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Apa arti Natal bagi remaja atau pemuda Kristen? Latihan drama, tarian, 

dan puji-pujian? Tentu semua itu adalah bagian dari sekian cara kita merayakan 
natal. Tetapi apa arti kedatangan Yesus yang kita peringati dalam hari natal itu? 
Seringkali remaja dan kita semua tak sempat lagi untuk merenungkan makna 
natal itu secara mendalam. Mengapa?  

 
 Karena terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan yang 
sedianya diadakan untuk menolong kita menemukan makna 
natal namun akhirnya justru makna natal tenggelam dalam 
segala kesibukan yang kita timbulkan sendiri. Alih-alih 
menemukan makna natal, perayaan natal seringkali malah 
membawa rasa marah, dongkol dan permusuhan. Iya kan? 
Melalui renungan kali ini remaja diajak untuk mengingat 
kembali bahwa salah satu makna natal yang tak boleh kita 

lupakan adalah maksud Allah untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi dan 
semua yang tinggal di dalamnya. 

 Sama seperti cahaya lilin tidak kelihatan nilai dan 
kegunaanya dalam ruangan yang terang benderang, begitu 
jugalah kata 'damai' bagi telinga orang yang hidup dalam 
keadaan tenteram. Tidak ada yang istimewa. Seorang juru 
damai tidak diperlukan oleh masyarakat yang hidup dalam 
suasana damai, rukun, dan tenteram. Sama seperti Yesus 
pernah berkata bahwa orang sakit tak perlu dokter, begitulah kedatangan Yesus 
ke dunia hanya diperuntukkan bagi mereka yang mencari damai. 

 



 
Cerita Seorang Sarah 

Oleh: Peter Purwanegara    
 
 Pada pertengahan Desember yang dingin dan berangin, Sarah berjalan 

dengan agak tergesa-gesa menuju ke penampungan umum, sebuah tempat 

dimana dia dan 2 orang anaknya yang kecil menyebutnya sebagai rumah selama 

tiga bulan terakhir. Dia baru saja pulang dari tempat kerjanya. 

 Selama lima hari terakhir, Sarah sangat beruntung dapat menemukan 

pekerjaan. Meski bukan pekerjaan yang memberikan uang cukup baginya. 

Tetapi dia merasa senang karena dia dapat bekerja. Jaman sekarang adalah 

tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dan gaji yang besar, 

hanya dengan bermodalkan ijazah SMA.  

 Bahkan hal itu akan semakin sulit jika anda adalah seorang wanita dan 

seorang ibu tunggal serta tidak mempunyai alamat tetap. Sarah bekerja paruh 

waktu sebagai pencuci piring di sebuah ‘café’. Dan itu juga bukan pekerjaan 

yang tetap. Karena Sarah menggantikan tempat seorang pegawai yang sedang 

sakit. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Sarah bekerja 

menggantikan orang tersebut. Tetapi selama lima hari ini Sarah dapat 

memberi kedua anaknya makanan yang hangat dan cukup. Dan untuk sekarang, 

hal itu lebih dari apa yang dia inginkan.  

 Sarah berjalan menuju ke penampungan umum itu, kedua anaknya 

sedang menunggunya dengan perut yang kosong, dia memperhatikan keadaan 

sekitarnya banyak orang yang berlalu lalang tidak seperti biasanya. Hari Natal 

akan tiba sebentar lagi.  

 Jalanan penuh sesak dengan orang-orang yang keluar masuk dari toko 

satu ke toko lainnya berbelanja untuk hari Natal. Sarah teringat bahwa dua 

tahun yang lalu, seperti waktu ini, dia juga sangat sibuk berbelanja untuk 

Natal.  

 Sarah dan suaminya berpergian bersama beberapa hari untuk mencari 

hadiah yang tepat bagi anak-anaknya. Semua tampaknya berjalan dengan baik. 

