
S E R I  P E N G H A R A P A N  H I D U P



Saya takkan pernah lupa suatu hari 
Natal yang bersalju di Inggris. 
Tumpukan salju yang sangat tebal 

membuat loper tidak bisa mengantar koran. 
Karena sudah terbiasa membaca koran, 
ayah saya tidak mau melewatkan Natal 
tanpa membaca surat kabar hari itu. Ia pun 
berganti baju lalu mengendarai mobil jip 
besarnya untuk mencari toko atau SPBU 
yang buka. Waktu itu masih pukul 8 pagi.

Satu jam kemudian, ia belum kembali. Di 
rumah, kami semua berkumpul mengelilingi 
pohon Natal dan sudah siap membuka 
hadiah-hadiah di bawahnya. Namun, sampai 
pukul 10, ayah saya belum pulang juga. 
Kami mulai khawatir. Pukul 11 siang, kami 
panik dan merasa perlu menelepon polisi 
untuk melaporkan ayah saya sebagai orang 
hilang.

Tiba-tiba, sekitar pukul 12 siang, ayah 
saya datang dan memarkir mobil di depan 
rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia 
turun sambil menenteng sejilid koran. Kami 

Hadiah Natal  
apa yang paling  

Anda harapkan?
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semua menatapnya. Beli koran saja butuh 
empat jam? Kami sangat kesal sampai ia 
menceritakan apa yang telah terjadi.

Ternyata, ketika ayah saya tiba di sebuah 
SPBU, ia menemukan satu keluarga yang 
terjebak di sana semalaman. Melihat jip 
besar milik ayah bagaikan mukjizat bagi 
mereka. Sang pria memohon kepada ayah 
saya untuk mengantarkan mereka pulang. 
Ketika keluarga tersebut sudah tiba di rumah 
mereka dengan selamat, pria itu berterima 
kasih kepada ayah saya berulang-ulang: 
“Bapak sudah menyelamatkan Natal kami—
bahkan menyelamatkan hidup kami!”

Dalam perjalanan pulang, ayah 
saya menemukan lebih banyak orang 
yang terjebak salju. Jadi, ia menderek 
banyak mobil ke tempat yang aman dan 
mengantarkan keluarga-keluarga yang 
kedinginan pulang ke rumah mereka yang 
hangat. Ketika akhirnya tiba di rumah, 
ayah saya begitu gembira bercerita tentang 
kebahagiaan yang tampak di wajah orang-
orang yang ditolongnya.

Anda mungkin berpikir bahwa 
saya akan berceramah tentang “lebih 
berbahagia memberi daripada menerima”. 
Namun, justru saya ingin mengatakan, 
kali ini, alangkah jauh lebih berbahagia 
untuk menerima! Lagi pula, kita hanya 
bisa menjadi pemberi yang murah hati 
dan penuh dengan kasih Natal jika kita 
benar-benar memiliki sesuatu yang dapat 
diberikan. Pada hari Natal bertahun-tahun 
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lalu itu, ayah saya memiliki sesuatu yang 
dapat diberikannya, yaitu pertolongan. 
Namun, orang-orang yang terjebak salju itu 
tidak mempunyai apa pun; mereka hanya 
dapat menerima kebaikan hati dan bantuan 
ayah saya dengan penuh terima kasih. 
Terkadang kita mungkin persis seperti 
mereka: berada dalam keadaan putus asa 
dan berharap ada seseorang yang datang 
untuk menolong kita.

Entah kita sedang penuh dengan sukacita 
Natal atau masih bergumul untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, Allah ingin setiap 
dari kita berfokus pada apa yang bisa 
kita terima pada Natal kali ini! Jujur saja, 
sebenarnya tidak ada yang bisa kita berikan 
kepada Allah! Dia Allah yang memiliki 
segalanya. Namun, Dia mau kita menerima  
satu hadiah yang diberikan-Nya: Yesus 
Kristus.

