Jumat, 1 Oktober  2021
“JANGAN ANGGAP REMEH”
Mat 18:1-5;10

Ada banyak jalan ke Roma, ada ribuan trik untuk menjadi yang terbesar. Mengapa kita ingin menjadi besar atau berbuat seolah-olah kita berada pada posisi sentral yang menentukan nasib sesama? Apa motivasi di balik keinginan ini? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya beragam. Banyak kali kita keliru dengan ke-inginan yang satu ini. Begitu sering posisi sentral diperebutkan mengatasnamakan pelayanan. Tetapi apakah untuk melayani kita mesti mendu-duki tempat tertentu?  Benar bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak ia mem-punyai peluang untuk melayani sebanyak mungkin orang. Tetapi apakah benar motivasi ini ada dalam hati kita ataukah pelayanan hanyalah sebuah bahasa klise untuk menutupi kejahatan dan kerakusan yang bercokol dalam hati. Bukankah sejarah hidup kita mencatat kenyataan yang sama? Walau tidak semua orang demikian motivasinya tetapi pada umumnya seperti itu. Hasilnya tetap sama, tidak semua orang sungguh melakukan apa yang pernah mereka janjikan. Seperti sebuah iklan yang hebat promosinya tetapi jauh berbeda  saat diuji dalam medan situasi hidup kita.  
Impian jadi pemimpin adalah wabah penyakit abad ini. Banyak orang berlomba merebut posisi ini atas nama pelayanan. Hal serupa terjadi di kalangan para murid; siapa dari antara mereka yang terbesar. Kisah ini mengekspresikan kerinduan hati setiap kita. Untuk merebut posisi ini, membuat impian kita jadi kenyataan segala macam jalan dapat ditempuh; mulai dengan jalan yang paling halal sampai kepada jalan yang paling haram. Di sini teknik periklanan digunakan; orang berlomba-lomba membangun kesan yang menggugah dan mental preman dihalalkan. Kata orang semakin tinggi tempat sebatang pohon berada, semakin de-ras badai yang akan menerpahnya. Lalu mengapa orang berlomba-lomba mendu-duki posisi sentral? Apa-kah kita harus menduduki posisi tertentu supaya bisa melayani sesama ataukah ini hanya demi kepentingan pribadi semata? Terhadap diskusi para muridNya, Yesus mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi yang besar harus belajar dari anak-anak; berhati nurani bersih, hidup tanpa ambisi dan persaingan yang tidak sehat dan siap mengikutsertakan sesama saat hendak membuat sejarah. Tetapi ini tidak berarti kita mesti bersikap kekanak-kanakan. Untuk itu kerendahan hati kita dituntut. Kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh posisinya tetapi oleh apa yang dilakukannya. Semakin tinggi posisi seseorang, mestinya semakin sebanyak peluang baginya untuk melayani seba-nyak mungkin orang. Kita justeru menyangka kebesaran kita ditentukan oleh ada-nya semakin banyak orang melayani kita. Menjadi besar bukanlah kesempatan untuk meremehkan sesama; semua kita sama di mata Tuhan. Posisi kita mesti menjadi jalan bagaimana membawa kembali mereka yang tersesat ke dalam kebersamaan yang harmonis. Untuk itu kita harus siap menderita, berperang dengan keinginan sendiri. Yang kita temukan justeru sebaliknya; bagi kita tempatlah yang menen-tukan besar tidaknya seseorang, sehingga tidak heran orang siap mengorban-kan apa dan siapa saja demi tempat itu. 
Dunia tempat kita mengais hidup sedang sakit karena telah dipenuhi iklan-iklan orang-orang yang punya ambisi besar menduduki posisi-posisi pen-ting, dengan semangat pelayanan yang begitu rendah. Dunia macam ini butuh orang-orang yang siap mengabdi, orang-orang yang melihat posisi yang ditempati sebagai peluang untuk melayani sebanyak mungkin orang, pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh kedudukannya tetapi oleh semangatnya untuk melayani sesamanya. Bob Garon dalam bukunya DINAMIKA HIDUP BAHAGIA menulis; bila anda tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Bila anda tidak bisa jadi jalan raya, jadilah jalan setapak; sebab bukan besar kecilnya anda yang menentukan kesejatian diri anda, tetapi apapun anda jadilah yang terbaik.  
Sabtu, 2 Oktober  2021
“BERSYUKURLAH”
Luk 10:17-24

Dalam bulan ini ada begitu banyak acara syukuran; entah itu syukuran ulang tahun, lulus testing ataupun wisuda dan masih banyak lagi alasan yang menjadi latar belakang acara ini. Acara ini bukan saja merupakan ungkapan terima kasih kita kepada semua mereka yang terlibat dalam perjalanan kita dan disadari ataupun tidak acara ini juga dapat dijadikan sebagai satu penegasan kepada publik bahwa tanpa yang lain kita bukan apa-apa. Kita hanya bisa menikmati saat-saat seperti ini hanya dalam dan melalui sesama. Melalui mereka kita menemukan dan mengenal dunia kita sendiri. Di sisi lain, apa yang kita lakukan dapat merupakan cermin bagi yang lain untuk melihat ke dalam dirinya; sejauh mana mereka meng-gunakan talentanya untuk merubuah jalan ceritera hidupnya dan seluas apa me-reka memberikan kesempatan kepada Tuhan dan sesama untuk ambil bagian di sa-at mereka hendak membuat sejarah. Melihat kenyataan ini, mestinya kita menga-kui bahwa kita jarang bersyukur. Yang keluar dari mulut kita hanyalah keluhan karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan yang lain dan yang kita lihat dalam perbandingan itu adalah apa yang tidak kita miliki. Padahal kalau melihat apa yang tidak mereka miliki, kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Tetapi inilah hidup yang terkadang sulit kita pahami.
Mestinya rasa syukur ini diekspresikan setiap saat tanpa menanti datang moment-moment tertentu. Bila kita cukup realistis kita akan menyadari bahwa kata-kata ini mengandung kebenaran karena kata-kata ini menyadarkan kita bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup itu sendiri dan kita adalah orang-orang yang perlu bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menikmatinya. Banyak orang termasuk kita, bersyukur karena apa yang kita peroleh dalam hidup tetapi hanya sedikit saja yang bersyukur karena mereka punya kesempatan untuk hidup. Bila hidup tidak kita miliki kita tidak memiliki apa-apa bahkan kita sendiri hidup dan tidak akan menikmati saat-saat penuh bunga seperti sekarang ini. Hiduplah yang memungkinkan kita memiliki embel-embel yang sedang melekat pada diri kita. Bila kita cukup realistis, apapun situasinya kita selalu punya alasan untuk bersyukur karena boleh jadi yang kita miliki tidak dimiliki oleh sesama, yang kita alami tidak dialami oleh sesama. Yesus mengatakan, ‘berbahagialah mata yang dapat melihat apa yang kamu lihat karena banyak orang ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi mereka tidak dapat melihatnya’. Pola pandang yang tidak melihat hidup sebagai harta yang paling berharga dalam hidup, membuat kita banyak mengeluh dan suka mengada-ada. Inilah yang menjadi sebab mengapa beban hidup ini semakin hari semakin berat ditanggung. Hidup bukan lagi sebagai kesempatan untuk dinikmati tetapi sebagai persoalan yang mesti dipecahkan. Berpikir bahwa apa yang kita miliki lebih berharga dari pada hiduplah yang membuat manusia hidup dalam rangkaian soal yang tak pernah akan selesai. Dengan bangga para murid menceriterakan semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus, tetapi Yesus mengatakan bahwa yang patut mereka syukuri bukanlah apa yang mereka kerjakan tetapi kesempatan yang mereka peroleh untuk bisa mengerjakan semuanya itu. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Karena itu kehadiran kita mestinya berdampak positif bagi sesama. Sesama bukan saja melihat bahwa kita berarti bagi mereka tetapi juga menyadari ataupun disadarkan bahwa mereka juga mempunyai nilai positif bagi orang lain, bagi kita. Kesalingan ini mesti menjadi warna utama dalam kebersamaan kita. Bersyukurlah bukan karena kebersamaan yang anda nikmati tetapi karena anda diberi kesempatan untuk ada dalam kebersamaan dan dapat mengartikan kebersamaan itu dengan kehadiran anda.
Mengapa kita tidak dapat memberi makna bagi kehadiran kita? Karena kita lebih bergantung diri pada apa yang kita miliki bukan pada hidup yang sedang kita jalani; kita tidak hidup dalam dunia nyata dan terlalu banyak mengada-ada. Mestinya kita bersyukur atas hidup yang kita miliki bukannya atas apa yang kita peroleh dalam hidup. Kalau kita sulit hidup dalam kenyataan biarlah kita belajar untuk tidak mengada-ada. Kalau kita tidak bisa jadi seorang Yesus yang siap meringan beban sesama biarlah kita berusaha untuk mengartikan kehadiran kita dalam kebersamaan. Bila tidak janganlah kita memperpanjang barisan orang yang tidak tahu bersyukur. Bila kita melihat hidup ini sebagai anugerah yang mesti diartikan, banyak mukjizat yang bisa terjadi dalam hidup kita.
























Minggu, 3 Oktober 2021
‘JADILAH JEMBATAN KEBAIKAN’
Mrk 10:2-16

Ada banyak hal dalam hidup ini yang terkadang sulit dimengerti. Hal ini terjadi mungkin saja karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki  atau karena kita cenderung menangkap apa yang disampaikan tanpa melihat maksud yang tersirat di balik apa yang kita lihat, dengar dan baca. Agar bisa memahami realitas yang sebenarnya, menjadi lebih bijak dan menghindari lahirnya soal yang tidak perlu, kita diminta untuk melihat, membaca dan mendengar secara me-nyeluruh tidak sepotong-sepotong; tidak saja melihat apa yang diperlihatkan tetapi apa yang ada dibalik hal-hal yang kita saksikan, mendengar apa yang tidak dika-takan di balik apa yang sampai ke telinga kita dan membaca yang tersirat dari apa yang tersurat. Hal ini tidak gampang karena tidak semua kita sanggup melihat dan menangkap makna di balik realitas yang kita hadapi. Di sini salah tafsir bisa saja terjadi karena yang kita pahami belum tentu sesuai dengan apa yang dimak-sudkan. Karena itu kita mesti berhati-hati dan bijak dalam melakukan atau me-nanggapi kenyataan yang kita hadapi.
Mengapa ada banyak aturan dan hukum dalam hidup kita? Pertama, karena kita ada bersama yang lain; aturan dan hukum ada untuk menjaga agar hak saya tidak mengganggu hak anda, agar masing-masing kita tahu apa yang mesti kita lakukan da-lam dan untuk satu kebersamaan. Kedua, karena manusia sudah tidak dapat menga-tur dirinya sendiri. Hari ini, kita mendengar diskusi kaum Farisi dengan Yesus tentang hu-kum; boleh tidaknya perceraian dan sikap para murid  yang melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus dan diberkati. Berhadapan dengan pertanyaan kaum farisi; Yesus hendak menekankan bahwa hidup bersama sudah menjadi tuntutan kodrati, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari ke-bersamaan dan perkawinan merupakan salah satu ekspresi dari kenyataan ini. Dan bentuk hidup manapun selalu punya konsekuensi yang mesti dihormati. Di sini yang menjadi masalah bukan boleh tidaknya perceraian itu tetapi soal apakah orang punya komitmen untuk menghidupi pilihannya atau tidak. Kalau hukum dan aturan didasarkan pada boleh dan tidak maka orang akan mencari-cari alasan untuk membatalkan hukum yang berlaku; tetapi bila yang ditekankan adalah komitmen tiap orang terhadap pilihannya, kita tidak akan mudah mencari alasan untuk membatalkan hukum yang berlaku. Tantangan dan kesulitan tidak akan dijadikan alasan untuk membatalkan hukum tetapi mesti dilihat sebagai batu uji untuk mengokohkan kesetiaan kita terhadap pilihan hidup kita. Sikap inilah yang memungkinkan kita untuk menjadi jembatan yang menghantar orang lain untuk mendapat berkat Yesus. Bila kita berpegang  pada sikap suka tidak suka maka kita akan bertindak seperti para murid menghalangi anak-anak yang datang pada Yesus. Karena itu Ia mengingatkan mereka untuk membiarkan anak-anak itu da-tang kepadaNya. Seperti mereka yang membawa anak-anak itu, setiap orang kristen berkewajiban membawa sesamanya untuk mengenal dan menghidupi apa yang dihidupi dan diajarkan Yesus melalui hidup dan karya mereka. Jangan persoalkan boleh dan tidaknya hukum yang ada dibatalkan tetapi per-masalahkan sudah sejauh mana hidup dan karya kita membawa sesama untuk mengenal dan menghidupi hidup dan ajaran Yesus. Seperti anak-anak yang punya kerinduan yang sangat untuk dijamah dan diberkati Yesus, banyak orang di sekitar kita mendambakan situasi yang sama. Tetapi kerinduan mereka tidak kesampaian karena seperti para murid, kitalah yang menghalangi mereka untuk mendekati Yesus. Kita hidup di daerah kristen tetapi pengaruh kekristenan kita belum nampak; hidup dan cara kerja kita justeru mengaburkan nilai-nilai kekristenan yang mesti kita hidupi. Di mana saja kita berada di sana hampir tidak terlihat tanda-tanda adanya  orang kristen. Masih pantaskah kita menamakan diri orang-orang kristen?
Anda dan saya, kita hidup dalam kebersamaan. Demi keharmonisan, hukum dan aturan memainkan perannya. Hukum dan aturan punya makna bila kita mengartikan kehadirannya. Karena itu sikap Yesus harus menjadi sikap kita juga; kita dilahirkan dalam kebersamaan dan kebersamaan diikat oleh hukum dan aturan maka demi keber-samaan kita mesti menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Ini satu bentuk hidup di mana iman kita diekspresikan karena  iman kita akan Yesus adalah iman yang misio-ner, iman yang mesti dibagi, iman yang mesti mengundang sesama kepada keselamatan. Bila kita tidak dapat menjadi mereka yang  siap membawa sesamanya kepada Yesus, biarlah kita menjadi anak-anak yang punya kerinduan mendapat berkat Yesus. Bila kita tidak dapat menjadi orang-orang yang punya kerinduan untuk diberkati Yesus, jangan pernah menjadi penghalang sesama  untuk mewujudkan impian mereka ada bersama Yesus. 


