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KESATUAN HIDUP MANUSIA MENJADI KEMULIAAN TRITUNGGAL MAHAKUDUS

  

Bacaan Liturgi :

  

Rm. 5:1-5;Yoh. 16:12-15 ; BcO. Ef. 1:1-14 atau 1Kor. 2:1-16
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Golkar merapat, Nasdem galau, begitulah media melukiskan keadaan politik pemerintahan
Republik Indonesia akhir-akhir ini. Dukungan pemerintah atas partai tertentu seolah menjadi
ancaman bagi partai yang lain. Meskipun seharusnya semakin banyak partai mendukung
pemeritah semakin besar kesempatan pemerintah untuk mendapatkan personil handal untuk
menjadi pelaksana roda pemerintahan, namun kesempatan bagi yang lain berarti kekuatiran
kehilangan bagi yang lain. Demikianlah gambaran kehidupan dunia ini, persatuan dan kesatuan
yang sering didengungkan ternyata tercampur baur dengan banyak kecemasan yang
menghambarkan persatuan itu. Berbeda dengan kegalauan dunia, Kristus mendoakan
murid-muridnya agar menjadi satu dan kesatuan itu menjadi sukacita bahkan kemuliaan
bagi-Nya.

      

  

Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Mahakudus. Sesudah
rangkaian perayaan Paska: wafat, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan turun-Nya Roh
Kudus atas para rasul; kita diajak untuk menyadari dan merasakan peran dan kerinduan serta
teladan Yesus atas kesatuan hidup manusia. Yesus berdoa di hadapan para murid agar
mereka bersatu sama seperti Yesus dan Bapa satu adanya. Kesatuan Yesus dengan Bapa
merupakan sukacita dan pengharapan bagi para murid karena Bapa akan mengutus Roh
Kudus dalam nama Yesus yakni “Roh yang akan memimpin kamu kepada kebenaran”, “Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah Kukatakan kepadamu.” Pesan Yesus bagi para murid itu benar telah dialami oleh
mereka. Di hari Pentakosta, ketika mereka sedang berdoa, turunlah Roh Kudus dalam rupa
lidah-lidah api dan para murid itupun mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang
diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan
oleh Allah. Janji Yesus untuk mengutus Roh yang lain yaitu Roh Kudus bukan hanya sekedar
janji melainkan terpenuhi dan dirasakan oleh para rasul dan para murid. Bukan hanya euphoria
kejayaan Yesus yang mereka alami tetapi para murid dalam tuntunan Roh Kudus itu telah
memberi kesaksian dalam seluruh hidupnya dan bahkan mereka melaksanakannya sampai
mati.

  

Jika janji Yesus tentang Roh Kudus dipenuhi, pengajaran Yesus tentang kebangkitan-Nya pun
dibuktikan; kesatuan-Nya dengan Bapa tidak diragukan lagi. Ia hanya melaksanakan kehendak
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Bapa, Ia dan Bapa adalah satu, “Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku;
sebab itu Aku berkata: Ia (Roh Kudus) akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari
pada-Ku.” Yesus datang di dunia menghadirkan Bapa. Kini Yesus sudah di Sorga tetapi
kehadiran-Nya tetap nyata di dalam Roh Kudus yang menyertai para murid. Kesatuan
Bapa-Putera-dan Roh Kudus merupakan kesatuan erat mesra dalam kebenaran dan kasih.
Tidak ada kepalsuan tidak ada agenda-agenda pribadi yang egois yang membuat galau
pihak-pihak lain. Kesatuan Tritunggal Mahakudus menjadi inspirasi dan menjadi acuan yang
tidak diragukan untuk terjadinya kesatuan dari para murid-Nya. Pesan Yesus bagi para
muridnya menjadi perintah yang tidak bisa tidak dilaksanakan karena terbuktilah kebenarannya;
“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. ..
Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.” Marilah kita saling mengasihi karena kasih
itu berasal dari Allah. Marilah kita membangun persekutuan dan kesatuan karena itulah doa
Yesus bagi kita dan kerinduan Yesus untuk mempersatukan kita dalamTritunggal Mahakudus.

  

                                                                 Tuhan Memberkati

  

                                                              (Pastor Yohanes Purwanta MSC)
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