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PENGANTAR

Merayakan Hari Natal sudah menjadi tradisi bagi kita sebagai
orang Kristen. Namun seringkali makna Natal yang sesungguhnya
menjadi semakin tersisihkan jika tidak rela dikatakan hilang. Maka
wajarlah bila perayaan Hari Natal itu tidak lagi membawa perubahan
apa-apa bagi kita, kecuali keletihan dan anggaran  pengeluaran yang
semakin membengkak.

Hari Natal memang sudah biasa dirayakan, tetapi sebenarnya
Hari  Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Hari Natal
mengingatkan orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang ke
dalam sejarah umat manusia. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari
lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, tetapi mengingatkan umat
manusia bahwa Allah telah menjadi manusia untuk mencari dan
menyelamatkan orang-orang berdosa.

Rasul Paulus menyatakan “Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus   Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa
seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam
keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib” (Fil. 2:5-8).  Firman
Tuhan itu berseru kepada setiap orang percaya untuk meneladani
Firman yang telah menjadi manusia  pada Hari Natal.

Booklet ini disusun dengan tujuan agar kegiatan masa raya
Natal di GKI Kota Wisata semakin dipertajam sesuai makna natal
yang sebenarnya, sehingga kehidupan kita sebagai jemaat sungguh
semakin serupa dengan Kristus. Soli Deo Gloria.

@siekebaktiangkikotawisata
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PENDAHULUAN

“Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat,
yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.” (Lukas 2:11)

Natal, tidak lain adalah peringatan hari kelahiran Kristus, Tuhan
sebagai Juruselamat umat manusia ke dalam dunia ini. Namun sayang
sekali, ditengah kemeriahan dan keramaian menyambut hari Natal
tersebut, banyak orang yang tidak mengerti dan kehilangan makna
Natal yang sesungguhnya.

Pada saat ini makna Natal sudah sangat dikaburkan oleh seku-
larisme. Natal tidak lagi menjadi milik umat Kristen semata-mata,
Natal telah menjadi milik dunia! Oleh karena itu, kita perlu
menemukan makna Natal yang sebenarnya, bagaikan menemukan
kembali bayi Yesus di tengah tumpukan 1001 macam hadiah Natal.

Setelah lebih dari dua ribu tahun, kesyahduan malam Natal telah
diganti dengan hiruk pikuknya "Christmas Sale" dan pesta pora sambil
bermabuk-mabukan, sehingga mengakibatkan tidak sedikit korban
kecelakaan di jalan raya karena ulah pengendara mobil yang mabuk.
Lagu "Malam Kudus" telah dicampur dengan "Jingle Bells" dan
" White Christmas"-nya Bing Crosby. Kandang sederhana di Betlehem
telah dicampur dengan "Christmas Holiday Show" di hotel-hotel
mewah atau pelayaran mewah.

Para gembala serta malaikat telah dicampur dengan berbagai
mainan plastik dan elektronik lainnya. Figur Yusuf dan Maria telah
dicampur dengan Santa Claus berikut sekarung kadonya untuk anak-
anak yang "baik". Hingga mereka tidak tahu lagi apakah yang empu-
nya Natal itu si kakek gendut berjanggut dan berbaju merah atau
Kristus Sang  Penebus umat manusia dan dunia yang berdosa ini!

Dengan berbagai kondisi tersebut di atas apakah sebenarnya
makna Natal akan berubah dengan atau tanpa perayaan yang besar?
Apakah makna Natal akan berubah jika kita tidak dapat merayakannya
bersama keluarga kita? Seandainya hal-hal di atas tidak ditemui dalam
Natal kita, masihkah iman kita tetap ada di dalam Kristus? Masih
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adakah sukacita di dalam hati kita? Masihkah kita bersekutu dengan
Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan di dalam Natal ini? Sebab Natal
akan sangat berdampak bagi iman kita apabila seseorang telah
mengerti apa sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya.

Sebagai orang-orang Kristen kita mengetahui bahwa perayaan
Natal adalah sebagai tanda hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus
yang datang ke dalam dunia untuk membawa Keselamatan dan hidup
yang sejati. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang
yang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka  kelahiran
Kristus ke dunia ini juga harus kita maknai dengan penuh iman kepada
-Nya (Matius 1:21). .

Sebagian besar telah kehilangan arti Natal yang sebenarnya.
Bagaimana mungkin? Mengapa kita kehilangan makna Natal,
mengingat begitu banyak iklan, publikasi, promosi, dan acara natal
setiap tahunnya?  Walaupun banyak orang yang merayakan Natal tiap
tahun, kebanyakan dari kita tidak tahu apa arti sesungguhnya dari
Natal Kristus itu. Bagi kita yang mengerti dan mengasihi Yesus
Kristus,  Natal adalah waktu untuk berfokus pada tujuan kelahiran-
Nya. Akan tetapi, terkadang kita sering terperangkap dalam pusaran
aktivitas natal dan melewatkan pesan utama dari Natal Kristus.

Mari bersama kita menggali makna natal yang sesungguhnya
untuk dapat kita terapkan pada Masa Raya Natal di gereja kita.
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MEMAHAMI DAN MEMAKNAI
MASA ADVEN

BEBERAPA PENGERTIAN
Adven dalam Gereja Kristen adalah nama periode sebelum

Natal. Nama Adven diambil dari kata Latin Adventus yang artinya
adalah kedatangan. Dalam masa Adven umat Kristen Protestan
maupun Katolik menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan
memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya
pada akhir zaman.

Adven selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan
tanggal 30 November (antara tanggal 27 November dan 3 Desember)
dan berlangsung sampai Malam Natal 24 Desember. Dengan ini
panjangya masa adven per tahun berbeda-beda, tetapi sebuah masa
adven selalu terdiri dari 4 hari Minggu.

PERKEMBANGAN TRADISI ADVEN
Dalam bentuk awalnya, yang bermula dari Perancis, Masa

Adven merupakan masa persiapan menyambut Hari Raya Epifani, hari
di  mana para calon dibaptis menjadi warga Gereja; jadi persiapan
Adven amat mirip dengan Prapaskah dengan penekanan pada doa dan
puasa yang berlangsung selama tiga minggu dan kemudian
diperpanjang menjadi 40 hari.

Pada tahun 380-381, Konsili lokal Saragossa, Spanyol menetap-
kan tiga minggu masa puasa sebelum Epifani. Diilhami oleh peraturan
Prapaskah, Konsili lokal Macon, Perancis, pada tahun 581 menetapkan
bahwa mulai tanggal 11 November (pesta St. Martinus dari Tours)
hingga Hari Natal, umat beriman berpuasa pada hari Senin, Rabu dan
Jumat. Lama-kelamaan, praktek serupa menyebar ke Inggris. Di
Roma, masa persiapan Adven belum ada hingga abad keenam, dan
dipandang sebagai masa persiapan menyambut Natal dengan ikatan
pantang puasa yang lebih ringan. Gereja secara bertahap mulai lebih
membakukan perayaan Adven. The Gelasian Sacramentary, yang
menurut tradisi diterbitkan oleh Paus St. Gelasius I (wafat thn 496),
adalah yang pertama menerapkan Liturgi Adven selama lima Hari
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Minggu. Praktek adven semakin melembaga sejak abad ke 7, yakni
pada saat Paus Gregorius Agung berkuasa (590-604). Adven ditetap-
kan berlangsung selama 4 minggu dan diisi dengan puasa. Sekitar abad
kesembilan, Gereja menetapkan Minggu Adven Pertama sebagai awal
tahun penanggalan Gereja.

