besar sehingga ibu Tuhanku datang 
mengunjungiku? Segera ketika aku 
mendengar salammu, anak di dalam 
kandunganku melompat dengan sukacita. 
Betapa bahagianya engkau karena engkau 
percaya akan apa yang telah dikatakan 
Tuhan kepadamu, akan terjadi.”

Benar sekali yang disampaikan oleh 
Elisabet kepadaku. Aku percaya rencana 
Allah atas hidupku. Allah mempercayaiku 
untuk melahirkan seorang Juruselamat, 
tentu saja aku sangat berbahagia. Namun, 
semuanya bukan hal yang mudah bagiku, 
tetapi Allah sudah memilihku. Aku mau setia, 
apapun yang harus aku hadapi, aku percaya 
kepada Tuhan.

MariaMariaMaria



Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-
kata ini: "Namanya adalah Yohanes." Dan 

mereka pun heran semuanya.
Lukas 1:63

Rabu, 23 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih atas rencana-Mu 
dalam hidupku. Aku mau hidup sesuai dengan 

kebenaran firman-Mu. Amin

Yohanes

Aku diberi nama Yohanes. Ketika 
aku lahir, para tetangga dan sanak 
saudaraku telah mendengar bahwa 
Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya 
kepada ibuku. Mereka bersukacita 
bersama dia.

Ketika aku berumur 8 hari, 
saudara-saudaraku dan kenalan orang 
tuaku datang untuk menyunatku. 
Mereka mau memberi nama Zakharia 
kepadaku, sesuai dengan nama ayahku, 
tetapi ibuku tidak setuju, katanya, 
“Tidak! Ia harus diberi nama Yohanes.” 
Mereka berkata kepada ibuku, “Tidak 
ada yang bernama Yohanes di antara 
sanak saudaramu.”

Kemudian mereka memberi isyarat 
kepada ayahku untuk menanyakan siapa 
nama yang ingin diberikannya. Ayahku 
minta sebuah batu tulis dan menulis, 
“Namanya Yohanes.” Semua orang 
heran. Segera sesudah itu, mulut 
ayahku yang tadinya bisu, terbuka dan 
lidahnya tidak kaku lagi. Ia mulai 
berbicara dan memuji Allah.

Para tetanggaku itu  semuanya 
ketakutan. Di seluruh daerah 
pegunungan Yudea orang membicarakan 
tentang peristiwaku itu. Semua orang 
yang mendengar hal itu menjadi heran 
terhadap keluargaku. Mereka berpikir, 
“Menjadi apakah anak ini kelak? Tuhan 
menyertai dia sejak kecil.” Ya, aku dipilih 
untuk melayani Tuhan dengan cara 
mendahului Tuhan Yesus, menyiapkan 
jalan bagi-Nya. Tuhan Yesus juga punya 
rencana atas hidup kalian semua.

Yohanes



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.

Matius 1:20

Kamis, 24 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup tulus dan 

taat kepada-Mu. Amin.

Aku, Yusuf, tunangan seorang 
gadis bernama Maria. Sebelum menikah, 
Maria sudah mengandung oleh kuasa 
dari Roh Kudus. Aku tidak mau 
mempermalukan Maria di depan umum, 
maka aku berencana menceraikan Maria 
secara diam-diam.

Ketika aku memikirkan hal itu, 
datanglah malaikat Allah kepadaku 
dalam mimpi. Malaikat itu mengatakan, 
“Yusuf, anak Daud, jangan takut 
menerima Maria menjadi istrimu. Anak 
yang di dalam kandungannya berasal dari 
Roh Kudus. Maria akan melahirkan 
seorang Anak laki-laki. Engkau akan 
menamakan Dia Yesus karena Ia akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa. 
Semua hal itu terjadi untuk menggenapi 
yang pernah dikatakan Allah melalui 
nabi-Nya: Seorang gadis akan 
mengandung dan melahirkan Anak laki-
laki. Mereka akan menamakan Dia 
Imanuel.”

Aku bangun, lalu melakukan yang 
dikatakan malaikat Allah itu. Aku 
menikahi Maria. Aku menamai Anak yang 
dilahirkan Maria itu, Yesus.

Adik-adik, belajar yuk dari 
ketulusan dan ketaatan Bapak 
Yusuf. Ia dipakai Tuhan menjadi 
bapak bagi Tuhan Yesus.

