Khotbah P Provinsial IDT' Suat Penerimaan Kaul Pertama:
KEPASRAHAN DIRIKU, MAHKOTA KEMULIAANMU TUHAN
(Oleh: P. Simon Bata, SVD)

Di akhir tahun 80-an, ada seorang siswa seminari menderita usus buntu dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kupang. Sore itu saya dan beberapa siswa seminari mengunjunginya di Rumah Sakit itu. Ketika kami tiba, ada sekelompok orang yang juga sedang menunggu untuk masuk berkunjung. Mereka membujuk dan bertengkar mulut dengan satpam, karena satpam bersikeras bahwa waktu kunjungan telah selesai menurut aturan Rumah Sakit. Saya menyaksikan bahwa para pengunjung memaksa masuk melewati tali palang tanpa menghiraukan pentung satpam yang siap memalu. Melihat bahwa pentung tidak mempan, satpam itu mengambil parang dan mengayunkannya, dan nampak semua pengunjung mundur. Satpam itu berteriak: `Kamu tau, saya ini di ujung tombak rumah sakit ini. jika ada apa-apa saya ini mati pertama, saya ini yang mempertaruhkan nyawa, tau ...'

Kelompok pengunjung termasuk saya, was-was karena dia ayunayun parang. Tapi waktu itu sedang mendung dan tiba-tiba hujan turun. Karni lihat satpam itu lari dengan parangnya masuk pondok penjagaannya sekitar 8 meter dari pintu masuk yang dipalang sebuah tali. Melihat satpamnya sudah lari, kelompok pengunjung itu segera menerobos tali dan masuk ke dalam rumah sakit untuk berkunjung, termasuk saya. Sambil menerobos, saya dengar mereka berkomentar tentang satpam itu: 'tadi bilang selalu berada di ujung tombak, dan mau mati lebih dahulu demi tugasnya, tau-tau hujan hanya gerimis sa, ia sudah lari terbirit-birit'.

Cukup terang realitas hidup kita menunjukkan bahwa orang cenderung meninggalkan tugasnya, meninggalkan komitmennya, meninggalkan janjinya, bila mengalami cobaan, penderitaan. Kita lalu bertanya di manakah letak nilai sebuah kepasrahan, nilai sebuah penyerahan diri, nilai tanggung jawab atas pilihan hidup?

Bacaan-bacaan kudus yang dipilih untuk tema Misa kita hari ini mengantar kita untuk merenungkan arti sebuah kepasrahan hidup kita kepada Tuhan atas panggilan hidup kita, yang kita percaya bahwa panggilan ini berasal dari Allah dan bahwa kita menjawabinya dengan bebas, tanpa paksaan dan tanpa tekanan, tanpa iming-iming atau impian palsu terhadap kemuridan kita untuk mengikuti Yesus. Dan ini mesti diuji dalam cobaan ringan dan berat, dalam penderitaan dan pengalaman merasa sekarat.

Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Kita sering tergoda untuk hanya menghayati: 'kalau saya buat baik, saya tidak menderita' atau 'Tuhan tidak membiarkan saya menderita'. Tapi lupa sisi yang sebaliknya: bahwa justru kita berbuat baik maka kita menderita.

Ke 23 novis 2 yang hendak berkaul pertama yang saya kasihi. Saya harap setelah melewati 2 tahun bimbingan novisiat, anda sudah masuk dalam penghayatan bahwa kaul itu baik dan karena kaul itu baik, maka dalam terang surat Petrus tadi: kita mendapat cobaan dan penderitaan. Dan kalau kita harus menderita karena kaul itu baik, maka itu 'kasih karunia Allah'. Bila kita memasrahkan diri karena menghayati 'tantangan dan penderitaan ini' adalah kasih karunia Allah, maka kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Bahwa kita tidak menderita dan mati bodoh, menjadi tanda kenabian yang cemerlang untuk kesaksian dunia sekitar kita bahwa Allah tidak meninggalkan dan menelantarkan….. meneladani Yesus, dalam pengalaman	Getzemani:	Bukan kehendak-Ku melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Ungkapan "terjadilah kehendakMu" bisa dibaca dalam 4 nada.

	Nada rasa putus asa: di hadapan penguasa. Menyerah karena orang berada dalam suatu kekuasaan yang besar, di mana ia tidak mungkin melawan. (tuan dan hamba, seorang jenderal dan seorang prajurut kopral - seorang pembimbing dan novis)
	Nada rasa kalah: Menyerah karena telah dilumpuhkan dalam perlawanan: menyerah kalah (knockout - tinju, dunia perang: tawanan perang)
	Nada rasa pahit getir: Menyerah dengan penuh frustrasi karena cita-citanya belum terwujud. Orang diliputi penyesalan atau rasa pahit getir, karena talk berdaya lagi untuk mewujudkan cita-citanya itu. (seorang caleg di sebuah kabupaten, jadi gila, karena tidak terpilih dan dililit hutang besar)
	Nada rasa mempercayakan diri: Dalam pengulatanNya, Yesus sampai pada titik pencerahan: MisiNya adalah misi Bapa. Bapalah yang menyelenggarakan misi dalam diriNya, maka la mempercayakan misi itu kepada penyelenggaraan Bapa. Itulah kepasrahan Yesus kepada bapa. Pada titik ini, Yesus menunjukkan kemuliaan Bapa yang hadir dalam diriNya, hadir dalam keputusanNya menerima kehendak Bapa. Coba bayangkan: ... kalau waktu itu Yesus lari


	
Ke 23 novis yang hendak berkaul yang saya kasihi, Satu ungkapan dalam dialog kaul sebentar berbunyi: “Tuhan adalah Allah yang cemburu”;  Jadi Tuhan akan murka, kalau apa yang diikrarkan hari ini kepada-Nya dan besok ditarik kembali….. bisa dalam arti biasa: muda mudi cemburu, istri cemburu, ..dll.

Saya lebih suka ungkapan yang saya pernah dengar dari  Fr. Asa Baltasar, dalam satu kesempatan acara di novisiat: 'cemburu artinya: ‘cinta yang membara'. Allah mengasihimu, mencintaimu dengan membara: pengalamanmu akan cinta Allah yang membara itulah membuat kamu hari ini menjawab tidak dengan kata lain selain:  'terjadilah kehendak-Mu	ungkapan pasrah, rasa mempercayakan diri kepada penyelenggaranNya atas hidupmu. Kepasrahanmu menghadirkan kemuliaanAllah dalam hidup dan perutusanmu.

