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BERJUANG MELALUI PINTU YANG SEMPIT

  

  

Bacaan Liturgi :  Yes. 66:18-21 ;   Ibr. 12:5-7,11-13 ; Luk. 13:22-30 .
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes66:18-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr12:5-7;Ibr12:11-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:22-30;
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Butet dan Owi berhasil mengembalikan tradisi emas olimpiade di cabang bulutangkis. Itulah
satu-satunya emas yang diperoleh kontingen Indonesia di ajang perhelatan akbar tingkat dunia
itu. Pantaslah hampir semua channel tv menyiarkan detik-detik emas Indonesia itu. Semua
warga bangga, banyak orang mungkin tertarik dan ingin menjadi atlet bulutangkis yang sukses
seperti mereka.  Keberhasilan ataupun prestasi dalam bidang apa saja selalu menarik
perhatian, membanggakan dan menginspirasi untuk mencapai hal yang sama. Semua juga
tahu bahwa untuk bisa sampai kepada prestasi itu perlu usaha dan latihan yang tekun. Liliana
Natsir alias Butet memilih untuk tidak melanjutkan sekolah demi menekuni bulutangkis berbeda
dengan kakaknya yang memilih sekolah dan menjadi dokter. Masalahnya adalah apakah
banyak orang tekun, konsisten, dan setia pada cita-cita ataupun karir yang diinginkannya?
Tidak sedikit yang berguguran dalam pelatihan dan tidak sampai mengukir prestasi karena
membayangkan prestasi yang instant.

  

  

Saudari-saudara, pada Minggu biasa ke-21 ini kita diajak untuk melihat bagaimana Allah
menghendaki semua umat yang adalah anak-anak-Nya agar sampai kepada kesempurnaan
Rumah Keselamatan-Nya. “Aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan semua
bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaan-Ku,”

      

 demikian diungkap dalam bacaan pertama. Siapakah yang akan sungguh datang dan melihat
kemuliaan itu? “Banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuanglah
untuk untuk masuk melalui pintu yang sempit itu!” kata Yesus kepada murid-murid-Nya. Kepada
orang Ibrani itu diperingatkan: “Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan
janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan oleh-Nya.”

  

  

Pintu yang sempit menjadi pokok nasehat Yesus kepada murid-murid dan lagi Yesus
menambahkan bahwa pintu itu pun suatu waktu akan ditutup. Banyaknya orang yang berusaha
masuk tentu tidak mengisaratkan supaya berebutan dan berdesak-desakan untuk
memasukinya melainkan yang badannya sesuai dengan pintu itu akan bisa memasukinya.
Menyesuaikan dengan pintu yang sempit atau mengecilkan diri, akan memudahkan orang
melalui pintu tersebut. Bukan berkaitan dengan diet tentu tetapi berkaitan dengan didikan
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Tuhan. Bukan soal mengecilkan atau menguruskan badan tetapi kerendahan hati untuk
mengikuti didikan Tuhan; menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan atau lebih mendekatkan
diri kepada Tuhan merupakan syarat untuk bisa masuk ke dalam kemuliaan yang pintunya
sempit itu.    Tidak mudah untuk berendah hati, lebih banyak orang bangga dengan
kehebatannya dan tidak sedikit orang menjadi minder dan tidak berdaya menemukan dan
membandingkan dirinya yang tidak sehebat orang lain. Tidak mudah menyelaraskan diri
dengan kehendak Tuhan ketika mendapat pengalaman yang kurang nyaman sebagian orang
beriman, apalagi membandingkan pengalaman dengan orang-orang lain yang tidak seiman.
Banyak orang mudah putus asa dalam pengalaman menantang iman.

  

Semoga kita didapati menjadi orang-orang yang bertekun dalam menyelaraskan diri dengan
kehendak Tuhan dan yang setia pada didikan Tuhan sehingga kita pun sanggup memasuki
pintu yang sempit kemuliaan Tuhan.

  

  

 Tuhan memberkati. 

  

( Rm. Yohanes Purwanta MSC)
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