YusufYusuf



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.
Lukas 2:7

Jumat, 25 Desember 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau 

datang ke dunia ini untuk menebus hidupku 
dari dosa. Aku percaya kepada-Mu. Amin.

Pada waktu itu Kaisar Agustus 
memerintahkan agar diadakan sensus 
penduduk di seluruh wilayah Romawi. 
Inilah sensus penduduk yang pertama 
ketika Kirenius menjadi gubernur di 
Siria. Semua orang pergi ke kota asalnya 
untuk mendaftarkan diri.

Demikian juga ayah-Ku, Yusuf 
pergi dari kota Nazaret di daerah Galilea 
ke Yudea, ke kota Daud yang bernama 
Betlehem, sebab ia keturunan dari Daud 
untuk mendaftarkan diri bersama 
Maria, istrinya.

Maria, ibu-Ku sedang mengandung. 
Ketika mereka berada di sana, tibalah 
waktunya bagi ibu-Ku untuk melahirkan 
Aku. Ia melahirkan Aku, anaknya yang 
pertama. Aku seorang Anak laki-laki. 
Ibuku membungkus-Ku itu dengan kain 
lampin dan membaringkan-Ku di dalam 
palungan karena tidak ada tempat bagi 
kami di dalam penginapan.

Aku, Yesus mau lahir di kandang 
domba. Aku lahir di keluarga sederhana. 
Aku adalah Tuhan yang datang ke dunia 
untuk menyelamatkan semua manusia 
termasuk kamu.

Yesus
Kristus

Yesus
Kristus



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.
Lukas 2:20

Sabtu, 26 Desember 2020

Doa :
Aku memuji Engkau, Allah yang Maha 

Tinggi. Aku menyembah Engkau, Tuhan 
Yesus Kristus yang hidup. Amin.

Aku dan teman-temanku adalah 
gembala. Kami tinggal di ladang, menjaga 
kawanan domba. Suatu malam, ketika 
kami sedang menjaga kawanan domba, 
tiba-tiba seorang malaikat muncul di 
depan kami dan kemuliaan Tuhan 
bersinar di sekitar kami. Kami sangat 
takut.

Kata malaikat itu, “Jangan takut! 
Aku memberitakan kabar baik kepada 
kamu, membawa kegembiraan besar 
bagi semua orang. Hari ini di kota Daud 
telah lahir Juruselamat bagimu, yaitu 
Kristus Tuhan. Dan inilah tanda bagimu: 
Kamu akan menemukan seorang Anak 
yang dibungkus dengan kain lampin, dan 
Dia terbaring di dalam palungan.”

Tiba-tiba bersama malaikat itu 
tampak sangat banyak tentara surgawi. 
Mereka memuji-muji Allah dan berkata, 
“Kemuliaan bagi Allah di sorga, dan 
damai sejahtera di atas bumi di antara 
orang yang berkenan kepada Allah.”

Ketika malaikat-malaikat itu 
meninggalkan kami dan kembali ke sorga, 
kami berkata satu sama lain, “Mari kita 
ke Betlehem untuk melihat peristiwa 
yang telah terjadi, yang diberitahukan 
oleh Tuhan kepada kita.”

Kami cepat-cepat pergi ke sana 
dan bertemu dengan Maria dan Yusuf. 
Kami  melihat Anak itu terbaring di dalam 
palungan. Kami menceritakan semua 
yang didengar tentang Anak itu. Semua 
yang mendengarkan kami itu heran.



Adalah di Yerusalem seorang bernama 
Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh 
yang menantikan penghiburan bagi Israel. 

Roh Kudus ada di atasnya,
Lukas 2:25

Minggu, 27 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup dipimpin 

Roh-Mu. Amin.

Aku, Simeon. Aku tinggal di 
Yerusalem. Aku menunggu-nunggu 
penghiburan bagi Israel. Roh Kudus 
menyatakan kepadaku bahwa sebelum 
aku mati, aku akan melihat Kristus yang 
dijanjikan Allah.

