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Caregroup umum

Advent 4: Love - The sign of God’s love
(tanda kasih Tuhan)

Yesaya 7:14; Matius 1:18-25

EKSPRESI PRIBADI
Sejarah pernah mencatat bahwa negera Sri Langka pernah memecahkan rekor pohon natal
tertinggi di dunia pada tahun 2016 lalu. Adapun awal tingginya yang direncanakan adalah 100
meter, tapi akhir realisasinya hanya mencapai 50% nya saja, yaitu setinggi 50 meter. Klaim
sebagai pohon Natal tertinggi ini telah dikonfirmasi oleh lembaga Guinness World Records yang
berpusat di Amerika Serikat. Arjuna Ranatungga adalah "otak" dibalik pembuatan pohon natal
raksasa ini. Walaupun demikian prestasi yang telah dicapainya ini, akhirnya mengundang kritik
tajam dari gereja yang mengatakan uang sebanyak itu sebaiknya disumbangkan kepada
orang-orang miskin.
(https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38426479)
Apakah kita juga seringkali terjebak pada euphoria untuk menjadikan Natal hanya sebagai
momentum perayaan (celebration) yang sifatnya superficial (performance oriented), tanpa
disertai sebagai momentum "pembetulan" (calibration) yang sifatnya spiritual (God's love
oriented), khususnya setepat apa sikap hati kita dalam hal meresponi tanda kasih Tuhan (the
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sign of God's love) melalui kelahiran Sang Immanuel?

EKSPLORASI FIRMAN
1. Tanda Kasih Tuhan yang dinantikan
Yesaya 7:14 dengan jelas mengatakan bahwa "Tuhan sendirilah yang akan memberikan
kepadamu satu pertanda." Tanda itu dinantikan oleh bangsa Israel dari semenjak nubuatan
nabi Yesaya ini dituliskan, yaitu kurang lebih 700-an tahun. Kelahiran dari seorang
perempuan muda (dalam terjemahan Alkitab King James Version dituliskan "a virgin" =
seorang perawan). Hal ini sungguh menjadi sebuah tanda yang membutuhkan iman untuk
menerimanya sebab bagaimana mungkin secara akal sehat dimana seorang perawan akan
melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi, sekali lagi, ini bukan tanda dari manusia, tapi ini
tanda dari Tuhan. Ini bukan cara manusia yang biasa, tapi ini cara Tuhan yang luar biasa.
Jadi, Tuhan sendirilah yang berketetapan demikian, maka semuanya terjadi. Disinilah, kasih
dan kedaulatan Allah berpadu dalam hal menyatakan tanda kasihNya kepada manusia,
kelahiran seorang Juruselamat dunia melalui seorang perempuan muda (virgin).
2. Tanda Kasih Tuhan yang digenapi
Pengenapan tanda kasih Tuhan melalui seorang perempuan muda (virgin) akhirnya
tergenapi sebagaimana dalam catatan Injil, dimana "ternyata ia (perempuan muda)
mengandung dari Roh Kudus" (Matius 1:18b). Malaikat Tuhan pun memberikan konfirmasi
dalam mimpi "sebab anak yang di dalam kandungannya (perempuan muda) adalah dari Roh
Kudus" (Mat. 1:20b). Ini sungguh adalah pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari
Allah Tritunggal yang ikut berkarya dalam pengenapan tanda kasih Tuhan bagi rencana
keselamatan dunia yang berdosa, tepat sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 7:14. Hal
ini juga tentunya tergenapi melalui proses ketaatan Yusuf dan Maria yang tidak mudah, tapi
mereka "berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu" (Mat. 1:24). Mereka
termasuk salah satu role model keluarga kristiani yang taat karena telah bersedia dipakai
menjadi "instrument" tanda kasih Tuhan bagi dunia ini.
3. Tanda Kasih yang diharapkan
Kelahiran Yesus Kristus, Sang Immanuel ("GOD with us" - Allah menyertai kita) sungguh
merupakan tanda kasih Allah yang dinantikan, digenapi dan diharapkan oleh dunia yang
berdosa ini. "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang
besar...seorang anak telah lahir untuk kita" (Yes 9:1, 5). Mengapakah Anak ini menjadi tanda
kasih yang diharapkan? Apa yang dapat diharapkan dari seorang anak laki-laki yang lahir
dengan dibungkus hanya dengan kain lampin, dibaringkannya pun di dalam palungan?
Jawabannya adalah "karena DIA-lah yang akan menyelamatkan umatNya dari dosa
mereka...lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang:
Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai" (Mat. 1:21b, Yes. 9:5b).
[CK]
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APLIKASI KEHIDUPAN
(PROFIL MURID : KRISTUS, KARAKTER, KOMUNITAS, KELUARGA & KESAKSIAN)
Pendalaman
Apa artinya "Immanuel" bagi Anda secara pribadi ketika Anda merayakan Natal ?
Penerapan
Sharingkan apa yang Anda rindu lakukan untuk menjadikan Natal berkesan indah di tahun ini ?

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.
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