TRADISI ADVEN
Pada awalnya tradisi adven sebenarnya tidak berasal dari Gereja

Katolik Roma, tetapi merupakan tradisi Gereja Timur untuk memper-
siapkan  Epifani, yang jatuh pada tanggal 6 Januari. Pada peristiwa
tersebut kanak-kanak Yesus dikunjungi oleh orang majus dari timur.
Bagi Gereja Timur itulah Natal.

Maka mereka merayakannya secara meriah. Tradisi Katolik
menghayati masa adven dengan melakukan ibadat bersama dan puasa.
Selain itu juga mulai diciptakan simbol-simbol yang disebut dengan
Corona Advent (Lingkaran Adven). Kebiasaan membuat Lingkaran
Adven  berasal dari Eropa Utara, khususnya dari Skandinavia.

Lingkaran Adven berbentuk sebuah lingkaran yang diuntai
dengan daun-daun pinus atau cemara dan diatasnya dipasang empat
lilin (tiga lilin berwarna ungu dan satu lilin berwarna merah
muda); selain itu juga masih diber i asesor is lain seper ti pita
berwarna ungu dan merah.

Apa makna dari Lingkaran Adven tersebut? Linkaran Adven
adalah simbol yang mau menunjukkan pesan-pesan tertentu, yakni:

a) Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran
ini melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Kita
juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita, di
sini dan sekarang ini, ikut ambil bagian dalam rencana kesela-
matan Allah yang kekal dan bagaimana kita berharap dapat ikut
ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga.

b) Lingkaran Adven terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar, sebab
Kristus datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara,
wafat dan kebangkitan-Nya. Warna hijau merupakan simbol
pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau cemara
yang tidak kunjung putus. Warna hijau juga melambangkan
Kristus, yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Ev-
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ergreen juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus
datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tahan pada
bermacam-macam musim. Daun cemara tidak rontok dan tetap
hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ungkapan
pengharapan yang tanpa akhir bagi kita.

c) Tiga batang lilin berwarna ungu dan satu lilin berwarna
merah muda. Warna ungu melambangkan tobat,
keprihatinan, matiraga atau berkabung, persiapan dan kurban;
warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah, tidak hanya untuk
warna lilin, tetapi juga pakaian liturgi lain. Warna merah muda
melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan
Minggu Adven Ketiga, Minggu Gaudate (“sukacita”) , saat kita
bersukacita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati
akhir. Selain itu warna merah muda juga merupakan tanda cinta
kasih.

d) Lilin juga sebagai simbol terang. Terang itu sendir i
melambangkan Kristus, yang datang ke dalam dunia untuk
menghalau kuasa gelap kejahatan dan menunjukkan kepada kita
jalan kebenaran. Gerak maju penyalaan lilin (setiap minggu satu
lilin) menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk
berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan dan harapan kita
tidak terjadi serta merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita
yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai Terang
Dunia, dilambangkan dengan menyalakan lilin satu demi satu.
Penyalaan lilin secara bertahap ini rupanya juga dipengaruhi
oleh tradisi Yahudi, khususnya pentahbisan Bait Allah
(Hanukkah). Pesta Hanukkah dirayakan selama delapan hari.
Delapan lilin dinyalakan satu per satu setiap hari hingga genap
delapan lilin pada hari ke delapan. Jumlah lilin ada 4 batang
mengungkapkan lama masa adven berlangsung, yakni 4
minggu .

LILIN ADVEN
Tiga dari Lilin Adven itu berwarna ungu (tanda pertobatan) dan satu
lilin berwarna pink (merah muda) yang dinyalakan pada hari Minggu
Adven ketiga.
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1. LILIN PERTAMA disebut Lilin Pengharapan/Lilin Nubuat/Lilin
Nabi

Lilin Pengharapan/LilinNubuat/Lilin Nabi dinyalakan pada
Minggu Adven Pertama. Lilin ini sebagai pernyataan bahwa kedata-
ngan Tuhan Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satu Nabi
yang menubuatkan kedatangan Mesias adalah Nabi Yeremia. Nabi
Yeremia menubuatkan bahwa Mesias akan datang akan melaksanakan
keadilan dan kebenaran sehingga terjadi ketentaraman/kedamaian.
(Yeremia 33:14-16)

" Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN,
bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum
Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan
menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan
keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan
dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan
nama inilah mereka akan dipanggil: TUHAN keadilan kita!”.

2. LILIN KEDUA disebut Lilin Jalan/Lilin Cinta

Lilin Jalan/Lilin Cinta dinyalakan pada Minggu Adven Kedua.
Lilin Jalan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan
menuju keselamatan yang dinyatakan dalam Lukas 3:1-6:

Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika
Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah
Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan
Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas
menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak
Zakharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh
daerah Yordan dan menyerukan: " Bertobatlah dan berilah dirimu
dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis
dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di
padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan
bagi-Nya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit
akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-
lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan
yang dari Tuhan".
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3. LILIN KETIGA disebut Lilin Sukacita/Gaudete

Lilin Sukacita mau mengingatkan kita bahwa keselamatan yang
dijanjikan Allah itu adalah keselamatan abadi, kekal, yang tidak akan
pernah binasa. Di dalam dunia ini, semuanya akan lenyap selain sabda
Tuhan. Kita bersukacita, yang dilambangkan dengan lilin berwarna
pink, karena keselamatan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus, Sang
Juru Selamat, sebentar lagi akan kita rayakan, seperti dinyatakan
dalam Zefanya 3:14-18:

Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bertempik-soraklah, hai Israel!
Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai puteri
Yerusalem! TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu,
telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di
antaramu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari
itu akan dikatakan kepada Yerusalem: " Janganlah takut, hai Sion!
Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. TUHAN Allahmu ada di
antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang
karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-
Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti
pada hari pertemuan raya." "Aku akan mengangkat malapetaka dari
padamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung
cela.

4. LILIN KEEMPAT disebut Lilin Kedamaian

Lilin Kedamaian dinyalakan pada hari Minggu Adven keempat.
Lilin Kedamaian mengingatkan kita bahwa sukacita yang dapat kita
nikmati adalah damai dihati, seperti dinyatakan pada Mikha 5:1-4:

Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-
kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan
memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak
dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu
perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya
dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia
akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan
TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan
tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi,
dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita
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dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan
melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia.

