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"Terlalu Besar Kasih Bapa"

  

  

Saudara-saudariku terkasih, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya Anda sekalian
berada dalam keadaan sehat dan hidup penuh berkat dari Tuhan! Sukacita Tuhan melimpah
atas Anda semua! Tidak terasa kita telah berada pada minggu Prapaskah IV, atau yang biasa
disebut dengan minggu Letare: sukacita, gembira! Tentu kita bisa bertanya dalam hati kok bisa,
masa prapaskah, masa sesal tetapi disebut minggu sukacita? Tentu ada alasan yang paling
sederhana namun menjadi inti hidup, iman dan sukacita hari ini "Terlalu Besar Kasih Allah atas
kita"

      

Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang
"kebesaran kasih Allah itu dalam hidup kita". Yohanes menulis "karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putraNya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah rela
memberikan AnakNya yang tunggal sebagai pepulih atas salah dan dosa-dosa kita! Allah tidak
memperhitungkan lagi salah dan pelanggaran manusia, tetapi menghapusnya dengan darah
dan air! Hal ini dilambangkan dengan perkataan Yohanes yang menegaskan "Anak Manusia
harus ditinggikan", supaya kemuliaan pada salib menjadi nyata dan menjadi sumber hidup kita!

  

  

Dalam bacaan pertama kita mendengarkan pula gambaran tentang hidup orang-orang Israel
yang telah berubah tidak setia dan tidak percaya pada Allah, hidup sesuai aturan mereka,
bahkan mengolok-olok utusan Tuhan, namun begitu Tuhan tidak meninggalkan umatNya Israel!
Ada banyak alasan Tuhan bisa membiarkan mereka binasa, tetapi Tuhan tidak tega
membiarkan mereka terpuruk dan hancur! Allah memulihkan hidup mereka menjadi baru dan
berkenan padaNya! Dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan berkat kasih karunia Allah kita
diselamatkan! Kita diselamatkan oleh karena Kristus Tuhan yang rela memberikan dirinya yang
terbaik untuk selamatkan kita! Paulus menegaskan, "keselamatan itu bukan hasil usahamu,
melainkan pemberian Allah" Karena itulah jangan memegahkan diri karena kita ini buatan Allah
sendiri.
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Saudara-saudariku terkasih, apa pesan bacaan-bacaan hari ini: pertama, kembai kepada
Tuhan, masa prapaskah adalah masa kita kembali pada Tuhan, ikuti, dengarkan perintahNya
dan lakukanlah yang baik! 
Kedua,
janganlah sombong, memegahkan diri, karena kita ini buatan tangan Tuhan! 
Ketiga,
pandanglah selalu Salib Tuhan yang ditinggikan, kemuliaan pengikut Yesus, asa bukan pada
materi, pangkat, jabatan, dll, melainkan asa pada Salib Tuhan. Salib Tuhan melambangkan
pengorbanan dan cinta kasih pada Tuhan dan sesama! Kalau Aku, Tuhan dan gurumu, maka
hendaklah kita juga sanggup melakukannya..... Tuhan memberkati kita.

  

Rm. Hironimus Ronny Dahua MSC
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