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"Berjalan Bersama Tuhan, siapa takut?"

  

  

Saudara-saudariku terkasih, syalom, kita telah memasuki minggu biasa yang ke XVII.
Bacaan-bacaan hari ini, khususnya injil memberi kita kekuatan dan keberanian untuk tidak takut
mengikuti Yesus, memberi waktu dan hati untuk melayani Tuhan! Dalam bacaan injil hari ini kita
dengan Yesus memberi makan 5 ribu orang laki-laki, tidak termasuk perempuan! Ada begitu
banyak orang yang terpikat dan terpesona pada hidup dan pewartaan Yesus, meskipun mereka
pernah dikritik juga oleh Yesus! Kamu telah makan dan kenyang sehingga kamu mencari Aku,
singgung Yesus! Carilah makanan untuk hidup yang kekal itu, iman akan Yesus!

  

Saudaraku terkasih, Yesus memberi makan pada orang banyak yang ikut dia karnu sudah
waktunya, dan pasti mereka lapar karena seharian ikut Yesus! Oleh
belaskasih Yesus buat mujizat dari dua roti dan 5 ikan kecil! Bagi para murid hal itu tidak
mungkin! Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, menjadi sangat mungkin bagi Tuhan!
Peristiwa ini memberi pesan sederhana, kalau kita mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati pasti
oleh kasihNya, Tuhan akan memberi kita berkat dan kelimpahan rahmat! Tuhan tidak biarkan
pengorbanan kita untuk sesamanya menjadi sia-sia! Kita akan diberinya makanan yang
berkelimpahan! So, jangan takut ikut Tuhan, dengarkan ajarannya!
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Saudara-saudariku terkasih, makanan sebanyak itu hanya berasal dari 2 ikan dan 5 roti! Tapi
mereka makan sampai berlebihan 12 bakul penuh! Mengapa ada sisa? Karna tidak ada ibu -
ibu yang bawah tas plastik dan membungkusnya! Coba kalau ada ibu-ibu pasti tidak ada sisa
karena semua dibungkus...hehe! Bahkan belum makan pun sudah berkurang mungkin karena
diumpetin ditas...hehehe ! Tapi pesannya adalah biarpun kita cuma punya sedikit asal kita mau
berbagi dan persembahkan pada Tuhan, dengan ucapan syukur, pasti Tuhan akan kasih
banyak! Biar cuman 2 ikan dan 5 roti tapi disyukuri pasti membawa sukacita! So, janganlah
bersungut-sungut dengan yang sedikit! Belajarlah berbagi dan bersyukur maka Tuhan akan
memberimu kelimpahan.

  

Saudaraku terkasih, mereka semua sudah makan sampai kenyang tapi masih tersisa 12 bakul
penuh! Pesannya adalah Tuhan selalu memberi lebih dari yang kita inginkan! Dan yang terakhir
semua orang kagum dan cari Yesus, tetapi Dia pergi meninggalkan mereka! Artinya Yesus
tidak sombong, tidak mau cari nama dan dipuji-puji orang! Yesus menjauh supaya orang-orang
tidak salah sangka bahwa dia pemberi makan jasmani saja! Dia adalah pemberi hidup abadi,
jasmani dan rohani! Karena itu ikutlah Yesus bukan karena kamu sudah makan dan kenyang
tapi cari Yesus disetiap saat hidup kita, saat suka dan terlebih dukacita!

  

Saudaraku, ikut Yesus? Siapa takut! Jangan takut karena hidup kita ditanganNya! Amin

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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