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Penyerahan Diri

  

  

Pada suatu hari seorang dokter yang sangat terkenal karena keahliannya namun tidak percaya
kepada Allah  datang mengunjungi Santo Yohanes don Bosko untuk minta disembuhkan
karena ia menderita penyakit epilepsi!  Lalu Yohanes meminta ia berlutut dan berdoa tetapi
dokter tidak mau melakukannya, namun karena dokter itu  seorang ilmuan maka ia tidak mau
melakukannya bahkan ia tidak percaya pada hal-hal seperti mujizat, dll. Yohanes Bosco pun
tdak bisa berbuat apa-apa kalau dokter itu tidak mau berlutut dan berdoa! Karena tidak ada 
jalan lain, akhirnya dokter itu melakukannya, berlutut dan berdoa! Setelah dokter itu berlutut
dan berdoa,  Yohanes Bosco tumpangkan tangan atas dan mendoakannya! Sementara
Yohanes berdoa, terjadi mujizat  kesembuhan bagi sang dokter! Dokter itu mengaku dosa dan
terima ekaristi dari St Yohanes Bosko. Orang bisa percaya dan menjadi sembuh hanya dengan
berlutut dan berdoa!

      

Saudaraku terkasih, kadang orang tergoda untuk berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu
tanpa bantuan orang lain! Kita berpikir dapat mengatur hidup kita sendiri! Namun cepat atau
lambat kita akan mengalami hal-hal diluar kemampuan diri kita, dan kita membutuhan orang
lain! Disini lah sikap kerendahan hati kita dituntut! Pengalaman dokter tadi menunjukan kalau
kita membutuhkan orang lain dan tak bisa selamatkan diri kita sendiri, kita butuh orang lain dan
butuh Yesus yang penuh kuasa!

  

  

Saudaraku, hal yang sama terjadi juga dalam kisah injil hari ini, ketika Yairus dengan
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 penuh kerendahan hati  meminta Yesus sembuhkan putrinya yang sedang sakit berat! Kitatahu Yairus itu kepala sinagoga, dia memiliki  peran penting dan tanggung jawab besar! Iamendapat tempat terhormat dan disegani di kampungnya itu!  Kemungkinan ia juga kurangpercaya dengan kuasa-kuasa penyembuhan dari siapapun! Namun dihadapan Yesus,  Yairusmelepaskan semua pikiran dan perasaan gensi yang ada padanya, Ia menyembah Yesus dandengan  rendah  hati memohon, "anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglahkiranya dan letakkanlah  tanganMu atasnya, supaya ia tetap hidup dan selamat".    Saudara-saudariku terkasih, pengalaman kedua orang ini, sang dokter dan Yairus mengajarkankita kerendahan hati dan penyerahan diri pada kuat  kuasa Allah dalam diri Yesus adalah jalanmenemukan kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan! Mari kita belajar percaya danmengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita, bukan pada kuasa, pangkat, jabatan dankehebatan kita, tetapi rendah hati dan biarkan Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita!Bacaan-bacaan hari ini, mengingatkan Tuhan selalu merancang kebaikan, bukan kejahatandalam hidup kita. Bacaan kedua mengingatkan kita saling menyempurnakan, saling bantudalam hidup ini, kita tidak pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain, apalagi Tuhan!Ayooo....andalkan Tuhan! Rendah hati dan mintalah padaNya dengan penuh iman percayamaka mujizat-mukjizat Tuhan akan terjadi dalam seluruh kehidupanmu....amin!  Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC

 2 / 2


