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Peduli

  

  

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap
kondisi atau keadaan di sekitar kita. Nilai ini menunjukkan keberpihakan kita untuk melibatkan
diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.

  

Warta Injil hari ini menampilkan figur bunda Maria yang sangat peduli terhadap persoalan yang
dialami oleh manusia. Sikap ini ditunjukkannya pada peristiwa pesta perkawinan di Kana.
Ketika tuan pesta kehabisan anggur, Maria meminta Yesus Anaknya untuk melakukan mukjizat
yang pertama. Ia meminta para pelayan mengisi enam tempayan yang disediakan untuk
pembasuhan menurut adat orang Yahudi, dengan air. Setelah semuanya penuh, ia meminta
supaya Yesus mengubahnya menjadi anggur. Meskipun belum waktunya, karena bunda-Nya
yang meminta maka Yesus melakukannya juga.

      

Yesus sangat menghargai kepedulian yang ditunjukkan oleh bunda-Nya kepada tuan pesta.
Karena itu Ia mau menunjukkan kuasa-Nya atas persoalan yang dialami oleh tuan pesta.
Kehadiran Yesus bersama bunda Maria dan para murid dalam pesta sesungguhnya hendak
menggenapi nubuat yang disampaikan nabi Yesaya dalam bacaan pertama. "Aku tidak akan
tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala
seperti suluh."

  

Tuhan senantiasa hadir melepaskan beban dan persoalan hidup, asalkan orang mau
mengundang-Nya dan juga melibatkan bunda-Nya. Mengapa? Sebab Yesus sendiri adalah
sumber dari segala rahmat dan karunia yang kita butuhkan. Dan bunda Maria adalah ibu yang
peduli terhadap persoalan hidup manusia, yang mau membantu untuk meminta rahmat dan
karunia yang dibutuhkan.
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Menurut rasul Paulus dalam bacaan kedua, meskipun ada bermacam-macam karunia yang
dianugerahkan Allah kepada kita, namun semuanya itu demi kepentingan bersama dan
keselamatan kita, karena dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Tuhan Yesus dan Bunda
Maria sudah menyatakan karunia-karunia itu secara sempurna dalam di dunia ini.

  

  

Inspirasi yang dapat kita peroleh melalui bacaan Kitab Suci hari ini adalah: Pertama, semoga
kita menjadi pribadi yang peduli terhadap persoalan di sekitar kita. Kita perlu meminta supaya
Tuhan mengaruniakan roh kepedulian itu dalam hati kita. Kedua, Allah selalu peduli atas
kehidupan kita. Ia akan membantu kita asalkan kita percaya kepada-Nya dan melibatkan Dia
dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ketiga, sebagai orang Katolik, kita bersyukur karena
mempunyai seorang ibu yang selalu peduli yakni Maria. Kalau Allah, para malaikat, dan orang
Kudus menghormati Maria, apalagi kita. Maka, ketika ada persoalan yang sedang kita hadapi
ingatlah juga bunda Maria. Ia akan membantu kita melalui doa-doa permohonannya.

  

Bila pergi ke kota Kuntien
Jangan lupa beli durian
Apa artinya menjadi Kristen
Jika tak punya kepedulian

  

(sisko alexander msc)
"Dia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil" (Yoh. 3:30).
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