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HIDUP DALAM PENYENGGARAAN ILAHI

  

  

Bacaan Liturgi :  Yes. 49:14-15 ; Mzm. 62:2-3,6-7,8-9ab ; 1Kor. 4:1-5 ; Mat. 6:24-34
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes49:14-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm62:2-3;Mzm62:6-7;Mzm62:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor4:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:24-34;
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    Saudari-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-8. Jika pada mingguyang lalu kita diajak untuk ‘mengasihi musuh’ ataupun mencintai lebih daripada kecenderunganuntuk menjadi ‘cinta diri’ alias egois karena diri kita adalah Bait Allah dan demikian diri kitaadalah milik Allah; pada hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa semua milik kitasesungguhnya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita agar kita dapat mengabdikepada Allah. Dalam budaya konsumerisme di era sekularisme hal mengabdi Allah secara totalsungguh mendapatkan tantangan. Orang cenderung menghargai yang kelihatan. Berkat Allahjuga dirasakan di dalam yang kelihatan: kesejahteraan, kesehatan, umur panjang, kekayaandsb. Kitapun sering berdoa agar kita diberi umur panjang, damai sejahtera, kekayaan dankesuksesan. Jika terkabul kita bersyukur, jika tidak terkabul kita kecewa. Dalam kegagalan kitacenderung mempertanyakan Tuhan, dalam keberhasilan sering kita berhenti pada keberhasilandan kesuksesan usaha-usaha kita. Sudah baik jika kita bisa bersujud mengucap syukur kepadaTuhan atas keberhasilan-keberhasilan; namun kita diajak untuk menjadi lebih beriman denganbertanya dan malaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan juga dengankeberhasilan-keberhasilan itu.      Bacaan pertama hari ini mengungkapkan nasehat nabi Yesaya kepada umat Israel yang ‘gagal’bahwa tidak mungkin Tuhan melupakan mereka lebih daripada seorang ibu yang tidak lupaakan anak-anaknya. Dalam bacaan kedua, Paulus mengajak umat Korintus untuk melihat danmenerima dirinya dan juga para rasul lainnya bukan hanya secara fisik manusiawinya yangkelihatan (= ganteng, pandai, lucu, supel, luwes, dst.) melainkan apakah yang dikehendakiTuhan di dalam diri mereka. Bacaan Injil menegaskan: “Carilah dahulu Kerajaan Allah dankehendak-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” Yesus mengajarimurid-murid-Nya bahwa mereka tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Katamengabdi menunjuk kepada totalitas penyerahan diri karena abdi berarti yang dimilikisepenuhnya oleh tuannya; maka tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. ‘Mamon’ dalamhuruf besar menurut bapak Uskup dalam surat gembalanya bukan saja berarti harta milikmelainkan harta milik yang sudah menguasai hidup manusia itu (= dikejar mati-matian pundengan menghalalkan segala cara, dijadikan sebagai atribut atau bahkan jati dirinya) dandengan demikian merendahkan martabat manusia itu sendiri. Yesus meghendaki agar paramuridnya tidak dikuasai oleh Mamon melainkan untuk menguasainya dan menggunakannyasebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah. Apakah kemuliaan Allah itu?  Tidak lain adalah kehendak Allah yakni kehendak cintanya agar semua orang, setiap umatciptaan-Nya mengalami kebaikan, kerahiman, keselamatan-Nya. Murid-murid menjadi sepertianak-anak dalam keluarga yang turut mewujudkan kerinduan orangtua agar semua anaknyasejahtera. Yang sukses musti mau membantu yang kurang, sedangkan yang kurang harusbersemangat dan tidak hanya bermental menunggu pemberian.  Dalam cahaya ArDas KAJ tahun 2017 ‘Amalkan Pancasila: makin adil makin beradab’, kitadiajak untuk mengimplementasikan Sabda Tuhan pada hari ini dengan mengupayakan agarkeadilan semakin ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kita dengan meningkatkankeberadaban kita dalam keyakinan akan keluhuran martabat meski bermacam ragam tatalahirnya (= berbeda suku, ras, agama, strata social). Keyakinan akan kebaikan dan penyertaanAllah bagi semua harus menjadi keyakinan kita. Dalam kebaikan dan kesuksesan di mana kitalebih mudah bersyukur kepada Tuhan maupun di dalam keterbatasan dan tantangan di manakita tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita; kita diajak untuk mengabdi Tuhandengan mengupayakan keadilan dan penghargaan akan martabat kemanusiaan kita dansesama kita. Perangi korupsi, perangi narkoba, kikis sikap-sikap intoleransi, perangikemunafikan. Kita dukung integrasi, kita dukung pemberdayaan masyarakat, kita dukungkejujuran dan aksi-aksi nyata dan jangan hanya menutupinya dengan slogan dan semboyan dihati atau retorika teori. Bukan berpolitik tetapi pilkada tahap 2 (dua) menjadi salah satu wujudkita mau mengamalkan Pancasila dalam hak dan kewajiban demokrasi kita dan dengandemikian kita melaksanakan amanat Sabda Tuhan. Jangan mengabdi Mamon tetapi mengabdiTuhan yang kerinduan dan cinta-Nya mensejahterakan semua orang, setiap orang.    Berkah Dalem  (Rm. Yohanes Purwanta MSC)
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