 



















      Senin, 4 Oktober 2021
‘JANGAN CUMA TEORI’
Luk 10:25-37

Adakah rasa kasih sedang mengusik hatimu? Kasih, cinta, kata ini senantiasa menghadirkan rasa aneh dalam hati, menciptakan riak dan gelombang, terang dan gelap, tawa dan tangis dalam hidup. Ia adalah kunci segalanya; ekspresi kedalaman manusia yang punya hati, jiwa setiap langkah yang kita pahat, ikatan setiap relasi yang kita rajut, sejarah yang kita tuliskan, peristiwa yang kita pentaskan, kisah yang kita ceriterakan dan pengalaman yang kita rasakan. Jangan pernah bertanya, ‘adakah kamu punya kasih’, katakan ‘apakah kamu punya hati’ karena hanya yang punya hati, yang bisa mendeteksi getar rasa ini, merasakan apa yang sedang anda rasakan tanpa anda harus mengatakannya; melihat dengan jelas yang samar diperlihatkan, memahami apa yang tidak dikatakan di balik kata-kata yang anda ucapkan, membaca yang tersirat di balik huruf-huruf yang disuratkan. Di sini hati dan kasih jadi hulu dan muaranya hidup;  di mana yang baik dan yang buruk bisa mengalir, mewarnai hidup anda dan saya dengan warna-warni yang khas. Lebih dari itu, ceritera hidup ini hanya akan berubah bila rasa ini tidak hanya dipenjarakan dalam kata tetapi diwujudkan dalam hidup, lewat satu tindakan nyata, karena apa yang anda lakukanlah yang dapat menjadi bukti adanya rasa ini dalam hati anda. 
 ‘Kasihilah Tuhan AllahMu dengan segenap dirimu dan cintailah sesamamu seperti anda mencintai diri anda sendiri’, demikian jawaban yang diberikan Yesus kepada si ahli kitab. Hukum inilah yang menjadi jiwa, motor penggerak roda kehidupan manusia, satu ungkapan klasik yang senantiasa baru, cermin ekspresi hati manusia terhadap Tuhannya dan kepada sesamanya. Inilah jalan menuju hidup yang kekal yang merupakan kerinduan setiap kita. Ia ada dalam aneka bahasa, dipentaskan dalam 1001 cara. Tentang kata ini ada tertulis ‘sekali waktu cinta memberi sangat banyak, di lain saat kasih menuntut tidak sedikit, keikhlasan, kepasrahan, pengorbanan konon adalah bias sejatinya rasa yang satu ini, saat kita memberi tanpa meminta, mencintai tanpa berusaha memi-liki, melihat jauh melampaui batas-batas yang ada......mengasihi seseorang berarti meminta dia untuk hidup, mengundang dia untuk berkembang, mengabdi tanpa mengorbankan, memberi kebaikan tanpa merusak yang diperbaiki’. Pertanyaan si ahli Taurat dijadikan Yesus sebagai peluang untuk menjelaskan apa yang seharus-nya dilakukan bertolak dari hukum ini. Cinta terhadap Tuhan harus diwujudkan dalam kasih terhadap sesama dan kasih terhadap sesama mesti merupakan ungkapan cinta kita terhadap Allah yang kita imani. Agar rasa ini tidak hanya terpateri dalam kata-kata kosong, ia mesti diwujudkan dalam tindakan nyata seperti apa yang dilakukan oleh si Samaritan yang baik hati. Ia tidak banyak berteori tentang hebatnya pengaruh rasa kasih dalam hidup tetapi ia menunjukkan bahwa kasih, rasa ini hanya bermakna dan punya daya rubah bila ditunjukkan dalam tindakan yang dapat menyelamatkan hidup sesama; mengasih berarti mem-berikan kesempatan kepada sesama untuk hidup, memberi dia nyawa cadangan, kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Yesus mengemukakan contoh ini karena Dia tahu apa yang kita lakukan dalam kebersamaan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sang imam dan si Levi yang membatasi rasa kasihnya cuma pada teori dan rasa prihatin tanpa tindak lanjut. Ada ketidak-seimbangan cinta kita terhadap Tuhan dan sesama. Kata dan hidup kita belum saling mewakili. Kita mencintai Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama atau kasih kita terhadap sesama tidak lagi menjadi wujud nyata cinta kita kepada Allah. Yesus mau menandaskan bahwa cinta kita kepada Allah mesti menyata dalam kasih kita kepada sesama dan sebaliknya setiap ungkapan cinta kita terhadap sesama mesti merupakan wujud nyata cinta dan kasih kepada Allah. Bila ini terjadi, kita tidak akan menghadapi aneka soal dalam hidup. 
Kasih/cinta, rasa ini adalah bagian keseharian kita, ia adalah hidup kita. Mungkin juga rasa aneh yang satu ini sedang mengusik nubari anda lantaran ada yang mencuri perhatian anda. Sebagai orang-orang beriman, cinta kita terhadap Allah dan sesama mesti berjalan sejajar dan diberi porsi yang seimbang. Kasih kita harus menya-takan dalam hidup dan relasi kita dengan sesama. Mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama adalah penipuan, mencintai sesama tanpa mencintai Tuhan adalah pengkhia-natan. Untuk mengetahui sejauh mana anda mencintai Tuhan Allahmu dan sesamamu, inilah pertanyaan yang mesti dijawab ‘Apakah anda punya hati kepada keduanya?























     Selasa, 5 Oktober 2021
‘HATI-HATI TERHADAP AKTIVISME’
Luk 10:38-42

Pernahkah anda berpikir bahwa hidup ini adalah usaha mencari kebahagiaan yang hidup hilang? Pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa yang kita cari dalam hidup ini adalah sesuatu yang pernah ada. Kita ingin menemukannya dan membangunnya kembali. Peran yang mesti kita lakonkan telah kehilangan makna, kehadiran kita sudah tidak lagi membawa nilai tambah bagi kehidupan sesama. Sebaliknya di mana kita hadir di sana nilai-nilai luhur yang diwarisi perlahan-lahan kehilangan makna. Kita hidup dalam kebersamaan bukannya untuk melestarikannya tetapi untuk merusaknya dari dalam. Dalam kehidupan bersama, sesama hanyalah batu loncatan untuk menggapai apa yang kita impikan. Kita begitu sibuk mengejar apa yang kita impikan lalu lupa bahwa kadang kita butuh waktu untuk berdiam diri, menyadari dunia kita, memahami kehadiran yang lain. Banyak komunitas hidup bersama tidak lagi menjadi gambaran yang baik bagai-mana hidup bersama yang diimpikan karena anggota-anggotanya semakin indivi-dualistis, mengejar popularitas pribadi dan meninggalkan misi bersama. Meng-atasnamakan komunitas untuk memasyhurkan diri sendiri. Hidup dalam kebersamaan untuk kepentingan pribadi dan tidak jarang kebersamaan dikorban-kan demi kesenangan diri. Hidup kita ibarat sebuah kapal yang selalu mengarungi lautan tetapi tidak pernah tahu bahwa air laut yang mengapungnya asin rasanya. 
Ada dalam kebersamaan dan mau mengartikan kehadiran kita dalam kebersamaan, kita mesti melakukan sesuatu. Tetapi di sini, kita perlu berhati-hati terhadap aktivitas yang berlebihan/aktivisme. Ini berarti kita perlu melihat ataupun membuat gradasi nilai dari setiap aktivitas yang kita jalankan. Mengapa kita perlu mewaspadai hal ini? Karena aktivisme dapat dan mungkin juga secara perlahan tetapi pasti merubah peran manusia menjadi robot, di mana kita tidak lagi menikmati apa yang kita lakukan, manfaatnya bagi diri ataupun sesama, kita tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri dan nilai kebersamaan diabaikan. Dan begitu sering, kita cenderung menilai sesama bertolak dari diri kita sendiri, kita menjadikan diri kita sebagai standar hidup orang lain. Tidak jarang kita begitu aktif di luar sampai kita lupa akan tugas kita di rumah sendiri sehingga mung-kin saja kita begitu populer di luar rumah tetapi tidak banyak berarti di rumah sendiri, ujung-ujungnya kita menjadi asing bagi orang-orang yang seharusnya kita dekati dan kita sendiri asing bagi diri sendiri. Banyak anak yang terlantar nasibnya, kurang diperhatikan karena orang tuanya lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada usaha mengejar materi dan kedudukan. Di sini kehadiran kita dalam kebersamaan dan apa yang kita lakukan punya nilai yang sama. Kadang orang lebih membutuhkan keha-diran kita ketimbang apa yang kita lakukan untuk mereka. Hal ini, jelas terlihat dalam kisah Yesus, Marta dan Maria. Marta begitu sibuk menyiapkan meja sedangkan Maria duduk dan mendengarkan Yesus. Dalam kisah ini, Yesus tidak melihat sesuatu yang buruk dari apa yang dilakukan Marta ataupun meremehkannya, Dia hanya mau menandaskan bahwa perlu dijaga keseimbangan antara aktivitas kita dan pencarian waktu luang untuk mendengarkan dan menyadari kehadiran orang lain karena kita tidak hidup sendiri dan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita harus kerja untuk bisa hidup tetapi hidup tidak hanya bergantung semata-mata dari apa yang kita kerjakan. Kita juga butuh waktu untuk mendengar entah diri sendiri atau orang lain demi perkembangan diri kita. Tenggelam dalam kerja membuat kita lupa diri dan kehadiran sesama. Karena itu aksi kita perlu diimbangi dengan kontemplasi, usaha untuk mengevaluasi sudah sejauh mana apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri dan sesama. 
Tahukah anda bahwa di jaman ini peranan kita dalam kebersamaan diper-tanyakan dan tidak sedikit pengikut kristus yang tengah kehilangan orientasi hidup; untuk apa ada dalam kebersamaan. Mencari Yesus adalah satu panggilan jiwa, bertemu dengan Dia, kita mesti bersedia menyebrang, meninggalkan pola hidup kita yang lama. Dalam penyebrangan itu motivasi diuji dan kesungguhan kita jadi jaminannya. Ada begitu banyak orang yang sedang berusaha untuk bisa mendengarkan Yesus ataupun tentang Yesus, kitalah orang-orang yang mesti membawa mereka semakin dekat dengan Yesus. Kehadiran Yesus akan punya nilai tersendiri bagi kita sendiri di mana kehadiran kita berarti bagi sesama. Sang-gupkah kita untuk tugas yang satu ini?























