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ADAKAH PADAMU MAKANAN DI SINI?

  

Saudari-saudara sekalian, salam jumpa lagi pada Hari Minggu Paska III. Menarik perhatian
bahwa bacaan-bacaan pada hari ini berbicara tentang kebenaran bahwa Yesus bangkit,
tentang perlunya pertobatan, bahwa Yesuslah harapan pertobatan kita, Ialah pendamaian untuk
dosa kita, dan para murid adalah saksi dari semuanya itu. Petrus dalam bacaan pertama
menegaskan bahwa karena ketidaktahuan maka “kamu” telah menyerahkan Yesus untuk
dibunuh. Namun semuanya itu telah menggenapi firman Tuhan bahwa Mesias harus menderita
tetapi Allah membangkitkan-Nya dari alam maut. “Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya
dosamu dihapuskan”(Kis 3:19). Pada bacaan kedua, Yohanes memberi pengharapan bahwa
jika kita jatuh ke dalam dosa kita tetap dapat datang kepada Bapa melalui Kristus. Kristuslah
pendamaian untuk segala dosa kita (1Yoh 2:2). Lukas dalam bacaan Injil meyakinkan bahwa
Yesus sungguh bangkit. Para murid bukan saja melihat hantu atau roh tetapi mereka boleh
menjumpai Yesus yang bahkan makan lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian sabda
Kitab Suci dipenuhi bahwa Mesias harus menderita , dan bangkit dari antara orang mati pada
hari ketiga. “Dan kagi: Dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa” (Luk 24: 47).

      

Saudari-saudara sekalian, ada hal yang menarik lagi adalah bahwa peneguhan tentang Yesus
dan bangkit dilaksanakan dalam kerangka “makan” bersama. Saya jadi teringat mama saya
dulu ketika saya masih sekolah di Seminari. Kalau pulang libur, dan membuka lemari sering
ada sepiring daging yang sudah berjamur. Kata mama, makanan itu disimpan memang untuk
saya. Kalau-kalau saya pulang ke rumah, mendapat bagian dari keluarga yang sempat makan
daging. Tentu maksudnya bukan disimpan sampai berjamur tetapi sering lupa karena saya
tidak datang-datang. Dengan makanan itu, saya tetap diingat menjadi bagian dari keluarga.
Sekarang juga kami sering menemui mama menyediakan makanan di atas meja dekat tempat
tidur. Katanya itu untuk bapak saya yang sudah meninggal akhir tahun 2016 lalu. Dengan
makanan itu, mama masih merasa bahwa bapak tetap dekat meskipun sudah meninggal. Kita
juga sering mengajak teman untuk makan bersama sebagai tanda kedekatan kita. Bahkan
kadang-kadang makan bersama dilaksanakan sebagai wujud perdamaian sesudah mungkin
ada permasalahan.
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Saudara-saudari sekalian, dalam setiap Ekaristi kita juga diajak untuk merayakan perjamuan
yakni “perjamuan Tuhan”. Kita mengambil bagian dalam “makan Tubuh-Ku dan minum
Darah-Ku” Kepada kita dibagikan Tubuh dan Darah-Nya sebagai makanan. Yesus bukan hanya
menyiapkan makanan tetapi memberikan Tubuh-Nya sendiri menjadi makanan bagi kita. Dalam
hal ini kita yang ikut serta dala Perayaan Ekaristi diajak bukan hanya untuk mengingat Tuhan
tetapi juga menjadi dekat dan bahkan bersatu dengan Dia. Dalam Injil Yohanes dikatakan:
“Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam
dia” (Yoh 6:56). Dalam persatuan dengan Kristus, kita diingatkan akan berita pengampunan
dosa. Di dalam Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, di dalam Kristus dosa-dosa kita
diampuni. Hal ini tentu mengharuskan bahwa kita hidup dalam pertobatan yakni agar kita hidup
semakin menuruti perintah-perintah- Nya dan menyerupai Kristus. Selanjutnya kita pun diutus
untuk menjadi saksi akan kebangkitan dan menjadi pemberita akan pertobatan serta
pengampunan dosa. Hidup berdamai dengan sesama dan lingkungan hidup dan
mengusahakan terwujudnya  keadilan dan perdamaian menjadi bentuk pewartaan yang harus
kita lakukan.

  

Salam damai bagi kita sekalian. Kita bhinneka kita Indonesia. Tuhan memberkati.
(rm pur msc)
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