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KEPADA ALLAH KAMI HARUS TAAT

  

  

Bacaan Liturgi :

  

Kis. 5:27b-32,40b-41;  Why. 5:11-14;  Yoh. 21:1-19 (Yoh. 21:1-14). 
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Saudara-saudari, pernahkah anda mendengar kata debutan orang katolik? Kemungkinan besar
belum. Kalau debutan sepak bola atau bulu tangkis mungkin, yaitu pemain baru yang biasanya
melejit karena keunikan ataupun kecakapannya. Dengan pola yang sama mungkin kita akan
berkomentar tentang seseorang yang menjadi sangat bersemangat dan sangat rajin pun lagi
kritis sebagai yang baru masuk sebagai orang katolik.

      

 Menyebut debutan karena mungkin yakin bahwa semangat yang berkobar-kobar itu toh akan
luntur atau kendur juga. Berdasar pengalaman atau pandangannya yang terlalu pesimis.
Saudara-saudari, dalam Minggu Paska ke-3 ini kita diajak untuk melihat bagaimana para
pengikut Kritus yang di kalangan bangsa Yahudi merupakan kelompok dan ajaran baru itu
bertumbuh menjadi komunitas yang sangat bersemangat. “Semakin dilarang, mereka semakin
memenuhi Yerusalem dengan ajaran mereka.” Bahkan penderitaanpun mereka syukuri sebagai
turut ambil bagian dalam kesengsaraan Kristus yang mereka muliakan. Ya, Kristus itulah alasan
mereka menjadi sangat bersemangat dan militant. Bukan debutan yang sebentar bisa surut
melainkan semangat yang tiada kunjung padam dilandasi oleh keyakinan iman yang teruji dan
terjamin oleh kebenaran ajaran yang mereka dengar dan amalkan.

  

  

Hal itu tidak terlepas dari pengalaman pribadi-pribadi seperti Yohanes dan Petrus. Kepolosan
atau bahkan kenaifan Petrus, tetapi juga kejujuran dan sportifitas Petrus sebagai murid yang
dipercaya menjadi ketua dari antara para murid turut mewarnai semangat komunitas baru itu.
Petrus bukan debutan dalam komunitas melainkan telah terlatih dan teruji melalui pengalaman
jatuh dan bangun, pengakuan dan penyangkalan yang disertai dengan pertobatan
membuahkan kepercayaan dan tanggung jawab yang tidak pernah pudar dari Petrus. Tiga kali
pertanyaan Yesus, tiga kali juga perintah dan penugasan Yesus terhadap Petrus
mengungkapkan sebuah proses pewarisan yang bukan debutan apalagi karbitan melainkan
pematangan. Semangat Paska menyalakan api cinta yang tak terpadamkan, yang
menghasilkan persekutuan yang lebih erat, pelayanan yang lebih bermanfaat, dan
penghargaan yang lebih bermartarbat. Mereka tidak mempertanyakan lagi apakah itu Tuhan
tetapi bertindak dan berbuat, bekerja dan bernubuat hanya demi memuliakan-Nya.     
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Saudari-saudara, kita juga baru merayakan Paska. Semoga semangat iman kita semakin
diperteguh dan diperbaharui. Bukan hanya kerjasama melaksanakan sebuah acara melainkan
menjadi kebaktian yang membaharui iman dan mengeratkan hubungan-hubungan sebagai
saudara. Dan selebihnya akan menghasilkan tumbuh mekarnya pelayanan yang bisa menjadi
kesaksian bagi siapa saja. Dengan demikian kiranya Kristus yang bangkit dimuliakan dan
dicintai dan menjadi cara hidup bagi siapa saja di mana-mana. Untuk itu kita perlu meneladan
Petrus yang penuh semangat, cepat tanggap, tetapi juga jujur dan sportif untuk mengakui dan
memperbaiki diri serta bertanggungjawab dalam ketaatan atas kewajiban sebagai orang
beriman yang terutus oleh Kristus Tuhan. Selamat Paska. (rmpur msc)
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