Rabu, 6 Oktober 2021
DOA ANDA, HIDUP ANDA
Lukas 11:1-4
Pagi yang cerah, satu hari baru lagi sedang mulai kita tapaki. Sebagai ucapan syukur bahwa anda boleh menatap hari yang baru ini, mungkin saja anda baru selesai berdoa atau boleh jadi anda sedang harap-harap cemas menanti terkabulnya doa anda. Bukan satu kebetulan kalau kita berbicara tentang doa karena kita sedang berada di bulan doa. Dan berbicara tentang doa, kita sudah biasa berdoa baik dengan kekhasan gaya kita ataupun dengan cara-cara unik kelompok doa yang kita masuki. Melalui doa kita berusaha membangun/membaharui relasi kita dengan Allah yang kita imani, setelah melihat ke dalam diri sudah sejauh mana relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Berhubungan dengan terkabul tidaknya sebuah doa, dikatakan bahwa kekuatan sebuah doa tidak bergantung dari banyak tidaknya kata-kata yang kita ucapkan tetapi ditentukan oleh kenyataan apakah kata-kata itu keluar dari hati kita atau tidak. Doa mesti merupakan ung-kapan kerinduan terdalam manusia, percikan pengalaman kesehariannya; suka dan dukanya, tawa dan tangisnya, sukses dan gagalnya, syukur dan rintihannya tanpa melepaskan diri dari in-dividualitas dan sosialitas dirinya di hadapan Tuhan dan sesama; yang kita doakan secara pribadi mesti punya dampak bagi kebersamaan dan yang kita lakukan dalam kebrsamaan harus punya pengaruh bagi kehidupan masing-masing pribadi. Karena itu ia mesti melibatkan seluruh hati dan diri manusia sebagai satu totalitas. Doa mesti merupakan cermin relasi manusia dengan Allah-nya, dengan dirinya dan dengan sesamanya.
Kita sudah biasa berdoa tetapi mungkin ada di antara kita yang belum tahu bagaimana seharusnya berdoa. Hal yang sama terjadi juga di antara para murid. Suatu ketika para murid datang kepada Yesus dan meminta agar mereka diajarkan bagaimana cara berdoa yang baik dan doa macam mana yang dapat dikabulkan dengan cepat. Kepada mereka, Yesus mengajarkan doa yang sudah menjadi bagian dari hidup dan keseharian kita yakni doa Bapa Kami, satu bentuk doa yang merupakan contoh dari setiap doa kristen. Doa ini sangat sederhana, tidak bertele-tele tetapi dalam kesederhanaannya seluruh jaringan relasi kita disoroti. Menyimak isi doa ini; kita dapat melihat bahwa di samping mengajar mereka bagaimana seharusnya berdoa; para murid, kita diundang untuk bercermin diri, merenungkan dan mengevaluasi seluruh hidup kita dalam relasi dengan Allah, diri sendiri, dunia dan sesama kita. Mestinya ketika doa ini dilantunkan bersamaan dengan itu kita coba mempertentangkan isi doa ini dengan hidup kita sendiri. Kita berdoa supaya kerajaan Allah datang di tengah kita. Lalu sudah sejauh mana kita membiarkan Allah menjadi raja, berkuasa atas diri kita? Apakah di mana kita hadir di sana kerajaan kasih Allah yang kita tampakkan ataukah di sana tempat Allah kita gantikan dengan allah-allah kecil ciptaan dan sembahan kita sendiri? Kita berdoa agar kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita tetapi dalam kenyataan kita justeru memaksa Allah mengikuti apa yang kita kehendaki. Bila tidak, kebiasaan doa kita tinggalkan dengan alasan Tuhan tidak pernah mau mendengarkan doa kita. Padahal kita justeru tidak mau menerima cara Tuhan menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita dengan caraNya bukan dengan cara yang kita mau. Mungkin saja doa kita belum-tidak dikabulkan karena Tuhan menganggap bahwa yang kita minta sudah kita punya tetapi kita sendiri belum merasa cukup dengan apa yang ada pada kita atau karena Tuhan tahu kita belum sungguh-sungguh memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita. Kita meminta Tuhan memberi kita rezeki secukupnya. Tuhan tidak menurunkan roti dari langit tetapi Dia membuka mata dan pikiran kita untuk menemukan jalan bagaimana permintaan ini bisa kita wujudkan sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kita tidak puas dengan apa yang dianugerahkan kepada kita sehingga apa yang diperuntukkan bagi Allah ataupun bagi sesama, kita rampas dengan ber-bagai dalih ataupun dengan kekerasan. Kita lebih suka mengada-ada dan tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Dalam doa inipun relasi kita dengan sesame di angkat. Sudah sejauh mana dan sedalam apa relasi kita dengan mereka? Di sini terlihat jelas egoisme kita. Lebih mudah bagi kita untuk meminta kesediaan sesama untuk mengerti dan memaafkan kita dari pada memohon agar kita punya kesediaan dan keterbukaan untuk mengerti dan mengam-puni sesama. Kita meminta Tuhan untuk menjauhkan kita dari pencobaan tetapi bagaimana mungkin kita lepas dari pencobaan kalau kita sendiri justeru ingin dicoba dan dengan tahu dan mau menyerahkan diri kepada pencobaan. Bila kita mendoakan doa ini dengan seluruh diri kita dan meng-ekspresikan makna doa ini dalam keseharian kita, ceritera hidup ini telah banyak berubah..
Doa adalah keseharian kita sebagai orang-orang beriman. Tetapi tidak semua doa kita merupakan ungkapan iman kita, keseharian kita. Doa-doa kita masih sangat individual, kita lebih melihat kebutuhan kita ketimbang menjaga keseimbangan relasi kita dengan diri kita, Tuhan dan sesama. Dalam doa-doa kita, kita lebih banyak menampilkan diri lebih sebagai pengemis ke-timbang sebagai orang yang senantiasa bersyukur atas semua pengalaman hidup yang kita alami. Di sini kita disadarkan bahwa bukan banyaknya kata-kata atau panjangnya doa yang terpenting tetapi bagaimana berdoa dan isi dari doa-doa kita. Bila anda merasa doa anda belum terkabul; ingatlah Tuhan menjawab setiap permohonan kita dengan caraNya bukan dengan cara kita. Janganlah mengada-ada dalam berdoa, berdoalah secara sederhana dan biarkan dalam keser-dahaan doa itu ada hati dan hidupmu sendiri.
“Sebagai satu bentuk komunikasi, doa kita mesti melibatkan seluruh diri kita dan kita mesti punya keterbukaan untuk menerima cara Tuhan mengabulkan doa kita”.















Kamis, 7 Oktober 2021
“MIMPI SAJA TIDAK CUKUP”
Lukas 11:5-13
Mimpi, apakah anda pernah bermimpi, lalu mimpi apa anda semalam? Mimpi, cita-cita, harapan dan kerinduan tidak dapat dipisahkan dari makhluk yang bernama manusia. Ada ma-cam-macam mimpi dan ada aneka tafsiran berhubungan dengan mimpi kita. Berhubungan dengan mimpi ada orang yang mengatakan mimpi adalah bunga tidur dan mimpi hadir pada saat kepenatan sedang membebani diri. Mimpi kadang membuat kita tersenyum dalam tidur, sering menakutkan sampai-sampai terbawa dan mempengaruhi rutinitas dan relasi kita dengan orang lain. Pengalaman menunjukkan bahwa ada orang yang begitu dipengaruhi oleh mimpinya tetapi ada pula yang menganggapnya biasa-biasa saja-tidak punya pengaruh. Soal pengaruh, keindahan sebuah mimpi kadang membuai kita sehingga kita tidak enggan meninggalkan tempat tidur kita. Ujung-ujungnya sikap ini membuat kita lebih banyak menjadi pemimpi ketimbang menjadi pe-juang dalam mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ini satu kecenderungan yang merupakan kele-mahan yang mesti diatasi bila kita menghendaki ceritera hidup ini berubah. Kita menginginkan perubahan tetapi hidup ini sulit berubah karena kita belum siap merubah mental kita; mental pemimpi kepada mental pekerja. Kita duduk menghayal sambil menghabiskan waktu menanti datangnya sinterklas. Kalau boleh dikatakan, mental ini telah menjadi sikap dasar sehingga kita butuh satu revolusi untuk mengubahnya padahal kita tidak dilahirkan sebagai pemimpi. Ini tidak berarti mengimpikan sesuatu yang baik adalah buruk, kita berhak punya im-pian tetapi di saat yang sama kita terpanggil untuk merubah impian kita menjadi kenyataan. Peluang selalu ada tetapi apakah mata dan hati kita terbuka untuk mengartikannya atau tidak.
Mimpi merupakan bagian dari hidup. Kenyataan lain yang mesti kita ketahui adalah bahwa untuk hidup ada banyak syarat yang harus kita penuhi. Satu syarat yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang mau hidup dan membuat hidup ini berarti adalah semangat untuk berjuang, kemauan kuat untuk meraih apa yang diimpikan. Hanya dengan berjuang, berusaha, kita dapat merubah yang mungkin menjadi ketidakmustahilan, yang kita impikan menjadi kenyataan. Me-lalui perjuangan, pertama-tama yang mesti dirubah adalah mental kita; mental pemimpi, mental pengemis ke mental pekerja; orang-orang yang sadar bahwa hidup ini tidak akan berubah bila kita cuma bermimpi. Bila mental kita siap dirubah segalanya akan berubah. Karena mental kita menjadi kunci segala perubahan. Kepada para murid dan pendengar, Yesus mengatakan; “minta-lah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu”. “Minta, cari, ketok” adalah kata kerja berisi himbauan ataupun perintah; di balik kata-kata ini Yesus hendak menyampaikan pesanNya bahwa bila kita berjuang apa yang kita inginkan akan kita peroleh. Di sini jelas, Yesus tidak menyuruh kita jadi peminta-minta-pengemis, Dia meminta kita untuk menjadi pejuang, pekerja keras. Yang kita impikan tidak akan turun dari langit selain mengalir dari tiap tetes keringat keseriusan kita untuk bekerja, berusaha. Apa yang kita butuhkan hanya akan kita peroleh bila ada usaha untuk mendapatkannya. Kata-kata ini juga merupakan kritikan terhadap mental kita, ingin menggapai langit tanpa harus lepas landas. Kerja keras adalah kunci terpenuhinya segala yang kita harapkan. Kita adalah makhluk yang tercipta untuk bekerja. Menjadi pemimpi merupakan pengkhianatan terhadap keberadaan kita sebagai makhluk pekerja. Bermimpi, bercita-cita, berharap tentang hari esok yang lebih baik adalah wajar tetapi tetap tinggal dalam mimpi adalah kelemahan yang mesti diatasi. Mimpi akan berubah menjadi ceritera bila kita berusaha mengubahnya jadi kenyataan, bila tidak mimpi akan tetap sebuah mimpi dan kita tidak lebih dari seorang pemimpi. Banyak orang menjadi besar, meraih sukses karena mereka berusaha memberi bentuk pada mimpi mereka. Kesejatian diri kita tidak terletak pada apa yang kita impikan tetapi ditentukan oleh usaha kita untuk merubah mental kita yang punya dampak bagi perubahan mimpi kita menjadi kenyataan. Kita boleh bermimpi tetapi kita tidak boleh jadi pemimpi. Kita harus menjadi orang yang mampu merubah hidup ini lewat kerja keras. Bila semut yang tidak berbudi mampu mengumpulkan makanan untuk musim hujan, mengapa kita yang berbudi cuma bisa jadi pemimpi? Berjuang dan bekerjalah, segala sesuatu akan menjadi mungkin.
Hidup adalah usaha mengumpulkan kebenaran yang tercecer dan mengubah jalan ceritera hidup ini. Apa peran yang kita mainkan dalam situasi ini? Apakah kita adalah pengumpul kristal-kristal kebenaran yang tercecer ataukah kitalah orang-orang yang membuatnya tak berbentuk? Siapakah kita dalam dunia penuh mimpi ini; pemimpi ataukah pekerja keras? Kita ingin agar apa yang kita impikan dapat kita raih, tetapi apakah kita sendiri bekerja keras untuk meraihi apa yang kita harapkan ataukah kita menanti yang kita ingin turun dari langit? Kita diberi kesempatan untuk bermimpi, kita juga diberi karunia untuk merubah mimpi kita menjadi kenyataan. Roda kehidupan akan terus bergulir, waktu akan terus mengalir tetapi ceritera hidup kita hanya akan berubah bila kita mau berubah dan berusaha untuk merubahnya.

“Bermimpi tentang hari esok yang lebih baik adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi tetapi membiarkan diri dibuai mimpi dan menjadi pemimpi, hal ini merupakan kelemahan yang mesti kita atasi”.
















