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JANGAN TAKUT, ALLAH BESERTA KITA DI HARI YANG FITRI

  

  

bacaan liturgi :  Yer. 20:10-13 ;  Mzm. 69:8-10,14,7,33-35 ;  Rm. 5:12-15 ;  Mat. 10:26-33

  

  

                Saudari-saudara, hari Minggu Biasa ke-12 ini istimewa. Kita merayakannya bersama
dengan saudari-saudara kita umat Moslem yang merayakan Idulfitri. Semoga tidak terlewatkan,
kita bisa mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada mereka. Hari yang fitri, hari yang
penuh  kemenangan bagi saudari-saudara kita, sangat indah menjadi renungan kita juga. Dari
proses perayaan yang diawali dengan puasa di bulan Ramadan, kemenangan yang dimaksud
adalah kemenangan melawan segala nafsu dan selanjutnya memperbaharui tali silaturahmi
dengan adanya kehendak untuk saling memaafkan: minalaizin walfaidzin mohon maaf lahir dan
batin. Ada tertulis: “Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadhan kemudian keluar untuk
merayakan hari raya, maka Allah pun berkata: 'Wahai Malaikatku, setiap orang yang
mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya sesungguhnya Aku telah mengampuni
mereka'. Sesorang kemudian berseru: 'Wahai ummat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal
kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan'. Kemudian Allah pun berkata:
'Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka bangunlah
sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan.” Sebagai hamba yang telah mendapatkan
ampunan, pada gilirannya juga akan penuh ampunan dan memulai baru kehidupan selanjutnya
dalam damai persaudaraan.

      

                Jika suasana penuh makna ini kita tempatkan dalam tema bacaan-bacaan hari ini
bagaimana? Berbuat baik itu tidak mudah. Nabi Yeremia yang menyuarakan kebaikan harus
berhadapan dengan banyak orang, bahkan banyak sahabat karib yang “mengintai” apakah ia
tersandung jatuh. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyampaikan bahwa karena satu orang,
dosa telah menjalar kepada semua orang dan kuasa maut telah menjerat dunia. Namun,
sebagaimana Yeremia yang bersandar kepada Tuhan, Rasul Paulus menasehatkan dan
meneguhkan umat agar bersandar kepada janji keselamatan Allah. Anugerah kasih karunia
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Allah akan menyelamatkan manusia dalam menghadapi situasi dunia. “Tetapi karunia Allah
tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua
orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allahdan
kaarunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus
Kristus.” (Rom 5:15). Dalam Yesus Kristus, kehidupan baru diberikan, kuasa ampunan Allah
didapatkan dan umat disertai untuk melangkah dalam jalan Tuhan. Bacaan Injil
mengungkapkan penegasan Yesus agar para murid tidak taku menghidupi jalan Tuhan, tidak
takut untuk hidup baik dan benar serta menjalankan keadilan. Jangan takut menyuarakan
kebenaran, karena kebenaran dari Allah asalnya. Yang tutup-tutupi pun semuanya akan
tersingkapkan. KPK saja telah menyingkapkan banyak tindakan korup dengan Operasai
Tangkap Tangan; apalagi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jangan takut kepada
mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tubuh boleh
dibunuh tetapi jiwa harus tetap hidup. Kenikmatan tubuh dan kenyamanannya kiranya tidak
mengalahkan kewajiban memelihara jiwa. Menjadi murid Tuhan merupakan panggilan jiwa
yang mulia di hadapan Allah. Suasana dan perlakuan dunia kiranya tidak menggoda dan
membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Jaminan penyertaan Allah kepada yang setia
diumpamakan dengan burung pipit yang dijual satu keping uang untuk dua ekor namun tetap
dipelihara, demikian manusia yang jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit pasti
disertai-Nya. Kekuatan rahmat Allah memampukan umatnya untuk menghadapi tantangan
keduniawian, mengedepankan pengampunan, dan mengukuhkan tali persaudaraan.

  

                Inilah saatnya kita hidup secara baru. Dalam penyertaan Tuhan Allah, kita harus
berani hdiup benar: menyuarakan kebenaran, menguatkan persaudaraan, mengutamakan
persatuan, menghargai keragaman, tidak berlaku culas ataupun curang; yang bersalah
diampuni, yang lemah disantuni, tetapi mencari rezeki janganlah dengan korupsi. Mari kita
hayati dan hormati kemuliaan Tuhan dengan sepenuh hati. Sambil mengucapkan selamat hari
raya Idulfitri kita jalin tali persahabatan yang tulus dan suci. Amalkan Pancasila, makin adil
makin beradab. Tuhan memberkati. (rm pur msc)
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