
Menemukan Natal yang “hangat dan 
nyaman” 

Aku mengerti apa yang 
kamu hadapi selama masa 

Natal. Kamu merasa kosong, 
dan bertanya-tanya ke 
manakah perginya “roh 

Natal”.

Kamu teringat akan film atau cerita-cerita Natal yang 
menggambarkan hari Natal penuh dengan “kehangatan 
dan kenyamanan” yang nampaknya merupakan bagian 
yang paling penting dari musim Natal. Tetapi sekarang 
ini kamu merasa tidak ada kehangatan atau pun 
kenyamanan. Kamu berandai-andai mengenainya, 
sebab kamu tidak mau merasa terpuruk di saat seperti 
ini di mana kamu harusnya merayakan sukacita.



Kamu berusaha keras mencari Natal dalam benda-benda yang 
mengelilingi kamu. Mungkin kamu mencarinya di kerlap-kerlip lampu, 
hiasan toko, lagu-lagu Natal, penganan Natal dan seterusnya, kemudian 
jika di situ tidak ditemukan, atau jika itu tidak menyentuh hatimu, kamu 
merasa Natal seharusnya tidak begini. Kamu benar, sebab kamu mencari 
roh Natal di tempat yang salah!

Jika kamu mencari roh Natal, tidak usah jauh-
jauh, lihatlah kepada roh kamu sendiri, sebab 
sebagai anak-Ku, sebagai seseorang yang telah 
diselamatkan dan yang mengenal Aku, kamu 
adalah duta, pembawa pesan, dan utusan dari 
roh Natal. Sebalik daripada mencari roh Natal 
pada penampilan luar, carilah ke dalam, sebab 
roh Natal ada di dalam dirimu—roh Natal 
adalah Aku di dalam kamu!



Di sinilah dimulainya. Lebih daripada menghias pohon atau 
rumah, jika kamu menghias roh kamu dengan sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kelemah-lembutan, kebaikan, 
iman, kemurahan serta penguasaan diri, orang akan tertarik 
kepada kamu seolah-olah mereka akan tertarik kepada 
pohon Natal yang paling terang, yang pernah mereka lihat. 
Mereka akan mengenali dalam diri Anda sukacita Natal yang 
sesungguhnya, alasan yang sebenarnya untuk musim ini. 
Dan kenyamanan Natal akan datang bersamaan dengan 
sukacita karena berbagi kasih-Ku dengan orang lain.

Bertemulah dengan Orang itu

Jika Anda belum pernah bertemu dengan Yesus atau 
belum pernah menerima pengampunan-Nya serta 
pemberian-Nya yang berupa hidup yang kekal, Anda 
dapat melakukannya sekarang ini juga dengan 
mengucapkan doa berikut:

Terima kasih Yesus, Engkau telah menebus kesalahan 
yang kuperbuat, sehingga aku dapat diampuni. 
Sekarang aku memohon kepada-Mu ya Yesus agar 
masuk ke dalam hatiku dan mengampuni segala 
dosaku. Berikanlah kiranya hidup yang kekal bagiku. 
Amin.
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