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HOPE
PEACE
JOY
LOVE

Advent Natal tahun ini mendorong kita untuk 
mengatasi ketakutan (beyond fear) dengan 
merengkuh (embrace) kabar gembira janji 
penyertaan Al lah di  dalam Kristus yang 
mendatangkan pengharapan, damai sejahtera, 
sukacita dan kasih.

Janji penyertaan Kristus sebagai Imanuel 
melampaui segala ketakutan yang dapat kita 
alami karena dinamika kehidupan. Tidak ada 
alasan bagi kita untuk memberikan celah 
terhadap ketakutan mengintimidasi dan 
melumpuhkan kita di tengah komitmen Allah 
untuk selalu hadir di setiap musim kehidupan 
yang kita lewati. Kiranya gema janji Allah yang 
berkata, “Janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan 
menolong engkau; Aku akan memegang engkau 
dengan tangan kanan-Ku yang membawa 
kemenangan.” (Yes. 41:10) menguatkan langkah 
kita menyusuri kehidupan ini. Sebab janji 
penyertaan-Nya mendatangkan pengharapan 
yang teguh, damai sejahtera yang sejati 
melampaui keadaan, sukacita yang menular 
dan kasih yang sempurna!

Fear not! 
God with us.
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TIPS

Steps to use

Ÿ Berdoalah agar Roh Kudus terlebih dahulu 
melembutkan hati.

Ÿ Tuliskanlah poin-poin aplikasi dalam lembar 
kertas apa yang harus saya lakukan sebagai 
ungkapan ketaatan terhadap �rman Tuhan.

Ÿ Berdoalah sesuai dengan pokok doa yang 
telah disediakan.

Ÿ Bacalah renungan dan bagian Alkitab yang 
tercantum di dalamnya.

Ÿ Akhiri dengan memanjatkan doa penyerahan 
diri untuk mentaati �rman Tuhan dalam 
tindakan konkrit.

Ÿ Berhentilah sejenak untuk merenungkan 
�rman sesuai pertanyaan re�eksi.

Ÿ Awali dengan mempersiapkan waktu secara 
khusus dan hati yang terbuka terhadap 
sentuhan �rman Tuhan.

Langkah-Langkah Menggunakan Buklet :

Zoom in dengan gestur 2 jari bila ingin 
melihat tulisan lebih besar.

Gunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader 
atau aplikasi pembaca PDF lainnya 
untuk pengalaman terbaik.
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Yes. 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.”

STRONG HOPE 
Advent I

Di tengah banyaknya kesulitan dan tantangan 
kehidupan di masa pandemi ini, mungkin ada 
diantara kita cenderung menjadi takut, gelisah, 
apatis dan kehilangan pengharapan. Hal serupa 
juga pernah dialami bangsa Israel (kerajaan 
Yehuda) ketika mereka dalam penindasan 
musuh. 

Konteks Yesaya 9:1-5 adalah kerajaan Yehuda di 
bawah kepemimpinan raja Ahas sedang dalam 
keadaan tertekan, tertindas dan putus asa 
bagaikan berjalan dalam kegelapan karena 
d�ajah oleh kerajaan Asyur. Umat yang 
menderita dan kehilangan damai sejahtera 
tersebut mengharapkan datangnya seorang 
penolong. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk 
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Pengharapan yang Teguh
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menubuatkan datangnya Mesias (Penasihat 
Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 
Damai), yang akan membebaskan umat-Nya dari 
penderitaan dan penindasan musuh. 