Jumat, 8 Oktober 2021
‘KEBENCIAN HILANGKAN SEGALANYA’
Luk 11:15-26

Pernahkah anda merasakan dahsyatnya pengaruh apa yang dinamakan cinta? Atau mungkin-kah ladang hatimu pernah teradiasi rasa benci? Kedua rasa ini sangat berbeda tetapi tidak terpisahkan; keduanya ibarat dua sisi pada sebuah keping logam; manusia dengan bayangannya sendiri. Keduanya adalah sepasang kembar yang lahir dari rahim sebuah hati yang sama, walau mengalir pada hulu yang satu dan sama tetapi cinta dan benci sangat berbeda baik dalam adanya maupun dalam dampaknya. Dengan pengaruhnya yang maha dahsyat, cinta mempertemukan, benci menceraiberaikan. Cinta adalah jalan menuju kebahagiaan, sedangkan kebencian meru-pakan racun yang mematikan nyala api kasih, cengkeraman yang merusak rajutan kekerabatan. Cinta membuat kehadiran orang lain begitu berarti, sebaliknya kebencian mengisyaratkan bahwa orang yang kita benci telah mati untuk kita. Cinta senantiasa membangkitkan kerinduan untuk bertemu dan ada bersa-ma yang lain. Sebaliknya, kebencian mematikan rasa rindu, memperlebar jurang pemisah, membuat kita duduk di atas kursi yang gelisah kala melihat kehadiran yang lain yang masuk dalam daftar hitam yang kita buat. Cinta memampukan kita melihat kebaikan sesama dengan sinar mata yang positif-membuat kita membuka diri untuk bisa belajar dari ke-unggulan sesama sedangkan kebencian  menutup mata kita terhadap kebaikan mereka dan men-dorong orang untuk mencari-cari alasan menolak sesamanya, mengabaikan apa yang ia lakukan, ada-ada saja alasan untuk itu. Di sini kita punya alasan kuat untuk mengikis rasa benci yang ada dalam nubari kita lalu berusaha menumbuhkembangkan rasa cinta di dalam nubari kita.  
Suatu ketika entah kapan dua ribu tahun silam, demikian kisah Lukas, setelah mengusir satu setan yang membisukan ada berbagai tanggapan yang diberikan terhadap apa yang yang dilakukan Yesus itu. Ada yang heran bahwa Yesus bias melakukan itu dan kagum boleh menyaksikan hal ini bahwa apa yang diceriterakan orang tentang Yesus bias mereka saksikan sendiri. Tetapi ada pula yang member tanggapan yang negatif; Dia mengusir setan atas nama penghulu setan-Beelzebul. Situasi kontradiktif ini oleh Lukas dijadikan peluang untuk mema-parkan konsekuensi dari hadirnya dua rasa ini dalam hati manusia; cinta dan benci…..Mereka yang merasakan sentuhan cinta Yesus pulang dengan gembira dan memuliakan Tuhan, sedang-kan mereka yang membenciNya, merasa status quonya ditantang, tirai penutup kemunafikan dan kejahatannya disingkap perbuatan baik Yesus, mulai menyebarkan cerita miring tentang Dia. Bukankah lagu klasik ini juga merupakan lagu favorit kita yang sering kita nikmati kala rasa yang sama sedang bercokol dalam hati? Di sini, melalui kisah ini Lukas hendak membuka mata kita untuk menemukan jawaban terhadap setiap soal yang kita hadapi dalam hidup ini. Banyak soal yang muncul dan tidak sedikit masalah yang sulit diselesaikan dalam kebersamaan terjadi karena  perseteruan dua rasa ini; cinta dan benci dalam hati kita. Kita lengah dan membiarkan rasa benci mengambilalih tempat yang seharus diperuntukkan bagi rasa cinta. Padahal sudah seharusnya setiap kita mempunyai hati yang penuh kasih, mata yang punya tatapan positif, rasa yang peka menanggapi situasi dan akal yang mampu melihat jauh di balik apa yang kita saksikan agar kebersamaan kita tetap lesttari dan kebahagiaan dapat kita raih. Yang terjadi justeru sebaliknya, hati kita sudah tak punya rasa kasih, bahkan telah berubah menjadi padang liar tempat kebencian tumbuh subur, mata kita sudah ditutupi kacamata hitam kebencian, rasa kita sudah tak mampu mendeteksi signal situasi yang sedang menggetarkan senar hidup kita dan akal kita hanya mampu merekam huruf-huruf mati secara harafiah dan lebih dari itu digunakan untuk menemukan alasan yang kadang tak logis demi sebuah penolakan yang tidak rational. Kalau kita sudah membenci orang; tidak akan ada yang baik dari orang itu. Menurut Lukas, menanggapi situasi ini, Yesus dengan tenang mengajarkan bahwa satu kerajaan tak akan bertahan bila kera-jaan itu terpecah-pecah, harta yang kita miliki akan mudah dirampok bila tidak ada kekom-pakkan dalam rumah. Mungkin dengan ini kitapun mampu memahami mengapa berita tentang perang terus memenuhi halaman media cetak dan media elektronik? Tahukah anda berapa ba-nyak keluarga di sekitar kita yang sedang diambang kehancuran karena hati anggota-anggotanya sudah tak ada lagi di rumah yang mereka huni bersama karena setan kebisuan sudah merasuki hatinya? Ketahanan sebuah kebersamaan hanya mungkin, bila ada saling percaya antar anggota, kesediaan untuk saling mendukung yang dilandasi cinta yang mengabdi, kebersamaan ini hanya mungkin lestari bila hati setiap anggota dalam kebersamaan itu dijadikan tempat kasih bersemi, ada kertebukaan untuk mengatakan apa yang kita rasakan. Melalui wejanganNya ini, Yesus hendak mengisyaratkan bahwa dunia tempat di mana kita ada dan hidup sedang sakit dan perlu diobati, ladang hati kita  perlu dibersihkan,  peran kita dalam kebersamaan perlu ditata ulang dan apa yang  selama ini kita lakukan perlu dievaluasi. Hanya dengan cara ini, bukit, lembah dan ju-rang yang selama ini memisahkan/menghalangi relasi kita dengan sesama dapat diratakan-dijem-batani, mimpi kita tentang hari esok yang lebih baik, harapan kita untuk  menikmati situasi fir-daus di tempat di mana kita berada dan mengais hidup akan menjadi kenyataan. 
Masihkah mungkin, dunia kita yang sedang sakit diobati, relasi kita yang retak dipulihkan, persoalan yang melilit kebersamaan kita diurai? Kita masih punya hati, kita masih diberi peluang dan waktu, yang menjadi soal adalah apakah kita bersedia untuk kembali memberi rasa cinta tempat layak dalam hati kita? Terkadang kita punya impian tetapi kita tak mau beranjak dari impian kita ke dunia nyata, kita punya rasa tetapi kita tak bersedia untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh yang lain, kita punya mata tetapi kita tidak menggunakannya untuk meli-hat tetapi untuk memata-matai, kita punya pikiran yang sehat tetapi kita membiarkannya disesat-kan oleh hal-hal yang menyesatkan, kita punya kesempatan untuk mempersatukan tetapi kita lebih suka mencerai-beraikan, kita memiliki peluang untuk berubah tetapi kita sendiri lebih kerasan untuk bertahan. Semua impian dan harapan kita hanya mungkin menjadi kenyataan bila kita bersedia mengikis habis rasa benci yang ada dalam hati dan menumbuhkembangkan rasa cinta, agar dengan demikian kebaikan yang kita lakukan ataupun dilakukan sesama dapat mem-bantu diri kita untuk menjadi orang baik yang bisa berbuat baik seperti Yesus, yang jejakNya sedang kita ikuti.  Amin.

“Mencintai membuat kita mendapatkan segalanya bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, membenci sesama membuat kita kehilangan segalanya termasuk apa yang pernah kita pikirkan”.








Sabtu, 9 Oktober 2021
“BIARKAN FIRMANNYA MERAJA”
Lukas 11:27-28
Berhubungan dengan hitung menghitung, saya teringat akan masa kecil saya saat di mana saya biasa menghabiskan waktu luang saya untuk menghafalkan kali-kalian. Cara ini embuat saya dan mungkin sebagaian dari kita sampai saat ini kalau ditanya….berapa kali berapa sama dengan berapa, kita dengan spontan akan menjawab, memberi hasil perkalian itu. Singkat, otomatis. Di sisi lain, bila kita diminta untuk membiarkan firman Yesus merajai hidup kita, se-jajar dengan cara kita menghitung perkalian, secara spontan kata dan laku kita mestinya bisa sedikit mencerminkan apa yang kita ketahui tentang firmanNya. Ada sedikit pengaruh firman itu dalam hidup kita. Tetapi bila pernyataan ini diulang terus menerus, ini berarti firmanNya belum sepenuhnya ataupun tidak sama sekali dibiarkan menguasai hidup kita; kita belum menghidupi firmanNya yang kita dengar, kita terima. Seandainya kita telah menjalankannya dalam hidup, menampakkannya dalam relasi kita dengan yang lain pasti ceritera hidup ini akan lain. Karena keselamatan kita tidak ditentukan oleh apakah kita mendengarkan atau tidak apa yang difirman-kanNya kepada kita tetapi bergantung dari apakah kita melakukan atau menghidupi apa yang kita dengar atau tidak. Mendengar tanpa melakukannya mematikan daya magis apa yang didengar. Melakukan tanpa mengikutsertakan seluruh hati dan hidup, ini sebuah keterpaksaan. Bila kita sungguh beriman, kata-kata di atas adalah satu keharusan untuk dijalankan, satu komitmen yang mesti dipenuhi dan dibaharui terus menerus. Hanya saja, kita baru sampai pada tahap mendengar. Kita cenderung mendengar sekedar mengelabui pembicara pahadal hati kita tidak diikutsertakan di sana. Ceritera hidup ini akan berubah bila kita bersedia beralih dari sikap mendengar kepada kesediaan menjalankan-menghidupi apa yang kita dengar, di sini kesejatian kita disaksikan.
Semua kita menghendaki kebahagiaan dalam hidup, punya tempat di hati sesame dan keselamatan di hidup yang akan dating. Tetapi sejarah membuktikan bahwa semua yang kita impikan mesti diperjuangkan bahkan perjuangan untuk meraihnya sudah harus dimulai seiring dengan usaha kita menjawabi kebutuhan keseharian kita. Di sini kita mesti tahu bahwa kebahagiaan dan keselamatan kekal itu bukan ditentukan pada saat akhir hidup kita tetapi sudah  harus ditentukan sekarang dan di sini, dalam keseharian kita berhadapan dengan firman yang hampir tiap hari kita dengarkan. Bagaimana model relasi kita dengan Tuhan dan sesama yang saat inilah yang menentukan segalanya. Saat sekaranglah yang menentukan di mana tempat kita sekarang dalam kebersamaan dan di hidup yang akan datang. Ini berarti, yang menentukan di mana tempat kita kelak bukanlah Allah yang kita imani melainkan diri kita sendiri. Seperti seorang penulis, kitalah penulis-penulis kisah hidup kita sendiri tentang hidup sesudah hidup di dunia ini berakhir. Karena itu lewat kisah injil hari ini, Yesus hendak mengingatkan bahwa mendengarkan firmanNya saja belum cukup, percaya akan Dia saja belum berarti, punya hubungan dengan Dia saja bukan jaminan, apa yang kita dengar-kita imani harus kita hayati dan kita hidupi. Hal ini dikatakan Yesus karena kita cenderung melihat hubungan darah dan berhenti pada proses mendengar-percaya tanpa tindak lanjut. Kita percaya akan Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk siapa saja tetapi dalam praktek perhatian, pelayanan dan cinta kita masih menciptakan begitu banyak kotak tak kelihatan yang memisahkan dan memper-tajam perbedaan. Kita beriman akan Yesus; jalan kebenaran dan hidup tetapi keseharian kita menunjukkan bahwa kita belum mampu menjadi jalan pulang bagi mereka yang tersesat bahkan kita semakin membingungkan mereka, kita tidak berani menentang ketidakadilan dan ketidak-benaran bahkan kita sendiri menjadi salah satu mata rantai lingkaran hitam ini, kehadiran kita bukannya memberi semangat hidup bagi sesama melainkan di mana kita hadir di sana sesama kehilangan daya juangnya. Di sini maksud Yesus jelas iman kita mesti mempengaruhi hidup kita dan hidup kita mesti menjadi bukti apa yang kita imani. Keselamatan, penya tempat di hati sesama sama sekali tidak punya relasi dan tidak bergantug dari hubungan darah, keselamatan tiap pribadi ada di tangannya sendiri karena itu ketika dikatakan berbahagialah ibu yang telah menyu-sui Engkau, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang berhak memperoleh kebahagiaan ada-lah mereka yang mendengar dan menghidupi sabdaNya. Bila anda ingin masuk dalam kelompok orang yang bahagia, dengarkan dan hidupi apa yang disabdakanNya. Inilah jalan mengubah kisah hidup kita. 
Bahwa kita percaya akan Tuhan, satu kenyataan yang sulit dibantah karena kita semua punya data yang lengkap untuk itu, tetapi apakah kepercayaan kita itu mempengaruhi seluruh kata, laku dan hidup kita, hal ini masih sangat disangsikan. Seandainya iman kita telah menjadi hidup kita, kisah hidup kita pasti lain. Ini tidak berarti impian kita tidak lagi punya peluang menjadi kenyataan. Harapan kita masih tetap hidup, kita masih punya peluang. Hanya apakah kita bersedia membiarkan iman kita mempengaruhi hidup kita? Mendengar saja belum cukup, punya relasi dengan Yesus bukan jaminan, percaya saja belum banyak berarti, hidup ini akan lebih bermakna dan kebahagian bukan satu impian kosong bila iman kita menjiwai seluruh hidup kita dan hidup kita menjadi bukti iman yang kita miliki. Inilah satu bentuk pewartaan yang hidup dan hidup yang punya nilai pewartaan.

“Yang kita dengar perlu kita pahami, yang kita pahami mesti kita hayati dan yang kita hayati mesti mempengaruhi hidup kita dan nampak dalam kata, laku dan hidup kita”. 















