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PERTOBATAN BATIN JALAN MENUJU KESUCIAN

  

  

Salam jumpa lagi saudari-saudara sekalian dalam Berita Sepekan Hari Minggu Biasa XXII.
Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk bercermin ataupun berefleksi sejauh manakah cara
kita menghayati kehidupan keagamaan kita, adakah kita menghayati kehidupan beragama yang
sejati? Bacaan pertama menyampaikan kepada kita bagaimana Musa menasehati orang Israel
untuk melaksanakan kehidupan keagamaannya dengan mendengarkan dan melakukan dengan
setia perintah Allah yang telah diajarkan oleh Musa, tanpa menambahkan ataupun
menguranginya. Melaksanakan perintah Tuhan itulah jati diri mereka, menjadi kebijaksanaan
dan akal budi mereka di hadapan bangsa-bangsa lain (Ul 4:6). Rasul Yakobus mengajak
jemaatnya untuk menghayati hidup keagamaan dengan menjadi pelaku firman dan bukan
hanya menjadi pendengar, Ibadah yang sejati menurut Yakobus adalah mengunjungi yatim
piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak
dicemari oleh dunia (Yak 1:27). Bacaaan Injil menyampaikan hidup keagamaan yang sejati
tidak cukup dihayati dengan pranata-pranata luar yang terlihat melainkan dalam pemeliharaan
hidup batin yang terbuka pada kehendak Allah. Apalah artinya pelaksanaan-pelaksanaan
pranata lahir jika batinnya penuh rencana buruk: “Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh dari pada-Ku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran
yang mereka ajarkan ialah perintah manusia”(Mrk 7:6-7). Lebih tegas lagi Yesus bersabda:
“Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam
seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang
menajiskannya” (Mrk 7:14-15).

      

Saudari-saudara sekalian, orang-orang Farisi mendapat teguran dari Yesus karena mereka
merasa lebih benar daripada orang lain dan berperilaku cenderung menjadi hakim-hakim yang
begitu jeli melihat kesalahan dan menjatuhkan vonis kepada pihak-pihak lain yang tersangkut
dengan perkara bahkan yang sekecil soal mencuci tangan sebelum makan. Di kalangan orang
Yahudi pada zaman Yesus, pembasuhan tangan sebelum makan termasuk kesalehan yang
dijalankan oleh para imam dan mereka yang berurusan dengan ibadat. Bagaimanapun
juga,tidak ada kewajiban seperti itu bagi yang bukan imam. Sebenarnya orang Farisi dan para
ahli Taurat tidak termasuk golongan imam. Seharusnya mereka tahu tentang siapa-siapa yang
perlu melakukan kewajiban-kewajiban itu.
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Namun mereka para generasi berikut telah menjadi salah kaprah bahwa aturan-aturan yang
ada dalam adat istiadat mereka berlaku juga bagi semua. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa
dengan menjalankan itu semua secara rigid maka mereka pasti akan masuk kerajaan sorga.
Begitu legalistiknya, mereka bahkan lebih peduli pada pelaksanaan adat lahiriah daripada
tanggungjawab batin atas keadilan, kebenaran dan cintakasih.  Mereka tidak melihat lagi
makna dan maksud aturan-aturan yang ada tetapi menjadi penjaga-penjaga yang jeli untuk
mengadili atas pelanggaran-pelanggaran yang dibuat orang terhadap pranata adat itu. Hasilnya
adalah orang lain salah, diri sendiri yang benar. Ganti damai dan persaudaraan adalah
perseteruan dan permusuhan.

  

  

Saudari-saudara sekalian, seringkali kita mendengar dan mendapati orang-orang yang
mengatakan: “Saya menyesal menjadi aktif di gereja, karena hanya mengetahui bahwa begitu
banyak orang brengsek di dalamnya.” Atau ungkapan lain lagi: “Mengapa saya justru mendapat
banyak musuh di antara orang Katolik yang saya kagumi?” Juga; “Saya tidak mau ke gereja lagi
kalau hanya dikecewakan oleh mereka yang sesungguhnya telah menjadi sosok teladan tetapi
mengapa tindakannya tidak mencerminkan kekatolikan seperti yang saya pelajari yang damai,
sukacita, pengampunan dan cintakasih?” Menjadi pertanyaan bagi kita semua baik yang
komentar maupun yang dikomentari: ‘Apakah di zaman kita ini masih bercokol juga cara-cara
hidup orang Farisi?, bagus di luar keropos di dalam, peka terhadap kesalahan orang tetapi
tertutup untuk upaya-upaya introspeksi diri?’

  

  

Mari kita memperbaiki diri. ASIAN GAMES memberi pelajaran kepada kita bahwa yang mustahil
bagi para komentator ternyata telah menjadi bukti bagi yang sungguh-sungguh tekun dan
memberi dukungan dalam tindakan-tindakan nyata. Yang ada kita bangga. Yang menang
jangan pongah yang kalah jangan frustasi, yang bertanggungjawab harus terlibat lagi untuk
peningkatan dan pembenahan diri. Daripada mencela lebih baik turut ambil bagian dalam
upaya memperbaiki yang belum sempurna. Kita bhinneka kita Indonesia: mari amalkan
Pancasila. Tuhan memberkati.
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