Nubuat tersebut telah digenapi ketika Yesus 
Kristus datang ke dunia, “Hari ini telah lahir 
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota 
Daud…” (Luk. 2:10). Matthew Henry menegaskan, 
“Kristus yang dilahirkan dan diberikan untuk kita 
merupakan dasar yang kuat bagi segala 
pengharapan kita dan sumber segala sukacita 
kita, di masa-masa yang teramat menyedihkan 
dan menakutkan” (Tafsiran Matthew Henry. Kitab 
Yesaya 1-39). Kristus adalah dasar pengharapan 
kita karena Dia adalah Allah yang berinkarnasi 
menjadi manusia (Yoh. 1:1, 14). Dia tidak berbuat 
dosa, namun telah mati disalibkan untuk 
menanggung dosa manusia (Rm. 5:8; 2Kor. 5:21). 
Oleh anugerah Allah, kita telah dibenarkan dan 
diselamatkan karena iman (Rm. 3:24; Ef. 2:8-9). 
Sekarang kita memiliki pengharapan yang kuat 
di dalam Kristus. Ibrani 6:19 mengatakan, 
“Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan 
aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai 
ke belakang tabir”. Sauh atau jangkar adalah 
lambang keteguhan dan pengharapan Kristen. 
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Jadi, pengharapan yang kita miliki di dalam 
Kristus adalah suatu keyakinan yang teguh dan 
pasti bahwa janji-janji keselamatan untuk masa 
sekarang dan yang akan datang pasti digenapi, 
sebab Dia adalah Allah yang setia.

Masa Adven adalah masa penantian dimana kita 
mengarahkan hati ke depan, yakni kedatangan 
Kristus kedua kali membawa kita ke surga. 
Tetapi Adven juga mengajak kita melihat ke 
belakang, kepada karya Kristus yang sudah 
digenapi. Adven juga mengarahkan pandangan 
kita ke masa sekarang, yaitu hidup menikmati 
keselamatan, sukacita, kasih dan damai 
sejahtera dalam Kristus. Karena itu jangan 
berputus asa, jangan marah dan kecewa kepada 
Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan 
hidup. Tetaplah percaya, setia berdoa dan 
berharap kepada Tuhan sebab Dia berjanji 
senantiasa menyertai kita dan memberi 
kekuatan kepada kita (Mat. 28:20; Flp. 4:13). 
Peganglah Sauh yang kuat, tidak berubah dan 
tidak bergeser yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka 
segala ketakutan dan kekuatiran kita akan sirna, 
diganti dengan damai sejahtera. 



HOPE

Pertanyaan Re�eksi:

Pokok Doa:
Ÿ Bersyukur kepada Allah atas pengharapan dan 

jaminan keselamatan yang sudah kita miliki di 
dalam Tuhan Yesus Kristus.

Sebutkan hal-hal apa saja yang saat ini sedang 
membuat Anda resah, gelisah, kuatir, takut dan 
h i lang  pengharapan.  Baga imana Anda 
menghadapinya sete lah membaca dan 
mendengarkan renungan �rman Tuhan ini?

Ÿ Berdoa buat diri sendiri, keluarga, para hamba 
Tuhan, para Majelis dan jemaat yang sedang 
menghadapi berbagai kesulitan, agar tetap 
kuat dan berpengharapan di dalam Yesus 
Kristus. 

Ÿ Berdoa buat para pemimpin bangsa-negara 
serta masyarakat Indonesia agar memiliki 
pengharapan dan semangat kebersamaan 
dalam mencegah penyebaran virus corona, 
supaya ekonomi cepat pulih kembali. 

Tanpa Kristus tidak ada pengharapan

- Charles Spurgeon -

“Wi thout Christ there is no hope” 
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“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai 
sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 
Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 
dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 
hatimu.”
Yoh. 14:27

TRUE PEACE 
Advent II

Natal identik dengan kata 'damai,' tetapi untuk 
sebagian orang Kristen ketika merayakan Natal, 
justru tidak merasakan damai. Tidak damai 
karena menghadapi masalah yang seakan tanpa 
solusi, vonis sakit berat yang begitu mendadak, 
keluarga yang melukai hati, ancaman PHK, 
kesepian karena tidak ada satu orang pun yang 
bisa mengerti. Hati tidak pernah merasakan 
ketenangan lagi, malam-malam dilalui dengan 
kesulitan tidur, rasa kuatir tidak kunjung selesai. 
Sebenarnya damai Natal itu ada atau hanya 
jargon populer saja? Bagaimana hati bisa damai 
saat keadaan di sekeliling tidak damai? 
Sebenarnya banyak orang sering keliru 
mende�niskan kedamaian itu, kedamaian 
sebagai hidup yang tanpa permasalahan, hidup 

5 - 11 Des 2021

Damai yang Sejati
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yang sepenuhnya aman dan lancar. Tetapi 
bukankah tidak ada kondisi seperti itu yang 
permanen sepanjang hidup kita, sehingga 
akhirnya hanya mendambakan sesuatu yang 
tidak ada. 