Sarah menjaga kedua orang anaknya dan rumah, sementara suaminya sibuk 

bekerja memperbesar usahanya. Uang mengalir begitu mudahnya waktu itu.  

 Anak-anak suka dengan hadiah yang mereka terima. Mereka berempat 

merayakan kebaktian Natal di gereja. Dan menyalami banyak orang yang 

bersama-sama memperingati kelahiran sang Juruselamat yang menjelma 

menjadi seorang bayi Yesus.  



 
 Tepat pada malam Tahun Baru, ketika Sarah dan suaminya pulang 

mengendarai mobil dari sebuah pesta, di sebuah perempatan jalan...tiba-

tiba...sebuah mobil ‘sport’ menabrak samping mobil mereka tepat pada bagian 

pengemudi...di mana suami Sarah menyetir. Sarah mengalami luka-luka kecil, 

tetapi suaminya mengalami pendarahan otak yang hebat. Dan...suaminya...tidak 

pernah bangun kembali...Sarah tidak pernah dapat melupakan siang hari yang 

dingin itu...ketika mereka meletakkan tubuh suaminya...di liang kubur .... 

 Beberapa bulan kemudian, usaha suaminya ditutup, rumah mereka 

disita oleh bank. Dalam duabelas bulan, mobil mereka dan alat-alat perabot 

mereka terjual. Dan tiga bulan yang lalu, Sarah dan kedua anaknya diusir dari 

apartemen mereka. Lima bulan sewa tak terbayar. Semenjak itu mereka 

tinggal di penampungan umum.  

 Sarah tetap berjalan, dan dia berhenti pada depan sebuah toko 

perabot rumah. Di dalam toko tampak sebuah televisi besar, seperti yang 

pernah dipunyainya dulu, menyiarkan sebuah acara mencari dana untuk hari 

Natal. Dengan menampilkan banyak artis-artis terkenal. Seorang pengusaha 

terkenal maju ke depan dan memberikan sebuah ‘cheque’ dengan tertulis 5 

juta dollar kepada panitia. Dan seketika penonton bangkit berdiri dan 

memberikan tepuk tangan yang panjang. Satu demi satu, pengusaha, bintang 

film, penyanyi, politikus maju kedepan dan menyumbangkan uang yang besar 

jumlahnya ... seperti mereka hendak berlomba siapa yang terbanyak. Penonton 

pun semakin ramai bertepuk tangan.  

 Seorang penyanyi mendorong penonton untuk ikut menyumbangkan 

uang mereka. Lalu penyanyi itu menyanyikan sebuah lagu Natal sampai 

mengeluarkan air mata. Dengan tak sadar dari mata Sarah keluar air mata 

pula. Dia teringat ketika dia masih mampu menolong para tetangga yang 

sedang kekurangan. Tetapi sekarang ... dia tidak mampu lagi. 

 Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, dan dengan cepat dia 

berlalu dari depan toko itu. Dibukanya dompetnya terlihat uang dua puluh 

dollar, hasil kerjanya siang hari ini. Tidak banyak. Tetapi paling tidak hal itu 

cukup untuk mengenyangkan dia dan anaknya malam ini.  

 Ketika Sarah mendekati toko makanan dan hendak masuk ke dalamnya, 

dia memperhatikan di samping pintu masuk toko, dua anak lelaki kecil, mungkin 

berumur 10 dan 13 tahun, yang sedang duduk di atas trotoar yang dingin, 

dengan saling berpelukan.  

Tubuh mereka terbungkus dengan selimut tua yang kotor. Tetapi  



 
selimut itu tidak dapat menutup semua tubuh mereka. Kaki mereka  

tampak memakai sepatu olahraga yang tidak sepasang. Anak lekaki yang lebih 

kecil sepatunya berlubang sehingga kelihatan jempol kakinya. 

