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BARANG SIAPA TIDAK MELAWAN KITA, IA ADA DI PIHAK KITA

  

  

Salam jumpa lagi saudari-saudara sekalian. Kita merayakan hari Minggu Biasa XXVI/B.
Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita pada arah dasar KAJ pada sasaran prioritas yang
keempat yakni ajakan untuk bekerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik demi
mewujudkan masyarakat yang adil. Toleran dan manusiawi: “Meningkatkan belarasa melalui
dialog dan kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, toleran dan manusiawi khususnya untuk mereka yang miskin, menderita
dan tersisih.” Sasaran ini akan tercapai bila ada ketulusan hati untuk meyakini bahwa ada
kebaikan di dalam diri siapa saja dan Allah berkenan menghadirkan kabaikannya melalui
pelbagai orang. Keyakinan ini diperhadapkan dengan kebiasaan orang yang cenderung
eksklusif, menilai dirinya paling baik, takut kehilangan pamor ataupun tidak menjadi tenar lagi.

      

Bacaan pertama menyampaikan bagaimana Musa menegur Yosua bin Nun dan orang-orang
Israel yang berkeberatan bahwa Eldad dan Medad penuh Roh seperti nabi padahal tidak ikut
hadir dalam pertemuan dengan Musa dan ketujuh puluh tua-tua Israel. Musa samasekali tidak
berkeberatan bahkan menyatakan:” Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan
memberikan Roh-Nya kepada mereka!” Dalam bacaan Injil, Yesus menasehati Yohanes yang
telah mencegah orang untuk mengusir setan karena dia tidak termasuk dalam kelompok para
murid. Yesus meminta agar Yohanes tidak mencegah orang yang berbuat kebaikan itu; “Tidak
ada seorangpun yang telah mengadakan mukjizat dalam nama-Ku, dapat seketika itu juga
mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia di pihak kita.” Yesus menambahkan
lagi bahwa bukan yang berbuat baik yang perlu diwaspadai. Siapapun boleh berbuat baik. Yang
perlu diwaspadai adalah yang berbuat jahat, sekalipun itu anggota komunitas bahkan anggota
tubuh sendiri; “….lebih baik hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua
tanganmu dibuang ke dalam neraka..” dalam bacaan kedua, rasul Yakobus memperingatkan
supaya tiap orang berguna bagi orang lain dan tidak membiarkan diri pada zona nyaman baik
kekayaan maupun
kedudukan.

Saudari-saudara sekalian, status kedudukan, pangkat, jabatan atau apapun bentuknya,
bukanlah jaminan atau tanda kesungguhan keberhasilannya. Sikap murni, jujur, tidak
mementingkan diri sendiri dalam melaksanakan tugas, itulah yang ingin disampaikan Yesus
kepada murid-murid-Nya. Bukan formalitas ataupun status kedudukannya! Setiap orang,
siapapun, baik resmi sebagai murid Yesus, maupun tidak mengenal Yesus, bila ia bersikap dan
berbuat seperti dilakukan oleh Yesus, maka ia sungguh berpihak pada Yesus. Status sebagai

 1 / 2



Hari Minggu Biasa XXVI, Tgl 30 September 2018

murid Yesus pun, harus dilengkapi dengan sikap kasih dan kelembutan hati untuk bisa
memenuhi kriteria melaksanakan kehendak Yesus. Yesus tidak marah dan tidak menghalangi
apabila ada orang yang memang bukan murid-Nya, namun dalam kenyataan dapat mengusir
setan atau berbuat baik. “Sesungguhnya, barangsiapa memberi kamu minum secangkir air oleh
karena kamu adalah Pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjanrannya” (ay,41).
Sebaliknya siapapun dia bahkan murid-murid Yesus, jika menjadi penghalang atau bahkan
menyesatkan; akan mendapatkan hukuman: “Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari
anak-anak kecil yang percaya kepada-ku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu
kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut.”

Yesus mengajak para murid untuk mawas diri agar dijauhkan dari sikap sombong, eksklusif,
dan iri hati atas perbuatan-perbuatan baik orang lain. Sebaliknya para murid diajak untuk
melihat sudah sejauh manakah ataupun atas landasan apakah perbuatan-perbuatan baik
mereka lakukan: apakah demi menolong orang yang sungguh membutuhkan ataukah demi
nama baik, ketenaran, dan kedudukannya sendiri? Semakin banyak orang berkuat baik,
semakin Tuhan berkenan. Kita dipanggil bukan untuk pamer kebaikan melainkan untuk
menginspisrasi dan memotivasi agar terjadi kerjasama di antara siapa saja yang berkehendak
baik itu, agar kebaikan-kebaikan berkembang di temgah masyarakat. Sambil terus berbuat
yang terbaik, marilah kita mensyukuri keberagaman keberadaan kita dan juga keanekaragaman
talenta dan karunia di antara kita. Semoga semuanya bisa bekerjasama dan bersynergi demi
kebaikan bersama. Kita bhinneka kita Indonesia: mari amalkan Pancasila. (rm pur msc)
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