Keempat Lilin Adven yang menyala itu, dari Minggu Pertama
sampai dengan Minggu Keempat, melambangkan perjalanan menuju
kesucian jiwa.

LILIN NATAL/LILIN KRISTUS
Lilin Natal/Lilin Kristus berwarna putih yang melambangkan

Jiwa Kristus. Lilin Natal/Lilin Kristus dinyalakan pada Malam Natal
dengan menggantikan keempat Lilin Adven. Lilin Natal/Lilin Kristus
yang menyala ini mengingatkan kita bahwa jiwa kita ini semakin hari
harus semakin memancarkan kesucian sehingga dapat bersatu dengan
jiwa Kristus. Kalau jiwa kita bersatu dengan Kristus, jiwa kita akan
mengalami keabadian di surga.

Pada Ibadah Hari Natal 25 Desember, lilin Natal/lilin Kristus
dinyalakan sejak awal dibadah (sebelum ibadah dimulai).

MAKNA ADVEN DALAM LITURGI
Adalah suatu kenyataan bahwa banyak gereja dan persekutuan
Kristen tidak tahan dengan saat-saat penantian itu, sehigga banyak
gereja yang merayakan natal pada waktu adven. Sebaiknya adven
tetap dirayakan sebagai adven yakni masa pengenangan dan
pengaharapan, tema tersebut dijalin didalam liturgi adven guna
memperkaya penghayatan Gereja.
BAGIAN PERTAMA, yakni adven pertama dan adven kedua
menekankan segi eskatologis yakni pada parousia (kedatangan
kembali).
BAGIAN KEDUA, adven ketiga dan adven keempat menekankan
segi kelahiran Tuhan, yaitu pada anamnesis (pengenangan). Dalam
praktik tema-tema adven tersebut dimunculkan baik melalui
nyanyian maupun pembacaan Alkitab.

PEMBACAAN ALKITAB MASA ADVEN
ADVEN PERTAMA diisi dengan tema sikap gereja dalam menan-
tikan masa kedatanganNya yang membebaskan umat manusia.
Perjanjian lama diambil dari kitab Yesaya, tentang kerajaan
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Mesianis pembawa damai yang akan menghimpunkan umatNya
(tahun A). Kemurkaan Allah sebab umat berdosa (tahun B).
Mesianis itu berasal dari keturunan Daud untuk melaksanakan
keadilanNya (tahun C). Injil yang dibacakan adalah tentang berjaga-
jaga akan kedatangan Tuhan kedua kali.

ADVEN KEDUA adalah pertobatan menuju langit baru dan bumi
baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan
keadilanNya.

ADVEN KETIGA merupakan ajakan untuk mempersiapkan bagi
kedatangan Tuhan.

ADVEN KEEMPAT fokus kebaktian mengarah kepada kelahiran
Tuahn di Betlehem. Para nabi memberitakannya pada pembacaan
pertama. Ada tiga hal dari tema-tema adven yaitu:

1. Mengingat waktu dulu ketika Yesus lahir di Betlehem oleh Maria
2. Menyambut kedatanganNya di masa kini di zaman kita
3. Menantikan kedatanganNya kembali dalam kemuliaan



Masa Raya Natal (Adven-Natal-Epifani) 18

MEMAHAMI DAN MEMAKNAI
CHRISTMAS CAROLS

Pengertian “Carol”, 1) menurut Julian’s Dictionary, adalah lagu-
lagu untuk menyertai suatu  tarian; 2) menurut Encyclopedia Britanica,
adalah lagu-lagu pujian seperti yang dinyanyikan pada waktu Natal; 3)
menurut Oxford book of Carols, adalah lagu-lagu dengan dorongan
religius, yang sederhana, gembira, populer dan modern; 4) menurut
R.L. Greene dalam The Early English Carols, Oxford 1935, adalah
sebuah sajak yang dinyanyikan, disusun atas beberapa stanza, dimulai
pada bagian refrain yang kemudian diulangi setelah setiap stanza
dinyanyikan.

Sebelum abad ke-13 telah ditemukan tradisi menyenyikan lagu-
lagu pujian Natal namun Christmas Carols yang menyerupai apa yang
kita kenal sekarang, baru mulai dikenal di abad-13. Christmas
Carols ini diprakarsai oleh St.Fransiskus Asisi, 1223 yang pertama kali
menggelar pertunjukan kelahiran Yesus “Nativity Plays” di Italia.
Sejak saat itu pertunjukan Natal dan lagu-lagu Natal mulai dikenal di
banyak tempat, disebarkan oleh para Fransiskan. Yang dinyanyikan
dalam Carols adalah lagu-lagu baik dalam bahasa Latin maupun dalam
bahasa setempat.

Pada masa Reformasi Protestan, kebiasaan Caroling ini kurang
begitu populer, karena sering diasosiasikan dengan Paus dan tradisi
Gereja Katolik. Namun demikian, tradisi Christmas Carols terus
berkembang, dengan semakin banyaknya lagu yang diciptakan untuk
hal tersebut. Pada abad ke-19, Christmas Carols kembali populer
dengan dinyanyikannya lagu-lagu yang berpusat pada peristiwa Natal,
seperti “Hark, the herald angels”, “The First Nowell”, dll. Pada abad
ini, J.M Neale (1818-1866), seorang penerjemah dan seorang tokoh
pembaharuan liturgi mulai menerjemahkan lagu-lagu pujian Natal dari
bahasa latin, seperti Good King Wenceslas dari Tempus Adest
Floridum.

Sejak saat itu kita mengenal banyak lagu-lagu Natal yang
dinyanyikan, baik dalam  bahasa asing maupun yang diterjemahkan
dalam bahasa setempat, yang temanya adalah  tentang kelahiran Tuhan
Yesus. Para penyanyi berjalan berkeliling dari rumah ke rumah, atau di
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jalan-jalan, kadang sambil membawa lilin. Christmas Caroling ini
maksudnya adalah untuk mewartakan kisah kelahiran Tuhan Yesus
Kristus ke dunia, sehingga jika ingin dilakukan sesuai dengan maksud-
nya, maka Christmas Caroling bukan saja hanya menyanyikan lagu-
lagu  Natal, tetapi juga disertai dengan pembacaan kisah Natal. Kisah
Natal ini dapat dinyanyikan ataupun dibacakan dari ayat-ayat Injil
yang kemudian diselingi dengan lagu-lagu Natal.