Rambut mereka kotor dan berminyak. Wajah dan kulit mereka tampak 

sekali kedinginan dalam keadaan yang beku seperti itu. Dan di depan mereka 

tampak sebuah kaleng kosong. Banyak orang yang keluar masuk dari toko 

makanan itu tetapi tidak banyak yang memperhatikan kedua orang anak lekaki 

itu. 

Sarah mendekati mereka. Anak lelaki yang lebih besar mendongakkan 

kepalanya dengan pandangan mata yang sayu. Secara otomatis tangan Sarah 

membuka dompetnya dan memegang uang 20 dollar miliknya. Sarah termenung 

sejenak dan berpikir kedua anaknya sedang menunggunya pulang untuk 

membawa makanan yang hangat malam ini.  

 Duapuluh dollar tidaklah banyak. Tetapi dengan uang sebesar itu cukup 

berarti bagi Sarah saat ini. Dan itulah uang hanya dia punya.  

 Anak lelaki yang besar memeluk adiknya yang kedinginan lebih erat 

lagi. Kemudian tanpa ragu lagi, Sarah mengambil uang 20 dollar miliknya, dan 

memasukkan ke dalam kaleng kosong itu. Dan dengan cepat dia berbalik 

kembali ke penampungan umum tanpa menoleh sekalipun ke arah toko makanan 

itu. 

 Dari belakang, Sarah dapat mendengar suara anak lelaki yang lebih 

besar, membangunkan adiknya “Lihat ... uang ...!” Dan Sarah tetap berjalan 

menjauh, dengan desiran angin, dia dapat mendengar perkataan anak lelaki 

yang besar, “Terima kasih ...”  

 Maka malaikat pun bersorak dan Tuhan tersenyum dari surga. Ketika 

Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan 

persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang 

janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata:  

 
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini 

memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab 

mereka semua memberi persembahannya dari 

kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari 

kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. 

 Lukas 21 : 1-4  



 

UCAPAN NATALUCAPAN NATALUCAPAN NATALUCAPAN NATAL    

DALAM BERBAGAI BAHASADALAM BERBAGAI BAHASADALAM BERBAGAI BAHASADALAM BERBAGAI BAHASA    
 
"Selamat Hari Natal." Begitulah yang kita ucapkan dalam memberikan 
selamat. Tahukah Anda bagaimana ucapan saudara kita di tempat lain? 
Berikut daftar yang berhasil dikumpulkan GloriaNet dari berbagai sumber. 
Afrikaans Gesëende Kersfees  

Afrikander Een Plesierige Kerfees 

Albanian  Gëzuar Krishlindjet!  

Arabic  Idah Saidan Wa Sanah Jadidah  

Armenian  Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand  

Asturian  Bones Navidaes  

Argentine Feliz Navidad 

Azeri Tezze Iliniz Yahsi Olsun 

Basque  Zorionak eta Urte Berri On!  

Bengali  Shuvo Naba Barsha  

Bulgarian  
Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo  
Hristovo  

Bohemian Vesele Vanoce 

Brazilian Boas Festas e Feliz Ano Novo 

Breton Nedeleg laouen na bloavezh mat 

Catalan  Bon Nadal i un Bon Any Nou!  

Croatian  Sretan Bozic  

Czech  
Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny  
Novy Rok  

Chile Feliz Navidad 

Chinese (Cantonese) Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun  

Chinese (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan 

Choctaw Yukpa, Nitak Hollo Chito 

Cornish Nadelik looan na looan blethen noweth 

Corsian Pace e salute 

Crazanian Rot Yikji Dol La Roo 



 
Cree Mitho Makosi Kesikansi 

Danish  Glædelig Jul  

Duri Christmas-e- Shoma Mobarak 

Dutch  Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!  

English  Merry Christmas and Happy New Year!  

Eskimo 
(inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame  
pivdluaritlo! 

Esperanto  Gajan Kristnaskon  

Estonian  Häid Jõulupühi ja Head uut aastat!  

Faeroese Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar! 

