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     Membaca bacaan-bacaan hari Minggu ini saya teringat akan pertanyaan “kenapa sih bacaan
pada hari Minggu ada tiga?” Misalnya bacaan pada minggu ke-4 prapaska ini, apa relevansinya
bacaan Kitab Yos 5: 9a. 10-12 dan 2Kor 5: 17-21 dengan Injil Luk 15:1-3. 11-32 itu?
Pertama-tama kita melihat dari sudut kalender Liturgi. Kalender liturgi menyajikan kepada kita
umat yang hadir pada misa hari Minggu di gereja, bacaan-bacaan Kitab Suci sedemikian rupa
sehingga dalam kurun waktu 3 tahun (Tahun A,B, dan C) akan dapat membaca sebagian
besar, hampir keseluruhan, isi Kitab Suci. Yang kedua kita diajak untuk menyadari bahwa Injil
menjadi fokus pewartaan Kitab Suci. Perjanjian Lama mengarah kepada Injil, dan Surat-surat
menjadi aplikasi penghayatan Injil. Maka lalu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru; dalam
Perjanjian Baru ada keempat Injil, dan semua itu disebut Injil. Yang ketiga berkaitan dengan
tema. Injil tentu menjadi pewartaan pusat. Bacaan yang lain dipilihkan yang sejalan atau
mendukung tema Injil dan tentu tema-tema berkaitan dengan Perayaan Liturgi (Paska yang
didahului dengan Prapaska, Natal yang didahului dengan Adven, serta masa biasa).

  

    Sekarang mari kita cermati bacaan pada minggu ke-4 prapaska. Kalau kita memperhatikan
tokohnya, minggu lalu kita melihat tokoh Musa yang terpangggil untuk mewujudkan kehendak
Allah, untuk menyatakan bahwa Allah mendengarkan jeritan umat-Nya. Kali ini kita menemukan
tokoh Yosua yang melanjutkan perutusan Musa tetapi sekaligus memperbaharui perjanjian
Umat dengan Tuhannya, “Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu”. Sesudah
merayakan Paska di Tanah terjanji, umat tidak makan mana lagi tetapi makan dari yang
dihasilkan tanah Kanaan. Intinya Allah begitu mengasihi umat-Nya sehingga dipelihara terus
menerus bahkan lebih baik lagi. Bacaan kedua menampilkan Kristus, diri kita, dan Paulus. Di
dalam Kristus kita dijadikan sebagai manusia baru karena Ia telah mendamaikan kita dengan
Diri-Nya. Paulus dan murid-murid yang lain mengambil peran melanjutkan mewartakan dan
menjamin terwujudnya hidup baru dalam damai dengan Kristus itu. Bacaan Injil menampilkan
tiga tokoh: bapa, anak bungsu, dan anak sulung sebagai gambaran dari Allah Bapa yang selalu
mengasihi dan baik hati berhadapan dengan manusia yang cenderung berdosa karena tidak
merasakan kebaikan Allah. Dan diantara kedua orang itu ternyata yang terlihat lebih parah
dosanya bisa lebih sadar dan kembali kepada bapanya sedangkan yang diharapkan selalu
merasakan kebaikan bapanya ternyata malah tidak merasakannya dan menolak masuk dalam
sukacita keluarga bapanya. Si sulung mengedepankan lembaga agama yang merasa bahwa
dengan melakukan kewajiban-kewajiban ataupun aturan tertentu apalagi secara teliti akan
mendapatkan reward dari Tuhannya. Allah yang diajarkan Yesus sangat berbeda, Ia Maha
Pengasih dan Maha Pengampun tanpa syarat apapun selain keterbukaan hati akan kasih-Nya.

  

      Saudara-saudara, kalau kita merangkai ketiga bacaan hari Minggu Prapaska ke-4 ini maka
kita akan mendapati pewartaan bahwa Allah sungguh Maha Pengasih dan Pengampun. Ia setia
dengan perjanjian-Nya, Ia memelihara umat-Nya bahkan memperbaharuinya untuk sukacita
yang sempurna. Bahkan ketika manusia ingat akan Dia di dalam pertobatannya, Ia membuka
hati dan menerimanya dalam pelukan kasih-Nya. Tiada syarat tetapi kemauan untuk
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diperbaharui dan didamaikanlah yang diperlukan. Kristuslah pokok damai itu. Allah dengan
perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan diri-Nya. Allah berinisiatif, Kristus pelaksananya.
Tetapi mari kita perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus menempatkan dirinya dan utusan-utusan
yang lain sebagai yang bertugas menyerukan ajakan untuk pendamaian itu. Jika dibandingkan
dengan anak sulung, sikap Paulus sangat berbeda. Anak sulung tidak mau bapanya bermurah
hati, tidak mau bahwa yang sudah bersalah itu menerima kerahiman; Paulus mau mewartakan
kerahiman Tuhan dan bersukacita atas pertobatan sesamanya. 

  

      Mari dalam masa prapaska ini kita memanfaatkan kesempatan bertobat, memperbaharui
sukacita hidup dalam kasih Tuhan dan marilah kita pun mau menjadi seperti Yosua dan Paulus
yang mau untuk membagikan pengalaman sukacita pertobatan itu agar banyak saudara turut
menikmatinya.

  

Berkat Tuhan,

  

rmpurmsc 
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