Minggu, 10 Oktober 2021
“WASPADALAH”
Mrk 10:17-30

Bila kita mengamati dengan jeli hidup ini, kita akan menemukan bahwa hidup ini disengajakan ataupun tidak telah menciptakan dua dunia yang semakin sulit diseberangi; dunia orang-orang berada yang lebih berpikir “di mana” mereka akan menikmati makan siangnya atau ke mana mereka akan menghabiskan liburan musim panasnya dan lautan orang miskin, dengan semangat hidup ibarat kaktus di atas karang enggan hidup mati tak rela yang menghabiskan waktunya dengan memutar otak akan makan apa mereka siang ini dan mau dapat di mana. Walau-pun situasi kedua kelompok manusia ini berbeda tetapi dalam hal tertentu kon-sekuensi usaha keduanya hampir tidak jauh berbeda. Kemiskinan dapat membuat orang pasrah pada nasib tetapi bisa juga menjadikan orang buas seperti serigala lapar. Dan kata orang kemiskinan yang dihidupi secara terpaksa menyimpan kerakusan yang mahadahsyat. Kemiskinan  boleh jadi karena suratan nasib, bisa juga lahir karena kepolosan manusia menghadapi dunia yang sering tak berpe-rasaan. Kemiskinan menciptakan banyak dermawan, bisa juga melahirkan orang-orang kaya baru yang lihai memanipulasi kemalangan sesamanya. Seperti ke-miskinan, kekayaan punya dampak yang sama. Kekayaan dapat melahirkan ba-nyak dermawan, bisa juga menghadirkan serigala-serigala lapar ibarat laut yang tak pernah penuh walau seribu satu anak sungai mengalir ke dalamnya. Ia dapat membuat orang prihatin atas nasib sesamanya, bisa juga jadi inspirasi bagaimana mengail keuntungan di air keruh. Orang menjadi koruptor bukan karena mereka tidak punya apa-apa tetapi karena yang dipunyai dirasa belum cukup dan ada kesempatan untuk itu.
Markus berkisah seorang pemuda datang menghadap Yesus meminta nasehat bagaimana dia bisa memperoleh hidup kekal; harta duniawi sudah dia miliki, hanya hidup kekal yang belum dia punya. Saran Yesus, dia harus bersedia menjual segala yang dia miliki lalu mengikuti Yesus. Syarat ini berat dan dia pulang dengan kecewa. Dia gagal tes mengikuti Yesus bukan karena ia melanggar salah satu sepuluh perintah Allah yang telah dihidupinya sejak masa mudanya tetapi karena begitu berat baginya membagi kekayaan yang dimilikinya yang di-kumpulkannya bertahun-tahun. Kisah ini hendak menegaskan beberapa hal; pertama, apa yang kita miliki bukan jaminan segalanya; yang menentukan kese-jatian seorang murid dan lolos tidaknya dia mengikuti  Yesus bukannya apa yang kita miliki tetapi bagaimana menggunakan yang ada pada kita untuk membangun relasi dengan sesama, menjadi jembatan untuk mempertemukan kita dengan sesa-ma bukan untuk memisahkan kita dari mereka. Yang kita miliki mestinya meng-gerakkan hati  kita untuk mengulurkan tangan kasih kepada mereka sehingga yang mengumpulkan banyak tidak berkelimpahan dan yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ini hanya mungkin bila kita punya kesediaan untuk berkorban. Ada mental hidup bersama bukan semangat untuk mengumpulkan. Kedua, keterikatan pada apa yang kita miliki, orientasi pada materi dan kekayaan bisa membuat kita kehilangan segala, kita bisa tidur di atas kekayaan yang gelisah. Di sini kita diingatkan untuk tidak takut dalam berbuat baik karena kebaikan bukan sepotong roti yang akan habis bila dibagi, kebaikan yang siap dibagi akan berubah menjadi sumber air yang tidak pernah akan mengering walaupun seribu satu tangan menimba darinya. Dan kebaikan yang anda lakukan membuat anda tidak akan mati setiap saat orang membicarakan kebaikan anda walaupun anda sendiri sudah tiada. Ketiga, mungkin saja kita sedang berpikir tentang nasib mereka yang kaya tetapi jangan pikir selamat dahulu karena kekayaan bukan terbatas pada materi yang kita miliki saja tetapi seluruh diri kita. Boleh jadi dari sudut materi, kita bukan orang-orang kaya tetapi  dari segi fisik dan psikis kita sungguh sangat kaya. Kita punya fisik yang bagus, otak yang encer, telinga bagai radar, mata seekor rajawali, hati yang peka dan psikis yang sehat tetapi apakah semuanya ini kita gunakan secara baik ataukah dengan segala yang kita miliki kita berusaha memiskinkan sesama, menjadikan diri kita sebagai dewa-dewa kecil yang patut disembah?
Menjadi kaya bukan sesuatu yang buruk, bagaimana memperolehnya dan meng-gunakannya yang dapat menjadikan kita buruk. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya tetapi Dia menghendaki agar dengan apa yang kita miliki nasib malang sesama bisa ditolong. Kekayaan dan usaha mendapatkannya telah melebarkan jurang antara kita dengan kita, kita dengan mereka. Kekayaan bisa menjadikan kita dermawan, bisa juga memberanikan kita untuk berlaku tidak adil terhadap sesama, menggoyahkan sendi-sendi kesetiaan, meruntuhkan pilar-pilar kasih, melenyapkan kesabaran, mengikis kelembutan dan membutakan mata kita terhadap kehadiran sesama. Sebagai pengikut-pengikut Kris-tus, kita dipanggil dan diingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita punya. Masihkah kita memliki seberkas kasih untuk membagi apa yang kita miliki kepada mereka yang sangat membutuhkannya?




















Senin, 11 Oktober 2021 
IMAN BUKAN TANDA
Lukas 11:29-32
Terhadap satu peristiwa; masing-masing kita punya pandangan sendiri. Dari aneka pandangan yang hadir, kita bisa menilai siapa orang yang punya pandangan ini; dia punya relasi khusus dengan orang-orang nyang terlibat dalam peristiwa ini, dia orang yang secara kebetulan  menyaksikan peristiwa itu-seorang penonton, orang yang mengikuti peristiwa itu secara detail-seorang pengamat atau ada pula yang tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dari kenyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari satu peristiwa kita dapat menarik seribu satu garis. Karena itu, ada banyak hal dalam hidup kita yang kehadirannya bisa saja ditafsir tidak seperti adanya atau lain sekali dengan apa yang kita maksudkan. Ini berarti kita mesti waspada karena memang segala sesuatu yang kita inderai dapat bermakna ganda; ke-hadirannya selalu mengisyaratkan adanya sesuatu yang lain di baliknya. Karena itu, kita diminta untuk tidak saja melihat apa yang kita saksikan tetapi juga melihat lebih jauh melampaui kenya-taan yang kita hadpi, untuk menemukan apa yang diwakilinya. Satu kejadian dapat ditafsir dalam aneka aspek; ia bisa saja mewakili realitas sebenarnya, mungkin juga menjadi duta satu realitas lain. Dan realitas yang mewakili realitas lain disepakati sebagai tanda. Wajah cemberut duta sebuah hati yang suram. Bunga yang dikirim mewakili hati sang pemberi, selembar foto menjadi tanda ketakterpisahan relasi dua hati meski jauh dalam jarak. Suara yang terkirim via telepon adalah detak kerinduan orang yang berada di sebrang. Pendek kata kita diingatkan untuk bersi-kap bijak dalam menanggapi ataupun menilai kejadian-kejadian di sekitar kita karena yang kita hadapi bisa saja mewakili satu dunia lain yang maha luas. 
Mungkin kita terkejut dengan apa yang sudah diuraikan. Bila kita mengakui kenyataan ini berarti kita harus melihat kenyataan lain di balik permintaan orang-orang Yahudi agar Yesus memberikan satu tanda sebagai bukti bahwa Ia dalah Mesias. Kita boleh bertanya apakah permintaan ini muncul karena mereka kurang yakin akan keberadaan Yesus ataukah permintaan ini dijadikan umpan untuk menemukan alasan untuk menolak kehadiran Yesus. Lebih dari itu, melihat relasi antara kaum Farisi dengan Yesus, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan ini merupakan satu ungkapan lain ketegaran hati mereka untuk tidak mengakui keberadaan Yesus walaupun mereka telah menyaksikan banyak hal besar yang dikerjakan Yesus. Lalu apakah anda sendiri membutuhkan tanda-bukti untuk bisa percaya pada sesuatu atau seseorang? Ada saat-saat tertentu di mana bukti-tanda dibutuhkan; orang berada dalam keraguan, kebimbangan akan se-suatu-seseorang, ada pula yang tidak membutuhkannya karena orang sungguh yakin akan apa-siapa yang sedang dihadapinya. Tanda/bukti digunakan untuk menyakinkan atau untuk menggu-gat satu fakta. Kenyataan menegaskan bahwa kita tidak selalu membutuhkan tanda-bukti untuk bisa percaya-diyakinkan bergantung dengan siapa kita berhadapan dan bagaimana relasi kita dengan orang itu. Bila semua hal mesti difisikkan, dengan standar apa kita dapat mengu-kur kedalaman sebuah cinta atau keyakinan? Dapatkah anda bayangkan bagaimana jadinya dunia ini bila segala sesuatu mesti didasarkan pada tanda-bukti? Di sini bukan soal tanda tetapi masalah hati. Hatilah yang menentukan apakah tanda-bukti dibutuhkan atau tidak. Kepercayaan adalah soal kualitas jiwa, keterbukaan diri dan kesediaan hati untuk menerima kenyataan yang ada bukan karena hadirnya banyak tanda. Ketika orang-orang Yahudi meminta tanda supaya mereka bisa percaya, Yesus berkata bahwa mereka hanya bisa diberi tanda nabi Yunus, nabi yang menobatkan orang-orang Niniwe. Mereka adalah orang-orang kafir yang berbalik haluan karena melihat tanda yang diperlihatkan Yunus. Di sini, Yesus hendak menegaskan bahwa tanggapan kaum Yahudi mestinya melebihi tanggapan orang-orang ini, karena mereka adalah orang-orang yang percaya akan Allah. Dan kepercayaan mestinya merupakan sesuatu yang harus muncul dari dalam diri manusia bukan sesuatu yang lahir karena dipaksakan dari luar. Kepercayaan adalah soal kebebasan menentukan sikap, kehadiran tanda merupakan paksaan. Keselamatan ditawarkan kepada setiap pribadi dan tawaran ini mesti dijawab secara bebas oleh setiap pribadi. Keper-cayaan yang dipaksakan dari luar tidak berakar; yang tumbuh dari kedalaman jiwa akan abadi. Karena itu setiap orang bebas menentukan sikap karena konsekuensinyapun sangat personal. Katakan terus terang bahwa anda menolak tidak perlu tanda untuk dijadikan alasan. 
Iman/kepercayaan bukan soal banyak tidaknya tanda yang diterima tetapi soal hati. Hebat-nya tanda tidak akan mampu mempengaruhi bila orang tidak punya hati. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti kita tidak membutuhkan tanda. Karena beriman tidaknya seseorang sulit diukur hanya bisa dideteksi dari apa yang kelihatan, hidup kita. Hidup kita sendiri menjadi tanda terbesar beriman tidaknya kita. Sebagai orang-orang beriman, kehadiran kita dalam kebersamaan mesti menandakan kehadiran Allah yang kita imani; lewat kehadiran kita mereka yang ada di sekitar kita bisa merasakan kehadiran Allah yang kita iman; Allah yang penuh cinta, suka meng-ampuni dan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalur yang benar. Mungkinkah kehadiran kita mampu meyakinkan sesama untuk mengimani Allah yang kita imani dan menggugah hati mereka untuk berubah? Bila bunga adalah tanda sebuah hati, apakah hidup yang sedang kita jalani adalah tanda iman yang kita miliki?
“Kita perlu waspada dalam menampilkan diri karena dari penampilan dan pandangan kita tentang sesuatu, orang dapat mengetahui siapa sebenarnya kita dan bagaimana relasi kita dengan apa atau siapa kita sedang berhadapan”. 