Bayangkan jika ayah saya mendekati 
orang-orang yang sedang kedinginan 
itu, lalu memberikan beberapa jilid buku 
baru atau sabun mandi kepada mereka, 
mengucapkan “Selamat Natal”, dan pergi 
begitu saja. Tidak masuk akal, bukan? 
Barang-barang itu memang hadiah yang 
baik, tetapi tidak tepat bagi orang-orang 
yang benar-benar membutuhkan dan 
menginginkan pertolongan. Demikian 
pula, di dalam Yesus Kristus, Allah telah 
memberikan kepada kita hadiah yang kita 
butuhkan—dan juga kita inginkan . . .



Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan 

dan usul Anda di sini.

Jika Anda ingin menerima  
Seri Pengharapan Hidup terbaru secara rutin 

atau ingin membagikan materi ini  
kepada orang lain, silakan:

KOMENTAR

BACA ARTIKEL LAIN

Daftar di sini

https://santapanrohani.org/donate/indonesia/
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Menerima  
hadiah Natal  

yang benar-benar 
kita inginkan

Hadiah yang terbaik hanya 
menyenangkan jika itu adalah 
sesuatu yang kita butuhkan atau 

inginkan. Alangkah menyedihkannya jika 
seseorang harus pura-pura senang ketika ia 
menerima sebuah hadiah yang sebenarnya 
tidak ia butuhkan.

Saya ingat sewaktu teman saya 
James mendapatkan hadiah yang cukup 
memalukan semasa remaja. Tadinya ia 
berharap mendapat hadiah sweter hitam 
yang sedang trendi saat itu. Namun, yang ia 
dapatkan justru sweter ketat yang disulam 
neneknya, dengan corak feminin dan (yang 
paling mengerikan) gambar hewan di bagian 
depannya! Jika teman-teman James tahu 
bahwa ia mempunyai sweter itu, mereka 
pasti akan mengejeknya habis-habisan. 
James yang malang terpaksa memakainya 
karena merasa tidak enak kepada sang 
nenek yang sudah membuatkannya. Hadiah 
yang diberikan dengan niat baik itu justru 
membawa rasa malu luar biasa bagi James.
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Mungkinkah sebagian dari kita berpikir 
demikian juga tentang Sang Bayi yang 
terbaring dalam palungan di Betlehem? 
Mungkin kita berpikir bahwa itu memang 
cerita atau tradisi yang baik ketika kita 
masih kecil, tetapi kini rasanya sudah 
kuno dan tidak cocok dengan pemikiran 
kita. Mungkin juga kelahiran Yesus hanya 
kita anggap sebagai kisah dari negeri 
antah-berantah yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan kita. Bagi sebagian dari 
kita, mengakui Yesus mungkin sama 
memalukannya seperti James yang terpaksa 
memakai sweter buatan neneknya!

Bagi James, masalahnya adalah sang 
nenek tidak mengerti apa yang dibutuhkan 
dan diinginkannya sebagai seorang remaja. 
Hadiah yang tak sesuai dengan kebutuhan 
penerimanya tentu tidak bermanfaat sama 
sekali. Kita pun bisa menganggap Yesus 
seperti itu. Kita bertanya, apa sangkut paut 
Dia dengan hidup kita di masa kini? Namun, 
Allah selalu tahu apa yang dibutuhkan 
manusia. Dia memberikan Yesus lebih dari 
2.000 tahun lalu untuk orang-orang pada 
masa itu dan juga untuk orang-orang pada 
masa kini. Akan tetapi, untuk memahami 
mengapa Yesus adalah hadiah yang terbaik 
dan paling tepat untuk setiap dari kita, kita 
harus memahami apa yang sesungguhnya 
kita butuhkan.
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Apa yang  
sesungguhnya kita 
butuhkan?

Entah kita memikirkan hal-hal 
tentang Allah dalam hidup kita atau 
tidak, sadar atau tidak, kita semua 

menyingkirkan-Nya dari hidup kita. Dialah 
pencipta segala sesuatu, tetapi apakah kita 
berterima kasih kepada-Nya atas semua 
itu? Dia menciptakan setiap orang yang 
kita temui, tetapi apakah kita menghargai 
mereka? Kita tidak mengasihi Allah, bahkan 
tidak mengindahkan-Nya. Kita memilih 
untuk hidup bagi diri kita sendiri. Allah 
tidak pernah kita libatkan—bahkan dalam 
perbuatan baik yang kita lakukan.

