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BUKAN NASEHAT MELAINKAN PENGAMPUNAN YANG DIBUTUHKAN

  

  HARI MINGGU PRAPASKAH V  

Bacaan Liturgi : Yes. 43:16-21 ; Flp. 3:8-14 ; Yoh. 8:1-11 .

  

  

  

  

Saudara-saudara, kita memasuki minggu Prapaska ke-5,minggu terakhir sebelum kita masuk
dalam Pekan Suci. Dalam minggu kelima prapaska ini kita diajak untuk melihat bagaimana
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sikap Allah yang berbeda dengan sikap manusia pada umumnya, dan kita tentu diajak untuk
mengusahakan mengambil sikap Allah itu. Yesaya dalam bacaan pertama menampilkan Allah
yang mau memberi hidup yang baru dan untuk itu tidak boleh berkutat pada masa lalu.

      

 Rasul Paulus mensharingkan pengalamannya dan menegaskan bahwa ia menganggap masa
lalunya adalah sampah (=yang tidak penting, dibuang saja) ketika ia berjumpa dengan Kristus
dan bagaimana ia berusaha sekarang untuk hidup menyerupai Kristus dalam kematian-Nya
(bukan membunuh atau mematikan orang lain demi hidupnya melainkan mau mati bersama
Kristus demi hidup kekal dirinya dan semua orang lain). Bacaan Injil memperlihatkan
bagaimana ketika semua penuduh mundur satu persatu meninggalkan perempuan berdosa itu,
Yesus Tuhan tidak menggunakan haknya untuk menuduh atau menghukum melainkan
meminta wanita itu pergi dan memintanya untuk jangan berbuat dosa lagi.

  

  

  

            Saudara-saudara, seringkali kita menjumpai orang bersalah yang dihujani tuduhan
ataupun dihujat dan ramai-ramai dihakimi. Mungkin kita juga malah turut memvonis dan
mengucilkan orang bersalah tersebut seolah-olah kita bersih dari kesalahan. Atas nama
“memberi nasehat” seolah-olah kita boleh mengeluarkan semua perbendaharaan pranata moral
untuk meyakinkan betapa besar kesalahan orang tersebut. Metode ruang pengadilan ini terasa
sukses jika berhasil membuat oknum semakin tertunduk dan tidak berani mengangkat kepala.
Ketika kepala sudah terkulai pun sering masih dibantu agar bisa tetap melihat dan meyakini
bahwa “sang hakim” lah yang benar. Bukan hanya kepala, hati harus terkulai; maksudnya
supaya kapok/jera dan akan mulai memperbaiki diri ( sesuai atau seturut maunya “penasehat”
tentu). Dan hasilnya? Mungkin ada banyak yang sungguh terbantu dan memperbaiki diri,
menjadi “orang baru” yang lebih baik. Beberapa orang berubah untuk sementara sehingga ada
kemungkinan di ujung-ujungnya nanti dianggap “penipu” atau “pendusta”. Yang lain menjadi
“orang stress” yang tidak berani tampil di hadapan banyak orang karena melihat semua orang
memusuhinya. Yang lain menjadi “self-helplessness” yang justru selalu mau menampilkan
bahwa dirinya buruk dan tidak pernah bisa berbuat baik lagi. Orang seperti ini cenderung
menyuguhkan dirinya yang jelek atau jahat karena dalam perasaannya toh semua orang lain
menganggap dirinya demikian seperti orang yang paling dipercaya pun berbuat demikian.
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Saudara-saudara, untuk bertobat kita membutuhkan kerahiman Allah. Dalam kerahiman ada
unsur belaskasih, dalam belaskasih ada kasih, dalam kasih ada kerelaan untuk mengampuni
dan menerima. Membantu orang lain bertobat berarti juga siap untuk berbelaskasih,
mengampuni, dan menerima kembali. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa tidak ada
manusia sempurna. Kita menemukan diri kita dan orang lain yang terbatas dan berkekurangan.
Hal ini bukan berarti kita diajak untuk diam dan tidak peduli atas sikap atau tindakan kita atau
orang lain yang salah. Kita diajak untuk mau dan membantu untuk berbuat yang lebih benar.
Untuk itu seperti kita sendiri membutuhkan pengertian, maaf, dan penerimaan ketika kita telah
berbuat salah; maka kita pun perlu membantu brothers and sisters kita yang bersalah, yang
terkulai tertunduk tak mampu melihat wajah kita atau sebaliknya yang minta kita untuk melihat
borok buruknya saja itu bukan pertama dengan nasehat melainkan pengampunan/maaf,
penerimaan, dan peneguhan pengharapan untuk melihat sinar kebaikan untuk perjalanan ke
depan. Semoga banyak “anak hilang” ditemukan kembali. 

  

Berkat Tuhan. 

  

(rmpurmsc)
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