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HIDUP DALAM SUKACITA SEJATI SEBAGAI ANAK-ANAK ALLAH

  

  

Saudara-saudariku terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Romo Ronny Dahua
MSC.....syalloomm

  

Tidak terasa kita telah berada pada minggu adven yang ketiga! Minggu Adven yang ketiga,
dalam tradisi kekatolikan kita biasa disebut dan dirayakan sebagai hari Minggu Gaudete, Hari
Minggu Sukacita. Antifon pembukaan misa, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali
lagi kukatakan, Bersukacitalah! Sebab Tuhan sudah dekat." Antifon yang indah ini menjadi
nada dasar dan seruan dari hati umat beriman untuk bersukacitalah selalu dalam Tuhan!

  

Saudara-saudariku terkasih, setiap manusia mendambakan yang namanya Sakacita, namun
bukan sembarang sukacita, tetapi Sukacita sejati! Dalam hidup manusia, kita bisa menemukan
ada begitu banyak alasan mengapa orang bersukacita dan apa arti sukacita yang sejati bagi
kita! Beberapa alasan yang bisa kita sebutkan sebagai alasan orang bersukacita, misalnya
dapat pacar, pacaran, menikah, kelahiran anak, lulus ujian, dapat pekerjaan baru, dapat mobil
baru, dll yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita! Demikian pula kita bisa menyebutkan
beberapa arti sukacita! Ada yang mengatakan sukacita itu terjadi saat semua kebutuhan dan
kerinduan terpenuhi! Ada juga yang mengatakan sukacita itu adalah perasaan dimana kita bisa
menerima segala sesuatu yang baik, indah, berharga dalam hidup kita! Sukacita itu adalah
anugerah dari Tuhan!

      

Saudara-saudariku terkasih, hari ini Gereja dan bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk
"bersukacitalah". Tentunya ada alasan mengapa hari ini kita bersukacita dan apa arti sukacita
sejati bagi kita! Sudah cukupkah sukacita kita hanya dengan memenuhi, menerima semua yang
kita butuhkan? BELUM! Sukacita sejati sebagai anak-anak Allah terjadi saat kebutuhan jasmani
dan rohani terpenuhi! Jasmani: menerima dan rohani: memberi!
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Saudaraku terkasih, bacaan pertama memberi alasan mengapa kita bersuka cita, yaitu karena
Tuhan Allah sendiri bersukacita atas kita! Dan oleh kasihNya kita dibaharui, dilepaskan dari
hukuman dan malapetaka! Jangan takut, sebab Tuhan Allah ada ditengah-tengahmu sebagai
pahlawan yang memberimu kemenangan! Bersukacita karena kebaikan dan kasih Allah bagi
kita! Bacaan kedua juga memberi alasan sukacita kita hari ini, yaitu karena Tuhan sudah dekat,
Ia datang untuk membawa keselamatan bagi kita semua!

  

  

Saudara-saudariku terkasih, apa arti sukacita sejati bagi kita, sebagai umat beriman? Bacaan
kedua dan injil hari ini memberi jawaban yang menantang, bahwa sukacita sejati itu adalah
hidup dalam keyakinan dan pengharapan akan Tuhan! Paulus menulis,&quot;jangan kuatir
tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanMu pada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersukacita berarti hidup dalam damai sejahtera dan
mengarahkan seluruh hidup kita pada Kristus! Menarik untuk dilihat, dihari minggu sukacita ini,
bacaan injil justru berbicara tentang apa yang harus kita perbuat! Dan perbuatan yang
berkenan pada Tuhan adalah memberi, membagi kasih dengan sesama! Jadi injil ingin
menegaskan bahwa sukacita sejati anak Allah itu terjadi bila ia bisa berbagi, memberi berkat
pada sesama! Pesan lain dari Injil hari ini, adalah sukacita sejati itu terjadi saat kita merasa
cukup dengan apa yang kita dapatkan! Kata Yohanes, "cukupkanlah dirimu dengan gajimu".
Bersukacita berarti mampu berkata Tuhan saja cukup. Lain lagi, injil mengingatkan kita
bersukacita berarti rendah hati dihadapan Tuhan karena memang hidup kita bersumber dari
padaNya! Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa
dari pada aku masih akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."

  

  

Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa dalam Ekaristi ini, semoga kita semakin
memahami arti sukacita sejati sebagai anak-anak Allah dan menyadari alasan kita bersukacita
dan akhirnya kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita di tengah keluarga, gereja dan
masyarakat! Amin
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