Damai sejati bukan karena bergantung pada 
situasi eksternal, tetapi karena ada siapa di 
dalam hidup kita (Yoh. 14:27). Satu-satunya 
pribadi yang memberikan damai sejati adalah 
Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai (Yes.9:5). 
Kedamaian sejati adalah ketika Tuhan Yesus 
datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita 
(yang tadinya musuh Allah) dengan Allah (Rm. 
5:1). Kita tidak akan pernah memiliki damai sejati, 
jika tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. 
Kita akan selalu merasa kosong dan gelisah, 
sekalipun segala sesuatu kita miliki.

Damai sejati adalah saat berserahnya kita pada 
sang Raja Damai, bukan menghadapi segala 
sesuatu dengan kekuatan sendiri. Tuhan tahu 
situasi dunia ini seringkali membuat anak-anak-
Nya menjadi gentar dan ciut hati, maka Tuhan 
berkata serahkan semuanya, berdoalah kepada-
Nya sang pemberi damai (Flp. 4:6-7; 1 Ptr. 5:7). 
Damai sejati bisa kita rasakan saat kita serahkan 
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Pokok Doa:
Ÿ Ungkapkanlah pergumulan pribadi Anda 

kepada Tuhan

Pertanyaan Re�eksi:

dan percaya kepada Tuhan yang memegang 
seluruh kehidupan kita. Natal seharusnya identik 
dengan damai, karena Kristus hadir, tanpa 
Kristus damai sejati tidak ada.

Kegelisahan apa yang Anda hadapi saat ini? 
Sudahkah Anda mempercayakan semuanya itu 
kepada Tuhan?

Ÿ Berdoalah untuk 3 orang yang Anda kenal, 
yang sedang terhimpit pergumulan

Ÿ Berdoalah untuk gereja Tuhan agar tetap 
memberitakan damai Kristus di tengah-
tengah masyarakat

Damai sejahtera Allah bukannya 
tidak ada rasa takut. Sebenarnya, 

karena kehadiran Tuhan

- Timothy Keller -

“The peace of God is not the 
absence of fear. It, in fact, 

in His presence”
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Luk 2:10-11

“Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud”

CONTAGIOUS JOY 
Advent III

Dua tahun ini berat. Tahun yang penuh rasa takut 
dan kuatir. Takut itu memang manusiawi, tapi 
Alkitab menekankan dikuasai ketakutan 
bukanlah hidup Kristen yang diperkenan Allah. 
Jika menilik pesan Alkitab, dapat d�umpai 
bahwa frasa 'Jangan takut' atau 'Jangan kuatir' 
d iulang-ulang sebanyak 365 kal i ,  yang 
menunjukkan dengan jelas bahwa Allah mau 
orang Kristen 'setiap hari selama 365 hari' untuk 
tidak takut.

Pesan natal itu jelas: “Jangan takut, sebab 
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu 
kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini 
telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, 
Tuhan di kota Daud” (Luk 2:10-11). Inkarnasi 
Kristus itu berpesan 'Jangan takut.' 'Kesukaan 

12 - 18 Des 2021

Sukacita yang Menular
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Sukacita itu bukan milik pribadi yang terkurung 
dan terkungkung dalam cangkang kehidupan. Ia 
akan 'menular' dan mengalir, mengalir sampai 
jauh ke sana, ke hati dan hidup lainnya yang 
tanpa Kristus dan penuh ketakutan. Itulah 
sebuah kesaksian sukacita natal. Inilah 
contagious joy. 

 besar' itu telah hadir di tengah dunia yang penuh 
ketakutan.

