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Selamat jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Saya romo paroki Anda sekalian. Sudah lama
saya ingin jumpa melalui rubrik renungan ini tetapi belum-belum kesampaian. Minggu ini saya
memberanikan diri untuk mulai muncul di hadapan Anda. Pada bacaan pertama hari ini
berkisah tentang Musa yang menerima panggilan perutusan Tuhan dan meskipun takut dan
cemas, ia mau muncul di hadapan bangsanya. Sedangkan dalam bacaan kedua Paulus
mengajak agar murid-muridnya menjadi rendah hati karena kesombongan bisa membawa
kejatuhan. Dan dalam bacaan Injil menyatakan kesabaran yang diminta oleh Tuhan kepada
setiap orang untuk menanti sebuah perubahan yang lebih baik. Dari bacaan-bacaan tersebutlah
saya memberanikan diri untuk mau hadir dan menyapa saudara-saudari sekalian.

  

  

Mungkin kita pernah tersentak sadar bahwa kita telah begitu asyik menceritakan kelakuan yang
buruk dari seorang kenalan kita atau malahan sibuk menceritakan kata orang bahwa seseorang
mungkin telah melakukan kesalahan tertentu. Bukan saja seorang tetapi beberapa orang
dibicarakan dan seperti diinventarisir kejelekannya. Makin lama makin asyik saja. Malahan ada
yang menjadikannya sebagai kebiasaan. Persoalannya adalah apakah dengan membicarakan
kejelekan orang lain, saya sendiri menjadi lebih baik?

  

  

Saudara-saudara, bacaan pada minggu ketiga Prapaska ini mengajak kita untuk merenungkan
beberapa hal. Teguran Yesus kepada orang-orang pada bagian pertama bacaan Injil menjadi
teguran bagi kita juga. “Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya…. Tidak!
Kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara
demikian.” Orang-orang itu menceritakan kepada Yesus tentang nasib malang yang dialami
oleh orang-orang Galilea, tetapi Yesus mengajak mereka sendiri untuk bertobat. Bukan cerita
atas kemalangan atau pengalaman buruk orang lain yang menjadi fokus tetapi perlunya mereka
semua bertobat. Jangan menyangka semua jadi “oke”  bila bisa menceritakan keburukan
orang, melainkan diri sendiri perlu bertobat. Yang kedua, tentang pertiobatan itu sendiri.
Dengan ilustrasi tukang kebun dan pohon ara, Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa
Tuhan senantiasa membuka peluang pada umat-Nya untuk bertobat dan peluang ini haruslah
digunakan. Hidup ini harus disyukuri bukan saja sebagai hidup tetapi menjadi kesempatan
untuk bertobat dalam arti bertumbuh lebih baik agar menghasilkan buah-buah kebajikan dan
kesempurnaan.
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Kebajikan dan kesempurnaan yang dimaksud: iman dan takwa kepada Tuhan, kasih,
kerukunan, perdamaian, persaudaraan, keugaharian (kesahajaan) dan belarasa pada sesama,
sukacita dan kesabaran, pengampunan dan pengharapan dsb, yang merupakan
karunia-karunia Roh. Terhadap orang lain kita diminta untuk tidak mudah menghakimi dan
menghukum melainkan sabar dan proaktif untuk terjadinya pengampunan dan perdamaian.
Terhadap diri sendiri kita diajak untuk penuh harapan dan tekun dalam pembaharuan diri terus
menerus untuk ‘semakin beriman dan berbelarasa’. Dalam konteks bacaan pertama (Kel 3:
1-8a. 13-15) seperti Musa kita diajak untuk optimis, berani, dan penuh keyakinan bahwa banyak
orang pasti mau menanggapi ajakan untuk menuju pembaharuan hidup. Dan dalam konteks
bacaan kedua (1 Kor 10:1-6.10-12) kita diajak untuk menumbuhkan kecintaan dan kepatuhan
kita pada kehendak Allah, agar kita mau berproses dan tidak terpana di dalam zona nyaman
ataupun kesombongan diri. 

  

  

Mari saudara-saudara kita teguhkan hati kita agar kita semakin beriman dan semakin
berbelarasa melalui usaha pertobatan dan pembaharuan diri dan dalam keterbukaan untuk
pengampunan dan perdamaian.

  

  

Berkah Dalem,

  

Pastor Yohanes Purwanta MSC
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