Farsi  Cristmas-e-shoma mobarak bashad  

Finnish  Hyvää joulua  

Flemish Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar 

French  Joyeux Noël  

Frisian 
Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine  
yn it Nije Jier! 

Galician  Bo Nada  

Gaelic 
Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr!  
German: Froehliche Weihnachten 

Georgian  Gilotcavt shoba-akhal ts'els.  

German  Frohe Weihnachten!  

Greek  Kala Christouyenna!  

Hausa 
Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar  
Shekara! 

Hawaiian  Mele Kalikimaka  

Hebrew  Mo'adim Lesimkha. Chena tova  

Hindi  Shub Naya Baras  

Hungarian  Kellemes Karacsonyi unnepeket  

Icelandic  Gleðileg Jó  

Indonesian  Selamat Hari Natal  

Iraqi Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 

Irish  Nollaig Shona Dhuit  

Iroquois 
Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon  
nagwutut. Ojenyunyat osrasay. 



 
Italian  Buone Feste Natalizie  

Japanese  Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto  

Jiberish Mithag Crithagsigathmithags 

Korean  Sung Tan Chuk Ha  

Latin  Natale hilare et Annum Faustum!  

Latvian  Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!  

Lausitzian Wjesole hody a strowe nowe leto 

Lettish Priecigus Ziemassvetkus 

Lithuanian  Linksmu Kaledu  

Low Saxon Heughliche Winachten un 'n moi Nijaar 

Macedonian Sreken Bozhik 

Malaysian  Selamat Hari Natal  

Maltese LL Milied Lt-tajjeb 

Manx Nollick ghennal as blein vie noa 

Maori Meri Kirihimete 

Marathi Shub Naya Varsh 

Marshallese  Monono ilo raaneoan Nejin Anij  

Navajo Merry Keshmish 

Norwegian  God Jul  

Occitan  Pulit nadal e bona annado  

Papiamento Bon Pasco  

Papua New Guinea 
Bikpela hamamas blong dispela Krismas na  
Nupela yia i go long yu 

Pennsylvania German En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr! 

Peru Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo  

Philipines Maligayan Pasko! Masaganang Bagong Taon 

Polish  Wesolych Swiat Bozego Narodzenia  

Portuguese  Feliz Natal e Próspero Ano Novo!  

Pushto Christmas Aao Ne-way Kaal Mo Mobarak Sha 
Rapa-Nui (Easter 
Island) Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua 

Rhetian 
Bellas festas da nadal e bun onn 
 



 

Romanche 
(sursilvan dialect): Legreivlas fiastas da Nadal 
 e bien niev onn! 

Romanian  Sãrbãtori fericite si An Nou fericit  

Russian  Srozhdestovm Kristovim  

Sami Buorrit Juovllat 

Samoan La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou 

Scots Gaelic Nollaig chridheil huibh 

Serb-Croatian Sretam Bozic. Vesela Nova Godina 

Serbian  Srecan Bozic i Nova Godina  

Sardinian Bonu nadale e prosperu annu nou 

Sesotho  
Litakaletso tse monate tsa keresemese  
le mahalohonolo a selemo se secha  

Slovak  Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok  

Slovakian Sretan Bozic or Vesele vianoce 

Slovenian  Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto  

Spanish Feliz Navidad  

Swahili   Kuwa na Krismasi njema  

Swedish  God Jul, Ett Gott Nytt År  

Tami Nathar Puthu Varuda Valthukkal 

Thai  Sooksun Wan Christmas  

Trukeese 
(Micronesian) Neekiriisimas annim oo iyer  
seefe feyiyeech! 

Turkish  Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun  

Ukrainian  Kristos Razhdast'sya  

Urdu Naya Saal Mubarak Ho 

Vietnamese  Chung Mung Giang Sinh  

Welsh  Nadolig Llawen  

Yoruba E ku odun, e ku iye'dun! 