Selasa, 12 Oktober 2021 
JANGAN MENGADA-ADA
Lukas 11:37-41
Kita ingin orang lain mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang baik entah itu dalam kata maupun dalam laku. Untuk itu segala jalan kita tempuh, kita berusaha sedemikian rupa agar hal ini dapat dicapai. Bahayanya bila hal ini berubah menjadi sikap hidup, kita tidak lagi menya-dari bahwa kita sedang mengelabui orang lain. Karena itu kita diminta untuk bersikap, berlaku apa adanya, tidak mengada-ada. Permintaan ini mengisyaratkan situasi du-nia kita dewasa ini; situasi penuh kepura-puraan, situasi aspal-asli tapi palsu, situasi serba imitasi. Kata-kata ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, sudah sejauh mana kita mengekspresikan keaslian-kesejatian diri kita dalam kebersamaan. Kadang kita bersikap begitu ramah tetapi se-benarnya di balik keramahan itu, kita menyembunyikan dendam yang mematikan. Disadari ataupun tidak, sikap ini telah menjerumuskan orang-orang lugu yang tanpa prasangka mempercayai setiap tutur kata dan laku kita. Karena kepolosannya mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang meng-hadapi satu dunia semu. Keprihatinan yang kita perlihatkan hanyalah bagian dari teknik meme-nangkan diri kita sendiri. Sebagai orang-orang kristen mestinya sikap ini kita jauhi. Bagi kita hidup Yesus mestinya menjadi cermin hidup kita; kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. 
Yang kita kejar dalam hidup ini adalah satu bentuk hidup yang lebih baik dari hidup yang sedang menggetarkan ada kita. Kita berusaha untuk mencari yang lebih baik dari yang sudah baik, yang lebih benar dari yang sudah benar dan yang lebih adil dari yang sudah adil. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak mudah bagi kita untuk menjadi yang lebih baik dari yang sudah baik, yang lebih benar dari yang sudah benar dan yang lebih adil dari yang sudah adil kalau menjadi baik, benar dan adil saja sudah begitu sulit. Mencapai situasi seperti ini, kita butuh kesediaan untuk berkorban, kemauan untuk mengalahkan keinginan diri yang suka menang sendiri. Lalu apakah sebagai orang kristen kita mesti ikut tenggelam dalam situasi semacam ini? Saya kira tidak. Apapun situasinya, sebagai orang beriman, kita dipang-gil untuk bisa menam-pakkan gambaran hidup yang lebih baik dari pada apa yang sedang dihidupi oleh umum, berla-wanan dengan dunia saat ini walau kita sedang me-ngais hidup dalam dunia yang sama. Sebagai orang beriman hidup keagamaan kita mesti lebih benar dari mereka yang lain. Bila yang lain lebih mementingkan kerapih-an lahiriah, kita sendiri harus punya prinsip dn berusaha agar yang lahiriah itu merupakan cerminan dari yang batiniah; baik luar dalam. Bila kaum Farisi menekan-kan kebersihan lahiriah, apa yang nampak, kita mesti menyadari bahwa kerapihan lahiriah mesti merupakan cerminan keapikan batiniah. Bersihkan dan rapihkanlah hati anda karena dari sanalah yang baik dan yang buruk bisa mengalir. Bila hati anda dipenuhi kebaikan dalam wajahnya yang aneka maka dari sana akan mengalir kebaikan dengan segala daya pikatnya dan sebaliknya bila hati anda menjadi sumber keburukan dari sana akan mengalir kejahatan dalam segala bentuknya. Apakah hidup kita sudah jauh lebih baik dari hidup kaum Farisi dan ahli Taurat? Kalau kata-kata dan hidup mereka tidak sejalan, kata-kata dan hidup kita mesti seirama; saling menjiwai, saling mewakili; apa yang kita katakan adalah apa yang kita hidupi dan apa yang kita hidupi itulah yang mesti kita katakan. Kalau mereka lebih pandai mengumber teori, kita mesti menunjukkan bahwa kita tidak saja pandai berteori tetapi juga mampu meng-hidupi apa yang kita katakan dalam keseharian kita. Kalau mereka suka menilai kehi-dupan orang lain, kita harus berusaha agar hidup kita yang baik menjadi contoh bagi sesama untuk menata hidupnya sendiri. Kalu mereka suka mengada-ada, kita mesti hidup apa adanya karena di sanalah letak sejati tidaknya kita. Sebab kebesaran sese-orang tidak terletak pada apa yang dikatakannya tetapi apa yang dihidupinya. Hidup kitalah yang menentukan benar tidaknya apa yang kita katakan. Kata-kata boleh hebat membuai tetapi bila tidak diimbangi dengan hidup yang mempesona, kita tak jauh berbeda dari gong yang berkumandang. 
Yang kita cari dalam hidup adalah kebahagiaan. Sebagai orang beriman untuk meraih kebahagiaan kita diundang untuk menghidupi hidup keagamaan kita secara benar, hidup yang jauh lebih baik dari hidup kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semua ini tidak mudah untuk dijalani karena kita sudah terlanjur meng-hidupi mental kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita telah dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia yang gelap, cermin bagi sesama untuk menata hidupnya. Untuk menjadi yang lebih baik dari yang sudah baik, yang lebih benar dari yang sudah benar dan yang lebih adil dari yang sudah adil, kita harus siap berperang dengan diri kita sendiri.























Kamis, 14 Oktober 2021
TUNJUKKAN KESEJATIANMU
Lukas 11:47-54
Mungkin anda akan terkejut bila diminta untuk menampilkan kesejatian diri anda. Bila demikian; ini berarti kesejatian diri anda belum nampak atau masih bingung. Anda belum mampu menunjukkan bahwa anda jauh berbeda dari yang lain. Bisa jadi karena keunikan anda telah berubah menjadi keanehan. Di sisi lain mungkin secara harafiah, permintaan ini bisa saja disalahtafsir sebagai satu bentuk provokasi; anda diminta untuk mempertajam perbedaan yang ada, mendorong anda untuk memi-sahkan diri dari sesama. Tetapi sebagai orang kristen, permintaan ini mengisyaratkan bahwa di mana saja kita berada kita harus menunjukkan diri sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh kristen. Kita tidak perlu memisahkan diri dari yang lain tetapi dalam kebersamaan dengan yang lain kita harus me-nunjukkan bahwa kita khas. Hidup kita harus jauh lebih lain dan lebih baik di mana kekhasan nilai kristen dapat terungkap lewat hidup dan laku kita dalam relasi dengan dunia. Mestinya kita hidup sebagaimana Kristus hidup sehingga di mana saja kita berada di sana bisa terjadi mukjizat-mukjizat kecil yang dapat merubah jalan ceritera hidup ini. 
Dalam hubungan dengan peran kita kebersamaan, Yesus meminta para pendengarNya untuk mewaspadai cara hidup para ahli taurat dan kaum Farisi ataupun menjauhkan mental yang dimiliki orang-orang ini, orang-orang yang kaya akan teori tentang hidup yang lebih baik tetapi mereka sendiri tidak mempraktekkan bagaimana seharusnya berperan positif dalam kebersaman. Hal ini ditunjukkan Yesus lewat kritikannya terhadap sikap hidup mereka. Kebaikan yang mereka tunjukan hanyalah cara untuk mengelabui orang lain dan menjadi topeng penutup kejahatan mereka. Kebaikan yang anda lakukan akan mendatangkan kebaikan dan bernilai positif bila hal itu bersumber dan mengalir dari hati yang baik. Di sini yang terpenting bukanlah apa yang kita lakukan tetapi motivasi yang melatarbelakangi semua aktivitas kita. Perulangan atas permintaan ini mengisyaratkan seriusnya awasan ini, hidup ini sudah terlalu penuh dengan aneka sandiwara yang kadang menyakitkan. Inilah sebab mengapa ceritera hidup kita sulit berubah. Keaslian-kesejatian diri kita telah dilumeri aneka lipstik kehidupan. Yang kita tampilkan dalam kebersamaan hanyalah usaha untuk membangun kesan baik di mata sesama tetapi hati kita jauh dari apa yang ditampilkan. Kecaman Yesus terhadap kaum Farisi dan para ahli Taurat bukanlah satu ekspresi kebencian Yesus terhadap mereka, Yesus hanya tidak menyukai cara hidup mereka yang penuh kepura-puraan. Kecaman Yesus mengisyaratkan bahwa kisah hidup ini akan berubah bila kita mau berubah dan perubahan selalu mungkin bila kita membuka diri, menyadari situasi diri kita dan dampak kehadiran kita di antara yang lain. Kebaikan yang kita tunjukkan haruslah menjadi bukti bahwa kita memang baik bukan untuk membangun kesan bahwa kita baik. Kita sungguh baik dan kita mau sesama menjadi baik karena kebaikan kita. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa munculnya aneka soal dalam hidup dikarenakan oleh sikap kita yang suka mengada-ada tanpa mau menerima diri apa adanya. Bagi Yesus, kesejatian diri, mutu hidup kita tidak bergantung dari apa yang kita tampilkan tetapi oleh apa yang kita hidupi, kesejajaran antara apa yang kita lakukan dengan apa yang yang ada dalam hati kita. Ingat hati menjadi kunci segalanya. Menghindari hal ini, Yesus menganjurkan kita menampilkan diri apa adanya tanpa mengada-ada, semangat hidup yang dimiliki oleh mereka yang selalu mengikutsertakan hatinya saat hendak membuat sejarah. Di jaman di mana mental para ahli taurat ini sedang menggerogoti kebersamaan kita, kiranya awasan Yesus tetap aktual. Impian hidup kita akan menjadi kenyataan bila kita menjauhi mental dan cara hidup kaum Farisi dan para ahli taurat dan hidup apa adanya tanpa mengada-ada dengan hati yang bersih tanpa basa-basi. 
Kita begitu benci bila kesinambungan sinetron kesayangan kita diselingi dengan begitu banyak iklan yang membosankan. Apakah perasaan yang sama kita miliki saat menyaksikan keseharian kita yang tidak jauh berbeda dari iklan-iklan yang ditayangkan? Kita bukan iklan salah satu produk. Kalau selama ini hidup kita tidak jauh berbeda dari hidup kaum Farisi dan para ahli taurat, sudah saatnya kita menjadi lain dari mereka; kita bukan kubur yang berlabur putih tetapi manusia yang punya hati yang mau merasakan apa yang sedang dirasakan sesama. Bila selama kebersa-maan kita dirusakan oleh sikap mengada-ada, sudah saatnya kita menghidupi spiritualitas hidup apa adanya; hidup dengan seluruh hati tanpa mengada-ada. Bila selama ini kita lebih suka berlaku pura-pura, sudah saatnya kita merubah motivasi kita, pola pikir kita, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kekristenan kita; bekerja dengan cinta yang mengabdi, berlaku dengan penuh penghargaan dan berkata dengan penuh hormat demi kebaikan kita, kebahagiaan sesama dan kemuliaan Tuhan.





















Jumat 15 Oktober 2021
KAMU ORANG KHUSUS
Lukas 12:1-7
Ada banyak hal dalam hidup ini yang mendapat tempat khusus dalam hati dan hidup kita; orang-orang khusus yang untuknya kita siap melakukan apa saja, benda-benda khusus yang selalu mendapat perhatian istimewa ataupun tanggal-tanggal khusus saat mana kenangan manis tercipta. Yang khusus selalu bernilai khu-sus dan punya kriteria khusus untuk masuk dalam daftar khusus. Pernahkah kita me-nyadari bahwa sebagai orang beriman, orang-orang yang dibaptis dalam nama Kris-tus, kita adalah orang-orang khusus dalam kebersamaan? Karena kita khusus maka dalam kebersaman itu dari kita dituntut untuk menunjukkan ataupun membuk-tikan bahwa kita memang sungguh orang-orang khusus walau tangan kehidupan yang sa-ma sedang menggetarkan senar kehadiran kita. Kehadiran kita mesti memberi warna lain bagi kehidupan dan kalau boleh dapat merubah kisah hidup yang suram ini. Tetapi mengapa hingga kini kisah hidup ini sulit berubah? Jelas, karena kita belum sanggup menunjukkan bahwa kita orang-orang khusus dengan tugas khusus dalam kebersamaan. Mungkin sebaliknya kita turut mengarus merusak kisah hidup ini. 
Hari ini Yesus kembali mengingatkan para muridNya, mengingatkan kita untuk bersikap waspada terhadap budaya, pengaruh kaum Farisi dan Ahli-ahli Taurat. Karena kita cenderung ataupun sedang menghidupi budaya kaum Farisi dan Ahli-ahli Taurat. Bahkan mungkin yang sedang kita hidupi tampilan dan pengaruhnya jauh lebih buruk dari apa yang dulu dihidupi oleh kaum Farisi dan para ahli Taurat. Bila dulu, kaum Farisi dan para ahli Taurat enggan mengatakan kebenaran, saat ini kita siap membayar orang untuk membenarkan yang tidak benar. Bila dulu mereka tidak peduli dengan kehidupan kaum marginal, saat ini kita begitu getol berbicara tentang kaum pinggiran agar dari sana kita dapat menarik keuntungan bagi diri sendiri. Hal inilah yang membuat awasan Yesus menjadi aktual dan urgen. Sebagai orang-orang khusus dengan tugas khusus, kita mesti menunjukkan bahwa kita jauh berbeda dari mereka. Kita harus punya keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar tanpa harus mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Menjauhkan rasa takut yang menjadi rintangan satu kebaikan dapat tercipta. Di mana kita hadir di sana kita mesti berusaha menggarami kehidupan dengan hal-hal yang baik, membawa terang pada langit hidup sesama yang gelap dan memberi warna khusus pada lukisan kese-harian yang suram. Bila mereka menjadi batu sandungan, penghalang bagi sesama untuk masuk kerajaan Allah, kita mesti menjadi batu penjuru yang mampu menghantar mereka kepada keselamatan. Banyak orang di sekitar kita sedang kehilangan orientasi hidup, kitalah yang mesti menyadarkan mereka akan situasi dirinya dengan cara-cara yang manusiawi. Bila kaum Farisi dan para ahli Taurat berbuat baik dan mengelabui sesamanya dengan sikap ramah agar dapat mengendalikan mereka, kita mesti melakukan yang baik karena kita memang baik dan kita mau sesama dapat menjadi baik dan mampu berbuat baik bagi yang lain karena kita memang baik dan mau orang lain baik. Bila mereka suka bersumpah palsu, kita harus membiarkan hidup dan karya kita menjadi bukti atas apa yang kita ucapkan. Sebab yang menentukan kekhususan kita bukanlah agama atau iman kita tetapi sejauh mana agama dan iman kita mempengaruhi hidup dan laku kita. 
Tidak semua kita hidup sesuai dengan iman dan ajaran agama kita tetapi kita masih punya peluang untuk merubah kisah hidup ini. Hanya kita perlu menyadari kekhususan kita dalam kebersamaan dengan tugas memberi warna khas pada keber-samaan di mana kita ada dan mengais hidup. Iman kita mesti mempengaruhi hidup kita dan hidup kita harus mengekspresikan apa yang kita imani karena kita dinilai bukan dari apa yang kita katakan tetapi apa yang kita hidupi. Kepalsuan menjadi sikap dasar saat iman kita digantikan tempatnya oleh keyakinan-keyakinan lain. Seandainya kita membiarkan iman kita mempengaruhi hidup kita dan nadi hidup kita dialiri darah-darah iman ceritera hidup ini akan lain dan hidup kita akan jauh lebih baik dari hidup kaum Farisi dan para ahli Taurat.



