Sukacita adalah karunia yang dinyatakan dalam 
momen natal. Diberi dari sorga ke dunia. 
Mengapa sukacita? Karena sejak manusia jatuh 
dalam dosa, hidupnya dalam ketakutan dan 
kesedihan. Manusia butuh sukacita. Dan natal 
memberikan sukacita sejati itu. Sekali untuk 
selamanya, dari Bayi Kudus itu. Dari Betlehem, 
sukacita itu mengalir. Terus mengalir. Sampai 
kepada hidup kita hari ini. Dan akan terus 
mengalir kepada orang lain, lewat hidup kita. 

Contagious joy bukan hanya dangkal dalam 
senyum di wajah saja, tetapi hidup seutuhnya 
dalam lingkupan real joy in Christ. Jangan takut 
lagi, karena Allah Imanuel. Ia ada dalam palung 
hati, dari sana real joy menghilangkan ketakutan. 
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Mulai hari ini, resapilah sukacita natal itu dalam 
hati terdalam Anda. Ambil waktu di malam natal. 
Syukurilah sukacita itu. Dan berkomitmenlah 
menghadirkan dan 'menularkannya' lewat hidup 
Anda. Miliki ketenangan dan damai dalam 
langkah keseharian. Perbanyak senyum damai 
yang murni dari hati yang berpalung Bayi Kudus. 
Maka orang akan tertarik datang ke Bayi Kudus 
itu, lewat hidup Anda. Tularkan sukacita Anda, a 
contagious joy.

Kapankah terakhir kali sukacita dalam hatimu 
telah mulai mengalir dan mengefek terdekatmu?

Dari hati menembus kehidupan yang lain di luar 
sana. Ia contagious. Ia powerful. Nikmati dan 
hadirkanlah joy itu dalam segala keindahannya.

Pertanyaan Re�eksi:



Ÿ Berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan 
untuk menikmati sukacita natal tahun ini.

Ÿ Berdoa supaya lewat diri, orang terdekat dan 
sesama dapat merasakan sukacita dalam 
Kristus.

Pokok Doa:

Ÿ Berdoa untuk dunia yang dalam ketakutan 
boleh merasakan sukacita dan damai natal 
melalui orang-orang Kristen.
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Damai dengan Allah, damai dengan sesama, 
dan damai dalam hatimu

- Rick Warren -

“Peace wi th God, peace wi th others, 
and peace in your own heart” 
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1 Yoh. 4:10

“Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi 
Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan 
yang telah mengutus Anak-Nya sebagai 
pendamaian bagi dosa-dosa kita.” 

PERFECT LOVE 
Advent IV

Natal adalah ekspresi dari kasih ilahi. Kasih yang 
abstrak itu hadir ke dalam realitas ruang dan 
waktu dalam wujudnya yang paling konkrit di 
dalam pribadi Kristus (Yoh. 3:16). Bisa saja, Allah 

Sebuah pepatah mengatakan, “There is only one 
happiness in this life, to love and be loved.” Menjadi 
orang yang dikasihi adalah dambaan setiap 
orang, sebab dengan dikasihi, kebutuhan 
terdalamnya terpenuhi. Itulah yang membuat 
hidup menjadi bermakna. Tepat seperti yang 
dikatakan dalam sebuah lirik lagu “Tapi 
kenyataan aku bukan siapa-siapa… Ku ingin 
engkau mencintaiku apa adanya… Ku hanyalah 
orang yang ingin dicintai.” Apalagi kasih itu 
mengalir dari pribadi yang dengan tulus 
mengasihinya. 

