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"Kita Semua Bersaudara"

  

  

Saudara-saudariku terkasih....! Hari ini kita memasuki minggu paskah yang ke VI.
Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan berbicara tentang persaudaraan kasih 
sebagai anak-anak Allah! Dalam bacaan pertama Yang dikutip dari Kisah Para Rasul, 
Petrus berbicara tentang Kasih Karunia Allah yang ada dalam diri setiap orang! Petrus 
menegaskan Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Bagi Allah semua orang yang 
hidup dalam kasih karunia dan kebenaran berkenan dihatiNya dan Ia menjadi anak Allah! 
Oleh Anugerah Baptisan kita semua menerima Roh Kudus Allah dan Allah tinggal dalam 
kita! Bacaan pertama ini mengingatkan kita semua untuk saling menerima dan mengakui 
bahwa sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita satu sebagai putra-putri kesayangan Allah! 
Hal ini sangat sejalan dengan tema tahun persatuan KAJ "Kita Bhineka, Kita Indonesia". 
Walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu sebagai warga Indonesia dan warga kerajaan 
Allah!

  

Dalam bacaan kedua, Yohanes menegaskan Allah adalah Kasih! Karena itu Yohanes
mengajak kita untuk saling mengasihi! Kalau Allah yang menpersatukan kita 
adalah kasih, maka sebagai anak-anakNya, kasih harus menjadi jatidiri kita! Bahkan 
Yohanes menegaskan barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah! Identitas 
murid Yesus adalah kasih! Hidup dalam kasih memang bukanlah hal yang mudah, namun 
tidak usah cemas, takut, Roh Kudus akan dicurahkan padamu! Bacaan kedua 
mengingatkan kita saling mengasih apapun perbedaan yg ada diantara kita! 

  

  

Saudara-saudariku terkasih, bacaan injil menjelaskan 4 janji Tuhan yang menjadi harta rohani
kita, bila kita saling mengasihi! 
Pertama
, kalau kita saling mengasihi maka 
Bapa akan mengasihi kita! Yesus berkata "seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian 
juga Aku telah mengasih kamu, tinggallah dalam kasihKu". Artinya kalau kita benar-
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benar saling mengasih kita akan tinggal bersama Allah dan Allah mengasihi kita! 
Kedua
, 
kalau kita saling mengasihi, sukacita kita akan menjadi penuh! Sukacita di dunia dan di 
surga sebagai pemenuhan janji Allah akan menjadi bagian dari hidup kita! Janji 
Ketiga 
adalah, kita akan menjadi sahabat Tuhan! Kalau kamu turuti firmanKu, maka kamu adalah
sahabatKu! Yesus menegaskan bahwa 
saling mengasihi adalah syarat utama untuk mengubah status hamba menjadi sahabat! 
Kasih mengubah hidup kita menjadi lebih baik! Janji 
Keempat
, minta apa saja semuanya 
akan diberikan kepadamu!

  

Saudaraku terkasih marilah kita berdoa semua kita tetap rukun bersatu dalam kasih kasih kita
semua bersaudara, agar seluruh janji Tuhan digenapi dalam hidup kita masing-
masing, Amin.

  

P. Hironimus Ronny Dahua MSC
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