Sabtu, 16 Oktober 2021
SEANDAINYA KAMU MENGAKUI AKU
Lukas 12:8-12
Pengandaian selalu menggambarkan dua; sesuatu yang telah terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau sesuatu akan terjadi seturut skenario bila apa yang menjadi syaratnya kita penuhi. Pengandaian juga mengisyaratkan adanya hubungan sebab akibat; kalau seperti ini......makan akan jadi begini...Dan pada umumnya pengandaian lahir sesudah sesuatu terjadi. Dalamn hubungan dengan rasa; pengandaian bisa hadir sebagai ungkapan penyesalan ataupun ekspresi kekecewaan; seandainya kamu ada di sini, pasati tidak akan jadi begini. Seandainya kita hidup sesuai dengan iman kita, membiarkan iman kita mempengaruhi hidup kita, hidup ini pasti lain; kita tidak akan menyaksikan ataupun berhadapan dengan aneka soal yang datang dalam beragam wajah. Pengandaian ini juga mendorong kita untuk bersaksi. Melalui pembaptisan kita mendapat tugas sebagai saksi bukan untuk sebuah perkara kejahatan tetapi berhadapan dengan perkara kehidupan. Seandainya dalam keber-samaan, kita sanggup memberikan kesaksian tentang apa yang kita imani; hidup yang lebih baik, keharmonisan yang lestari, kesalingan dalam mencinta bukan tidak mungkin dapat kita saksikan dan alami dalam hidup yang singkat ini. Melihat kenyataan yang ada dan hadirnya pengandaian ini, kita bertanya; Sudah sejauh mana kita memberi kesaksian tentang hidup yang lebih baik dalam kebersamaan di tempat di mana kita ada dan mengais hidup? 
Menjadi saksi bukan satu pekerjaan yang mudah. Untuk itu, kesediaan adalah langkah awal, keberanian adalah kunci dan kejujuran mesti menjadi jiwa. Yesus mengatakan; ‘bila kamu mengakui Aku, Akupun akan mengakui kamu di hadapan malaekat-malaekat Allah’. Hal ini menyatakan syarat, adanya relasi timbal balik antara pengakuan kita dan pengakuan Yesus. Sikap kitalah yang menentukan apakah kita akan diakui atau tidak. Ini berarti, soalnya ada pada kita; Selain itu, kata-kata ini mengisyaratkan situasi keseharian kita, sebagai orang-orang beriman kita belum tahu atau telah lalai menjalankan tugas ini. Kita lupa ataupun tidak mau tahu bahwa predikat yang satu ini tidak dapat dilepaskan. Jabatan kita boleh beraneka, tempat tugas kita mungkin berbeda tetapi tugas yang satu ini tetap sama untuk semua orang beriman. Kita wajib menjadi saksi; kekudusan, kekatolikan dan keapostolikan gereja. Kita bukan orang kudus tetapi kita punya kemungkinan menjadi kudus. Kita adalah makhluk individu tetapi kita dapat hidup bersama orang lain tanpa pengkotak-kotakan dengan berusaha membuka diri terhadap kehadiran sesama yang memung-kinkan kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita bukan para rasul, tetapi kita dapat menjadi perpanjangan tangan mereka bila kita menjadi satu bentuk pewartaan yang hidup. Tetapi kenyataannya, kita masih jauh dari kekudusan karena kita lebih melekatkan diri pada hal-hal duniawi; yang tidak dilihat sebagai sarana tetapi sebagai tujuan. Padahal yang duniawi ini mestinya dijadikan sarana menuju hal-hal yang abadi. Kita juga belum sanggup menghantar sesama memasuki situasi ini karena pola hidup kita masih jauh dari iman yang kita miliki. Katolik berarti umum, tetapi cinta dan pelayanan kita masih bersifat eksklusif, menciptakan pengkotakan, mempertajam perbedaan belum lagi ditambah dengan sukuisme yang lebih ganas dari flu burung. Kita dibaptis untuk menjadi perpanjangan tangan para rasul. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kita bukannya memperpanjang tetapi memperpendek tangan mereka. Hidup kita belum menjadi satu injil yang hidup; di mana orang dapat menimbah nilai-nilai injili dari hidup dan kehadiran kita. Untuk itu, kita mesti memiliki satu keberanian yang jujur. 
Dunia yang sedang kita huni ini sedang dibanjiri aneka tantangan. Tantangan bukanlah rintangan yang harus membuat kita surut langkah. Tantangan mesti dilihat sebagai peluang menemukan jalan baru bagaimana membuat impian kita menjadi kenyataan. Tantangan mengasa motivasi, menguji kesetiaan, mempertebal kepercayaan, hanya saja apakah kita bersedia menghadapinya? Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang berada dalam kebimbangan menghadapi kesehariannya yang tidak bersahabat, kitalah yang mesti menjadi penolong mereka untuk keluar dari keruwetan hidup ini. Hanya orang yang bertahan yang akan sanggup membuat impiannya jadi kenyataan.



























Minggu, 17 Oktober  2021
“TUHAN MENGUTUS ANDA”
Mrk 10:35-45

Kita ada dan hidup di daerah tertentu, dalam masyarakat yang khas dan di sana kita juga tertentu di antara mereka yang lain. Kita punya nama tertentu dan juga pekerjaan tertentu. Seperti umumnya, hidup dalam satu masyarakat tertentu berarti kita harus siap beradaptasi dengan irama kelompok dan berusaha menjadikan misi kelompok itu misi kita, berusaha menghidupi adat istiadatnya dan menghormati apa yang mereka hormati. Hal yang sama dituntut  dari kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Kristus. Dibaptis dalam nama Kristus bukan saja satu  anugerah tetapi juga sekaligus tugas;  selain menjadi anggota Gereja Kristus, kita juga mendapat tugas untuk menjadikan hidup dan misi Yesus, hidup dan misi kita. Di mana saja kita hadir di sana kita adalah representasi kehadiran Yesus yang bertugas menjadikan misi Yesus misi kita dan menjadikan hidupNya hidup kita sendiri sehingga bukan lagi kita yang hidup melainkan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kitapun mesti menjadi jalan kebenaran dan hidup dalam keseharian kita. Hari ini, komitmen kita terhadap anugerah dan tugas ini kembali digugat dan kita diberi kesempatan membuat satu evaluasi; sudah sejauh mana peran ini kita jalankan. Seandainya hal ini kita sadari dan dapat kita wujudkan, ceritera hidup ini pasti lain.
Saya tidak tahu apa yang menjadi peran anda dalam kebersamaan, yang saa tahu dalam pesannya, Paus Benediktus XVI mengajak kita untuk berusaha memperoleh terang, berjalan dalam terang dan siap menjadi terang bagi sesama. Kehadiran kita mesti menjadi sumber inspirasi bagi sesama untuk menemukan pola hidup yang lebih baik. Dan untuk itu, sabda Yesus mesti dibiarkan mempengaruhi seluruh hidup dan laku kita; kita hanya bisa memberi kepada yang lain apa yang kita punya dan bila kita sungguh dikuasai oleh Sang Terang Sejati. Kita dapat menjadi terang bila kita siap diutus untuk mewartakan Injil, Sabda Cinta Ilahi. Dan tugas ini menjadi satu keharusan. Untuk itu kita tidak perlu pergi jauh seperti para misionaris yang diutus pergi  ke seluruh dunia. Di mana saja  kita hadir, di sana  adalah area misi kita, tempat kita mesti mewartakan sabda bukan cuma lewat kata-kata tetapi lebih lewat hidup dan karya kita. Kita dapat menjadi terang, mewujudkan cinta ilahi kepada sesama lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama. Di sini bukan soal posisi yang mesti kita persoalkan seperti apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes tetapi masalah apa yang kita buat untuk sesama dari tempat di mana kita berada; karena yang kita lakukanlah yang menentukan apakah kita sungguh pembawa terang atau awan gemawan yang menghalangi terang memancarkan cahayanya. Yesus sendiri mengingatkan bahwa siapa saja yang ingin menjadi besar, terdahulu, terang harus siap melayani, mengabdi tanpa pengkotakan. Kita mementingkan tempat tetapi Yesus mengatakan bahwa pelayanan kitalah yang menentukan besar tidaknya kita. Karena melihat bahwa tempatlah yang menentukan besar tidaknya kita maka sering tanpa malu kita berusaha merebut apa yang bukan menjadi hak kita. Kita harus menjadi besar pembawa terang, terang itu sendiri bukan karena kedudukan yang kita miliki tetapi karena kualitas pelayanan yang kita berikan kepada sesama, kepada siapa saja. Semakin strategisnya posisi yang kita miliki, mesti memungkinkan kita melayani sebanyak mungkin orang. Berada di atas sebuah puncak gunung memungkinkan kita melihat ke segala penjuru mata angin, demikian juga di saat kita berada pada posisi penting, pelayanan kita mesti  menyentuh aneka lapisan masyarakat. Kita juga dapat menjadi pembawa terang, terang itu sendiri bila hidup dan karya kita dapat dijadikan sesama cermin hidup untuk menata hidupnya sendiri. Untuk itu kita mesti memverikan segenap hati kita untuk misi, teguh dalam iman dan siap me-mikul salib karena tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapat tanggapan yang positif, menjadikan ekaristi sumber kekuatan, giat berdoa khususnya doa rosario dan bersedia merasakan apa yang dirasakan sesama. Untuk membuat semua harapan ini menjadi kenyataan kita harus berperang dengan diri kita sendiri, memupuk kesediaan untuk berkorban.
Jaman para murid telah berlalu, tanggung jawab mereka sedang menjadi tanggung jawab kita. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Allah dan tidak sedikit dari antara kita yang sudah tidak mau menge-nal Allah. Kitalah perpanjangan tangan para murid. Untuk membawa mereka semakin dekat dengan Allah yang kita imani; hidup Yesus terlebih dahulu harus menjadi hidup kita dan apa yang dilakukanNya mesti menjadi keseharian kita sehingga mereka yang ingin mengenal Dia tidak saja dipengaruhi oleh kata-kata kita tetapi lebih oleh hidup kita yang punya pesan sehingga mereka yang menyaksikannya dapat mengakui bahwa kita sungguh murid Kristus dan rela memberikan diri untuk dibaptis dalam namaNya. Ingat tugas pewartaan bukan hanya tugas kaum berjubah tetapi kewajiban semua kita yang telah dibaptis dalam nama Kristus; anda dan saya. Di mana anda berada, di sana anda adalah misionaris Kristus. 
















































