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DIA MEMBERIKAN ANUGERAH PANCASILA

  

Bacaan Liturgi :

  

Kis. 13:14,43-52; Why. 7:9,14b-17;  Yoh. 10:27-30.
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                Pancasila sedang memudar, suatu kenyataan yang menyakitkan bagi kita yang
mencintai Indonesia. Simbol-simbol keagamaan seakan memusuhi pancasila,
sekurang-kurangnya pancasila dianggap sampah dan tidak penting. Itulah ketegangan antara
Pancasila dan hidup beragama. Ketegangan tersebut bisa saya rumuskan demikian; apakah
Pancasila adalah karya Tuhan seperti Kitab Suci sehingga perlu pula kita junjung tinggi? 

      

 Menjawab kegelisahan banyak orang, entah itu disadari atau tidak tentang persoalan di atas,
perlulah dilihat semacam ini.kita percaya bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik yang penuh
dengan Keagungan dan Kemuliaan. Keagungan, Kemuliaan, Cinta Kasih Tuhan dapat dilihat
dari seluruh karya ciptaanNya. Karya ciptaan yang sungguh agung dari seluruh karyaNya
adalah manusia. Salah satu keagungan manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta yaitu
manusia diberikan kemampuan untuk menjadi pencipta pula. Sang Pencipta menciptakan
segala sesuatu baik adanya, demi kebaikan manusia sebagai ciptaan yang mulia. Dan tentu
Sang Pencipta juga berkehendak agar manusia dapat menjadi pencipta seturut dengan apa
yang Allah kehendaki. Manusia dituntut menciptakan sesuatu demi kesejahteraan hidup seluruh
kehidupan semesta ini.

  

                Kemampuan mengolah pikir dan rasa itulah maka manusia merupakan ciptaan yang
berakal dan berbudi artinya manusia memiliki kemampuan berpikir untuk sesuatu yang luhur.
Manusia dapat menjadi pencipta karena diberikan oleh Allah. Karena itu, akal budi selalu
menciptakan yang baik. Kita yakini, jika Akal dan Budi bergerak bersama maka selalu dituntun
oleh Sang Pencipta. Kita mengetahui bahwa Kitab Suci bukan turun dari langit berupa buku.
Para penulis Kitab Suci dituntun (bukan di dikte) oleh Tuhan untuk menuliskan semua kisah
tentang seluruh  karya Tuhan. Tuhan juga menuntun manusia menciptakan dasar dan
peraturan hidup bersama agar kehidupan manusia semakin terjamin kesejahteraanya. 

  

                Indonesia sebagai bangsa sepakat bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara kita.
Dasar untuk kita hidup bersama. Perumusan  pancasila bukanlah rumusan bisnis yang demi
keuntungan sepihak. Perumusan Pancasila dibuat agar; 1. Bangsa Indonesia menyadari bahwa
Tuhan yang Maha Esa tempat sandaran hidup ini. 2. Seluruh bangsa Indonesia semakin
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menjadi manusia yang memiliki peradaban luhur. 3. Seluruh anggota bangsa ini semakin
menyadari pentingnya persatuan hidup. 4. Seluru warga Indonesia perlu menyadari pentingnya
sistem-sistem kehidupan bangsa ini, termasuk juga menyangkut Pemilu. 5. Bangsa Indonesia
diajak menjadi bangsa sejahtera yaitu menciptakan Keadilan Sosial.

  

                Allah telah menggerakan dan menuntun para bapa bangsa Indonesia agar dapat
menciptakan dasar negara sebagai dasar dan pandangan hidup. Dengan melihat seluruh Sila
Dalam Pancasila tentu kita diperkenankan mengatakan bahwa Pancasila dengan segala
nilai-nilai yang ada, bukan hanya sekedar hasil karya manusia semata. Roh Tuhan menuntun
para pendiri bangsa Indonesia sehingga bapa bangsa mampu berpikir jauh kedepan demi
kesejahteraan  bersama, apapun agamanya dan semuanya telah menjadi kesepakatan
bersama.

  

Pancasila bukan Kitab Suci agar manusia mengenal Allah. Pancasila adalah karya baik
manusia agar manusia semakin menjadi manusia yang luhur berjalan pada jalan yang
dikehendaki Allah. Pancasila sila tidak bertentangan denga Kitab Suci. Pancasila mendukung
manusia agar menjadi semakin mulia seperti yang dikehendaki Tuhan. Pancasila menjadi
jembatan penghubung keberimanan manusia indonesia yang majemuk agar tetap bersatu
meski berbeda keyakinan. Bukankah Allah menghendaki semua manusia bersatu dalam kasih?
Yesus adalah Gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal hidup manusia, dan
membawa manusia menuju kesejahteraan. Gembala yang baik mengenal bahwa manusia
selalu membutuhkan simbol. Simbol bukan sekedar simbol tetapi simbol yang membawa
manusia pada pengenalan akan kebaikan dan kehendak Allah.Pancasila adalah simbol yang
diberikan Allah kepada kita. Allah hadir disana. Nilai-nilai yang terkandung di dalam semua sila
berasal dari kebaikan Allah. Kalau iman kita mengatakan bahwa Allah tinggal dalam diri kita
maka kita juga berani mengatakan bahwa Allah tinggal dalam Pancasila. Siapapun yang
menghidupi Nilai-nilai Pancasila maka ia mau untuk hidup didalam kebaikan Tuhan Yesus yang
menghendaki semua manusia hidup rukun dan damai. 

  

Semoga kita sekalian semakin ikhlas menghidupi pancasila yang merupakan anugerah Tuhan
sebagai Gembala yang baik itu bagi bangsa Indonesia ini. Gembala yang Mahabaik menuntun
bangsa Indonesia hidup damai sejahtera. 

  

Tuhan memberkati. Amin.

  

(Rm. Agustinus Sigit Riyanto, MSC )
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Pancasila bukan Kitab Suci agar manusia mengenal Allah. Pancasila adalah karya baik
manusia agar manusia semakin menjadi manusia yang luhur berjalan pada jalan yang
dikehendaki Allah. Pancasila sila tidak bertentangan denga Kitab Suci. Pancasila mendukung
manusia agar menjadi semakin mulia seperti yang dikehendaki Tuhan. Pancasila menjadi
jembatan penghubung keberimanan manusia indonesia yang majemuk agar tetap bersatu
meski berbeda keyakinan. Bukankah Allah menghendaki semua manusia bersatu dalam kasih?
Yesus adalah Gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal hidup manusia, dan
membawa manusia menuju kesejahteraan. Gembala yang baik mengenal bahwa manusia
selalu membutuhkan simbol. Simbol bukan sekedar simbol tetapi simbol yang membawa
manusia pada pengenalan akan kebaikan dan kehendak Allah.Pancasila adalah simbol yang
diberikan Allah kepada kita. Allah hadir disana. Nilai-nilai yang terkandung di dalam semua sila
berasal dari kebaikan Allah. Kalau iman kita mengatakan bahwa Allah tinggal dalam diri kita
maka kita juga berani mengatakan bahwa Allah tinggal dalam Pancasila. Siapapun yang
menghidupi Nilai-nilai Pancasila maka ia mau untuk hidup didalam kebaikan Tuhan Yesus yang
menghendaki semua manusia hidup rukun dan damai. 

  

Semoga kita sekalian semakin ikhlas menghidupi pancasila yang merupakan anugerah Tuhan
sebagai Gembala yang baik itu bagi bangsa Indonesia ini. Gembala yang Mahabaik menuntun
bangsa Indonesia hidup damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.
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