Yugoslavian Cestitamo Bozic 

Xhosa  
Si ku nqwenelela ikresmesientle kanye no  
nyaka omtsha  

Zulu  
Sinifisela ukhisimusi omuhle no nyaka  
omusha. 

 



 

..Happy birthday.. 
 

Desember 2006 
 

Imelda Natalia   10  

Merari    19  

Stefani    22 

 

 

 

 

 

 
 

Pelayanan kaum muda 

November 2006 
 

Tgl Song Leader Firman Allah Kolektan 

2 Wenny Pdm. Jerry Waney Yellen 

9 Lisa N Bpk. Tony Kurniadi Siska 

16 Andreas Mintarso Bpk. Sutikno Hana 

23 Hotma Pdm. Hernawan Ivanna 

30 Nova N Andreas Prita 
 

BUAT TEMEN-TEMEN YANG BERHALANGAN HARAP KASIH 

TAHU SEBELUMNYA  SAMA  OM  NANANG.  MAKASIH. GBU 

Temen-temen yang perlu bantuan doa secara khusus,bisa 
menuliskan dalam kertas dan masukan ke dalam kotak 
yang telah disediakan, kami akan doakan secara khusus. 



 

 

    

 Hari Natal menjelang. Kesibukan di sana-sini mulai terasa. Sibuk 

membuat kue, membeli kartu Natal untuk dikirim kepada teman, membuat 

dekorasi Natal, atau mulai berpikir-pikir hadiah apa yang akan kita dapat pada 

Natal kali ini, ya? Sebuah buku tentang cerita Natal? Baju baru, atau ... 

sepotong kue Natal yang hmm ... nikmaaat!!  

 Natal memang selalu dinanti-nanti. Pada bulan Oktober kita mungkin 

merasa betapa waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa, kurang dua bulan kita 

akan merayakan Natal. Bulan November. Ups! Satu bulan lagi! Desember ... kita 

mulai menghitung hari. Kesibukan semakin meningkat. Kita mulai 

mempersiapkan acara keluarga. Mulai membuat kue-kue kering untuk tamu-

tamu yang datang. Mengumpulkan resep untuk jamuan Natal. Mempersiapkan 

pernik-pernik Natal yang dapat dipasang di pohon Natal. Semua kesibukan 

Natal itu kita kerjakan dengan senang hati. Seolah Natal adalah segalanya. Ya, 

Natal harus istimewa! 

 Tapi tunggu ... Mungkin ada yang terlewatkan. Apakah kesibukan-

kesibukan itu Anda kerjakan hanya untuk membuat Natal menjadi istimewa? 

Apakah Anda merasa Natal tak ubahnya seperti hari ulang tahun Anda? 

Segala sesuatunya harus baru, segalanya harus sempurna. Mungkin Anda lupa 

bahwa Natal itu milik Yesus. Hari ulang tahun Yesus. Mungkin Anda lupa bahwa 

Yesus lahir tidak di sebuah hotel mewah yang gemerlap. Yesus tidak lahir 

dengan sambutan meriah. Tidak seperti kelahiran Anda yang barangkali sudah 

dinanti-nanti oleh orangtua dan saudara-saudara Anda dan sudah dipersiapkan 

segala sesuatunya.  

 Tidak. Yesus datang dengan begitu sederhana. Bahkan Dia ditolak! Ibu 

Maria berkali-kali harus menanggung sakit hati dan kecewa ditolak di 

beberapa penginapan. Barangkali ia pun ingin berteriak kepada semua orang 

bahwa bayi yang dikandungnya adalah Mesias. Tapi siapa yang peduli? 

Akhirnya, terpaksa Yesus harus lahir di sebuah kandang yang dekil, bau, dan 

kotor. Mungkin bila kita hidup saat itu, kita pun  



 
 

 

enggan menjenguknya. Karena Yesus yang lahir di kandang pasti bau! Atau 

mungkin kita berpikir, Ah ... buat apa menengok bayi yang miskin? Apa 

bedanya Yesus dengan bayi-bayi para tunawisma itu? Sama saja, kan? Toh Dia 

terlahir dari seorang keluarga muda yang miskin.  