Kegiatan caroling bisa atau tidak harus disertai dengan
pemberian hadiah, baik untuk mereka yang menyanyi maupun yang
dikunjungi. Pemberian hadiah atau kado ini meneladani pemberian diri
Sang Sabda yang menjadi manusia, dan juga pemberian kado oleh para
orang Majus kepada bayi Yesus.
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MEMAHAMI DAN MEMAKNAI
HARI NATAL

LATAR BELAKANG SEJARAH
Natal berasal dari bahasa latin: Dies Natalis, yang juga sejajar

dengan bahasa Prancis: Noel, dan Italia: Il natale, artinya kelahiran.
Masa raya natal adalah salah satu dari perayaan tahunan atau hari raya
gereja disamping masa raya paska. Hari natal yang dirayakan oleh
gereja merupakan adopsi dari tradisi Romawi, Mesir dan Gallia. Natal
dirayakan selama sepekan yang disebut dengan masa raya natal. Masa
raya natal berlangsung dari minggu-minggu adven selama 4 minggu.
Masa adven di mulai antara 27 November dan 3 Desember. Lalu natal
dirayakan pada 24 dan 25 Desember, dan terakhir dengan Epifania
pada tanggal 6 Januari. Sepekan setelah natal diperingati sebagai hari
Yesus disunat yang disebut okta dan diperingati pada tanggal
1 Januari. Natal adalah hari lahirnya Yesus Kristus, Allah dan manusia
di dunia.

Kisah kelahiran Yesus dikisahkan dalam Injil Matius dan Lukas.
Natal tanggal 24-25 Desember adalah tradisi Romawi namun adven
dan epifani adalah tradisi Mesir yang berkembang sampai ke Spanyol.
Hanya satu kebetulan masing-masing gereja baik Roma maupun
Mesir,  membawa perayaan perayaan ini pada abad ke-4 dari tradisi
masya-rakat setempat.

Natal yang dirayakan Gereja saat ini sebenarnya tidak dikenal
dalam Alkitab. Diceritakan dalam alkitab, hanya Herodes yang
merayakannya (Mat 14:6). Gereja Ortodoks Timur mengenal perayaan
Epifania (Kemunculan), yang dikenal pada abad III SM. Di Roma,
Natal dirayakan pada akhir abad IV yang dirayakan pada 25 Desem-
ber. Tanggal tersebut menjadi perayaan kelahiran Tuhan Yesus.
Perayaan tersebut dimaksudkan mengkristenkan Eropa melalui usaha
ambil alih tradisi. Tradisi tersebut adalah kemenangan dewa matahari.
Dalam sejarahnya gereja tidak langsung menerimanya tetapi setelah
diterima secara resmi dan merayakan bahkan perayaannya menjadi
yang paling meriah.
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Alkitab tidak panjang lebar menulis tentang kelahiran Yesus.
Injil Markus tidak menulisnya, injil Lukas dan Matius yang menulis
namun sedikit. Sama halnya dengan praktek perayaan Adven yang
dianggap persiapan perayaan natal. Tradisi perayaan adven muncul
pada abad ke IV. Dengan adanya perayaan tersebut semua orang dapat
menikmati ibadah sesuai dengan pola yang sudah Yesus Tunjukkan.
Adven  merupakan persiapan sebelum natal yang diambil oleh gereja
sesuai dengan tradisi masing-masing, kecuali gereja aliran sudah
menghapuskannya dari perayaan gerejawi. Perayaan ini merupakan
proklamasi Allah bagi penyataan kerajaanNya.

BERMULA DARI EPIFANI
Epifani berasal dari kata epipanea yang berarti penampakan diri,

kedatangan, kelihatan. Epifani berasal dar i perayaan musim salju
di Mesir yang di rayakan pada tangal 6 Januari. Gereja Mesir
kemudian menjadikan hari ini menjadi perayaan natal. Kata epifani
telah digunakan dalam Injil Yohanes 2:11 “Hal itu dibuat Y esus di
Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-
Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-
murid-Nya percaya kepada-Nya. “

Tradisi pesta masyarakat Mesir ini telah dirayakan sejak zaman
Amenemhet I sekitar 1996 SM. Dua puluh tiga abad kemudian gereja
Mesir mengadopsi menjadi peringatan akan penyataan Yesus. Sepan-
jang malam 5-6 januari orang-orang Alexandria merayakan kelahiran
dewa Aion yakni dewa waktu dan dewa keabadian, di dalam suatu
perayaan khidmat itu air disapu dan dibuang dari sungai Nil. Kita akan
melihat  gereja Mesir mengadopsi dan menetapkan tanggal kelahiran
Yesus. Celemens dari Alexandria menuliskan tentang tanggal
kelahiran Yesus, yakni:

1. Ada yang mengatakan Yesus lahir pada tahun ke-28 pemerin-
tahan Kaisar Agustus (31 SM-14 M), hari pachon yakni 20-25
Mei 3 tahun sebelum Masehi, atau menurut kalender Julian
sejajar dengan 18 November.

2. Sumber lain adalah pengikut Basilides, mengisahkan tentang
hari pembaptisan Yesus, dimana umat beribadah pada
malamnya, yakni pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar
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Tiberius, hari ke-15 atau ke-11 bulan Tubi pembaptisan Yesus
sebagai permulaan pelayananNya ketimbang KelahiranNya.

3. Sumber ketiga menetapkan tanggal kelahiran Yesus menurut
kalender Julian, ialah tanggal 24-25 pharmuthi yakni 19-20
April.

Perayaan epifani dalam gereja mengambil tema pelayanan
Yesus. Ada beberapa tema yang layak di munculkan dalam
epifani. Tema pertama adalah kisah kelahiran Yesus menurut Lukas
2:1-20 dan  Matius 1:18-2:12). Tema kedua adalah kisah baptisan yang
diterima Yesus sebagai awal pelayananNya menurut Markus 1:9-11.
Tema ketiga adalah mujizat yang Yesus lakukan ketika
perkawinanan di Kana menurut Yohanes 2:1-11. Minggu setelah
epifani adalah hari Minggu Pembaptisan Tuhan. Minggu ini juga dapat
dipergunakan  untuk pembaptisan. Minggu-minggu tersebut tidak dise-
but sebagai minggu biasa melainkan Minggu Epifania I-IX, yakni
permulaan pelayanan Yesus.

Hari Natal adalah dimana kita akan merayakan suatu peristiwa
yang sangat mulia, dimana hari tersebut adalah hari kelahiran Yesus
Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bagi
barang siapa yang percaya kepadanya. Dia menjadi manusia agar bisa
mati dan  menanggung segala hukuman atas dosa-dosa yang kita
perbuat, dan karena Allah, ia juga bangkit untuk mengalahkan maut
dan begitu juga kerajaan maut, didalam Wahyu 1:17-18 :

“Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang
hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-
lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut”.

Tetapi didalam Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa
kelahiran Yesus Kristus berbeda dengan kelahiran-kelahiran yang
lainya. Kelahiran Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar kisah manis
tentang kelahiran seorang bayi, akan tetapi Yesus Kristus lahir menjadi
manusia untuk bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian mati untuk
dosa-dosa manusia bagi keselamatan kita.

Berbicara tentang makna Natal yang sesungguhnya, banyak
orang yang mengaku beragama Kristen pun, ternyata tidak menge-
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tahuinya. Makna Natal yang sesungguhnya semakin teralihkan oleh
beberapa hal seperti : promosi-promosi barang-barang dengan diskon
spesial di akhir tahun yang ditawarkan oleh banyak pusat-pusat
perbelanjaan, Natal seolah makin identik dengan seorang tua gendut
berjangkut putih berbaju merah mengendarai kereta terbang yang
ditarik rusa-rusa.