Namun, ada konsekuensi dari pilihan 
kita, karena yang kita jauhi adalah Pencipta 
kita! Kita melihat sendiri bagaimana dunia 
ini begitu kacau, penuh dengan teror, 
kemiskinan, dan perang di mana-mana. 
Karena merasa tidak aman, kita memasang 
kata sandi pada akun kita, mengunci 
pintu rumah pada malam hari, dan 
mengkhawatirkan apa yang dilakukan anak-
anak kita dalam pergaulan mereka. Kita 
sering melakukan dan mengatakan hal-hal 
yang tidak patut, sehingga kita menyakiti 
diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. 
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Namun, pada akhirnya, kita telah merusak 
dunia milik Allah dan menyakiti manusia 
ciptaan-Nya. Yang sesungguhnya kita 
butuhkan adalah permulaan baru.

Bayangkan hubungan Anda dengan 
Allah ibarat hubungan pertemanan. Teman 
Anda mengajak Anda makan siang, tetapi 
Anda baru tiba pukul 5 sore. Ia menelepon 
Anda untuk mengobrol, tetapi Anda 
menutup telepon karena ingin menonton 
TV. Ia mengadakan pesta dan meminta 
Anda membawa makanan, tetapi Anda 
terlambat datang dan tidak membawa apa-
apa; Anda bahkan membawa orang-orang 
tak dikenal yang kemudian mengacaukan 
pesta. Ia menceritakan rahasianya kepada 
Anda, tetapi Anda malah membeberkannya 
ke mana-mana.

Lalu apa yang terjadi? Tentu saja, 
hubungan pertemanan itu rusak. Bukan saja 
melakukan hal-hal yang buruk, Anda juga 
merusak kepercayaannya dan hubungan 
Anda berdua. Begitu jugalah hubungan kita 
dengan Allah. Meskipun sudah meminta 
ampun dan berjanji memperbaiki diri, kita 
tetap tidak bisa memperbaiki hubungan 
yang sudah rusak. Allah berhak menentukan 
apa yang patut kita terima karena sikap kita. 
Lewat Alkitab, Dia berkata bahwa kita layak 
mati dan menerima penghukuman-Nya—
dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk 
mengubahnya. Jadi, yang sesungguhnya kita 
butuhkan bukan saja permulaan baru, tetapi 
juga penyelamatan. Di sinilah Yesus hadir.
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Sering kali Yesus dikenal sebagai 
“orang baik,” guru yang hebat, atau 
mungkin tokoh revolusioner—dan 

tentu saja, bayi dalam palungan yang lahir 
lebih dari 2.000 tahun lalu. Namun, jika 
hanya sampai di situ, Yesus hadir bak sweter 
sulaman nenek yang tidak dibutuhkan.

Akan tetapi, Alkitab menyatakan bahwa 
Yesus adalah Anak Allah yang lahir di dunia 
demi satu alasan yang sangat spesifik: untuk 
mati. Yesus pun bertumbuh besar menjadi 
pribadi yang kemudian menderita hukuman 
di atas kayu salib. Kematian-Nya bukanlah 
sebuah kecelakaan atau akibat dari 
pengajaran-Nya yang radikal. Kematian-
Nya sudah menjadi rencana Allah sedari 
awal. Yesus rela datang untuk menanggung 
penghukuman yang seharusnya kita terima 
dari Allah. Yesus mati menggantikan kita 
supaya kita tidak perlu menghadapi murka 
Allah atas penolakan kita terhadap-Nya.

Namun, kisah Yesus tidak berakhir 
dengan kematian-Nya. Tiga hari kemudian 
Dia bangkit dari kubur. Dia hidup kembali, 
membayar hukuman dosa dan kegagalan kita, 
serta memberikan kepada kita hidup baru 

