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“ M y  l o v e  f o r  Y o u r  h o u s e  b u r n s  i n  m e  l i k e  a  f i r e . . . ”
( P s a l m s  6 9 : 9  —  C E V )

“HEART FOR THE HOUSE” adalah tema Gereja di tahun 2019. Melalui tema            

tahunan “Heart For The House”, Gereja mengajak seluruh Jemaat untuk bersama-    

sama menggali dan memahami kebenaran Alkitab tentang kecintaan, dedikasi dan 

komitmen terhadap Rumah Tuhan sebagai Keluarga Allah/Keluarga Rohani dan   

Tubuh Kristus, sesuai dengan FirmanNya.

Selama tahun 2019 kita bersama-sama akan belajar bahwa: 

Kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi Tuhan, namun untuk mengasihi 

Rumah Tuhan.

Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mengasihi hal-hal yang Tuhan cintai, 

yaitu umat dan GerejaNya (His people and His church).

Peranan Gereja dalam kehidupan sebagai sumber kehidupan. 

Gereja yang sehat menghasilkan keluarga yang sehat.

Kiranya tema 2019 ini akan memberkati dan memberikan wawasan baru bagi         

Jemaat. Firman Tuhan senantiasa menjadi panduan dalam hidup kita di tahun 2019, 

dan juga di tahun-tahun mendatang. Tuhan memberkati.

On behalf of the Pastoral Team,

Dr. Riza Casidy



SUKACITA SEJATI ADALAH SAAT MELIHAT 
YESUS KRISTUS LAHIR DI TENGAH KITA.

Minggu, 01 Desember 2019

SUKACITA PARA GEMBALA

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

Bulan Kislew, juga disebut bulan harapan, adalah bulan kesembilan dalam      

kalender Yahudi yang jatuh pada bulan November atau Desember dalam kalender 

Masehi. Meski udara lebih dingin dari biasanya, ini tidak menyurutkan semangat 

penggembala yang menjaga kawanan domba mereka di padang Betlehem.

Pada tanggal 25 bulan Kislew, ada festival keagamaan Yahudi di Yerusalem, 

yaitu perayaan Hanukkah. Menyambut festival ini, para gembala akan lebih teliti 

dalam menyiapkan domba-domba yang akan dijadikan persembahan dalam festi-

val tersebut. Meski tidak banyak harapan karena mereka kerap dizalimi oleh para 

imam Yerusalem dengan menekan harga domba yang rendah, para gembala tetap 

bekerja dalam dinginnya udara di Betlehem.

Pada malam ketika para gembala menjaga kawanan domba mereka, tampak 

malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan memberitakan kabar pengharapan 

bagi dunia. Para gembala inilah yang menjadi saksi pertama dari berita Natal yang 

adalah berita pengharapan seluruh dunia. Sukacita mereka meluap ketika orang-

orang sederhana ini dipilih Allah untuk menjadi saksi pertama dan melihat secara 

langsung bayi Yesus yang lahir di dunia.

Perlu kerendahan hati seperti para gembala untuk menerima pengharapan       

sejati di dalam Kristus. Tuhan memilih orang-orang yang menyambut Kabar Baik 

dengan sukacita. Apakah kita sudah menerima Kabar Baik dengan sukacita?



TUHAN SELALU MEMPERHATIKAN ORANG-ORANG YANG TERBUANG.

Senin, 02 Desember 2019

PENGHARAPAN DARI PADANG GEMBALA

…hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari 

padamu akan bangkit bagiKu seorang yang akan memerintah Israel, yang 

permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Mikha 5:1

Ada satu istilah di Alkitab yaitu “Migdal Eder”, sering diterjemahkan sebagai 

“padang gembala” dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sebenarnya, Migdal Eder 

merupakan satu tempat spesifik di padang Betlehem-Efrata yang letaknya tidak 

jauh dari Yerusalem. Tempat ini digunakan untuk menggembalakan domba-domba 

mereka sepanjang tahun. Nantinya, domba-domba tersebut dikhususkan menjadi 

persembahan dalam peribadatan orang Israel di Yerusalem. 

Bertahun-tahun para gembala di Betlehem menggembalakan domba, tetapi 

kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Meski letaknya dekat Yerusalem    — pusat 

ibadat orang Yahudi — padang Bethlehem tetap jauh dari puji-pujian. Walaupun 

tempat tersebut memberikan kontribusi peribadatan Israel penting di Yerusalem, 

para gembala di sana kerap terzalimi demi keuntungan kelompok tertentu. 

Para gembala Betlehem menggembalakan domba mereka tanpa memiliki    

banyak pamrih dari pekerjaan mereka. Hari demi hari dilewati begitu saja, seperti 

tidak ada pengharapan di tempat itu. 

Tanpa disadari, tempat para gembala tidak melihat harapan sedikitpun,       

ternyata ditentukan Tuhan menjadi tempat lahirnya Juruselamat dunia. Kesukaan 

besar bagi seluruh bangsa hadir dari tempat itu, dan berita pengharapan terbesar 

diberitakan pertama kepada para gembala di tempat itu. Yesus memberikan peng-

harapan di tengah situasi yang tidak berpengharapan. Apakah Yesus Kristus sudah 

hadir dalam Anda?



Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; 

mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.

Yesaya 9:2

Selasa, 03 Desember 2019

HARAPAN BAGI BANGSA YANG TERBUANG

Selama masa pemerintahan Daud hingga Salomo, bangsa Israel menjadi     

bangsa yang besar, kuat, dan sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa 

Israel juga percaya, mereka adalah satu-satunya bangsa yang dipimpin oleh Allah 

secara langsung dengan dibangunnya Bait Suci pada zaman Salomo.

Tetapi, raja-raja setelah Daud tidak selalu hidup seturut kehendak Allah.           

Banyak imam yang korup dan nabi-nabi yang bernubuat untuk menyenangkan      

telinga saja. Hingga suatu saat, Allah mengizinkan Kerajaan Israel terpecah menjadi 

dua. Bangsa-bangsa sekitar menjajah dan menghancurkan Bait Suci yang menjadi 

simbol pemerintahan Allah atas Israel. 

Namun, dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak melupakan janjiNya. Janji         

bahwa suatu saat Mesias akan hadir di tengah umatNya dan memerintah atas umat 

pilihanNya. Di saat itulah bangsa Israel akan dipulihkan untuk menjadi berkat bagi 

semua bangsa. 

Ternyata, Allah setia akan janjiNya. Melalui kelahiran Kristus di Betlehem,   

pengharapan bagi umat pilihanNya telah digenapi di dalam Kristus. Sebuah                

pengharapan bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi untuk setiap orang yang 

menyambut Yesus Kristus dengan sukacita.  

Di dalam Yesus Kristus, kita yang dahulu tinggal dalam kegelapan, telah         

diberikan pengharapan yang baru. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak 

akan terbuang, tetapi diangkat menjadi anak, sehingga kehidupan kita adalah        

kehidupan yang penuh dengan harapan.

PENGHARAPAN SEPERTI SEBERKAS CAHAYA YANG MUNCUL DARI KEGELAPAN.



Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku; dan segera sesudah 

aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, 

dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain.

Yehezkiel 37:7

Rabu, 04 Desember 2019

PERKATAAN IMAN

“Sudahlah, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan”, “percuma saja”, atau “susah 

sekali, saya tidak bisa” adalah kalimat-kalimat yang mungkin sering kita ucapkan 

secara sadar maupun tidak sadar ketika sesuatu terlihat sulit dan tidak mungkin. 

