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KENANGAN TERINDAH

  

  

Saudara-saudariku terkasih syallooom....apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan
Anda sekalian di hari minggu prapaskah ke 3 ini. Tidak terasa kita telah memasuki minggu
prapaskah yang ke tiga. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini banyak berbicara tentang
pengalaman hidup Musa, yang dapat dijadikan sebagai kenangan yang terindah, kenangan
keselamatan dari Tuhan untuk umatNya israel.

      

Saudara-saudariku terkasih. Samson dalam lagunya yang berjudul kenangan terindah
mengatakan &quot;bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan kujadikan kau
kenangan yang terindah, namun takkan mudahku meninggalkan jejak hidupku, yang telah
terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Saudaraku terkasih, pengalaman musa dan
umat israel telah dituliskan sebagai kenangan terindah disaat Tuhan menyelamatkan umatNya
dengan perantaraan Musa. Musa hadir ditengah umat Israel dan memberi mereka kekuatan
dan penghiburan bahwa Tuhan telah mendengarkan seruan umatNya dan memperhatikan
kesengsaraan mereka. Karena itu Tuhan mengutus musa untuk menyampai kabar sukacita
bagi umat israel, bahwa Ia akan menyelamatkan umatNya, keluar dari tanah mesir! Inilah
kenangan terindah Musa bersama umat israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam bacaan
kedua Rasul paulus menegaskan kehidupan bangsa israel dipadang gurun telah dituliskan
untuk menjadi peringatan bagi kita.

  

  

Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman bangsa israel telah menjadi guru yang baik bagi
kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, dan melakukan yang baik. Demikian
pula bacaan injil hari menegaskan betapa berartinya hidup yang mau belajar dari masa lampau
itu. Peristiwa-peristiwa hidup kita baik suka maupun duka harus menjadi cermin hidup yang
lebih jelas dan baik lagi, kearah mana hidup ini ditujukan.
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Dan tujuan hidup kita adalah Tuhan. Untuk dapat mencapai tujuan hidup ini maka dibutuhkan 3
langkah penting. Yang pertama mau belajar dari  pengalaman. Yang kedua, mau
mendengarkan firman Tuhan dan yang ketiga mau bertobat dan kembali pada Tuhan,.amin

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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