Roh Kudus menyuruh aku datang ke 
pelataran bait Allah. Saat itu Maria dan 
Yusuf pergi ke pelataran bait Allah 
untuk menyerahkan Yesus, sesuai 
dengan hukum Taurat. Mereka 
mempersembahkan sepasang burung 
tekukur atau dua ekor merpati muda. 
Aku memeluk Anak itu dan memuji Allah, 
“Sekarang, ya Tuhan, biarkanlah 
hamba-Mu mati dalam damai sejahtera 
seperti yang telah Engkau janjikan. Aku 
telah melihat dengan mataku sendiri 
bagaimana Engkau akan menyelamatkan 
umat-Mu. Sekarang semua orang dapat 
melihat rencana-Mu. Dialah Terang 
yang menerangi bangsa-bangsa. Ia akan 
membawa kemuliaan bagi umat-Mu 
Israel.”

Ayah dan ibu Yesus heran 
mendengar hal-hal yang dikatakan 
tentang Dia. Kemudian aku memberkati 
mereka, “Anak ini ditunjuk untuk 
menjatuhkan atau membangkitkan 
banyak orang Israel. Ia juga ditunjuk 
untuk ditolak banyak orang. Semua yang 
dirahasiakan orang akan terbuka. Hal-
hal yang akan terjadi akan membuat 
hatimu sangat sedih.”

Adik-adik, betapa indahnya hidup 
merindukan Kristus. Hidup bersama 
Tuhan Yesus lebih baik daripada hidup 
selamanya tanpa Tuhan Yesus.

SimeonSimeonSimeon



dan sekarang ia janda dan berumur delapan 
puluh empat tahun. Ia tidak pernah 

meninggalkan Bait Allah dan siang malam 
beribadah dengan berpuasa dan berdoa.

Lukas 2:37

Senin, 28 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu setia beribadah 
kepada-Mu. Aku mau memuliakan nama-Mu 

seumur hidupku. Amin.

Aku adalah seorang nabi 
perempuan yang bernama Hana, anak 
Fanuel dari suku Asyer. Aku sudah 
sangat tua. Sesudah menikah, aku hidup 
dengan suamiku selama 7 tahun. 
Kemudian aku hidup sebagai janda 
sampai berumur 84 tahun. Aku tidak 
pernah meninggalkan pelataran bait 
Allah. Aku sambil berpuasa dan berdoa, 
selalu setia beribadah siang dan malam.

Saat itu aku datang ke pelataran 
bait Allah untuk mengucap syukur 
kepada Allah. Aku bertemu dengan 
Yusuf dan Maria yang sedang 
bercakap-cakap dengan Simeon. Lalu 
aku berbicara tentang Anak itu kepada 
semua orang yang sedang menunggu 
Allah untuk membebaskan Yerusalem.

Setelah itu Yusuf dan Maria kembali 
ke Nazaret. Mereka telah 
menyelesaikan semua syarat hukum 
Allah, mereka kembali ke Galilea, ke kota 
mereka, Nazaret. Anak itu bertambah 
besar, makin kuat, penuh hikmat, dan 
anugerah Allah ada pada-Nya.

HanaHanaHana



Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan 
melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu 
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka 

tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan persembahan kepada-Nya, 

yaitu emas, kemenyan dan mur.
Matius 2:11

Selasa, 29 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat dan rendah 

hati seperti orang majus yang tetap 
memuliakan-Mu. Amin.

Aku dan teman-temanku adalah 
raja-raja yang berasal dari timur. 
Kami ke Yerusalem untuk mencari 
seorang anak bernama Yesus. Pada 
saat itu yang memerintah Raja 
Herodes. 

Kami bertanya, “Di manakah 
Anak yang baru lahir, yang akan 
menjadi raja orang Yahudi? Kami 
telah melihat bintang terbit, yang 
menunjukkan bahwa Ia sudah lahir. 
Kami datang untuk menyembah-
Nya.”

Herodes dan seluruh penduduk 
Yerusalem menjadi khawatir ketika 
mendengar perkataan kami itu. 
Herodes bertanya kepada guru 
agama Yahudi di mana Kristus akan 
lahir. Jawab mereka, “Di kota 
Betlehem, di Yudea.”

Kemudian Herodes mengutus 
kami ke Betlehem dan berkata, 
“Pergi dan apabila kamu menemukan-
Nya, beritahukanlah kepadaku, 
supaya aku datang menyembah-Nya 
juga.”

