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Seteguk Air Keselamatan

  

Saudara-saudari terkasih, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan para pembaca
renungan mingguan dan menyapa Anda semua dengan penuh sukacita Tuhan! Syallloom...
Hari ini Gereja merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan! Kita diajak untuk merenungkan kembali
arti Baptisan yang telah kita terima! Kita mensyukri anugerah terbesar dari Tuhan ketika Ia
berkenan mengangkat kita menjadi putra-putri yang dikasihNya melalui sakramen baptisan
kudus! Ada satu lagu dalam puji Syukur, yang bunyinya kira-kira gini,&quot;syukur kepadaMu,
Tuhan, sumber segala rahmat! Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup Ilahi, kami jadi putra-
Mu. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat.&quot; Syair lagu ini menegaskan pada
kita betapa indahnya arti baptisan yang telah kita terima! Hanya dengan setuguk air suci saja,
kita memperoleh keselamatan dan martabat mulia, menjadi anak Allah!

      

Saudara-saudariku terkasih....
Dalam bacaan injil kita mendengarkan bagamaina Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai
Yordan! Mengapa Yesus harus menyerahkan diriNya untuk dibaptis, bukankah Dia sudah anak
Allah, dan yang membaptis juga adalah manusia biasa, Yohanes! Saudaraku terkasih disini kita
berjumpa dengan kualitas hidup Yesus, yang taat dan merendahkan dirinya demi kerajaan
Allah! Yesus menunjukkan ketaatan pada kehendak BapaNya! "Inilah putra kesayanganKu,
kepadaNyalah Aku berkenan". Inilah Kata-kata yang indah dan penuh kuasa, yang keluar dari
mulut Allah!Dengan perkatan ini, Allah menunjukkan tinggi dan luhurnya arti baptisan yang
diterima oleh Yesus dan kitapun menerimanya! Dengan pembaptisan kita digabungkan dalam
persekutuan dengan Kristus dan GerejaNya!

  

  

Saudaraku terkasih......
Pembaptisan yang kita terima membuat hidup kita penuh dengan kasih karunia! Kita tidak
hanya dibaptis dengan air saja, tetapi juga dengan Roh Kudus dan kebenaran! Baptisan suci
membuat kita mengenal kehendak Bapa dlm hidup kita! Rasul Paulus menegaskan semua itu
terjadi bukan karena kehendak atau jasa-jasa kita melainkan oleh karena RahmatNya! Pesta
pembaptisan Yesus hari ini menegaskan kembali kesucian hidup kita oleh baptisan yang kita
terima! Karena itulah kita belajar dari bacaan-bacaan hari ini, menjadikan baptisan lebih bernilai
keselamatan! Sebagai anak Allah kita membiarkan diri dituntun olehNya dengan Roh Kudus
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dan segala kebenarannya.

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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