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BERSUKACITA DALAM KERAHIMAN BAPA

  

  

Saudari-saudara terkasih, salam jumpa lagi pada renungan hari Minggu Prapaska IV Tahun C.
Bacaan-bacaan hari ini mengedepankan hal kerahiman dan kasih Allah. Begitu baiknya Allah
sehingga Yesus menghadirkan Dia sebagai Bapa yang baik. Begitulah bacaan Injil hari ini.
Manusia dengan pelbagai bentuk sikapnya tidak melunturkan kebaikan dan kasih Allah kepada
manusia itu. Anak bungsu itu diterima dan dipestakan ketika ia mau datang kembali
kepada-Nya. Sang Bapa bahkan tidak memperhitungkan kejahatan dan kesalahan anak ini.
Demikian juga untuk si sulung yang merasa benar tetapi juga merasa bahwa ia lebih berhak
daripada adiknya untuk mendapatkan pesta ayahnya, Sang  ayah mau datang mendekatinya
dan menerangkan serta mengundang si anak sulung itu untuk masuk ke rumah,  tidak marah
tetapi bersyukur atas kepulangan adiknya. Keadaan kesetian Allah itu dinyatakan pula di dalam
bacaan pertama yakni bahwa Yahwe menyertai umat Israel dengan menyediakan manna bagi
mereka sepanjang perjalanan menuju Tanah Terjanji bahkan sampai pada saat mereka sudah
menghasilkan panen di Tanah yang baru itu. Dalam bacaan kedua rasul Paulus menyampaikan
bahwa kesetiaan Allah itu telah dinyatakan secara tuntas di dalam diri Yesus yang meskipun
tidak berdosa tetapi mau menanggung akibat dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Maka
sebagai kesimpulan, Paulus bersama para murid yang lain yang mendapatkan mandat atas
pemberitaan berita perdamaian itu mengajak agar umat mau
diperdamaikan dengan Allah. “Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu
didamaikan Allah.”

      

Saudari-saudara sekalian, pertobatan pertama-tama adalah pengalaman bahwa dikasihi.
Anak-anak itu menjadi hilang karena mereka belum merasakan kasih bapaknya. Hal itu terjadi
ketika mereka masih berorientasi pada diri mereka sendiri. Si bungsu mula-mula merasa bahwa
ia mempunyai hak atas harta warisannya maka ia pun meminta kepada bapaknya dan
menggunakannya menurut kemauannya sendiri. Ketika semuanya sudah habis, akhirnya ia
ingat dan kembali kepada bapaknya meskipun ia tidak lagi berhak apa-apa lagi. Semuanya
sekarang adalah tergantung pada bapaknya, ia hanya yakin bahwa bapaknya punya dan mau
berperhatian kepada siapa saja. Sebaliknya si sulung, meskipun ia selama ini tetap tinggal dan
hidup bersama bapaknya tetapi ternyata ia belum pula merasakan bahwa bapaknya mengasihi
dia. Karena itulah maka ia masih tidak rela bahwa bapaknya menerima kembali adiknya. Si
sulung tiba-tiba merasa berhak untuk menuntut haknya. Pahala dan hukuman menjadi
kriterianya. Ketika orang merasa sudah berbuat banyak ia merasa berhak juga untuk mendapat
pahala. Yang bersalah harus dihukum. Dan dahsyatnya yang merasa sudah berbuat benar juga
merasa berhak untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah maupun
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kepada pihak yang seharusnya jadi hakim. Syukurlah bahwa bapaknya tetap sama bagi
anak-anaknya. Iman bukanlah saja perkara hukum: yang baik dapat sorga yang jahat dapat
neraka. Iman adalah reasi yang perlu dibangun melalui jatuh dan bangun berlandaskan pada
keyakinan akan kasih Allah.  Si bungsu pulang, sang bapak  senang dan mendekapnya dengan
kasih. Demikianpun kepada si sulung yang sedang marah, sang bapak tetap mau keluar
mendekatinya untuk mengajaknya masuk di dalam tempat hati yang terus terbuka bagi
kasihnya.

  

  

Kedamaian menjadi rusak ketika masing-masing pihak merasa bahwa dirinya paling  benar dan
paling berhak. Perdamaian sulit terwujud ketika orang dengan keangkuhannya merasa berhak
untuk menuntut haknya,  ketika tidak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa hidupnya
adalah dari kasih dan kebaikan Allah. Ketika masih merasa kurang, orang belum bisa untuk
memberi. Jangankan berbagi dan membantu, memberi tempat untuk kehadirannya pun tidak.
Ketika orang belum merasakan kebaikan Allah, iapun belum bisa untuk berbaik-baikkan kepada
sesama. Demikian pun sebaliknya ketika orang belum bisa berbaik-baikan kepada sesama,
bagaimana mungkin ia bisa berbaik-baikan dengan Tuhan. Hanya orang Parisi yang merasa
bisa punya sorga dengan mendiskreditkan orang lain. Dan itu sudah dikritik dan diminta untuk
diperbaiki oleh Yesus. Perdamaian mungkin terjadi kalau masing-masing boleh   mengakui
akan kebaikan yang adalah anugerah. Tangki cinta perlu penuh agar bisa meluap dan
mengalirkan kebaikan, membuka pintu maaf dan membuahkan damai. Semoga masa prapaska
menjadi kesempatan untuk memupuk kerendahan hati agar mengalami, merasakan dan
mensyukuri kebaikan Allah selama ini dari dulu sekarang dan nanti. Damai di hati, damai di
bumi. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Tuhan mencintai dan memberkati.
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