
Hari Minggu Biasa XXIII, Tgl 9 September 2018

"Allah yang GALAU"

  

Saudara-saudariku terkasih syalom dan selamat hari minggu! Senang sekali bisa berjumpa
kembali dengan anda semua dalam perayaan syukur Ekaristi, perayaan keselamatan dan
sumber sukacita kita! Bacaan-bacaan hari ini memberikan penghiburan rohani yang istimewa
untuk kita semua karena menampilkan Allah yang sangat peduli dengan hidup manusia,
terutama yang sakit, miskin dan menderita! Kisah-kisah penyembuhan yang diadakan Yesus,
bukanlah pertama-tama untuk menunjukan kuasanya yang mampu menyembuhkan orang
banyak, tetapi lebih dari itu menunjukkan betapa besar kasih dan
kepedulian Allah dalam hidup dan pergumulan kita umatnya! Kasih Allah yang melahirkan
mujizat-mijizat membuat segalanya baik!

  

  

Saudara-saudariku terkasih....dalam bacaan pertama dan injil kita mendengarkan kisah Yesus
yang menyembuhkan orang tuli dan bisu! Yesus menyembuhkan bukan karna permintaan
mereka, tetapi Yesus sendiri tahu dan berinisiatif untuk melakukan mujizat penyembuhan itu!
Itulah Allah kita yang melihat pergumulan umatNya! Allah yang peduli dengan hidup kita! Allah
yang mengerti apa kita butuhkan dalam hidup ini, khususnya yang sakit yaitu kesembuhan!
Hidup kembali dalam sukacitaNya sebagai anak-anak Allah! Saudaraku terkasih, melihat
mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan Yesus itu membuat kita sadar, percaya bahwa
Allah kita adalah Allah Yang GALAU (God Always Listening and Understand): Allah yang selalu
mendengarkan dan mengerti suka-duka hidup kita!

  

  

Saudara-saudariku terkasih untuk dapat mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berupa
pemulihan, penyembuhan, sukacita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dibutuhkan
beberapa sikap iman: pertama, jangan takut! Dalam bacaan pertama Yesaya menyampaikan
pesan Tuhan kepada umat israel, jangan takut, kuatkanlah hatimu! Inilah sikap iman yang
memerdekaan! Allah akan datang dengan segala kuasaNya! Tuhan membutuhkan keberanian
kita untuk mengandalkan Tuhan, meskipun karya-karya Tuhan sering tidak mudah untuk
dipahami, tetapi selalu indah pada waktunya! Tuhan punya cara dan waktu sendiri, yang unik
dan ajaib dalam menyatakan karya rahmatNya! Sikap iman kedu
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a
adalah jangan membeda-bedakan orang! Baik kaya maupun miskin kita tetap sama dimata
Tuhan, sebagai ciptaan dan anak-anakNya. Dalam bacaan kedua Yakobus mengingatkan kita
supaya jangan membeda-bedakan orang, terlebih jika hanya berdasarkan kaya atau miskin!
Hendaklah kamu kaya dalam iman dan kasih, itulah pintu berkat di dalam hidup kita! Yang 
ketiga
, datang pada Tuhan dan memohon kuasaNya! Sering kita gagal untuk datang pada Tuhan dan
memohon pertolongannya karna kita lebih mengandalkan diri dan kekuatan kita sendiri!

  

  

Yang keempat, mendengarkan dan wartakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita!
Sikap iman ini juga penting! Kita mendengar dalam bacaan hari ini, Yesus menyembuhkan
orang bisu ( tidak bisa bicara) dan tuli (tidak bisa mendengar). Mendengar dan berbicara adalah
dua sikap hidup iman yang diinginkan oleh Tuhan! Tuhan menghendaki kita untuk selalu
mendengarkan firmanNya dan pada waktu yang sama, mewartakanNya dalam hidup
sehari-hari lewat tutur kata dan perilaku hidup sehari-hari!

  

  

Saudara-saudariku terkasih marilah berdoa dalam ekaristi ini agar iman kita diteguhkan akan
Allah yang selalu peduli, mendengarkan dan mengerti akan segala seluk-beluk hidup kita!
Semoga mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing! Amin

  

Pastor H. Ronny Dahua MSC
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