Terkadang, hal tersebut menjadi respon utama kita karena kita sudah terbiasa       

dengan zona nyaman kita.

Nabi Yehezkiel dibawa Tuhan ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-

tulang yang kering. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk menghidupkan kem-

bali tulang-tulang tersebut dengan bernubuat (ayat 4). Ketika Yehezkiel bernubuat 

kepada tulang-tulang yang kering tersebut, tulang-tulang itu mulai bergerak dan 

menjadi manusia yang hidup kembali. 

Tulang-tulang dalam hal ini ibarat hidup kita yang sudah terlihat tidak ada jalan 

keluar dan membuat kita kehilangan pengharapan. Namun, saat kita beriman dan 

memperkatakan kata-kata iman dalam hidup kita, kita akan melihat karya Tuhan 

yang nyata dalam hidup kita. 

Belajarlah berkata “saya tahu ini sulit, tapi saya tahu Tuhan yang adalah sumber 

pengharapan selalu bersama dengan saya, dan Dia memberikan kekuatan untuk 

menyelesaikan masalah ini.” Hal yang terpenting, tidak hanya berkata saja, tapi 

benar-benar kita imani dan kita lakukan. Rasakan perbedaan ketika kita perkatakan 

iman untuk masalah yang kita hadapi karena Tuhan memakai masalah yang ada 

untuk memperkuat iman kita.

IMANI YANG KAMU KATAKAN DAN LAKUKAN YANG KAMU IMANI!



PENGHARAPAN DI DALAM TUHAN TIDAK PERNAH MENGECEWAKAN.

Kamis, 05 Desember 2019

BERHARAP DALAM KETIDAKPASTIAN

Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di 

dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi 

kepada-Nya, penolongku dan Allahku!

Mazmur 42:11

Hidup memang penuh dengan ketidakpastian dan di luar kontrol manusia.      

Dalam hidup ini, ada waktu di mana kita dilema dalam mengambil keputusan.      

Misalnya, ketika kondisi ekonomi tidak stabil, bingung mempertahankan posisi karir 

atau memulai usaha baru, atau saat hubungan rumah tangga bermasalah.

Saat mengalami masa-masa tersebut, kita cenderung berfokus pada masalah 

dan hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita. Berfokus pada masalah akan 

membuat kita tidak bersemangat dan terpuruk dalam kesedihan. Pikiran negatif 

tidak akan membawa kita kepada apapun dan hanya memperburuk keadaan kita. 

Hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, bukan berarti 

hidup kita gagal atau hancur. Ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang 

besar untuk kita. Terkadang, kita perlu ingat kembali setiap pengalaman yang telah 

kita lalui, di mana kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita, dan biarlah hal tersebut 

mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Ia setia kepada janjiNya dan sangat peduli 

terhadap Anda dan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. 

Jangan habiskan hari-hari kita dalam kesedihan, tetapi milikilah harapan yang 

baru. Pengharapan adalah seperti jangkar kuat yang membuat kita tetap tinggal 

dalam Tuhan dan memiliki rasa aman yang sempurna. Tujuan pengharapan kita    

adalah Kristus yang hidup, Dialah yang menyelamatkan kita. 



Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan 

Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan 

memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. 

Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu.

2 Tawarikh 20:17

Jumat, 06 Desember 2019

MAJU DALAM IMAN

Hidup kita pasti tidak lepas dari masalah dan tantangan. Namun seringkali kita 

ingin memegang kendali yang berujung kita menjadi lelah dan putus asa. Oleh 

karena keputus-asaan tersebut, kita menjadi takut; takut melangkah, takut bicara, 

takut dan takut.

Raja Yosafat diberi kabar bahwa ada suatu laskar besar yang datang untuk 

menyerangnya. Di dalam ketakutannya, Raja Yosafat memutuskan untuk mencari 

Tuhan, mengambil sikap berserah dan berdoa. Lalu, Tuhan menjawab doanya (2 

Tawarikh 20:17).

Di saat Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman, Tuhan tidak akan 

membiarkan kita jalan sendirian. Tuhan yang akan membawa kemenangan tersebut 

untuk kita. Bukan berarti kita berdiri diam, tapi Tuhan bilang “MAJULAH!” Di saat 

kita memilih untuk mengambil langkah iman tersebut, di saat kita tidak bisa melihat 

apa-apa, di saat itulah kita akan melihat pekerjaanNya yang di luar pikiran kita. Di 

saat itulah, kita akan melihat kemenangan dan harapan.

Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita di mana pun kita berada. 

KemenanganNya sudah di depan kita. Sekarang, sudahkah kita mengambil langkah 

iman dan menaruh pengharapan bahwa Tuhan sudah berjalan di depan kita? Jika 

belum, apa yang menghalangi kita untuk mengambil langkah tersebut?

DON’T WAIT UNTIL THINGS ARE PERFECT. TAKE RISKS AND GO!
GOD IS THERE WITH US, ALWAYS.



Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 

mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai 

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu 

hari depan yang penuh harapan.

Yeremia 29:11

PENGHARAPAN ITU ADALAH SAUH YANG KUAT DAN AMAN BAGI JIWA KITA, 
YANG TELAH DILABUHKAN SAMPAI KE BELAKANG TABIR. (Ibrani 6:19)

Sabtu, 07 Desember 2019

MASA DEPAN PENUH HARAPAN

Setiap kita pasti memiliki pergumulan dan hal-hal yang dikhawatirkan. Entah 

mengenai masa depan, kesehatan, dan banyak lainnya. Bahkan tanpa kita sadari, 

terkadang kita terlalu banyak menghabiskan sebagian waktu kita untuk berfokus 

kepada hal-hal yang membuat kita takut. Di saat itulah, kita membiarkan rasa      

khawatir dan rasa takut menguasai pikiran dan hati kita. 

Tidak jarang, karena rasa khawatir dan takut tersebut, kita sering membiarkan 

diri kita berusaha dan bekerja keras hanya dengan mengandalkan kekuatan yang 

kita miliki. Di dalam keterbatasan kita, terkadang kita lupa akan rancangan Tuhan di 

dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita rancangan yang mendatangkan 

damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan ingin agar kita tidak tenggelam di 

dalam ketakutan kita, melainkan terus berpegang kepada rancanganNya. 

Oleh karena itu, arahkanlah orientasi kita bukan kepada hal-hal yang membuat 

kita takut, tetapi hanya kepada hal-hal yang dijanjikanNya di dalam FirmanNya. 

Agar kita memperoleh yang dirancangkanNya dalam hidup kita, yaitu masa depan 

yang penuh dengan harapan. Jangan sampai kita tidak dapat melihat harapan yang 

Tuhan berikan di dalam hidup kita, karena rasa takut dan khawatir menguasai kita. 

Marilah kita mengingat kembali janji-janji yang Tuhan berikan di dalam hidup 

kita, dan terus berharap padaNya.



Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah 

tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan 

di padang gurun dan sunga-sungai di padang belantara.

Yesaya 43:19

JANGAN BATASI TUHAN DENGAN KETERBATASAN KITA.

 Minggu, 08 December 2019

JANJI YANG PASTI

Masalah. Pasti kita semua mengalaminya, bukan? Mungkin beberapa dari kita 

sedang berada dalam tahap di mana kita sedang mengalami masalah yang tidak 

kunjung selesai, sehingga kita mulai kehilangan harapan. Permasalahan pasti akan 

ada. Tetapi, respon dan fokus kita tergantung pada pilihan kita sendiri. 