 Yah, begitulah kelahiran Yesus. Dia hadir tanpa meminta perhatian 

seluruh kota. Hanya orang-orang yang berhati tuluslah yang Tuhan undang 

untuk menjenguk-Nya. Dia pun tidak meminta tempat yang mewah untuk alas 

tidur-Nya. Yesus tidak minta apa-apa dari kita. Dia hanya minta ketulusan dan 

kebersihan hati kita. Tidak. Yesus tidak minta dibuatkan pohon Natal yang 

gemerlapan, kue Natal yang nikmat, atau mungkin sepotong baju Natal yang 

indah. 

 Yesus hanya meminta agar kita mau membuka hati kepada-Nya. Dia 

meminta kita berbagi kebahagiaan Natal dengan semua orang, entah yang 

seiman dengan kita atau tidak, yang sewarna kulit dengan kita atau tidak. 

Yesus akan terlelap dalam timangan kebersihan dan kelembutan hati kita. Dia 

akan tersenyum karena nyanyian hati kita yang telah berbagi kasih dengan 

sesama. Yesus tidak minta kado Natal macam-macam.    

Datang dan PergiDatang dan PergiDatang dan PergiDatang dan Pergi    
Oleh Ang Tek Khun 

Banyak natal telah datang dalam hidupku dan pergi bergegas  
tanpa bekas tak meninggalkan apa-apa 

Ada pula natal yang singgah dan menyusup hangat  
dan dalam menggetarkan, tak henti-henti mengubahkan hati 

Natal bagaimanakah yang tiba kali ini? 
Karena natal yang menghampiri tak pernah sama  

aku pun berjaga dengan hati siaga 
tak membiarkannya hanya mengetuk di depan pintu 

dan mendapati kesenyapan 
 



 
Seorang cadel ingin membeli nasi goreng yang sering mangkal di dekat 
rumahnya. 
 Cadel : Bang, beli nasi goleng satu 
Abang : Apa ... ? (ngledek) 
Cadel : Nasi goleng ! 
Abang : Apaan ? (ngledek lagi) 
Cadel : Nasi goleng !!!!! 
Abang : Ohh nasi goleng ...... 
 Sambil ditertawakan oleh pembeli yang lain dan pulanglah si cadel dengan 
sangat kesal. Sesampainya di rumah dia bertekad untuk berlatih mengucapkan 
"nasi goreng" dengan benar. Hingga akhirnya dia mampu mengucapkan dengan 
baik dan benar. 
 Hari 2 ..... 
Dengan perasaan bangga, si cadel ingin menunjukkan bahwa dia bisa 
mengucapkan pesanan dengan tidak cadel lagi. 
 Cadel : Bang, saya mau beli NASI GORENG, bungkus !!!!! 
Abang : Ohh ... pake apa ? 
Cadel : .... pake telol ..... (sambil sedih) 
 Akhirnya kembali dia berlatih mengucapkan kata "telor" sampai benar. 
 Hari 3 ..... 
Untuk menunjukkan bahwa dia mampu, dia rela 3 hari berturut-turut makan 
nasi goreng. 
 Cadel : Bang, beli NASI GORENG, pake TELOR !!!! bungkus ! 
Abang : Ceplok atau dadar ? 
Cadel : Dadal .......  (dengan spontan) 
 Kembali dia berlatih dengan keras ..... 
 Hari 4.......... 
Dengan modal 4 hari berlatih lidah, hari ini dia yakin mampu memesan dengan 
tanpa ditertawakan. 
 Cadel : Bang, beli NASI GORENG, pake TELOR, di DADAR !!!!! 
Abang : Hebat kamu 'del, udah nggak cadel lagi nich, harganya Rp.2,500.- 'del. 
 Si cadel menyerahkan uang Rp.3,000.- kepada si abang, namun si abang tidak 
memberikan kembaliannya, hingga si cadel bertanya. 
 Cadel : Bang, kembaliannya ? 
Abang : Oh iya, uang kamu Rp. 3,000.-. harganya Rp.2,500.-, kembaliannya 
berapa del ? (sambil senyum ngledek) 
 Si cadel gugup juga untuk menjawabnya, dia membayangkan besok bakal 
makan nasi goreng lagi. Tapi akhirnya dia menjawab : "GOPEK ... !!!" sambil 
tersenyum penuh kemenangan. 
  