Pada masa raya Natal kita disibukkan dengan segala macam
kegiatan atau acara yang banyak menyita waktu, tenaga, bahkan uang
kita. Kita sering terjebak untuk lebih menghiasi hal-hal yang bersifat
lahiriah, sementara manusia batiniah kita kering kerontang, ada satu
hal yang seringkali kita lupakan, yaitu menghiasi diri kita sendiri
(1 Petrus 3:3-4 " Perhiasanmu janganlah secara lahiriah yaitu dengan
mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan
mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah
manusia batiniah yang tersembunyi dengan  perhiasan yang tidak
dapat binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram
dan berharga dimata Allah").

Apa yang ditawarkan dunia 'modern' benar-benar mengalihkan
inti dari Natal yang sesungguhnya kepada hal-hal yang duniawi.
Padahal sesungguhnya, Natal adalah perayaan sukacita dan ucapan
syukur karena kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juruselamat
melalui seorang perawan bernama Maria. Allah datang kepada kita,
menjadi manusia, agar Ia dapat mati dan bangkit untuk
menyelamatkan kita dari kutuk maut. Allah menggenapi janjiNya
"Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremuk-
kan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." -Kejadian
3:15.

Yesus Kristus lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk
menyelamatkan barangsiapa yang percaya kepadaNya. KelahiranNya
dirayakan sebagai awal sebuah paket 'kado' keselamatan yang harus
Dia jalani. Dia menjadi manusia agar bisa mati, dan menanggung
segala hukuman atas dosa-dosa kita, dosa anda dan saya.  Dan karena
Dia Allah, Ia juga bangkit mengalahkan maut dan kerajaan maut,
menang mutlak sehingga Ia bisa berkata, "Jangan takut! Aku adalah
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Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati,  namun
lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang
segala kunci maut dan kerajaan maut.” - Wahyu 1:17-18

Ada beberapa PESAN NATAL YANG PERLU KITA RENUNGKAN
bersama:

NATAL ADALAH PENGURBANAN (Matius 2:11, Yohanes 3:16)
Kelahiran adalah dimulainya suatu kehidupan baru di bumi. Sama
seperti Yesus lahir dari Roh Kudus, sudahkah kita juga lahir dari
Roh Kudus sehingga ada satu realitas kehidupan Allah bekerja
dalam hidup kita. Dan kita dapat disebut Manusia ciptaan baru, di
mana semua hidup yang lama telah berlalu dan kehidupan Kristus
datang dan nyata dalam hidup kita (Yohanes 3:1-5 -- " Kamu harus
dilahirkan kembali, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, apa
yang dilahirkan daging adalah daging"). Pertanyaan untuk kita
renungkan sebagai umat Tuhan adalah, sudahkah kita lahir dari Roh
-Nya, sehingga kita dapat memulai sesuatu yang baru di dalam
Kristus Yesus, Tuhan kita? Kehidupan baru dimulai ketika kita
mengundang Tuhan Yesus secara pribadi menjadi Juru Selamat kita.

NATAL MEMBERI PENGHARAPAN (Yesaya 60:1, Matius 4:16)
Kelahiran Tuhan Yesus di bumi memberikan suatu pengharapan
baru bagi manusia yang hidup dalam perbudakan dan dijajah oleh
dosa dan kematian (Matius 4:16 -- "Bangsa yang diam dalam
kegelapan, telah melihat terang yang besar bagi mereka yang diam
di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang"). Ada sesuatu
yang sedang bergerak di seluruh dunia yaitu ketakutan -- takut mati,
takut sakit, takut gagal, takut akan masa depan. Dan ini yang mem-
buat manusia semakin buas dan nekat dalam dosa dan kejahatan.
Ketakutan telah membunuh lebih banyak manusia dibanding dengan
yang lainnya. Tetapi Yesus datang memberi pengharapan. Harapan
untuk hidup di masa depan, serta harapan untuk berhasil (Yesaya
60:1 -- "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah
datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu" ).

NATAL ARTINYA MEMBERI
Natal berbicara tentang misi Bapa bagi dunia, yaitu Bapa di Surga
mengutus misionaris-Nya ke dalam dunia yaitu Yesus Kristus.
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Ketiga orang Majus datang hanya untuk menyembah dan memberi
emas, perak, dan mur. 2000 tahun yang lalu Bapa kita menaburkan
benih yang kekal yaitu Firman Allah ke dalam dunia. Benih itu telah
jatuh ke dalam tanah dan mati, sehingga lewat satu benih itu lahir
tuaian, yaitu seluruh umat Tuhan. Bukan cuma itu, tetapi benih itu
juga menghasilkan benih lagi yaitu kita semua. Misi Bapa bagi
dunia: Dia sedang mencari benih-benih yang siap jatuh ke dalam
tanah dan mati (Yohanes 4:35-36 -- "Engkau berkata empat bulan
lagi tiba musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah
sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan
matang untuk dituai").

NATAL ADALAH SOLIDARITAS (Filipi 2:5-8, Yohanes 1:1,14,
Matius 1:21-23)

Data yang kita punya tentang kelahiran Yesus dari Kitab Suci
adalah Ia lahir dari rahim seorang perawan sederhana. Namanya
Maria. Maria adalah representasi dari kelompok masyarakat yang
hidup sederhana – bahkan miskin, tekun berharap akan
keberpihakan Allah atas hidup kesehariannya, dan percaya bahwa
Allah tak pernah ingkar janji untuk menyelamatkan bangsa
pilihanNya. Maria adalah representasi manusia yang hidupnya
mengandalkan Allah.

Karakter Maria (juga kelompok sosial dimana Maria tinggal)
terbaca dari kidung Magnificatnya (Luk 1:46-55). Maria sadar,
keputusan menerima kehendak Allah untuk mengandung Yesus saat
ia masih perawan, menuntut konsekuensi yang amat berat.
Hukuman dirajam siap menghadang Maria, karena ia akan dituduh
berzinah. Keputusan Maria itu adalah sebuah pilihan yang lahir
dalam rentang sejarah keselamatan Allah. Maria menegakkan salah
satu tonggak sejarah keselamatan Allah itu. Maka sikap Maria itu
mewajahkan karakter Allah yang konsisten akan karya kesela-
matanNya. Maria membadankan spirit Allah, yang hatiNya
senantiasa terluka oleh derita hidup manusia.

Natal, kenangan akan kelahiran Yesus, sesunguhnya adalah sebuah
kenangan solidaritas Allah atas penderitaan manusia. Natal menge-
nangkan Allah yang setia pada janjiNya. Karenanya, meski sadar
bahwa pilihan melahirkan Yesus itu mengandung konsekuensi yang
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mempertaruhkan nasibnya, namun Maria menerimanya dalam
sukacita. Maria bersukacita karena Allah yang solider, Allah yang
terus berjuang menegakkan KerajaanNya (baca: kehidupan yang
bergantung pada Allah, damai, kasih, sukacita). Itulah alasan Maria
bersukacita penuh syukur pada Kidung Magnificat nya.