Ada seseorang yang selalu berdoa sejak dia SMP agar ayahnya dapat percaya 

Tuhan, atau setidaknya datang ke gereja. Dia terus berdoa, namun tidak ada yang 

berubah. Lalu, ia pun masuk kuliah, suatu masalah terjadi. Namun, karena masalah 

itulah yang membuat ayahnya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi sehingga 

akhirnya dibaptis.  

Dari kesaksian ini, dapat dilihat bahwa anak muda itu tetap berdoa selama 

bertahun-tahun karena dia terus berharap bahwa sesuatu akan terjadi. Ia percaya 

bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu, yang pada saat itu terlihat tidak mungkin. 

Seperti pada ayat Yesaya 43:19, Tuhan kita menjanjikan hal-hal yang baru, hal-

hal yang tidak kita bayangkan dapat terjadi di hidup kita. Kita harus tetap terus   

berharap kepadaNya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kini, 

pertanyaannya adalah apakah kita percaya dan tetap berharap pada Tuhan dalam 

segala aspek hidup kita? 



Dalam sebuah pertunjukan seni, Yeremia diberi peran sebagai seorang badut. 

Ia berlatih keras dan menanti-nantikan hari pertunjukan tersebut. Pada malam     

pertunjukan, Yeremia tidak sabar menunggu gilirannya di balik tirai panggung. 

Akhirnya, ia lari menerobos tirai dan malah mengacaukan pertunjukan. Jika saja 

Yeremia bersabar dan percaya pada koordinator pertunjukan, ia akan diberikan 

spotlight sebagai penutup acara.

Are you in the season of waiting? Menunggu berkat, terobosan finansial,          

kesembuhan, bahkan mungkin jodoh. Ketika sedang menunggu, kita cenderung 

merasa seakan pertolongan Tuhan tertunda. Perasaan seperti ini dapat membuat 

kita kehilangan pengharapan. 

Pengharapan digambarkan sebagai sebuah jangkar yang kuat dan aman,       

menjaga perahu tetap stabil di tengah badai. Demikian juga dengan perahu            

kehidupan kita, dibutuhkan pengharapan pada Tuhan sebagai jangkar yang mem-

buat kita tidak terombang-ambing oleh masalah.

Pengharapan yang sejati tidak didasari emosi atau perasaan, melainkan             

perkataan dan janji Tuhan. Pengharapan tidak selalu masuk di akal manusia. Kita 

mungkin tidak dapat memahami rencana Tuhan, tapi pengharapan kita terletak 

pada kepercayaan bahwa Tuhan itu setia, tepat waktu, dan tidak pernah ingkar janji.

Amsal 13:12 berkata bahwa “harapan yang tertunda menyedihkan hati.”               

Bukan berkat atau terobosan yang tertunda, tetapi harapan; menunjukkan betapa 

pentingnya pengharapan, karena pengharapan memberikan kita arah dan tujuan 

hidup.

Pengharapan itu adalah sauh (anchor/jangkar) yang kuat dan aman bagi 

jiwa kita.

Ibrani 6:19

THERE IS ALWAYS HOPE FOR TOMORROW.

Senin, 09 Desember 2019

PENGHARAPAN ADALAH JANGKAR KEHIDUPAN



Dalam Yohanes 14, Tuhan berjanji akan memberikan kita seorang Penolong, 

yaitu Roh Kebenaran dan Damai Sejahtera atas kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

masing-masing kita memiliki musim yang berbeda dalam setiap proses kehidupan 

kita. Musim inilah yang kadang membuat kita melihat dan meresponi panggilanNya 

sebagai sebuah gunung yang sulit untuk kita lewati.

Bagaimana cara kita menjelaskan situasi dan kondisi kita sekarang? Analogi 

atau sudut pandang apa yang bisa kita pecahkan? Kanker bukanlah gunung, itu 

adalah penyakit. Kehilangan seseorang yang kita kasihi bukanlah badai, melainkan 

hanya peristiwa yang meninggalkan kekosongan di dalam hati. Pengharapan akan 

terjadi atas kita, asalkan kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus.

Setiap musim yang terjadi atas kita bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi awal 

untuk kita menghadapi semua dalam pengharapan. Tuhan mengasihi kita, kasihNya 

tidak berkesudahan, dan selalu memberikan harapan dalam kesesakan. 

Kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan ringan (Matius 11:30), tidak ada yang 

tidak mungkin bagi Dia yang telah lahir dan mati untuk kita. 

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang 

Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya..

Yohanes 14:16

BERPEGANG TEGUH KEPADA TUHAN SEBAGAI SUMBER PENGHARAPAN.

Selasa, 10 Desember 2019

MOVE THE MOUNTAIN



…lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih 

itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya 

tidak diketahui orang itu.

Markus 4:27

SELALU ADA JANJI TUHAN DI SETIAP PROSES.

Rabu, 11 Desember 2019

SABAR MENJALANI PROSES KEHIDUPAN

Pernahkah Anda menanam sebuah pohon buah? Pasti Anda akan merawat       

pohon tersebut sebaik mungkin supaya menghasilkan buah yang Anda inginkan. 

Masalahnya, terkadang kita tidak sabar untuk menunggu hasil atau buah yang         

dihasilkan oleh pohon tersebut, yang mengakibatkan kita menjadi lalai untuk      

merawat pohon tersebut, dan akhirnya pohon itu mati.

Hal ini juga yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan. Kita tahu                

janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita dalam Firman Tuhan, tetapi terkadang kita 

tidak sabar dengan prosesnya sampai janji dalam Firman itu tergenapi dalam hidup 

kita. Terkadang, kita terlalu fokus untuk mendapatkan hasil tanpa kita pedulikan 

prosesnya.

Dari keseluruhan Alkitab, dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah bekerja 

secara tergesa-tergesa. Semua kejadian dalam Alkitab terjadi melalui proses, salah 

satunya adalah proses penciptaan dan banyak kejadian-kejadian lainnya.

Buah adalah proses pertumbuhan terakhir dari sebuah pohon; proses yang 

panjang agar pohon bisa berbuah. Pohon tidak pernah memaksakan dirinya, tetapi 

pohon itu pasti akan berbuah tepat pada waktunya dan sesuai dengan musimnya. 

Begitu pula dengan janji-janji Tuhan kepada kita.

Setia dalam proses menjadi kunci bagi kita untuk dapat menikmati janji-janji 

Tuhan. Kita akan selalu mempunyai pengharapan, karena Tuhan tidak akan pernah 

mengingkari janji-janjiNya.



Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di 

bumi di antara manusia yang berkenan kepadaNya.

Lukas 2:14

BERDAMAI DENGAN ALLAH AKAN MENGHADIRKAN
DAMAI SEJAHTERA DI DALAM HATI KITA.

Kamis, 12 Desember 2019

BERDAMAI DENGAN ALLAH

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka bunuh diri di Korea Selatan 

berada di tingkat ke-10 di dunia. Pada tahun 2012, aksi bunuh diri adalah penyebab 

kematian tertinggi keempat di antara warga Korea Selatan. Tidak sedikit bintang 

film Korea yang mengaku tertekan hingga depresi sebelum mereka bunuh diri.

