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Hidup adalah Sebuah Peziarahan menuju Surga!

  

  

Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan! Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria
Diangkat ke Surga! Secara Liturgis, hari raya ini jatuh pada tanggal 15 Agustus besok! Tetapi
karena ini merupakan hari raya besar dalam tradisi Gereja, maka disejajarkan dengan hari
minggu dan di rayakan pada hari minggu terdekat yang sebelumnya atau sesudahnya! Itulah
sebabnya maka pada hari ini, minggu, kita merayakannya bersama! Perayaan Bunda Maria
diangkat ke Surga ini memberikan pesan-pesan dan inspirasi rohani bagi kita, untuk lebih
memahami bahwa hidup ini adalah sebuah peziarahan menuju surga! Inilah tujuan hidup kita,
bersama dengan Bapa kita yang ada di surga! Saya yakin semua kita pasti mau, rindu masuk
surga pada waktunya nanti kan? Pasti semua mengaminkannya, kecuali Allo...! Diceritakan Allo
mempunyai seorang kakek yang baik hati! Kakek Allo ini adalah pensiunan tentara yang hebat
karena perjuangannya! Suatu saat sang kakek memanggil cucunya Allo! Saat itu kakek
berpesan dengan sangat pada Allo, begini " Allo nanti kalau kakek sudah meninggal, Allo harus
melanjutkan perjuangan kakek menjadi Tentara Nasional! Pokoknya apapun yang terjadi Allo
harus masuk Tentara! Pesan itu rupanya tersimpan baik dalam pikiran dan hati Allo! Dalam satu
pelajaran agama di sekolah, sang ibu guru menjelaskan tentang surga dan neraka! Setelah ibu
guru menjelaskan keduanya, ia bertanya kepada para muridnya, "siapa suka masuk surga?
angkat tangan! Saya bu, jawab para murid, kecuali Allo! Kenapa ya, ibu penasaran! Ibu guru
bertanya lagi, siapa mau masuk neraka? Tidak ada satu murid yang menjawab, demikian pun
Allo! Ibu makin binggung, sambil bertanya dalam hati, ada apa dengan Allo....! Surga nggak
mau, neraka juga nggak mau! Ibu guru mendekati Allo dan bertanya pada Allo, kenapa tidak
mau masuk surga dan juga ke neraka? Allo menjawab saya tidak mau masuk keduanya karena
pesan kakek, apapun yang terjadi saya harus masuk 'tentara'...hehe!

      

Saudaraku yg terkasih, pertanyaan menarik untuk kita renungkan adalah mengapa Bunda
Maria ini diangkat ke surga, agar kita juga bisa mencapai surga yang kekal! Tuhan sendiri
bersabda, "Aku mau supaya semua yang diberikan padaKu, akan ada bersamaKu di surga".
Dalam bacaan pertama kita mendengarkan nubuat Tuhan tentang Maria ini, "seorang
perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan dibawah kakinya, dan mahkota dari dua
belas bintang di atas kepalanya...ia akan mengandung seorang anak laki-laki, yang diurapi
Allah menjadi Raja segala raja! Inilah alasan pertama karna Maria adalah Bunda Allah, Bunda
Yesus yang telah ditentukan Allah sejak semula! Dalam bacaan Injil juga ditegaskan oleh Roh
Kudus dan terucap dari mulut Elisabet, siapakah aku ini, sampai "ibu Tuhanku datang
mengunjungi aku! Dia adalah maminya Tuhan Yesus oleh karena itu Maria terangkat ke surga!
Alasan kedua adalah Maria sangat terbuka hatinya untuk menerima rencana keselamatan
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Tuhan bagi umat-Nya! Aku ini hamba Tuhan terjadilah menurut kehendakMu! Keterbukaan
hatinya telah membuat Maria melenggabg naik dalam kemuliaan BapaNya di surga! Alasan
yang ketiga, dalam injil diceritakan setelah menerima kbar malaikat Tuhan, Maria segera
meninggalkan rumahnya dan pergi mengunjungi ekisabet saudarinya, untuk menyampaikan
kabar baik itu! Pesannya adalah Maria terangkat ke surga karna ia adalah pribadi yang tau
berbagi dengan saudarinya! Sukacita yang ia terima dari Bapa, ia bagikan juga pada
saudarinya! Maria tidak menikmati kebahagian seorang diri alias egois, tetapi rela berbagi
dengan sesamanya! Dengan begitu, maka kehadiran Maria menjadi sumber sukacita. Alasan
yang keempat, Maria telah menjadi pribadi yang miskin, sederhana dan sangat rendah hati!
Maria menyadari bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah anugerah Tuhan, kebaikan
Tuhan! Tuhanlah yang memulai karya mulia ini dalam hidupnya. Karena itu Maria berkata," aku
mengagungkan Tuhan, hati bersukaria karena Allah juru slamatku, Ia telah memperhatikan
hambaNya yang hina dini ini...dst".

  

  

Saudaraku terkasih demikian bacaan-bacaan kitab suci hari ini memberikan kita inspirasi
bagaimana bisa menjalin peziarahan hidup ini menuju surga! So, marilah kita belajar dari Bunda
Maria untuk menuju surga! Kita menjadikan diri kita sebagai ayah dan ibu dari Yesus! Siapa
orang tua Yesus " orang tua dan saudara/iKu ialah mereka yang dengan tekun mendengarkan
dan melakukannya! Bunda Maria telah memberikan teladan keterbukaan, kerelaan memberi
dan kerendahan hati. So, marilah kita melaksanakannya...Tuhan memberkati.

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua
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