 
INTI DALI CELITA INI ADALAH HIDUPLAH TELUS DENGAN PENUH PELJUANGAN 

!!! JANGAN MENYELAH YAH !!!! MELDEKA !!!!! 



 
SinterklasSinterklasSinterklasSinterklas    

Oleh: Buyung Asmara Ratna Hadi 
 

 
 Hari menjelang sore ketika keretaku sampai di Amesfort. Fuihh ... lumayan 

juga perjalanannya. Empat jam dari stasiun utama Hannover sampai sini. Setelah 

ini masih harus ganti kereta pula ke Den Haag Central. Tapi tak apa. Rencananya, 

malam itu aku akan merayakan 'hari Sinterklas' bersama pasangan suami istri 

kenalan baik keluargaku semasa mereka masih di Indonesia. Mereka berdua aktif di 

gereja dan gerakan misi. Dan suatu saat dulu, pernah menjadi misionaris di 

Indonesia, tinggal dekat rumah masa kecil ibuku. 

 

 Sekarang mereka mengundangku untuk merayakan hari yang kedengaran 

agak asing ini. Di Eropa barat, hari Sinterklas (Belanda) atau hari St. Nikolaus 

(Jerman) memang dibedakan dari hari Natal. Konon kabarnya, Martin Luther 

sendiri yang mempelopori pemisahan ini, gara-gara jengah dengan popularitas old 

St. Nick yang membayangi arti Natal sebenarnya. Well, pemisahan memang terjadi 

dan dipatuhi sampai sekarang ... namun arti Natal sebenarnya juga tetap bersaing 

dengan pemaknaan-pemaknaan lain. 

 

 Satu jam perjalanan dari Amesfort, dan sampailah aku di Den Haag. Sang 

suami dari pasangan ini (yang sudah sejak pertama kali kenal dulu sudah kami 

panggil opa) menjemputku di stasiun. Lumayan ger-ger..an juga pertemuan kali ini. 

Maklum pertama kali bertemu di tanah airnya. Banyak yang opa ceritakan ketika 

melewati gedung-gedung dalam perjalanan ke rumah mereka. Sampai di rumah, 

oma tak kalah hangat menyambut. Dulu, tak pernah terbayang akan pernah 

bertemu di tempat sebegitu jauh dari Indonesia. Allah memang selalu punya 

rencana yang tak terduga ... 

 

 Hari mulai gelap. Selesai makan malam, kami mulai membuka kado-kado 

di depan perapian. Belum sempat satu kado terbuka, Dar .. dar ... dar .. dar!!! 

Seseorang menggedor pintu rumah opa!!! Kami terkejut! 'Apa nih?' batinku ... Dan 

ketika kami beramai-ramai membuka pintu .... 'Ho Ho Ho Ho!!!!' Wajah penuh 

jenggot putih dengan mantel merah menyambut kami semua dari luar. Sementara 

itu, dua oknum lain dengan wajah belepotan cat hitam menyeruak masuk seraya 

menyebar-nyebar permen ke sudut-sudut ruangan ... WOW!! Sinterklas dan piet 

hitam!!!!  



 
 Kagetku setengah mati ... lebih dari 20 tahun hidup, belum pernah 

sekalipun aku melihat sinterklas beneran datang nyebar permen .... Dan bukan 

hanya permen, tapi juga hadiah-hadiah kecil seperti pulpen dan kalender. 

