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YESUS SANG ROTI HIDUP

  

  

Saudari-saudara sekalian, salam jumpa lagi dalam renungan berita sepekan pada hari Minggu
Biasa ke-20. Salam Kemerdekaan, karena kita juga baru saja merayakan peringatan detik-detik
proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-73. Dengan mengambil thema “Bekerja Bersama
Membangun Persatuan Bangsa, Kita Bhinneka Kita Indonesia” panitia perayaan 17 Agustus
paroki Kemakmuran bekerjasama dengan Kelurahan Petojo Utara, mengajak kita untuk
membangun dan menumbuhkambangkan semangat kesatuan dan kerukunan di antara umat
beragama di wilayah paroki dan kelurahan Petojo Utara. Acara ditengarai dengan pertemuan
bersama dalam doa, renungan, dan makan bersama. Para tokoh agama dari agama Islam,
Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dari
FKUB, bapak Lurah bersama dengan jajarannnya, dari Kepolisian, dan juga TNI, dan juga
warga-warga sekitar Gereja, bergabung bersama dengan segenap umat dan dewan paroki
Kemakmuran gereja Bunda Hati Kudus memeriahkan acara yang diiringi persembahan spontan
lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu lainnya dari umat maupun warga setempat. Acara
yang sederhana, meriah, dan membawa kesan syukur dan terimakasih dari para peserta
sekalian. Renungan dan doa yang mengedepankan pentingnya bersyukur kepada Tuhan Sang
Asal dari semua umat-Nya, mengajak untuk membangun solidaritas dan kerjasama serta
kerukunan di antara umat beriman. Penyalaan obor sebagai nyala api semangat persatuan
dipuncaki dengan pemotongan tumpeng mengisyaratkan niat dan kerjsama yang mendalam.
Tumpeng adalah makanan yang dalam adat Jawa hendak mengungkapkan ketakwaan kepada
yang Di Atas yakni Tuhan yang Mahaesa dan keberagaman keberadaan manusia yang dalam
kesatuan dan “golong giliging pemikiran” ataupun kesepahaman visi dan misi di dalam
keyakinan kepada Tuhan mengajak untuk terus mengeratkan persatuan untuk menyangga
keterarahan kepada Yang Khalik.

      

Hari ini, kita merayakan perayaan Ekaristi yang bagi kita juga adalah perayaan kesatuan:
kesatuan dengan Tuhan Yesus sendiri dan kesatuan sebagai Umat Allah. Yang mengundang
dan mempersatukan adalah Kristus sendiri. Dengan memberikan Diri-Nya sendiri sebagai Roti
Hidup ataupun makanan yang menjadi hidangan Perjamuan Ekaristi, Yesus mau bersatu dan
ingin supaya setiap umat yang menerima-Nya sungguh merasakan kesatuannya dengan Yesus
dank arena mengambil bagian dari Roti yang satu dan sama maka juga akan terdorong untuk
membangun persatuan satu dengan yang lain. Roti hidup ini adalah makanan yang mengantar
kita ke hidup yang kekal. Ada beberapa aspek penting berkaitan dengan “makan”, ataupun  roti
hidup, tubuh Kristus sendiri. Pertama, kalau mau makan, tentu kita mempersiapkan diri, paling
tidak dengan mencuci tangan supaya bersih. Nah, untuk menyambut Kristus, kita pun harus
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membersihkan diri, misalnya dengan mengaku dosa atau menghayati sungguh-sungguh bagian
tobat di awal Misa. Yang kedua, kita harus mau pergi ke tempat perjamuan; artinya juga harus
mau meluangkan waktu dan tenaga untuk pergi merayakan Ekaristi. Yang ketiga, kita tentu
hanya mengambil dan makan makanan yang kita yakini sehat dan baik untuk kita; maka kita
pun juga harus percaya bahwa yang kita sambut dalam Misa itu adalah Kristus sendiri. Yang
keempat, proses makan itu meliputi: membuka mulut, menyuap, mengunyah dan menelan.
Demikian pula, secara lahiriah kita juga membuka mulut dan mengunyah serta menelan hosti
suci yang kita terima, namun lebih dari itu, secara spiritual kita membuka diri kita, hati dan budi
kita untuk menerima Tuhan yang berkenan hadir dan tinggal bersama kita, merenungkan sabda
dan kehendak-Nya serta meresapkannya dalam hati kita. Yang kelima, makanan yang telah kita
telan itu menyatu dalam diri kita, menjadi energi dan kekuatan untuk hidup dan bekerja, bahkan
keringat dan air seni kita pun dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Maka, dengan
menyambut Kristus, Kristus menyatu dalam diri kita dan (hendaknya) mempengaruhi cara hidup
kita: cara pikir, sikap, tindakan dan kata-kata kita sehingga “aku hidup, tetapi bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (Gal 2, 20).

  

  

Kesatuan para founding fathers telah menghasilkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan
kesejahteraan akan menjadi kenyataan jika dialaskan kepada nilai-nilai Pancasila dengan
keyakinan Bhinneka Tunggal ika. Kesatuan itu dialaskan kepada keyakinan akan Tuhan Maha
Esa yang menjadi asal-usul kita semua. Kristus mengajak kita dan memberikan DIri-Nya
menjadi pengikat persatuan yang nyata di antara kita. Semoga kita semakin rindu untuk
menyambut kehadiran-Nya. Semoga kita semakin bersatu dengan Dia. Dalam DIa dan
bersama Dia semoga kita pun menjadi sarana kesatuan dan persatuan di antara manusia
bahkan seluruh alam semesta. Kita Bhinneka Kita Indonesaia: mari amalkan Pancasia.
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