Popularitas, uang, kecantikan atau ketampanan terbukti tidak mampu              

membuat orang merasakan damai dan sukacita. Damai sejahtera yang sejati hanya 

dapat kita miliki di dalam Kristus Yesus.

Para malaikat menyatakan: “Kemuliaan bagi Allah di tempat mahatinggi, dan 

damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadaNya.” Selain      

wujud dari kemuliaan Allah, damai sejahtera juga penggenapan janjiNya; yaitu   

bahwa damai diberikan kepada setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat. 

Rick Warren menulis “Kedamaian dunia tak akan ada tanpa kedamaian di         

tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa tak akan ada tanpa kedamaian di            

tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas tak akan ada tanpa kedamaian di 

tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga tak akan ada tanpa Raja Damai bertakhta 

dalam hati kita.”

Apakah kita sudah berdamai dengan Allah dengan mengakui semua kesalahan 

kita di hadapanNya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

serta Penguasa Tunggal dalam hidup kita?



ALLAH YANG KUDUS MENGASIHI DUNIA YANG BEGITU JAHAT
DENGAN KASIH YANG TULUS.

Jumat, 13 Desember 2019

I LOVE YOU

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

Tujuh belas tahun yang lalu, sebuah virus komputer bernama “The Love Bug” 

(Virus Cinta) menjalar ke seluruh dunia melalui e-mail, menjangkiti berjuta-juta 

komputer dalam waktu kurang dari 24 jam. Tampaknya orang-orang yang waspada 

seperti perakit software ternama pun tidak mampu menahan diri terhadap godaan 

untuk membuka pesan yang berjudul “Aku Cinta Kamu”. 

Beberapa analis mengatakan bahwa keberhasilan virus komputer yang          

menghancurkan itu, di samping mengungkapkan keringkihan mesin di dunia                      

cyber, juga mengungkapkan betapa dalamnya kerinduan hati manusia. Jauh di      

dalam lubuk hati manusia, mereka mencari cinta. 

Bukan suatu kebetulan jika salah satu ayat terkenal dalam Alkitab, Yohanes 3:16, 

berbicara tentang cinta kasih. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia yang sudah 

memberontak dan berbalik dariNya, sehingga Ia mengirimkan Putera Tunggal-Nya 

dengan tawaran yang indah bahwa setiap orang yang percaya dan menerima-Nya, 

siapa saja, tidak akan binasa. Keselamatan memang datang dari orang Yahudi,   

tetapi keselamatan berlaku bagi semua manusia.

Menerima cinta Allah di dalam Kristus dapat mengubah hidup kita melalui 

berbagai cara yang luar biasa. Keselamatan, hidup kekal, pengharapan, kedamaian, 

dan gairah hidup semuanya timbul dari cinta Yesus Kristus.



Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang 

anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel yang berarti: Allah 

menyertai kita.

Matius 1:23

ORANG YANG MENGENAL NAMAMU PERCAYA KEPADAMU, SEBAB TIDAK 
KAU TINGGALKAN ORANG YANG MENCARI ENGKAU, YA TUHAN.

(Mazmur 9:10)

Sabtu, 14 Desember 2019

WE’LL NEVER WALK ALONE

Ada banyak hal dalam kehidupan yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan 

mental, termasuk rasa kesepian. Menurut Donovan, kesepian bisa menjadi faktor 

timbulnya depresi. Buktinya adalah sebuah studi pada tahun 2006 yang melihat 

hasil dari dua studi berbasis populasi lainnya, mempelajari orang-orang usia muda 

dan dewasa. Kedua studi tersebut menemukan bahwa kesepian tingkat tinggi 

berhubungan dengan gejala depresi.

Rasa kesepian bisa menyergap siapa saja. Kita dapat merasa kesepian di tengah 

kerumunan orang. Kita kesepian karena kita merasa tidak terhubung dengan orang 

lain. 

Imanuel berarti penyertaan Allah yang sempurna, baik secara jasmani maupun 

rohani ditengah-tengah umatNya. Allah yang dahulu sudah menyertai bangsa Israel, 

sedang memberikan penyertaanNya pada kita, dan akan senantiasa menyertai 

selama-lamanya. Terhubung dengan Imanuel akan membuat kita tidak pernah 

merasa kesepian sekalipun kita sedang sendirian.

Dalam kesepian dan kesendirian Daud, ia menjalin keintiman dengan Tuhan 

sebab Tuhan selalu ada sebab Dia adalah Sahabat Sejati yang dapat dipercaya, 

bahkan di dalam hidup yang terabaikan. Dalam kesepian Daud memilih untuk 

mendekat kepada Tuhan sebab “hanya dekat Allah saja aku tenang, dari padaNyalah 

keselamatanku” (Mazmur 62:2).

Ingat! Kita tidak pernah sendiri, we’ll never walk alone. God is with us!



Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada 

seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Yohanes 14:6

TUHAN YESUS DAPAT MEMBAWA SETIAP ORANG BERDOSA KEPADA 
ALLAH YANG KUDUS MELALUI PENGORBANANNYA.

Minggu, 15 Desember 2019

SATU-SATUNYA CARA UNTUK SELAMAT

Natal adalah anugerah Allah yang terbesar untuk manusia, karena Allah yang 

adalah Raja di atas segala raja yang rela turun ke dalam dunia melalui pribadi          

Yesus Kristus yang miskin dan hina. Ia rela menjelma menjadi mausia karena Allah 

mengetahui masa depan manusia yang berdosa, yaitu kebinasaan. 

Tuhan tahu bahwa apapun usaha manusia, seberapapun perbuatan baiknya, 

tidak akan mungkin membuatnya lepas dari murka Allah dan kembali bersekutu 

dengan Allah. Ia begitu mengasihi manusia dan ingin kita dapat bersekutu kembali 

denganNya. 

Oleh karena itu, Allah rela datang ke dalam dunia, dalam pribadi Yesus Kristus, 

untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada jalan lain kecuali mengirim 

seseorang yang suci tanpa dosa untuk hidup sebagai manusia yang terbatas dan 

menjadi pengganti manusia untuk menerima penghukuman atas dosa. Hanya Yesus 

Kristus yang sanggup memberikan jaminan bahwa kedatanganNya ke dunia akan 

membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia (Yoh. 14:6; Kis. 4:12). 

Kita yang telah menerima dan mendapatkan kasih dan anugerah keselamatan-

Nya itu, mari kita beritakan Kabar Baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar 

kita yang belum mendapatkan anugerah keselamatan dariNya. 

Natal dapat menjadi kesempatan yang sangat tepat untuk membicarakan      

tentang kasih Tuhan dan Kabar Baik tentang Yesus Kristus. 



Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal 

dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

Roma 6:23

BARANGSIAPA MEMILIKI ANAK, IA MEMILIKI HIDUP; BARANGSIAPA 
TIDAK MEMILIKI ANAK, IA TIDAK MEMILIKI HIDUP.

(1 Yohanes 5:12)

Senin, 16 Desember 2019

DIA DATANG UNTUK MENYELAMATKAN 

Kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk memberitakan Kabar Baik tentang 

keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada manusia. Kabar Baik ini 

disampaikan kepada seluruh umat manusia yang sedang menuju kebinasaan kekal. 

Natal adalah sirine darurat yang mengingatkan manusia untuk mendengar   

bahwa ada harapan bagi mereka; harapan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. 

Dia datang untuk membawa manusia keluar dari kebinasaan kekal. 

Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang (Lukas 

19:10). Ketika Kristus datang ke Yerikho, Dia berjumpa dengan salah seorang yang 

paling dibenci masyarakat pada waktu itu, yaitu seorang pemungut cukai yang   

bernama Zakheus. Saat Yesus pergi ke rumahnya, orang-orang mengeluh karena 

Dia menjadi tamu di rumah seorang pendosa. Pertemuan dengan Yesus mengubah 

kehidupan Zakheus. Dia mengakui dosa-dosanya, yaitu penipuan yang dia lakukan, 

tuduhan-tuduhan palsunya, dan kecurangannya. Oleh sebab itu, dia mengemba-

likan kepada orang-orang yang sudah dicuranginya sebanyak empat kali lipat, lebih 

banyak daripada yang dia ambil.

Menanggapi perubahan luar biasa dalam diri Zakheus ini, Yesus berkata 

“Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” Tanpa                      

Allah, kita adalah para pendosa yang terhilang, tetapi Yesus Kristus datang untuk                

menyelamatkan dan memulihkan relasi kita dengan Allah.



Bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan 

bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.

Matius 4:16

KEBAHAGIAAN ADALAH MENGENAL YESUS KRISTUS 
DAN HIDUP DALAM CARA YANG MENYENANGKAN DIA.

Selasa, 17 Desemmber 2019

PENGHARAPAN DI DALAM KRISTUS

Jane mengalami depresi karena konflik dalam pernikahannya dan berpikir       

untuk bunuh diri. Tetapi selama mengikuti latihan terapi, ia percaya dan menerima 

Kristus. Dia mulai menerima dukungan dari anggota Tubuh Kristus. Banyak masalah 

yang sekarang dapat ia hadapi, karena Kristus ada di dalam hatinya.

Ia bersaksi: “Saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat setelah 

masuk rumah sakit dua kali karena depresi dan rasa cemas. Dulu, saya menolak 

mengintrospeksi hati saya dan mengakui bahwa saya hanya mementingkan diri 

sendiri. Saya membuat permintaan-permintaan yang tidak mungkin dapat dipenuhi 

oleh orang yang saya kasihi, untuk kebahagiaan saya tersendiri. Padahal, seseorang 

hanya dapat mengasihi dengan sifat-sifat Kristus kalau ia telah percaya dan terima 

Kristus, bisa menerima dirinya apa adanya, dan orang lain sebagaimana mereka 

adanya.”

Kelahiran Tuhan Yesus memberikan pengharapan baru bagi manusia yang      

hidup dalam perbudakan, dicengkeram dosa dan kematian, untuk mendapat-

kan hidup yang lebih baik (Yohanes 10:10). Diterjemahkan dari Alkitab versi The                     

Message, dikatakan “Aku datang supaya mereka memiliki hidup yang nyata dan 

kekal, hidup yang lebih dan lebih lagi daripada yang pernah mereka impikan.” 

Suatu kehidupan yang kaya dan berkelimpahan, dan Yesus Kristus berkata     

bahwa Dialah yang memberikan kehidupan semacam ini, yaitu kehidupan perseku-

tuan dengan Allah yang tidak pernah berakhir.



… kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati 

sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.

Lukas 2:26

SUKACITAKU ADALAH 
BISA MEMANDANG KRISTUS.

Rabu, 18 Desember 2019

PERJUMPAAN DENGAN YESUS

Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang selalu menantikan janji 

Allah akan hadirnya Mesias. Dia merindukan pemulihan atas umatNya, yang juga          

merupakan pengharapan bagi semua bangsa. Karena kerinduan Simeon, Roh          

Kudus menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat janji Allah melalui 

kehadiran Sang Mesias. 

Pada suatu ketika, saat Simeon datang ke Bait Allah, ia melihat bayi Yesus. Dia 

bisa menyaksikan langsung bagaimana janji Allah yang besar, yang dinyatakan      

kepada semua bangsa, saat itu telah dinyatakan dalam hidupnya. 

Suatu sukacita yang tidak terkatakan ketika bisa mengalami keselamatan yang 

Allah sediakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Kristus yang adalah pengharapan 

atas segala sesuatu telah dinyatakan di tengah dunia (Kolose 1:27). Tetapi ternyata, 

tidak semua mata bisa memandang Dia. Namun sebuah kasih karunia yang sangat 

besar jika kita yang percaya, diberikan anugerah sehingga kita bisa memandang 

Yesus Kristus di dalam iman kita. 

Biarlah sama seperti Simeon, kita bersukacita ketika diberikan anugerah           

untuk bisa memandang dan mengalami Yesus. Tidak ada sukacita yang lebih besar 

dibandingkan dengan perjumpaan pribadi kita dengan Kristus Yesus.

Apakah kita sedang dalam masa-masa sulit yang membutuhkan Kabar Baik dari 

Tuhan seperti halnya Simeon? Yesus Kristus adalah Kabar Baik dan Pengharapan 

yang sejati.



Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku 

Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun 

lamanya bersama suaminya, 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 2:36-37

TUHAN MENGHARGAI ORANG-ORANG YANG TETAP SETIA BERHARAP KEPADANYA.

Kamis, 19 Desember 2019

KESETIAAN HANA

Hana adalah seorang nabiah perempuan yang dengan tekun berharap akan 

kedatangan Sang Mesias. Ia menjanda selama bertahun-tahun, tidak pernah             

menikah lagi, sebaliknya mengabdikan dirinya hanya kepada Tuhan, serta berpuasa 

dan berdoa siang dan malam di Bait Allah. 

Hana sudah berusia 84 tahun, tetapi tidak pernah berhenti berharap. Tahun- 

tahun yang berlalu tidak membunuh pengharapannya karena dia mengenal Allah 

yang berjanji. Pengharapannya tidak menjadi pudar karena waktu.

Kesetiaan seseorang dalam berharap kepada Allah tergantung pada cara dia 

mengenal dan berpikir tentang Allah. Jika kita berpikir bahwa Dia jauh dan terpisah 

dari kita, maka kita menjadi putus asa. Tetapi jika kita tahu bahwa Allah itu dekat, 

memimpin, dan mengarahkan hidup kita; maka kita akan yakin bahwa yang terbaik 

masih akan datang, dan berlalunya waktu tidak akan membunuh pengharapan kita 

kepadaNya.

Sebagai seorang janda, Hana tidak menyesali kehidupannya. Justru ia meman-

faatkankannya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Dari kesetiaannya 

melayani Tuhan, Hana diberikan kesempatan untuk melihat bayi Yesus Kristus, yang 

adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. 

Hana sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan akan kesempatan ini. 

Akhirnya, ia menyebarkan Kabar Baik bahwa Anak inilah yang nantinya akan mem-

bawa kelepasan bagi Yerusalem, Israel, dan bahkan seluruh dunia. 



Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umatNya dari dosa mereka.

Matius 1:21

SESUNGGUHNYA AKU INI ADALAH HAMBA TUHAN; 
JADILAH PADAKU MENURUT PERKATAANMU ITU. (Lukas 1:38)

Jumat, 20 Desember 2019

MENGGENAPI RENCANA TUHAN

Yusuf dan Maria masih bertunangan ketika tiba-tiba menerima kunjungan dari 

malaikat Gabriel yang membawa pesan Firman Tuhan, suatu penggenapan peng-

harapan yang dinanti-nantikan bangsa Israel, yaitu kelahiran Mesias (Matius 1:20; 

Lukas 1:26).