 

 Usut punya usut, ternyata itu ide putera tetangga opa. Ia ingin agar seluruh 

tetangga ibunya dapat kejutan yang benar-benar mengejutkan malam Sinterklas itu 

… Dan apa lagi yang benar-benar mengejutkan selain … Sinterklas "benar-benar" 

yang datang tanpa diundang? Ia pula yang menyaru jadi Sinterklas, dan dua 

anaknya jadi Piet Hitam ... 

 

 Well, buatku ia sudah "benar-benar" jadi Sinterklas. Malam bulan 

Desember di Belanda tahun ini lumayan dingin dan berangin banyak pula (rumah 

opa dekat pantai Scheveningen). Dan di tengah malam seperti itu, dia 

mengunjungi tetangga-tetangga ibunya yang rata-rata sudah tua, mungkin agak 

jarang dikunjungi anak dan sanaknya.  

 

 Sebelum Sinterklas datang malam itu, opa sempat bercerita tentang hari-

hari di mana ia-lah Sinterklas di rumah itu ... membagi kado buat anak-anaknya. 

Sekarang anak-anak itu sudah meninggalkan rumah orang tua mereka, menjadi 

Sinterklas buat anak-anak mereka sendiri ... Dan menyenangkan sekali melihat para 

veteran Sinterklas ini dikunjungi oleh Sinterklas muda, dikejutkan sebagaimana 

dulu mereka mengejutkan, dihadiahi sebagaimana mereka dulu menghadiahi ... 

 

 Sinterklas, atau Santa Claus, atau St. Nicolaus, sebagai icon mungkin 

bayangannya atas Natal terasa mengganggu. Tapi aku lebih suka menghayati 

Sinterklas sebagai personifikasi kebaikan, kindness. Yang adalah refleksi rasa syukur 

karena anugerah keselamatan itu telah datang. Rasa syukur yang tidak mandeg. 

Rasa syukur yang mengalir keluar, membagikan sebagian dari hidup buat orang 

lain. ‚Sinterklas' yang seperti ini, bisa jadi siapa saja.  

 

 Sudikah Anda jadi Sinterklas buat orang lain tahun ini? 

 

 

 

 

 



 
DUDU : 

(Dari Untuk Dengan ucapan) 

 
D : Indrie D : Lisa 

U : Han2a & Ernies  U : B'Andreas 

DU : tambah cuantix azzz… DU : terus bantu doa ya buat lisa 

 kuliah yang bener yee  dan smuanya. Terutama adikku. 

 s'lalu inget ndry :p   

    

D : Nanang D : Ernies 

U : K' Muda Cimahi U : kaum Muda 

DU : Maju terus…dalam Tuhan DU : Moga2 tambah semangat dalam 

 Kapan2 rujakan yuk.  Tuhan 

    

D : Ivanna D : Ratna 

U : Novi U : Anak Mudanya Tuhan 

DU : rajin latihan donk DU : Merry Xmas !! Ayo.. Smangat.. 

 jangan bolos terus  smangat.. Satu Tuhan,Satu hati 

    

D : K Hotma D : Hanna 

U : Yellen U : pemuda/I GPdI Haleluya 

DU : Yellen smangat ya… untuk  DU : smangat terus dalam  

 mendukung kemajuan k'muda!  pelayanan Yesus 

 sukses untuk Buletin Pemuda.   

    

D : Hanna   

U : pemuda/I GPdI Haleluya   

DU : maafin aq ya kalau aq punya   

 salah!! GBU   
  

information: 
 
 
 
 

Buat temen-temen yang mau nyumbangin artikel, 

kesaksian, kirim-kirim salam, kata pembangunan, ato 

apa aja buat temen pemuda lainnya di warta ini, bisa 

hubungin langsung Vero Or Yellen, qta nantiin 

partisipasi kalian. GBU 