Kami mengikuti bintang itu dan 
berhenti di atas tempat Anak itu. 
Kami sangat gembira dan masuk ke 
rumah itu. Kami melihat Anak itu 
bersama Maria, ibu-Nya, lalu 
berlutut dan menyembah Anak itu. 
Kami mempersembahkan hadiah-
hadiah yang berharga, emas, 
kemenyan, dan mur. Malaikat Allah 
mengingatkan kami melalui mimpi 
supaya tidak kembali kepada 
Herodes, maka pulanglah kami melalui 
jalan yang lain.

Para
Majus
Para
Majus



Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota 
yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya 
genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-
nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret.

Matius 2:23

Rabu, 30 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau 
adalah Tuhan dan Juruselamatku. Amin.

Sesudah para majus pergi, 
malaikat Allah datang kepada Yusuf 
dalam mimpi. Malaikat itu mengatakan, 
“Bangunlah! Bawalah Anak itu dan ibu-
Nya. Segeralah melarikan diri ke Mesir. 
Anak itu akan dicari Herodes karena 
mau dibunuhnya. Jangan kembali dari 
Mesir sampai aku memberitahukannya 
kepadamu.” Yusuf bangun dan pergi 
menuju Mesir bersama Anak dan ibu-
Nya. Mereka berangkat waktu malam. 

Ketika Herodes tahu, bahwa para 
majus itu telah pergi, dia sangat marah. 
Ia memerintahkan supaya semua anak 
laki-laki di daerah Betlehem yang 
berumur 2 tahun ke bawah dibunuh.

Setelah Herodes meninggal, 
datanglah malaikat Allah kepada Yusuf 
dalam mimpi. Malaikat itu mengatakan, 
“Bangunlah dan bersiaplah! Bawalah 
Anak dan ibu-Nya ke tanah Israel 
karena orang yang berusaha membunuh 
Anak itu telah meninggal.”

Maka Yusuf pun bangun dan 
membawa Anak dan ibu-Nya lalu pergi ke 
tanah Israel. Yusuf pergi ke kota 
Nazaret dan tinggal di sana. Itu terjadi 
sesuai dengan yang dikatakan Allah 
melalui nabi-nabi. Mereka telah 
mengatakan tentang Kristus yang 
dijanjikan itu akan disebut “Orang 
Nazaret”.

Yesus,
Orang

Nazaret
Yesus,

Orang
Nazaret



Ia lebih berharga dari pada permata; apa pun 
yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya.

Amsal 3:15

Kamis, 31 Desember 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi keluargaku, 

seperti Engkau mengasihiku. Amin.

Seorang gadis kecil membeli kertas 
kado berwarna emas untuk membungkus 
sekotak kado. Besoknya saat hari 
Natal, gadis itu memberikan kadonya 
kepada ayahnya sebagai hadiah Natal. 
Ketika dibuka, ayahnya terkejut karena 
tidak ada isinya. “Apakah kamu tidak 
tahu, kalau kau menghadiahi kado pada 
seseorang, kamu harus memberi sebuah 
barang dalam kotak ini?” kata ayahnya.

Gadis kecil itu menatap ayahnya 
dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata 
sambil terisak-isak, “Iya Ayah, 
sebenarnya aku telah meletakkan 
sesuatu ke dalam kotak itu.” Ayahnya 
mendekatinya dan menunjukkan kotak 
kado itu kosong. Anak gadisnya telah 
menghabiskan uang jajannya.

Namun, anaknya berkata, “Ayah, 
sungguh aku sudah meletakkan hampir 
ribuan ciuman untuk ayah ke dalam 
kotak itu,” Ayahnya terharu dan 
kemudian memeluk gadis kecil itu. Sejak 
Natal itu, ayahnya selalu meletakkan 
kotak kado itu di pinggir tempat tidurnya 
sampai akhir hayat. Kapan pun ia 
mengalami kekecewaan, marah atau 
beban yang berat, ia membayangkan 
ada ribuan ciuman dalam kotak itu yang 
mengingatkan cinta anak perempuannya. 

Adik-adik, tidak ada yang lebih 
indah dan berharga dalam hidup ini selain 
cinta dari orang-orang terdekat kita. 
Tuhan Yesus mengaruniakan kita 
keluarga, sebagai hadiah bagi kita.
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