Dalam tradisi Yahudi pada saat itu, jika seorang perempuan kedapatan             

mengandung namun belum menikah atau bersuami, maka konsekuensinya ada-

lah hukuman mati dengan dilempar batu. Oleh karena itulah, Yusuf merencanakan 

membatalkan pernikahannya secara diam-diam. Namun, setelah kunjungan               

malaikat Tuhan, segala kekuatiran dan ketakutan mereka lenyap. 

Respon yang benar dari Yusuf dan Maria adalah prinsip dan teladan yang luar 

biasa bagi kita semua. Dalam situasi sulit dan ancaman maut, mereka meresponi 

panggilan dan rencana Tuhan dengan benar dan sukacita. Oleh karena mereka 

mengenal Tuhan dan paham bahwa mereka sedang menggenapi rencana Tuhan 

yang mulia bagi bangsa Israel, bahkan dunia, melalui kelahiran Yesus Kristus.

Jika saat ini kita dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang sulit, 

pengenalan kita akan Tuhan melalui FirmanNya akan membuat kita mengambil 

keputusan atau respon yang benar. 

Firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 menjanjikan: “Sebab Aku ini mengetahui 

rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah Firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 

memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”



Dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat yang tinggi, 

untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan 

maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.

Lukas 1:78-79

NEVER BE AFRAID TO TRUST AN UNKNOWN FUTURE 
TO A KNOWN GOD. (Corrie Ten Boom)

Sabtu, 21 Desember 2019

SURYA PAGI DARI TEMPAT YANG TINGGI

Tiga orang berhasil diselamatkan dari pulau tanpa nama setelah terdampar 

3 hari (5-7 April 2016). Mereka menulis kata ‘Help’ di pasir pantai dengan dahan       

pohon palem. Diberitakan ABC News, peristiwa ini mirip dengan film dibintangi 

aktor Tom Hank berjudul “Cast Away”. Dalam akun Facebook US Coast Guard        

disebutkan ketiga orang ini berjuang keras untuk bertahan hidup. 

Mendengar kabar hilangnya ketiga orang tersebut, tim penyelamat dari ber- 

bagai sumber bergabung dan melakukan pencarian di lokasi terakhir yang diketa-

hui. Hingga seorang awak Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang melakukan 

pencarian melihat orang-orang memegang pelampung penyelamat dan dengan 

tanda darurat bertuliskan ‘help’ di pasir pantai. Ketiga orang ini menghabiskan tiga 

hari yang menyiksa di pulau Fanadik yang tak dikenal di Samudera Pasifik. 

Kedatangan tim penyelamat merupakan kabar baik yang dinanti-nantikan         

ketiga orang yang terdampar di pulau terpencil tersebut. Demikian juga dengan 

Kabar Baik kedatangan Juruselamat, Yesus Kristus yang diberitakan Zakharia, di-

gambarkan seperti terbitnya surya pagi yang menyinari kegelapan. Suatu berita 

bahagia yang membawa pengharapan bukan hanya bagi bangsa Israel, namun bagi 

seluruh dunia yang terbelenggu dosa.

Apakah Yesus Kristus sudah menjadi Surya Pagi di tempat tinggi dalam                

kehidupan kita? Atau kita sudah memberitakan Kabar Baik ini?



Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, 

Juruselamatku.

Lukas 1:46-47

KESELAMATAN TIDAK ADA DI DALAM SIAPA PUN JUGA SELAIN DI DALAM DIA 
(YESUS KRISTUS), SEBAB DI BAWAH KOLONG LANGIT INI 

TIDAK ADA NAMA LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA MANUSIA 
YANG OLEHNYA KITA DAPAT DISELAMATKAN.

(Kisah Para Rasul 4:12)

Minggu, 22 Desember 2019

SUKACITA PENGHARAPAN NATAL

Sukacita seharusnya menjadi respon dari orang yang menerima rencana Allah 

dan terlibat di dalamnya. Sukacita ini terjadi saat Maria mengunjungi Elisabet. Bayi 

di dalam rahim Elisabet sampai melonjak ketika mendengar salam Maria. Lalu, ia 

mengucapkan berkat bagi Maria karena telah dipilih menjadi ibu dari Tuhan. 

Meskipun hal yang akan terjadi pada Maria kelihatan mustahil, tetapi 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. 

Maria memuliakan Allah karena karya Allah bagi dirinya. Ia yang rendah telah 

diperhatikan Allah sehingga segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Allah 

dipuji karena telah memberikan harapan umatNya terwujud melalui Putera yang 

akan dilahirkan Maria. 

Kita pun patut memuji Allah karena janji yang dulu hanya diperuntukkan bagi 

Israel, 2000 tahun lalu ditujukan juga bagi kita, sehingga kita mendapat bagian di 

dalam Kristus. Oleh sebab itu, hari Natal sepatutnya menjadi saat untuk bersyukur 

karena Allah mengingat kesengsaraan umat manusia yang dibelenggu dosa. Dia 

mengirim Putera Tunggal-Nya untuk menyatakan kemuliaan dan kuat kuasaNya 

atas dunia, dosa dan juga atas maut.



Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti FirmanKu dan BapaKu akan 

mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama 

dengan dia.” 

Yohanes 14:23

BAGI DIA YANG TELAH MEMBERI SEGALANYA, 
LAYAK KITA BERIKAN PENYEMBAHAN TERTINGGI.

Senin, 23 Desember 2019

CERITA ROMANTIKA YANG MENARIK

Suatu hari, dua orang sahabat yang belum percaya kepada Kristus melakukan 

perjalanan menggunakan kereta api, lalu berdiskusi tentang kehidupan Kristus. 

Salah satu dari mereka berkata, “saya pikir kehidupan Kristus dapat ditulis sebagai 

sebuah cerita romantika yang menarik.”

Sahabatnya menjawab, ”kamulah orang yang tepat untuk menulis romantika 

tersebut. Tulis berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya tentang kehidupan dan 

karakterNya, tetapi kamu harus singkirkan ketuhananNya dan lukiskan Dia apa 

adanya, yaitu seorang manusia di tengah-tengah manusia.”

Saran tersebut dituruti dan cerita romantika itu mulai ditulis. Orang yang       

mengusulkan penulisan romantika itu adalah Kolonel Ingersoll, sedangkan yang 

menulis adalah Jenderal Lew Wallace, dan buku yang ia tulis berjudul Ben Hur. 

Saat penulisan buku tersebut sedang berlangsung, Jenderal Wallace                     

menyadari bahwa dia sedang meneliti Manusia yang tidak dapat dijelaskan. Sema-

kin dalam ia mempelajari hidup dan karakterNya, ia semakin yakin bahwa Kristus 

lebih dari manusia biasa. Akhirnya, seperti halnya kepala pasukan yang berada di 

bawah salib Kristus, Jenderal Wallace pun berteriak ”sungguh, Ia ini adalah Anak 

Allah!”

Mari gunakan kesempatan hari Natal ini untuk bertekad melakukan kehendak- 

Nya dan melakukan hal yang berkenan kepadaNya, untuk memberitakan bahwa 

pengharapan besar telah tiba melalui Yesus Kristus; agar banyak orang menerima 

keselamatan, diubahkan hidupnya, dan masuk dalam Kerajaan Allah.



Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

Lukas 2:11

NAMANYA DISEBUTKAN ORANG: PENASIHAT AJAIB, ALLAH YANG PERKASA, 
BAPA YANG KEKAL, RAJA DAMAI. (Yesaya 9:5)

Selasa, 24 Desember 2019

LAHIRNYA SANG JURUSELAMAT

Setelah Kaisar Konstantin menjadi pengikut Kristus pada tahun 332 M,          

kekristenan menjadi agama resmi Kerajaan Roma, sehingga mulai 336 M, tanggal 

25 Desember diambil sebagai tanggal perayaan kelahiran Yesus Kristus. 

Walaupun masih pro dan kontra, tanggal tersebut dijadikan tanggal perayaan 

Natal di seluruh dunia untuk merayakan kedatangan dan lahirnya Sang Juruselamat. 

Kita memiliki kesempatan luar biasa menjadi saksi Kristus dan untuk memberitakan 

Injil. Tanggalnya tidak terlalu penting, yang terpenting adalah kesempatan untuk 

pemberitaan Injil.

Saat Paulus di Athena, ia menggunakan prinsip yang sama. Paulus berkata, 

“Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, 

aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak             

dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan ke-

pada kamu” (Kis.17:23). Paulus menggunakan kata “theos” yang adalah kata untuk 

“dewa” dalam bahasa Yunani, kata untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah “theos” 

yang benar. Paulus sedang membawa bangsa Yunani untuk percaya kepada satu 

Allah, bukan ratusan dewa sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus.

Merayakan Natal pada 25 Desember berarti memaknainya sebagai tanggal 

perayaan agar dunia dapat mengenal kasih Allah. Bahwa Sang Juruselamat telah 

lahir ke dunia yang gelap dengan membawa kasih dan terang Allah. Yesus Kristus 

adalah anugerah terbaik dari Allah kepada kita.



Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang 

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

Yohanes 15:13

THE ONLY WAY YOU CAN SERVE GOD IS BY SERVING OTHER PEOPLE. 
(Rick Warren)

Rabu, 25 Desember 2019

MENOLONG TUHAN

Dalam perjalanannya ke Israel bersama teman-temannya, Artaban berhenti    

untuk merawat seorang musafir yang sedang sakit; sehingga, ia tertinggal. Untuk 

mengarungi padang gurun, Artaban menjual sebagian hartanya untuk membeli 

makanan dan menyewa unta.

Artaban melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Betlehem. Namun, ia ter-

lambat. Banyak serdadu di kota itu membunuh semua bayi laki-laki. Hadiah- hadiah 

yang sebenarnya hendak diberikan kepada Sang Raja, diserahkan pada komandan 

serdadu Herodes, untuk menyelamatkan bayi-bayi yang akan dibantai. 

33 tahun Artaban terus mencari, sampai akhirnya ia sampai ke Yerusalem pada 

hari pelaksanaan penyaliban. Dalam perjalanannya ke Kalvari, ia melihat seorang 

muda yang diseret sepanjang jalan menuju pasar budak. Tanpa pikir panjang,    

Artaban menebusnya dengan permata-permata terakhirnya. Ia tidak memiliki harta 

lagi sebagai hadiah untuk Sang Raja.

Ketika sampai di Kalvari, hancur hati Artaban karena menyadari bahwa diri- 

nya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Yesus Kristus. Namun Yesus me-

mandang Artaban dan berkata, “Jangan kecewa, Artaban. Kamu telah membantu 

Aku sepanjang hidupmu. Ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku 

haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian;       

ketika Aku di penjara, kamu menjenguk Aku.”

Marilah merayakan Natal dengan melakukan seperti yang dilakukan Artaban, 

menyingkapkan kehadiran Kristus melalui kasih kita. Selamat Natal!



Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek 

moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam 

kubur mereka.” Jawabnya: “Aku akan berbuat seperti katamu itu.” Kemudian 

kata Yakub: “Bersumpahlah kepadaku.

Kejadian 47:30-31

JANGANLAH KIRANYA KASIH DAN SETIA MENINGGALKAN ENGKAU! 
KALUNGKANLAH ITU PADA LEHERMU, TULISKANLAH ITU PADA 

LOH HATIMU… (Amsal 3:3)

Kamis, 26 Desember 2019

TUHAN SETIA TERHADAP ORANG YANG MENGASIHINYA 

Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan menjadi milik 

keturunannya. Janji itu ditunggu lama oleh bangsa Israel, dan selama 430 tahun 

mereka harus tinggal sebagai orang asing di tanah Mesir. Tuhan juga berjanji ke-

pada Yakub akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan kembali ke tanah 

Kanaan. Janji Tuhan yang belum terwujud tidak menjadikan iman Yakub menjadi 

lemah. Yakub percaya kepada janji Tuhan, baik kepada Abraham maupun kepada 

dirinya sendiri. Oleh karena itulah Yakub tidak ingin di kubur di tanah Mesir. Apa 

yang Tuhan janjikan itu akhirnya Tuhan tepati. 

Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun.            

Sebenarnya dalam agenda Tuhan, Ia hendak membawa mereka langsung ke tanah 

Kanaan, namun orang Israel memberontak. Pemberontakan bangsa Israel kepada 

Tuhan membuat mereka harus berkeliling di padang gurun selama 40 tahun; untuk 

Tuhan membinasakan orang-orang yang memberontak kepadaNya. Sehingga yang 

masuk ke tanah Kanaan adalah generasi baru yang tidak memberontak kepada   

Tuhan. Apakah Anda sedang menantikan penggenapan janji Tuhan? Mungkin jika 

melihat keadaan, janji itu sepertinya tidak mungkin terjadi. 

Tapi, ingatlah bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Bagaimana pun keadaan-

nya, janji Tuhan pasti terpenuhi. Ingat! Janganlah pernah memberontak kepada 

Tuhan.



Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, 

sebab Engkau besertaku; gadaMu dan tongkatMu, itulah yang menghibur 

aku.

Mazmur 23:4

PENGHARAPAN ADALAH MAMPU MELIHAT TERANG
MESKI DI TENGAH KEGELAPAN.

Jumat, 27 Desember 2019

LEMBAH KEKELAMAN: KEMATIAN

Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata ‘lembah kekelaman’ dituliskan 

sebagai valley of the shadow of death – lembah bayangan kematian. Di Israel,      

lembah bayangan kematian adalah sebuah tempat yang sungguh ada. Lembah ini 

berupa sebuah lembah yang sempit, dalam, gelap, dan curam. Seringkali, gembala 

harus membawa domba-dombanya melalui lembah ini untuk mencari makanan.

Berjalan melalui lembah ini adalah sebuah perjalanan yang berbahaya. Jalanan-

nya sangat sempit, berbatu-batu keras, tidak memungkinkan untuk domba-domba 

berbalik arah, dan banyak kubangan lumpur yang dalam. Penjahat bersembunyi di 

lembah ini untuk merampok orang-orang yang lewat. 

Meski demikian, gembala-gembala domba tetap memilih untuk melewati    

lembah tersebut. Oleh karena mereka percaya, begitu melewati lembah tersebut, 

mereka akan menemukan sebuah padang rumput hijau sehingga domba-domba- 

nya bisa makan dan mereka pun bisa beristirahat.

Dalam hidup, kadang kala Tuhan ‘memaksa’ kita untuk melewati lembah      

kekelaman. Pada saat kita melalui lembah itu, tentunya kita akan protes, merasa 

tidak suka, dipaksa keluar dari zona nyaman, mungkin kita akan berpikir bahwa 

Tuhan meninggalkan dan tidak lagi menyayangi kita. Tapi jangan pernah menyerah! 