19 - 23 Des 2021

Kasih yang Sempurna
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menyatakan kasih-Nya melalui simbol-simbol 
lain yang tidak kalah spektakuler. Terlalu mudah 
bagi-Nya untuk merangkai awan menjadi sebuah 
tulisan yang mengungkapkan bahwa Ia sangat 
mengasihi dunia ini. Demikian pula tidak sulit 
bagi-Nya untuk membuat seluruh ciptaan 
mengeluarkan suara yang mengungkapkan 
kasih Allah bagi dunia dalam bahasa yang dapat 
dimengerti. Namun kenyataannya bukan cara itu 
yang Allah tempuh, melainkan dengan cara yang 
paling ekstrim, yaitu melalui kedatangan Kristus 
ke dalam dunia untuk menggenapi karya 
keselamatan melalui kematian-Nya di Kalvari, 
dimana disanalah puncak demonstrasi kasih 
dinyatakan! Pendek kata, Natal menegaskan 
bahwa Allah mengasihi kita dan itu berarti kita 
adalah orang yang dikasihi oleh-Nya (1 Yoh. 4:10). 
Tentu saja ini adalah kabar gembira bagi kita. 
Bagaimana tidak, kita yang rapuh, sarat dengan 
dosa dan kegagalan, dikasihi oleh Allah dengan 
kasih-Nya yang sempurna, yang mendatangkan 
keselamatan (Rm. 5:8; 1 Yoh. 4:17-19). Bahkan, 
kasih itu melekat tanpa ada satupun yang dapat 
memisahkan kita daripadanya, apakah itu 
penganiayaan, penderitaan, kematian, maupun 
segala kuasa apapun (Rm. 8:38-39). Tidak ada 
yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, dan 
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tidak ada yang bisa menghilangkan kasih Allah 
bagi kita. Hidup kita akan selalu ada dalam 
rengkuhan genggaman kasih-Nya secara abadi. 
Kesadaran bahwa saya adalah orang yang 
dicintai oleh Allah dan selalu ada dalam 
genggaman kasih-Nya menjadi alasan untuk 
tidak membiarkan ketakutan membelenggu 
hidup, sebab “di dalam kasih tidak ada ketakutan” 
(1 Yoh. 4:18).

Natal adalah momentum untuk membuktikan 
kasih Allah yang sempurna ada dalam diri kita 
dengan mengalirkannya kepada sesama dalam 
bentuk yang paling konkrit (1 Yoh. 4:12, love in 
action). Sebab, “kasih yang sempurna” adalah 
kasih Allah yang mengekspresikan dirinya dalam 
kasih yang kita lakukan kepada orang lain. 
Sempurna dalam artian telah mencapai 
tujuannya. Kasih yang telah kita terima bukan 
untuk ditampung bagi diri kita sendiri, tetapi 
untuk diekspresikan dengan vulgar dan 
sebebas-bebasnya sehingga menyentuh banyak 
kehidupan. Pikirkanlah satu tindakan nyata 
sebagai ungkapan kasih kepada sesama lalu 
lakukanlah itu. 
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Pokok Doa:

Ÿ Berdoalah agar setiap jemaat berani 
mengungkapkan kebaikan bagi sesama 
sebagai ungkapan kasih 

Pertanyaan Re�eksi:
Sejauh mana kasih Ilahi itu mematikan si aku, 
sehingga hidup mengalirkan kebaikan kepada 
sesama?

Ÿ Ucapkanlah syukur karena Allah telah 
mengasihi kita dengan kasih yang sempurna

Ÿ Berdoa agar gereja di tengah kondisi tidak 
ideal tetap menjadi berkat melalui segala 
pelayanan yang dikerjakannya 

Kasih yang sempurna adalah kasih yang 
tidak mati pada pokok anggur, tetapi 

kasih yang menghasilkan buah

- John Piper -

“Perfect love is love that does 
not die on the vine. It's love 

that comes to frui t ion.” 



Beribadahlah bersama dengan keluarga.
Siapkan lilin untuk candle light.

Liturgi dan panduan dapat diunduh melalui link: 
bit.ly/christmasevegii

via Youtube channel 
Pkl. 17.00 WIB / 18.00 WITA

       GII Hok Im Tong

Lanjutkan dengan makan malam dan acara 
keluarga masing-masing.

Malam 
Natal 

Jumat, 24 Des 2021

Christmas Eve 
In Family
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http://bit.ly/christmasevegii
http://bit.ly/christmasevegii
https://www.youtube.com/c/giihit
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