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BERSATU DALAM TUGAS PERUTUSAN KASIH ALLAH TRITUNGGAL

  

  

Saudara-saudari terkasih, pertama-tama kami mengucapkan SELAMAT HARI ULANG TAHUN
PAROKI KEMAKMURAN - GEREJA BUNDA HATI KUDUS YANG KE-80. Pada kesempatan
yang sama kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Tritunggal Mahakudus. Bukan
kebetulan kiranya jika perayaan HUT BHK mengambil thema: “Menjalin Persatuan Dalam
Kebhinnekaan Bersama Bunda Hati Kudus". Perayaan Tritunggal Mahakudus mengedepankan
panggilan dan perutusan Tuhan Yesus kepada para murid untuk membangun persatuan di
dalam terang kesatuan Allah Tritunggal Mahakudus. Dalam kesatuan Tritunggal Mahakudus,
peran-peran-Nya sangat nampak, tetapi tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Tritunggal
tetap satu. Peran berbeda mengungkapkan satu tujuan dalam kesatuan relasi cinta yang erat
satu dengan yang lain.

      

Perayaan Tritunggal Mahakudus seolah merangkum rangkaian perayaan yang sudah kita
jalani. Kita diajak untk mengingat dan mengakui seluruh karya Allah bagi manusia. Seperti yang
ditulis dalam bacaan pertama, kita diajak, untuk mengakui dan mensyukuri serta memuliakan
Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta. Bacaan kedua menekankan soal kehadiran dan
peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang dijanjikan akan diberikan oleh Yesus dan
Bapa-Nya, hadir dan memampukan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam Roh Kudus, kita bisa
menyebut “Abba, ya Bapa”, kita dimasukkan ke dalam relasi erat penuh kasih Allah Tritunggal.
Bacaan Injil menyampaikan kepada kita kehadiran, peran, dan kuasa Yesus mengutus para
murid untuk pergi kepada segala bangsa, mengajar mereka untuk menjadi murid-Nya dan
membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kesatuan Allah
Tritunggal menginspirasi dan memotivasi dan memberi tugas untuk kesatuan seluruh bangsa;
kesatuan mana tidak dibangun sebagai eksklusifitas melainkan inklusifitas. Pembaptisan bukan
ritual semata melainkan peneguhan suatu usaha untuk membangun kasih persaudaraan
sebagai anak-anak Tuhan.

Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Usia ke-80 paroki kita mengisyaratkan usia yang sudah
tua. Banyak berkat telah diterima dan banyak berkat juga telah dibagikan oleh kita. Namun
tantangan untuk membangun kesatuan dan persatuan masih harus terus diperjuangkan. Kata
“terimakasih”. “tolong”, dan “mohon maaf” sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus,
kiranya menjadi catatan konkrit untuk kita perhatikan. Kesatuan dan persatuan susah terjadi
tanpa adalanya penghargaan dan ungkapan syukur untuk berterimakasih atas
penyelenggaraan Tuhan selama ini, pun dalam peristiwa-peristiwa setiap hari. Dalam
persekutuan dalam kebhinnekaan selalu mungkin terjadi beda pendapat dan konflik-konfiik.
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Kesatuan dalam hal ini hanya mungkin jika ada keberanian untuk melihat sisi baik dari
pihak-pihak dan memohon maaf serta saling memaafkan satu dengan yang lain. Cara berbicara
dan cara bersikap juga sangat penting di dalam upaya membangun persatuan. “Meminta
tolong” merupakan kata ketiga yang diingatkan oleh Paus untuk selalu kita katakan. Artinya,
pihak yang lain sekecil apapun kiranya bukan menjadi objek kekuasaan melainkan menjadi
partner di dalam membangun kehidupan. “minta tolong” merupakan ungkapan kerendahan hati
sekaligus juga penghargaan pada yang lain. Yang lain adalah setara sebagai anak-anak Allah
karena itu bukan ada sebagai objek perintah melainkan menjadi subjek yang pantas dihadapi
sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah.

Sekali lagi Selamat Ulang Tahun. Mari kita terus meningkatkan upaya untuk membangun
persatuan dalam kebhinnekaan bersama dengan Bunda Hati Kudus. Kita Bhinneka – Kita
Indonesia. Salam Pancasila. Tuhan memberkati kita semua.
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