NATAL ADALAH KESEDERHANAAN (Lukas 2:4-12)
Tuhan mengasihi orang-orang sederhana. Dalam banyak kesem-
patan Ia hadir sebagai pribadi yang sederhana. Tidak mengherankan
kalau Ia dikelilingi oleh orang-orang yang sederhana seper ti
Maria, para gembala dan orang-orang majus.

Tokoh-tokoh teladan kesederhanaan hidup kristiani tersebut
mengenali kehadiran-Nya, yang kadang tersamar dan bahkan
tersembunyi. Mereka seperti domba-domba yang mengenali suara
gembalanya. Seperti tokoh-tokoh itu, kita pun ingin menjadi orang-
orang sederhana yang mensyukuri Natal sebagai anugerah Tuhan
yang tertinggi.

Tidak ada anugerah yang lebih tinggi daripada kehadiran Tuhan
dalam hidup kita. Karena dengan kehadiran-Nya kita diberi kuasa
sebagai anak-anak Allah (Yoh 1:12).

NATAL ADALAH UNIVERSAL (Lukas 2:10, 30-32)
Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk
seluruh bangsa”. Lukas 2:10
“sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang
telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang
menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuli-
aan bagi umat-Mu, Israel”. Lukas 2:30-32

Tuhan tidak menginginkan satupun manusia binasa sehingga Ia
memberikan Yesus untuk menjadi Juruselamat dunia yang akan
membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhan ingin kita bebas dari
Iblis, ketakutan, hukuman dan kebinasaan. Alkitab berkata bahwa
tidak ada satupun yang benar. Semua orang telah berdosa sehingga
kita memerlukan Juruselamat. “Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga Ia telah mengarunikan Putra-Nya yang
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tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal.”(Yohanes 3:16).

NATAL ADALAH  SUKACITA BESAR (Lukas 2:10,13-14,28-30)
Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk
seluruh bangsa”.

Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katan
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai      se-
jahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."

NATAL ADALAH  PENGGENAPAN (Lukas 2:11, Lukas 1:69-75)
" Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di
kota Daud."(Lukas 2:11)

Kristus telah lahir di kota Daud, yakni kota Betlehem. Betlehem
adalah kota Daud, anak Isai, raja Israel yang termasyhur. Jauh
sebelum Yesus lahir, nabi-nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan
kedatangan Mesias yang akan membebaskan Israel, salah satunya
adalah nabi Yesaya yang menubuatkan bahwa, "seorang Anak akan
lahir dari keturunan Daud, sebagai tunas yang akan keluar dari
tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan
berbuah."(Yesaya 11:1)

Demikian juga nubuat yang disampaikan oleh nabi Mikha, "Tetapi
engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-
kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang
akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba-
kala, sejak dahulu kala."(Mikha 5:1)

Nubuat di atas menyatakan bahwa keseluruhan janji dan nubuat da-
lam Perjanjian Lama seluruhnya diproyeksikan kepada pribadi Ye-
sus Kristus, sebagai Mesias yang dijanjikan. Janji yang sangat besar
tentang Mesias di dalam Yesaya 9:5-6 telah digenapi dengan ke-
lahiran Yesus Kristus di kota Betlehem. Yesaya 9:5 membicarakan
setidaknya tentang empat hal penting mengenai Yesus Kristus.

 Pertama, Yesus Kristus adalah Manusia Sejati. Itulah yang
terkandung dalam perkataan, "seorang anak telah lahir".
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 Kedua, Yesus Kr istus lahir  untuk kita. Tujuan kelahiran-
Nya adalah agar kita yang hidup di dalam kegelapan dosa
menerima  terang keselamatan.

 Ketiga, Ia datang untuk memer intah dan untuk berkuasa
atas segala sesuatu. Hal itu sama dengan yang dikatakan oleh
Tuhan  Yesus, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di
sorga dan di bumi"(Matius 28:18).

 Keempat, Yesus Kr istus adalah Allah. Ia adalah Penasihat
Ajaib, yakni Penasihat yang agung; Ia adalah Allah yang
perkasa, yakni Allah yang mahakuasa; Ia adalah Bapa yang
kekal, keberadaan-Nya adalah kekal dan Ia memberikan hidup
yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya; Ia
adalah Raja Damai (The Prince of Peace), Dialah Anak Allah
yang berdaulat untuk memberikan damai yang abadi.

Sangatlah jelas bahwa kelahiran Yesus untuk menggenapi janji
Tuhan dalam Perjanjian Lama. Menjelang hari kelahiran-Nya,
Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang
harus kembali ke kampung halamannya untuk mengikuti sensus
penduduk. Oleh sebab itu, Yusuf membawa Maria pulang ke
Betlehem dan di sanalah Maria melahirkan bayi Yesus. Ketika
keduanya tiba di Betlehem, mereka pun mulai mencari sebuah
penginapan karena tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,
sekian lama mencari, tetapi Maria dan Yusuf tidak menemukan
penginapan. Mereka hanya mendapatkan sebuah kandang domba,
dan Maria pun melahirkan Yesus di palungan dan membungkusnya
dengan lampin.

NATAL ADALAH KEMENANGAN (Lukas 1:50-54)
Peristiwa Natal harus mendahului peristiwa Kalvari dan kebang-
kitan Kristus, karena tanpa peristiwa Natal, maka peristiwa Kalvari
dan kebangkitan Kristus tidak mungkin terwujud.

“Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya,
seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita,  kepada
Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya."

Allah yang turun kedalam dunia didalam pribadi Yesus Kristus
dalam peristiwa Natal, membuktikan bahwa, tidak ada jalan lain
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yang menjadi mediator bagi manusia untuk manusia kembali
kepada Allah dan diselamatkan.

NATAL MERUPAKAN PERSEKUTUAN DENGAN TUHAN
Kelahiran Yesus yang kita rayakan saat ini adalah sebuah kabar
sukacita di tengah-tengah dunia yang keras dan kejam. Di dalamnya
kita merayakan persekutuan dengan Tuhan yang datang kepada kita
dan memberi arti bagi hidup kita. Manusia bersekutu dengan Allah
dan Dialah sumber hidup kita. Tuhan Yesus menggambarkan
hubungan-Nya dengan jemaat seperti pokok anggur dan ranting-
rantingnya (Yohanes 15:5). Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan
adalah orang yang hidup dengan Allah dan hidup dalam
terang (1 Yohanes 1:5-7). Bertumbuh di dalam Tuhan juga berarti
bahwa seseorang hidup dalam ketaatan terhadap perintah
Allah (1 Yohanes 2:3-7), terutama perintah untuk mengasihi, serta
hidup di dalam kebenaran Firman.

Dalam momen Natal yang sangat dinantikan ini, kita memaknai hari
Natal untuk merenungkan kembali pertumbuhan iman kita di dalam
Tuhan, agar kelak kita dapat untuk melaksanakan amanat Tuhan
Yesus Kristus; sebagai pemberita kebenaran akan karya penebusan
dan hidup yang kekal (1 Yohanes 2:22-25).

