
Renungan Hari Minggu, Tgl 17 Februari 2019
Last Updated Monday, 18 February 2019 23:45

BERBAHAGIALAH ORANG YANG MISKIN DI HADAPAN ALLAH

  

  

Saudari-saudara sekalian yang terkasih, salam jumpa lagi dalam renungan hari Minggu Biasa
VI Tahun C. Bacaan Injil Lukas hari ini secara tajam berbicara tentang orang miskin dan orang
kaya: “Berbahagialah, hai kamu yang miskin,…..Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya,…”
Apakah makna pernyataan dari Injil Lukas ini? Dalam kaitan dengan atau dalam cahaya bacaan
pertama dan kedua hari ini yakni dari Kitab Nabi Yeremia 17:5-8 dan dari Surat pertama rasul
Paulus kepada jemaat di Korintus (1Kor 15:16-20), seruan Yesus tentang yang miskin dan yang
kaya pasti tidak bermaksud menyatakan bahwa Yesus hanya mencintai orang miskin dan
membenci orang kaya. Yesus tidak mengajak jemaat-Nya untuk menjadi melarat karena
kekayaan adalah pembawa celaka. Apalagi Yesus tidak mau mempolitisir orang miskin untuk
dijanjikan kekayaan atau untuk menciderai orang kaya. Kitab Yeremia 17:5 berbunyi:
“Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan hatinya menjauh dari Tuhan!” Surat 1 Korintus 15:14 dan 20 menyatakan: “Tetapi
andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga
kepercayaan kamu…. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara
orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal.” Kedua pernyataan
baik dari Nabi Yeremia maupun dari Surat Korintus ini mengajarkan bahwa ‘celakalah orang
yang mengandalkan diri sendiri’ dan sesungguhnya sudah benarlah kita percaya kepada
Kristus karena ‘yang benar ialah, bahwa Kistus telah dibangkitkan dari antara orang mati’.
Pernyataan Yesus tentang berbahagialah orang miskin dan celakalah kamu hai orang kaya
harus dipahami dalam konteks mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Kristus. Yang mau
dilawan oleh Kristus adalah anggapan bahwa ‘kekayaan itu identik dengan berkat Allah dan
kemiskinan itu identik dengan kutukan Allah.

      

 Saudari-saudara sekalian, kebahagiaan merupakan keadaan yang kita semua cita-citakan.
Siapa yang tidak ingin untuk bahagia. Kekayaan bisa membuat kita merasa bahagia tetapi tidak
dengan sendirinya. Sebaliknya kemiskinan juga tidak berarti menjauhkan orang dari
kebahagiaan. Dalam pengharapan akan kebahagiaan sejati, Yesus mau memberikan kekuatan
dan penghiburan kepada orang yang miskin bahwa perjalanan belumlah berakhir, bahwa
kemiskinan adalah fakta tetapi bukan kutukan yang harus terpaksa ditanggung, tetapi yang mau
menghadapi dan mengatasi kemiskinan dengan tekun dalam keyakinan dan andalan akan
penyertaan Tuhan akan sampai pada kebahagiaan sejati. Sebaliknya, Yesus mau menyatakan
bahwa kekayaan apalagi bila dieksklusifkan tidak akan membawa kepada kebahagiaan sejati,
kecuali mereka yang mampu melihat kekayaan dalam rasa syukur dan takwa kepada Tuhan
demi karya kebaikan-Nya dalam amal dan belaskasih.
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Yesus tidak mengajak orang menjadi miskin untuk bahagia, Yesus juga tidak meyakinkan
bahwa kekayaan itu adalah berhala yang membuat orang tidak masuk surga. Yesus mengajak
agar yang miskin tidak putus asa dan tak berdaya, dan Yesus mengajak yang kaya tidak
keblinger dan sombong terjerat ikatan kekayaannya.Tetapi di dalam keteguhan kepercayaan
kepada Tuhan yang miskin dikuatkan dan yang kaya pun disentuh untuk memanfaatkan
kekayaannya dalam karya-karya kebaikan sebagaimana Tuhan telah dan senantiasa baik.

  

  

Saudari-saudara sekalian, bacaan pada hari Minggu ini mengajak kita untuk melihat kenyataan
kehidupan bahwa hidup ini bukannya gelap melulu tatapi juga bukannya gebyar melulu. Hikmat
Allah mengantar kita untuk tidak mudah berputus asa sekaligus juga mengajak kita untuk
berperan serta dalam karya-karya kebaikan-Nya sesuai dengan ‘kekayaan’ yang ada pada kita.
Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk bisa memberikan sukacita dan bahagia, tidak ada
pula yang terlalu kaya hingga tidak memerlukan dukungan sesama. Dalam hidup beragama tak
sepatutnya orang merasa gagah dan benar sendiri dikala dipuji-puji. Yang mengandalkan
upaya manusia saja disebut “terkutuk” karena bisa gagal dan bangkrut. Yang mengandalkan
Tuhan ialah yang “terberkati” karena ia boleh melihat makna dari setiap upaya demi kebaikan
sendiri maupun sesama. Semoga kita mengenali kehendak dan penyertaan Allah atas hidup
kita. Mari amalkan Pancasila: Kita Berhikmat Bangsa Bermartabat.
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