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"Akhir Zaman, Siapa Takut?"

  

  

Syallooom......! Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa
lagi, dalam Minggu bisa yang ke XXXIII. Tidak terasa Tahun Liturgi kita akan berakhir, dan
bacaan-bacaan hari ini, khususnya dalam Injil, Yesus berbicara tentang Akhir Zaman! Akhir
Zaman? Waw...! Yesus sendiri menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman itu, antara lain:
matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintan-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa
langit akan guncang, siksaan-siksaan yang besar! Sungguh mengerikan bukan? Pertanyaan
kita sebagai anak-anak Allah adalah apakah kita harus takut? Tidak! Siapa takut? Mengapa?

      

Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini memberi harapan dan kepastian
hidup kita sebagai anak- anak Allah! Dalam bacaan pertama Nabi Daniel menegaskan "pada
waktu itu bangsamu akan terluput, Mikhael akan mendapingi bangsamu dan namamu tertulis
dalam kitab". Yesus sendiri menegaskan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu,
sebelum semuanya itu terjadi! Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanKu, tidak akan
berlalu. Dan lagi tentang hari atau saatnya tak seorang pun tahu, malaikat dan Anakpun tidak,
hanya Bapa doang, yang tahu! Dengan demikian sebagai orang katolik kita tidak perlu takut
tentang akhir zaman! Namun, yang diminta dan harus ada pada kita, agar kita diselamatkan
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adalah: pastikan bahwa namamu telah tercatat dalam kita dan hidup dalam kebijaksanaan ilahi!
Orang yang bijaksana akan menilai tanda-tanda kehidupan ini dan menentukan pilihan yg benar
dalam hidupnya! Hal lain yang harus kita miliki adalah iman akan Kristus Yesus yang telah
mengorbankan diriNya sebagai penghapus dosa kita! Hiduplah dengan mengandalkan Tuhan!
Bersama Yesus kita pasti selamat! Warta akhir zaman bagi kita bukanlah warta yang
mengerikan tetapi warta sukacita dan penuh pengharapan untuk kembali kepada Tuhan! Warta
peringatan untuk bertobat menuju masa depan yang penuh damai! Ebit G Ade, dalam lagunya
berkata,"mengapa ditanahku terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan
kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang".

  

  

Segala peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini hendaklah membuat kita sadar, ingat Tuhan dan
kembali kejalanNya! Lanjut Ebit G Ade,"mumpung masih ada kesempatan buat kita,
mengumpulkan bekal perjalanan abadi". Saudaraku terkasih mari kita berdoa dalam Ekaristi ini,
semoga kita semakin percaya bahwa dalam dan bersama Tuhan kita tidak akan pernah goyah,
takut lagi! Hidup dalam Roh dan KebenaranNya....amin!

  

Pastor Ronny Dahua MSC
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