
Renungan Hari Minggu, Tgl 19 Mei 2019

“ Menjadi Murid Yesus yang Sesungguhnya “

  

  

Saudara-saudariku terkasih, syalloooomm! Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda
sekalian, umat Tuhan, di hari minggu Paskah yang ke 5 ini! Dalam minggu paskah yang ke 5
ini, saya mengambil tema "menjadi murid Yesus yang sesungguhnya". Mengapa tema ini
diangkat untuk direnungkan? Karena menurut hemat saya ada banyak orang katolik yang
bangga menyebut diri murid Kristus tetapi belum sesungguhnya menjadi murid Kristus! Paling
nampak adalah datang ke gereja, ikut kegiatan rohani, dll tetapi tidak jarang dan bahkan sering
ditemukan banyak yang kecewa, mundur, putus asa, tdak aktif dalam pelayanan lagi hanya
karna soal, masalah tertentu! Kalau demikian maka bagaimana sesungguhnya menjadi murid
Yesus yang sesungguhnya? Bacaan2 dalam minggu ini memberikan gambaran yang cukup
konkrit bagaimana menjadi murid
yg sesungguhnya!

      

Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama memberikan dua ciri atau gambaran tentang
murid Yesus ini. Yang pertama: murid Yesus yang sesungguhnya harus menderita banyak!
Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami
banyak sesangsara. Yang kedua, menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan
perantaraan mereka, bahwa Allah telah membuka pintu bagi bangsa2! Ciri Yang ketiga
disebutkan dalam bacaan ke dua, mengandalkan kehendak Allah dan membiarkan diri diubah
oleh Allah. Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru! Menjadi murid Yesus memang
bukanlah hal yang mudah, namun dlm keyakinan akan karya Allah yang mampu mengubah
hidup kita dan kita pun ingin mengubah diri sendiri. Semuanya menjadi sangat mungkin bagi
Allah.

  

  

Saudara-saudariku terkasih, ciri yang terakhir, namun menjadi dasar dan inti dari para murid
Yesus, yaitu Kasih! Murid Yesus yang telah memandang Dia dipermuliakan; dan sebagai buah
dari cinta kasihNya kepada Bapa dan manusia, maka seorang murid Yesus yang
sesungguhnya 'harus hidup saling mengasihi'. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa
kamu adalah murid-muridKu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
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Saudaraku terkasih marilah kita berdoa, agar kita bisa menjadi murid Yesus yang
sesungguhnya!

  

Rm. Ronny Dahua MSC
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