NATAL MEMBAWA HIDUP YANG PENUH KELIMPAHAN
Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes memberitahukan bahwa kedatan-
gan-Nya ke dunia ini adalah untuk memberi hidup, bahkan hidup
yang Ia berikan adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan.
Ketika kita menyadari bahwa kelahiran Yesus Kristus di dalam
hidup kita adalah pemberian anugerah keselamatan dan hidup
(hidup yang berkelimpahan). Hidup yang berkelimpahan di dalam
Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang percaya yang sejalan
dengan firman Tuhan. “Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus,” (Filipi 2:5). Jika hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh
Kudus dan sesuai dengan pikiran Kristus, maka “Damai sejahtera
Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan
pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:7). Sebagai orang
percaya kita tidak boleh kehilangan makna Natal yang
sesungguhnya. Jangan sampai Natal kita hanya berfokus kepada
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hal-hal yang sifatnya seremonial semata. Jika kondisi tersebut
terjadi dalam hidup orang percaya, maka sesungguhnya kita telah
terancam kehilangan makna Natal sehingga Natal bisa menjadi
momen yang berlalu begitu saja tanpa ada pesan natal bagi iman dan
hidup kita secara pribadi.

Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah sama seperti
sebagaimana kelahiran manusia pada umumnya. Dalam peristiwa
kelahiran Yesus di dalam hidup manusia juga merupakan momen awal
baginya untuk kemudian tumbuh menjadi seorang kristen yang
dewasa. Setiap orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan harus
melekat kepada Tuhan. Ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam
pokoknya kalau mau hidup, bertumbuh dan berbuah (Yohanes 15:1-
7).

Adanya hubungan itu harus diwujudkan secara nyata dalam
perbuatan kasih kepada sesama dan ciptaan Tuhan lainnya. Dengan
perayaan Natal yang sangat berharga, maka kita sebagai umat Tuhan
harus dapat saling mengasihi kepada sesama umat Tuhan. Bentuk-
bentuk lahiriah dari kasih harus nyata dalam kehidupan sehari-hari,
tanpa membuat perbedaan, dalam keluarga, lingkungan kerja, dan
bentuk interaksi sosial lainnya. Natal adalah momen untuk perubahan
dan peneguhan atas komitmen kita sebagai pengikut Kristus untuk
mencintai sesama dalam suka dan senang serta peneguhan panggilan
kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan mengelola dan
merawat ciptaan-Nya. Ia harus menyadari apa sebenarnya panggilan
hidup-Nya sebagai utusan Allah. Orang-orang yang telah menerima
Kristus sebagai Tuhan dan  Juruselamat harus bertumbuh di dalam
Tuhan hingga menjadi orang Kristen yang dewasa.

Tuhan memang tidak menghendaki supaya kita mengurangi
kebahagiaan di hari Natal, Dia sendiri telah “memberikan kepada kita
segala sesuatu untuk dinikmati” (1Timotius 6:17), termasuk
merayakan hari Natal dengan bahagia. Akan tetapi Dia juga menghen-
daki agar makna Natal itu berdampak bagi iman kita, agar kita
semakin beriman kepada Kristus sebagai penebus kita, memiliki
persekutuan dengan Allah,  serta bertumbuh di dalam Tuhan
dan memiliki hidup yang  berkelimpahan.
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EPIFANI

Sebelum abad IV, Hari Epifani (bahasa Yunani: penampakan
diri) dirayakan sebagai har i kelahiran Kristus, yaitu pada tanggal
6 Januari (bukan tanggal 25 Desember) atau pada hari Minggu yang
terdekat dan enam minggu sesudahnya. Sampai sekarang Epifani
masih dirayakan oleh Gereja Ortodoks.

Sebelumnya, Epifani adalah perayaan musim salju di Mesir
yang dirayakan pada tanggal 6 Januari. Perayaan ini diselenggarakan
sebelum Yesus lahir, sekitar tahun 1996 SM.

Epifani (bahasa Yunani Koine: ἐπιφάνεια, epiphaneia,
"manifestasi", "penampakan jelas") [1] atau Teofani [2] (bahasa
Yunani Kuno (ἡ) Θεοφάνεια, Τheophaneia berarti " penampakan
Tuhan" ), [3] atau Hari Raya Penampakan Tuhan adalah sebuah hari
raya keagamaan dalam sejumlah denominasi gereja Kristen pada
tanggal 6 Januari yang merayakan wahyu Allah sebagai manusia yaitu
Yesus Kristus atau pemunculan/manifestasi Yesus Kristus terhadap
dunia dalam bentuk kelahiran-Nya.

Dalam Gereja Ritus Barat maupun Timur memiliki pemahaman
yang sama mengenai Epifani ini yaitu Manifestasi Yesus Kristus
kepada dunia, namun menghayati peristiwa yang berbeda:

DALAM GEREJA    BARAT, Epifani untuk memperingati kedata
-ngan Orang-orang Majus dari Timur atau kadangkala disebut Tiga
Raja, yang mengunjungi Yesus yang baru saja lahir , yang
menunjukkan Manifestasi Bayi Yesus Kristus terhadap orang
Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi (berarti seluruh dunia)
sebagai Anak Allah.

NAMUN DALAM GEREJA TIMUR untuk memperingati
pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di sungai
Yordan, yang menunjukkan Manifestasi Yesus Kristus mulai
memulai karya        Pelayanan-Nya sebagai Anak Allah atau sering
pula disebut Teofani.

GEREJA KATOLIK merayakannya sebagai Hari Tiga Raja (para
Majus) untuk memperingati penampakan Kristus setelah kelahiran-
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Nya: pada waktu Ia disembah oleh para majus, pada waktu Ia
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan pada waktu Ia melakukan
mukjizat    pertama dalam pesta perkawinan di Kana.

GEREJA PROTESTAN merayakannya sebagai hari penampakan
kemuliaan Yesus setelah dibaptis atau hari Perjamuan Kudus yang
pertama.

Lama masa Epifani, yang dimulai pada tanggal 6 Januari,
bervariasi tergantung pada penetapan tanggal Paskah. Selambat-
lambatnya masa Epifani berlangsung sampai Minggu Septuagesima,
atau 64 hari sebelum Paskah.

“Epifani” berarti “membuat nyata/jelas.” Ibadah-ibadah
ditekankan pada pernyataan Yesus sebagai “Terang bagi bangsa-
bangsa kafir” dan “Kemuliaan Israel,” pernyataan Simeon ketika ba-
yi Yesus hadir di Bait Allah, pernyataan Yesus sebagai Yang Dikasihi
Allah dalam baptisan-Nya, dan penyataan Yesus kepada seluruh dunia
sebagaimana digambarkan oleh orang-orang Majus dari Timur.

