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Caregroup umum

Never Be The Same Again (Tidak Sama Lagi)

Markus 16:1-16

EKSPRESI PRIBADI
Dalam Marvel Cinematic Universe, film Avengers: Infinity War mengisahkan tentang
sekelompok superhero yang menyelamatkan dunia. Kali ini mereka akan menghadapi musuh
terbesar mereka bernama Thanos (alias kematian) dalam peperangan tiada akhir. Kalau
diperhatikan ini adalah plot sangat familiar. Sepanjang Alkitab, kita menemukan alur kisah yang
serupa.
Yesus, Sang Juruselamat, melawan Iblis yang membawa maut. Alkitab membawa kisah
penyelamatan non-fiksi yang jauh lebih seru dan epik daripada hiburan terbaik dari Box Office.
Momen Jumat Agung dan Paskah adalah momen puncak kemenangan total yang dimulai dari
Salib—sampai pada finalnya ketika Yesus bangkit dari kematian. Meninggalkan kubur itu
kosong!
Tidakkah itu luar biasa? Apa yang Anda pikirkan mengenai komparasi ini?
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EKSPLORASI FIRMAN
Injil Markus 16 mengisahkan sebuah peristiwa dahsyat yang dimulai dengan sangat biasa. Hari
itu dimulai dengan beberapa orang pergi menengok kubur seseorang yang mereka kasihi.
Namun apa yang terjadi kemudian sama sekali tidak mereka duga. Mereka berjumpa dengan
malaikat Tuhan yang membawa satu pesan, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan
itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit...” Maka para peziarah itu pun segera pergi dari
kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. (ay. 8 bdk. Mat. 28:5-8)
Perhatikan betapa berbedanya ekspresi perempuan itu sebelum dan setelah kebangkitan
Tuhan. Kita dapat membayangkan sebelumnya mereka berjalan dengan langkah lunglai dan
lesu ke kuburan Yesus pagi itu. Begitu banyak beban yang mereka bawa hari-hari itu. Mereka
datang ke kuburan Tuhan dengan wajah murung dan rasa duka yang masih melekat. Tetapi,
setelah mereka mendengar perkataan malaikat itu, dan setelah mereka melihat sendiri kubur
Yesus yang kosong, mereka tidak lagi sama.
Kita dapat membayangkan wajah yang tadinya kosong dan murung sebentar berubah
bingung sejenak—sampai kemudian dipenuhi dengan senyum dan tawa. Mereka yang
tadinya lesu tanpa gairah, berubah seperti disuntikkan semangat dan kegairahan yang baru.
Langkah yang tadinya lunglai tiba-tiba ringan sekali berlari seperti kijang. Segala beban,
ketakutan dan kekuatiran mereka sirna seketika digantikan sukacita!
Mengapa ini terjadi? Karena kubur kosong itu memberikan pengharapan sejati. Mereka
yang menjadi saksi kebangkitan Yesus melihat kebenaran yang memerdekakan mereka dari
galau dan ketidakpastian di balik kematian. Dalam Kristus yang telah bangkit, ada
pengharapan. Ada hal yang baik—bahkan jauh lebih baik kita—setelah kita meninggalkan dunia
ini dalam anugerah dan kuasa kebangkitan Kristus.
Kubur kosong membuktikan bahwa… [1] Kristus bukan pembohong, melainkan pemegang
janji yang setia. Dunia penuh dengan kebohongan. Tetapi, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa
Ia tidak pernah membohongi kita. Ia seorang pemegang janji yang setia. "Aku tahu kamu
mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti
yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring...” (Mat. 28:6)
[2] Kristus bukan Pribadi yang tidak peduli, melainkan Pribadi Kasih sejati. Orang yang
kita kasihi bisa bersikap egois, meninggalkan kita, mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak.
“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya.” (Yoh. 15:13)
[3] Kristus bukan Pribadi yang kalah, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Paskah adalah
peringatan penting yang menunjukkan kuasaNya yang mampu membebaskan kita dari kuasa
dan kutuk dosa. Inilah waktunya Ia seakan menyerukan, “Hai mau dimanakah kemenanganmu?
Hai maut dimana sengatmu?” (1Kor 15:55) Maka, apapun yang menjadi masalah dan
pergumulan kita saat ini—bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, dengan kuasa
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kebangkitan Tuhan, semuanya bukanlah masalah yang tidak tertanggungkan. Kita yang
percaya kepadaNya tidak akan lagi serupa dengan dunia.[WOW]

APLIKASI KEHIDUPAN
Pendalaman
Di tengah dunia yang berada di tengah ketidakpastian, apakah iman Anda pada Kristus
membuat sikap Anda berbeda dari dunia yang galau? Apa yang membuat Anda berbeda
dibanding mereka yang tidak mengenal Kristus?
Penerapan
Apa yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa
ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam kehidupan Anda? Minta masukan dari
rekan-rekan CG Anda bagaimana supaya Anda dapat lebih menunjukkan Kristus yang diam di
dalam diri Anda.

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