Jangan sampai pengharapanmu sirna! Tuhan sudah menyediakan padang rumput 

untukmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah mem-

biarkanmu jatuh sampai tergeletak. PembelaanNya selalu ada untukmu.



Ada seorang anak yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Namun, 

saat remaja, perekonomian keluarganya goyah, sampai ia terancam untuk putus             

sekolah. Ia merasa putus asa, berpikir masa depannya hancur. Tapi kemudian,        

Tuhan mengubah keadaannya. Kini, ia telah menjadi seorang pemuda yang berhasil 

dan sukses. Semua itu dimulai ketika ia mencari Tuhan dan menaruh harapannya 

pada Kristus. 

Setiap kita pasti memiliki masalah, yang bisa merintangi untuk memperoleh 

atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Tapi, orang yang menggantungkan iman-

nya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu putus asa. Di tengah masalah, ada 

pengharapan. 

Pengharapan menguatkan kita untuk menghadapi masalah dengan tetap      

mengandalkan campur tangan Tuhan. Ketika kita berserah dan percaya kepada    

Tuhan, masalah itu tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk 

terwujudnya pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi- 

kan masalah di luar kemampuan kita. Tuhan baik bagi orang yang berharap ke-

padaNya. Pada akhirnya, masalah yang sekarang kita hadapi tidak ada artinya jika 

dibandingkan dengan pengharapan yang akan terwujud pada saat kita menang 

atas masalah yang kita hadapi. 

Apapun masalah yang sedang Anda alami, jangan putus asa. Teruslah berjalan 

bersama Tuhan, Ia akan memampukan kita menghadapi apapun dan menjadikan 

semua hambatan menjadi suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan kita.

Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadaNya, bagi jiwa yang 

mencari Dia.

Ratapan 3:25

FAITH MAKES ALL THINGS POSSIBLE. LOVE MAKES ALL THINGS EASY. 
HOPE MAKES ALL THINGS WORK.

Sabtu, 28 Desember 2019

WAKTU TERBAIK



Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 

pada TUHAN!

Yeremia 17:7

DIA TAK PERNAH GAGAL DAN TAK PERNAH LALAI. PENGHARAPAN DI DALAM 
DIA ADALAH PENGHARAPAN YANG TERJAMIN.

Minggu, 29 Desember 2019

SAAT KENYATAAN TAK SESUAI HARAPAN

Pengharapan adalah bagian yang penting dalam kehidupan. Pengharapan       

itulah yang mengendalikan dan memotivasi kita. Pengharapan memberikan kita 

kekuatan untuk tetap bertahan ketika melewati masa-masa yang sulit. Tanpa     

pengharapan, kita bisa menjadi lemah dalam menjalani kehidupan. 

Setiap kita memulai hari, pasti kita memiliki harapan agar sepanjang hari itu 

semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, baik itu sekolah, kuliah, pekerjaan, 

hubungan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Kita pasti berharap 

bahwa semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu, bagaimana 

kalau kenyataanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana respon 

hati kita ketika mengetahui bahwa yang seharusnya terjadi malah tidak terjadi?      

Bisakah kita tetap berharap atau kita akan kecewa?

Kepada siapa kita menaruh harapan itulah yang akan menjadi perbedaan ketika 

kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.  

Ayat renungan hari ini mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh 

harapan kita hanya kepadaNya. Percayalah kalau kita menaruh pengharapan pada 

Tuhan Yesus, Ia tidak pernah mengecewakan.

Jadi hari ini, pada siapa kita menaruh harapan-harapan kita? Pada manusia, 

kepintaran kita, kekayaan kita, kemampuan kita? Atau hanya kepada Tuhan Yesus 

Kristus?



Senin, 30 Desember 2019

TERUS MEMANDANG KRISTUS

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan 

puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan 

mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sen-

di-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu 

dan terlepaslah belenggu mereka semua.

Kisah Para Rasul 16:25-26

GOD’S PURPOSE IS GREATER THAN OUR PROBLEMS, OUR PAIN 
AND EVEN OUR SIN. (Rick Warren)

Paulus dan Silas menderita di dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan 

punggung terluka karena pemberitaan Injil. Di penjara, mereka berdoa dan                   

menyanyikan puji-pujian. Sukacita orang percaya tidak ditentukan dan dipengaruhi 

oleh keadaan dan situasi yang sedang dialami. Penganiayaan tidak melenyapkan 

damai dan sukacita kita. Musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman 

seseorang percaya dan kasihnya kepada Allah.

Pada tahun 202 M, Kaisar Roma, Septimius Severeus, melarang bertobat dan 

menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu, di Afrika Utara, Vivia Perpetua, Felicitas 

dan beberapa petobat baru lainnya dipenjara dan dihukum mati dengan cara di-

masukkan ke dalam arena singa kelaparan di kota Kartago. Sebelum dihukum mati, 

hari-hari mereka di penjara bawah tanah diisi dengan pertemuan-pertemuan doa, 

Firman Tuhan dan beberapa penglihatan. Malam menjelang hukuman mati, para 

tahanan merayakan perjamuan kasih. Kemudian, sambil berjalan mendekati arena, 

Perpetua menyanyikan kidung Mazmur. Ia menghadapi binatang buas dalam Roh 

dan dalam kegembiraan. Ia bergabung dengan teman-temannya yang berlumuran 

darah karena dibantai singa-singa.

Setiap masalah yang kita hadapi seharusnya membawa kita semakin dekat   

dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah pada saat-saat kesukaran. Terus pandang 

Yesus Kristus, Raja segala Raja, dan naikkan puji-pujian bagiNya. 



Akulah terang dunia; barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan 

dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.

Yohanes 8:12

TANPA KRISTUS, KITA ADALAH MANUSIA BERDOSA YANG MATI 
DAN BERJALAN DALAM KEGELAPAN.

TERANG YANG SESUNGGUHNYA

Perang Dunia I menewaskan 30 juta jiwa, Perang Dunia II menelan 100 juta 

jiwa. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi, Osama Bin Laden membunuh ribuan 

orang, dan Stephen Paddock menembak mati 58 orang di Las Vegas. Tanpa Yesus,           

manusia hidup di dalam kegelapan.

Dosa mencengkeram hidup kita dan menjadikan hati kita bodoh dan gelap. 

Mata rohani kita tertutup oleh kegelapan, sehingga kita mudah tertipu dan menjadi 

bodoh. Semua hal yang kita lakukan adalah akibat dari perbudakan dosa. Maka dari 

itu, kuasa dosa sering dilambangkan sebagai kuasa kegelapan. Hanya terang saja 

yang dapat mengusir kegelapan.

Perlu ada terang yang dapat menembus hati sanubari kita dan membersihkan 

hati kita yang gelap ini. Satu-satunya terang yang dapat membersihkan adalah   

Kristus, Sang Terang itu sendiri.

Natal menjadi sebuah perayaan yang sangat berarti karena Kristus, Sang 

Terang itu sendiri, datang ke dalam dunia yang gelap. Sang Terang itu sendiri, yang 

mengambil rupa seorang manusia, masuk ke tengah dunia untuk menerangi dunia 

yang tidak berpengharapan. 

Di penghujung tahun 2019 ini, marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. 

Apakah selama tahun ini kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus atau masih 

terbelenggu dengan dosa, kebiasaan buruk, pengharapan palsu, dan lainnya?

Selasa, 31 Desember 2019
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