Mengapa Yesus   
memang hadiah yang  
kita butuhkan
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yang kekal bersama 
Allah. Ketika kita 
percaya kepada-Nya, 
Dia menjadikan kita 
anggota keluarga-
Nya. Alkitab bahkan 
mengatakan bahwa 
kita dapat menyebut 
Allah sebagai Bapa! 
Dia akan menerima 
kita sebagai anak-
anak-Nya. Jadi, 
Yesus tidak saja 
memperbaiki 
hubungan kita 
dengan Allah, tetapi 
juga membuat 
hubungan itu tidak dapat diputuskan—
layaknya ikatan genetik antara orangtua 
dan anak kandung mereka. Ini bagaikan 
Yesus memperbarui kita dengan DNA Allah 
sendiri! Dia mengampuni kesalahan dan dosa 
kita, apa pun bentuknya. Kita akan selalu 
menjadi milik-Nya, dan Dia berjanji selalu 
menyertai kita. Setelah meninggal dunia, kita 
memiliki tempat yang telah dijanjikan Allah 
di surga, kediaman-Nya, untuk selamanya.

Tadinya kita tak berdaya dan 
tak berpengharapan. Namun, Yesus 
memberikan penyelamatan yang kita 
butuhkan—bahkan lebih dari itu. Dia 
juga memberikan kehidupan, permulaan, 
keluarga, kediaman, masa depan, dan 
identitas yang baru. Itulah hadiah yang 
Allah ingin kita terima pada Natal kali ini.

“[ALLAH] SUDAH 
MENENTUKAN 

TERLEBIH 
DAHULU BAHWA 
MELALUI YESUS 

KRISTUS, IA AKAN 
MENGANGKAT 
KITA MENJADI 

ANAK-ANAK-NYA 
SENDIRI. DAN 

MEMANG ITULAH 
YANG INGIN 

DILAKUKAN-NYA.” 
Efesus 1:5, Alkitab Bahasa 

Indonesia Sehari-hari
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Hadiah yang tidak  
pernah usang

Hadiah Natal apa yang paling Anda 
harapkan saat ini? Ponsel pintar 
atau gawai terkini? Buku atau album 

musik terbaru? Ketika membandingkan 
Yesus dengan daftar keinginan Anda, 
mungkin Anda merasa Dia kurang menarik 
dan membosankan.

Namun, Yesus bukanlah barang atau 
gawai. Pikirkan apa yang benar-benar Anda 
inginkan, bukan hanya untuk Natal kali ini, 
tetapi juga untuk hidup Anda. Tidakkah 
Anda menginginkan kepastian bahwa 
ada pribadi yang selalu memperhatikan 
Anda, tempat yang menerima Anda 
selamanya, masa depan yang bermakna, 
dan jalan keluar untuk semua kesalahan 
atau penyesalan Anda? Yesus menawarkan 
semua itu, bahkan diri-Nya sendiri.

Dia mau kita mengenal-Nya secara 
pribadi. Seperti setiap hubungan yang 
serius, ini tidak bersifat sementara atau 
sesekali. Bagi orang percaya, mengenal 
Yesus adalah bagian kehidupan sehari-
hari. Itu juga berarti bahwa kita tidak perlu 
menjalani segala sesuatu dengan kekuatan 
kita sendiri, karena kita dapat meminta 
nasihat dan pimpinan-Nya.  
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Apabila kita menyimpang atau berbuat 
salah, kita tahu Dia akan mengampuni kita 
ketika kita meminta ampun dan berbalik 
kepada-Nya—itulah alasan Dia mati di kayu 
salib! Dia telah mati demi menebus segala 
kesalahan dan dosa yang telah, sedang, 
dan akan kita lakukan. Oleh karena itu 
kita dapat hidup bagi-Nya dengan penuh 
kepastian, karena kita tahu tidak ada yang 
dapat mengubah sikap-Nya atas kita, atau 
mengubah kenyataan bahwa Dia menerima 
kita sebagai anggota keluarga-Nya untuk 
selamanya.

Jadi, hadiah terbaik apa yang Anda 
harapkan pada Natal kali ini? Jika Anda 
ingin mengetahui lebih jauh tentang 

Yesus dan apa yang telah 
Dia lakukan untuk Anda, 
bacalah buklet Kisah 
tentang Pengharapan. 
Pindai QR Code di samping 
ini untuk membacanya 

secara online, atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya.

Kami juga mendorong Anda berbicara 
dengan teman Kristen Anda atau 
menghubungi gereja terdekat yang dapat 
membantu Anda untuk lebih jauh mengenal 
Yesus dan perubahan yang diberikan-Nya.
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