Warna liturgi untuk masa Epifani adalah putih, dengan
simbol bintang bersegi lima di dalam lingkaran; dengan arti:
Bintang adalah lambang cahaya dalam kegelapan. Bintang bersegi
lima ini lebih dikenal dengan bintang Yakub yang menunjuk pada
terbitnya bintang dari keturunan Yakub (Bil. 24:17). Terbitnya bintang
ini kemudian dinyatakan melalui kelahiran Yesus yang ditandai pula
dengan  munculnya bintang di timur (Mat. 2:1-2). Kristus disebut
sebagai “Bintang Kejora,” “Bintang Timur” (Why. 22:16) yang gilang-
gemilang, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita.
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TENTANG PERNAK-PERNIK NATAL

SANTO BONIFACIUS DAN POHON CEMARANYA
Legenda Ada beberapa legenda/cerita yang beredar di kalangan

orang Kristen sendiri mengenai asal mula pohon natal. Santo
Bonifacius Menurut sebuah legenda, rohaniawan Inggris bernama
Santo Bonifasius yang memimpin beberapa gereja di Jerman dan
Perancis dalam perjalanannya bertemu dengan sekelompok orang yang
akan mempersembahkan seorang anak kepada dewa Thor di sebuah
pohon ek.

Untuk menghentikan perbuatan jahat mereka, secara ajaib Santo
Bonifasius merobohkan pohon ek tersebut dengan pukulan tangannya.
Setelah kejadian yang menakjubkan tersebut di tempat pohon ek yang
roboh tumbuhlah sebuah pohon cemara.

MARTIN LUTHER DAN POHON CEMARANYA
Cerita lain mengisahkan kejadian saat Martin Luther, tokoh

Reformasi Gereja, sedang berjalan-jalan di hutan pada suatu malam.
Terkesan dengan keindahan gemerlap jutaan bintang di angkasa yang
sinarnya menembus cabang-cabang pohon cemara di hutan, Martin
Luther menebang sebuah pohon cemara kecil dan membawanya
pulang pada keluarganya di rumah. Untuk menciptakan gemerlap
bintang seperti yang dilihatnya di hutan, Martin Luther memasang lilin
-lilin pada tiap cabang pohon cemara tersebut.

ASAL KATA CHRISTMAS
Kata Christmas (Hari Natal) berasal dari kata Cristes maesse,

frase dalam bahasa Inggris yang berarti Mass of Christ (Misa Kristus).
Kadang-kadang kata Christmas disingkat menjadi Xmas. Tradisi ini
diawali oleh Gereja Kristen terdahulu. Dalam bahasa Yunani, X adalah
kata pertama dalam nama Kristus (Christos). Huruf ini sering
digunakan sebagai simbol suci. Natal adalah hari raya umat Kristiani
untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Tidak ada yang tahu
tanggal berapa tepatnya hari lahir Kristus, namun kebanyakan orang
Kristen memperingati Hari Natal pada tanggal 25 Desember. Pada hari
itu, banyak yang pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan keagamaan
khusus. Selama masa Natal, mereka bertukar kado dan menghiasi
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rumah mereka dengan daun holly, mistletoe, dan pohon Natal.
Perayaan Natal pada setiap negara dirayakan dengan kemeriahan yang
berbeda

PERAYAAN KEAGAMAAN
Bagi kebanyakan orang Kristen, masa Natal mulai pada hari

Minggu yang paling dekat dengan tanggal 30 November. Hari Minggu
tersebut disebut hari pertama masa Adven, yaitu masa 4 minggu saat
umat Kristiani mempersiapkan perayaan Natal. Kata adven berarti
datang, dan mengacu pada kedatangan Yesus pada hari Natal. Untuk
merayakan masa Adven, empat buah lilin, masing-masing
melambangkan hari Minggu dalam masa Adven, diletakkan dalam
suatu lingkaran daun-daunan. Pada hari Minggu pertama, dinyalakan
satu lilin. Kegiatan ini dilaksanakan kembali setiap hari Minggu dalam
masa Adven, dengan menambahkan satu lilin lagi setiap kalinya.
Sebuah lilin merah besar yang melambangkan Yesus, ditambahkan
pada lingkaran daun-daunan itu pada Hari Natal. Untuk kebanyakan
umat Kristiani, masa Adven memuncak pada Ibadah malam sebelum
Natal (Malam Natal) tanggal 24 Desember. Gereja-gereja dihiasi
dengan lilin, lampu, dan daun-daunan hijau dan bunga pointsettia.
Masa Natal berakhir pada hari Epifani, tanggal 6 Januari. Untuk gereja
Kristen Barat, Epifani adalah datangnya para majus di hadirat bayi
Yesus. Menurut umat Kristen Timur, hari tersebut adalah perayaan
pembaptisan Kristus. Epifani jatuh 12 hari setelah hari Natal.

TUKAR KADO
Kebiasaan untuk tukar menukar kado pada sanak-saudara dan

teman-teman pada hari khusus di musim dingin kemungkinan bermula
di Romawi Kuno dan Eropa Utara. Di daerah-daerah tersebut, orang-
orang memberikan hadiah pada satu sama lain sebagai bagian dari
perayaan akhir tahun. Pada tahun 1100, di banyak negara-negara
Eropa, Santo Nikolas menjadi lambing usaha saling memberi. Menurut
legenda, Santo Nikolas membawakan hadiah-hadiah untuk anak-anak
pada malam sebelum perayaannya, tanggal 6 Desember. Tokoh-tokoh
yang bukan keagamaan menggantikan Santo Nikolas di berbagai
negara tak lama setelah reformasi, dan tanggal 25 Desember menjadi
hari untuk tukar-menukar kado. Kini di Amerika Serikat, Santa Claus
membawakan hadiah untuk anak-anak.
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MALAM NATAL DAN SANTA CLAUS
Karena pada dasarnya malam Natal adalah hari raya keagamaan,

hari tersebut tidak dianggap sebagai hari libur resmi. Gereja-gereja
mengadakan perayaan pada malam itu. Orang-orang memperhatikan
gua Natal (replika dari kandang domba tempat Yesus lahir, dengan
patung-patung Yesus, Maria, Yusuf, gembala-gembala dan hewan-
hewan) sambil menyanyikan lagu-lagu Natal.

Menurut kisahnya, pada malam Natal, Santa Claus menaiki
kereta salju penuh hadiah, ditarik oleh delapan ekor rusa kutub. Santa
Claus lalu terbang menembus awan untuk mengantarkan hadiah-
hadiah itu kepada anak-anak di seluruh dunia. Untuk mempersiapkan
kunjungan Santa, anak-anak Amerika mendengarkan orangtuanya
membacakan The Night Before Christmas (Malam Sebelum Natal)
sebelum tidur pada Malam Natal. Puisi tersebut dikarang oleh Clement
Moore di  tahun 1832. Dulu, anak-anak menggantungkan stoking atau
kaus kaki besar di atas perapian. Santa turun dari cerobong asap dan
meninggalkan permen dan hadiah-hadiah dalam kaus kaki itu untuk
anak-anak.  Kini, tradisi itu tetap diteruskan, namun kaus kakinya
digantikan oleh tas kain merah berbentuk kaus kaki. ***
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