Senin, 18 Oktober 21
JADILAH UTUSAN YANG BAIK
Lukas 10:1-9

           Kita semua telah dibaptis dalam nama Kristus. Dengan baptisan yang kita terima, kita bukan saja menjadi anggota gereja tetapi juga ditugaskan untuk melanjutkan misi Yesus; menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi sesama dan dunia, membawa dan membagi kebaikan, damai dan kasih. Di sini kita dituntut untuk menampakkan ketiga hal ini dengan segala manifestasinya lebih lewat hidup dan laku kita ketimbang berteori dan banyak berkata-kata tentang kebaikan, damai dan kasih. Perulangan permintaan ini mengisyaratkan betapa pentingnya perwujudan misi Kristus dalam keseharian kita. Di sisi lain, hal ini mungkin juga merupakan satu bentuk penyadaran karena kita belum tahu apa yang mesti kita lakukan dalam kebersamaan sebagai orang-orang beriman, kita belum menampakkan kekhasan ada kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Mengapa kita mesti menghadapi aneka soal dalam hidup? Karena kehadiran kita belum sungguh menampakkan hal ini. Kita masih banyak berteori tentang hal-hal ini ketimbang berusaha sekuat tenaga, sepenuh hati untuk menunjukkannya dalam hidup nyata. Mestinya di mana kita hadir di sana kita coba menggarami kehidupan dengan nilai-nilai kristen, menjadi terang yang dapat membawa kembali mereka yang sedang tersesat di rimba kemajuan teknologi ini bukan sebaliknya. 
          Kenyataan di atas menunjukkan bahwa menjadi utusan yang baik tidak mudah. Untuk itu ketika mengutus ke 70 muridNya, Yesus mengatakan ‘panenan banyak tetapi pekerja sedikit’. Karena jumlahnya sedikit maka pekerja yang ada harus bekerja secara serius, mungkin dari jumlah yang sedikit itu hanya sedikit pula yang bekerja dengan hati. Di sini bukan soal kuantitas tetapi masalah kualitas. Yang menjadi masalah bukan banyaknya panenan tetapi kesediaan orang untuk bekerja dengan sepenuh hati. Mereka lalu diutus berdua-dua. Ini berarti untuk keluar sebagai utusan yang baik mereka perlu kerja sama. Banyak kali kita gagal menangani masalah yang ada karena kita tidak mau bekerja sama, menutup diri terhadap uluran tangan orang lain. Selain bekerja sama, mereka harus tahu menempatkan diri karena mereka diutus seperti domba ke tengah serigala. Pandai membaca situasi adalah keharusn dan menyadari bahwa serigala-serigala berbulu domba tidak mudah dikenal dan lebih buas dari serigala benaran. Untuk menjadi utusan yang baik dan bekerja dengan sepenuh hati, mereka tidak boleh membawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Ini satu permintaan yang tidak masuk akal. Apakah Yesus tidak tahu bahwa untuk hidup, manusia membutuhkan uang, makanan dan pakaian? Yesus sangat menyadari hal ini, tetapi Dia hanya mau mengingatkan mereka akan bahaya dari hal-hal ini. Kita membutuhkan uang, makanan dan pakaian tetapi bila hal ini menjadi tujuan maka kita akan lebih menaruh hati kita pada kebutuhan pribadi kita ketimbang apa yang mesti dikerjakan demi kebersamaan. Banyak kali terjadi kita mengorbankan kepentingan bersama demi memenuhi kepentingan pribadi. Uang, makanan dan pakaian bisa memberi kebahagiaan tetapi bisa juga menciptakan neraka bagi manusia. Di samping itu, mereka diminta untuk tidak memberi beri salam kepada siapapun di tengah jalan. Permintaan ini bertentangan dengan hidup kita sebagai manusia-manusia beradab. Kita perlu saling menghormati tetapi kita tidak harus mencari kehormatan. Kehormatan harus lahir sebagai tanggapan atas hidup dan kerja kita yang baik. ‘Salam-hormat’ dapat membuat orang kehilangan orientasi, lebih mementingkan ‘salam-tempat’ terhormat ketimbang pengabdian, kursi dari pada kerja. Di mana mereka hadir di sana mereka harus menjadi pembawa damai, membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Banyak kali kita gagal karena kita bukannya menjadi pembawa damai bukan sebagai sumber masalah, di mana kita hadir, di sana selalu ada soal. Mereka harus tinggal di tempat di mana kamu diterima dan makan apa yang disediakan. Kita harus berusaha merasa kerasan-at home, melibatkan seluruh diri saat hendak bekerja dan mesti beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Banyak kali kita gagal karena kita sulit beradaptasi dengan ling-kungan. Mereka juga harus berusaha menyembuhkan mereka yang sakit. Dunia kita sedang sakit, karena itu setiap kita diharapkan mampu mengurangi rasa sakitnya. Kehadiran kita mesti menjadi tablet penawar yang dapat memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mengapa sakit dunia ini sulit disembuhkan? Karena kehadiran kita belum mampu memberikan obat yang manjur yang dapat menyembuhkan. 

        Hari ini, kita merayakan pesta St. Lukas penginjil. Untuk merubah dunia, kita tidak perlu menulis injil-injil yang baru. Biarlah kita menjadi injil-injil yang hidup di mana sesama dapat bercermin diri dan menata hidupnya. Kita adalah pekerja di ladang kita masing-masing. Sanggupkah kita menjadi duta yang baik? Seperti kepada para muridNya, awasan-awasan ini diberikan kepada kita pekerja-pekerja di jaman eletronik ini untuk dapat dijadikan cermin berbenah diri, keluar dari kegagalan kita meraih predikat utusan terbaik. Jangan pernah melihat besar kecilnya pekerjaan yang anda lakukan tetapi apapun yang anda kerjakan, jadilah pekerja terbaik…..



















Selasa, 19 Oktober 2021
JADILAH HAMBA YANG SETIA
Lukas 12:35-38

Melihat posisi yang sedang kita tempati tentu saja kita menganggap diri bahwa kita bukanlah hamba. Tetapi bila kepercayaan dan pelayanan menjadi pusat perhatian kita, siapapun kita dan di mana saja tempat kita, kita semua adalah hamba dalam tanda petik, bila kita bukan hamba dari seorang tuan, paling kurang kita adalah hamba, pelayan bagi diri sendiri. Tetapi pandangan kita tentang hamba jauh berbeda dari pandangan ini. Inilah yang membuat kita selalu berusaha menjauhi status yang satu ini. Apalagi di jaman ini setiap orang ingin jadi PNS ataupun orang yang dapat memerintah orang lain. Kita menyangka bahwa semakin banyak bawahan semakin tinggi prestise kita, padahal semakin banyak bawahan semakin besar tanggung jawab yang dituntut dari kita. Posisi ini hanya mungkin dihidupi bila kita ada dalam situasi terjepit, dijalani secara terpaksa dan hati tidak diikutsertakan. Sebagai orang beriman, hamba, status ini punya makna lain. Menjadi hamba berarti menjadi pelayan, orang kepercayaan apapun posisi yang sedang kita tempati. Ini satu panggilan bukan satu pilihan, soal kepercayaan bukan masalah status. Secara teoretis hal ini kita pahami tetapi dalam kenyataan, hal ini masih jauh dari yang diharapkan. Padahal semakin tinggi posisi yang kita tempati mestinya kita punya semakin banyak peluang untuk melayani sebanyak mungkin orang. 
Mendengar kata hamba, pikiran kita tertuju kepada mereka yang kerjanya mengabdi pada orang lain, kita coba mengeluarkan diri kita dari kelompok ini. Karena bagi kita hamba adalah status terendah dalam masyarakat. Tetapi perlu dicatat bahwa menjadi hamba adalah satu panggilan dan untuk menjadi hamba yang setia kita harus terus berjuang. Peran ini merupakan tanggung jawab yang mesti dijalankan dan dihidupi. Menjadi seorang hamba berarti menjadi pelayan, orang kepercayaan sekalian orang/siapa saja yang kita jumpai dalam hidup. Menjadi seorang hamba berarti menyadari apa yang mesti dilakukan dalam dan untuk sebuah kebersamaan. Seorang hamba mesti siap melayani dan harus menjaga kepercayaan yang diberikan karena itulah konsekuensinya dan segalanya mesti dipertanggungjawabkan. Di sini yang menjadi soal bukanlah peran yang kita lakonkan tetapi masalah kualitas orang yang memainkan peran ini; melayani tanpa pengkotakan dan pembuktian diri bahwa ia dapat dipercaya. Hanya keseharian kita menunjukkan yang sebaliknya; kita sadar bahwa tugas kita adalah melayani tetapi dalam praktek kita lebih suka dilayani dari pada melayani. Lebih menyakitkan lagi, tidak jarang predikat yang satu ini dijadikan batu loncatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, merancang kemapanan diri ke-timbang menjadikannya sebagai peluang untuk membantu sesama mengurangi beban hidup mereka. Semakin tinggi posisi kita semakin keberadaan kita sulit dijangkau oleh mereka yang tak berdaya. Padahal mestinya semakin tinggi posisi yang ditempati, semakin kita memiliki peluang dan kesediaan untuk melayani sebanyak mungkin orang. Di era teknologi ini, melayani telah dijadikan mantel penutup keserahan kita untuk memanipulasi keluguan sesama. Begitu sering kejahatan kita disembunyikan di balik keluhuran ide pelayanan. Inilah yang menjadi penyebab mengapa kita menjadi musuh publik. Karena itu seorang hamba mesti tahu siapa dirinya, di mana tempatnya dan apa yang mesti dilakukannya. Dalam hubungan dengan kepercayaan; kesetiaan dan komitmen pribadi sangat dibu-tuhkan. Dunia haus akan kehadiran hamba-hamba model ini. 
Kita telah menerima baptisan dalam nama Tritunggal. Karena baptisan ini setiap kita dipanggil untuk melayani sesama sebisa kita. Kalau baptisan ini kita terima secara bebas, sudah seharusnya pelayanan kita dilakukan secara bebas pula. Melayani sepenuh hati dan menyelamatkan mereka yang membutuhkan bantuan adalah panggilan jiwa. Kita ada bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Hanya dalam perjalanan cita-cita luhur ini perlu dimunculkan kembali, karena kita telah banyak menyimpang dari apa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Kita menyebut Yesus sebagai tuan tetapi dalam kenyataannya kita bertindak melebihi tuan kita. Kitalah yang makan dan minum bersama Kristus, kitalah yang mesti siap melayaniNya, agar dalam diri kita, sesama dapat bertemu dengan Yesus yang adalah pelayan sejati.

























Rabu, 20 Oktober 2021
 BUATLAH SESUATU
Lukas 12:39-48

Kita semua mengingkan adanya perubahan entah itu perubahan dalam hubungn dengan diri kita ataupun kisah hidup bersama tempat kita ada dan mengais hidup. Menuju sebuah perubahan yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah merubah mental kita; dari mental minimalistis ke mental mengabdi tampah pamrih, tiada pengkotakan. Lalu mengapa kita perlu mengubah mental kita? Karena banyak kali kita berpikir bahwa yang penting tugas saya sudah dijalankan, baik atau tidak, berhasil atau tidak itu bukan urusan saya. Dan begitu sering kita bekerja tanpa melibatkan hati kita, tanpa motivasi yang jelas, asal jadi. Kita lupa ataupun tidak menyadari bahwa kita dinilai berdasarkan hasil kerja kita. Ini berarti yang menjadi soal bukan apakah kita melakukan tugas kita atau tidak tetapi masalah bagaimana kita menjalankan apa yang harus kita jalankan dan sejauh mana hati kita dilibatkan saat kita menjalankan tugas kita. Karena dari hasil kerja kita, orang dapat menilai hati macam mana yang sedang kita miliki atau dalam situasi apa kita menjalankan tugas kita itu. Ini berarti pula hati menjadi kunci segalanya. Bila anda memiliki hati yang baik, kerja anda akan melibatkan seluruh diri anda dan hasilnya tidak akan diragukan. 
Berarti tidaknya hidup ini tidak bergantung dari hadir tidaknya kita dalam satu kebersamaan tetapi ditentukan oleh apa yang kita buat, warna apa yang kita beri bagi kebersamaan itu. Bila situasi diri kita disejajarkan dengan situasi seorang hamba, yang menentukan berarti tidaknya peran kita bukan lamanya kita menanti tetapi apa yang kita lakukan selagi kita menanti. Ini berarti yang perlu dipermasalahkan adalah apa yang kita buat selagi kita menanti bukan berapa lama kita menanti. Karena yang akan dipertanggungjawabkan bukanlah lama penantian kita tetapi apa yang kita buat dalam penantian itu. Karena itu, kepada kita Yesus meminta untuk bersikap sebagai seorang hamba yang selalu siap, punya sikap awas, memperhitungkan segala ke-mungkinan yang mungkin terjadi; karena antara hari ini dan hari esok ada seribu satu kemungkinan yang bisa kita hadapi. Sikap siap, awas memungkinkan kita untuk bertindak felksibel dalam menghadapi situasi apapun; tahu membaca tuntutan situasi, mudah menyesuaikan diri dengan situasi sekitar. Yesus menyampaikan awasan ini karena Dia tahu bahwa kita cenderung menghidupi mental seorang hamba yang tidak setia; hamba yang tidak memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi; lalai menjalankan tugas yang dipercayakan karena lebih mempersoalkan kapan tuannya datang ketimbang memperhatikan apa yang mesti dilakukan dalam mengisi ruang kosong saat ketiadaan tuannya. Banyak orang telah kehilangan kepercayaan karena mental ini dan tidak sedikit dari kita yang gagal meraih apa yang kita impikan karena waktu yang seharusnya diartikan, peluang yang semestinya dimanfaatkan kita biar-kan berlalu begitu saja tanpa diartikan. Ceritera hidup kitapun sulit berubah karena mental ini sudah menjadi sikap dasar. Perubahan hanya mungkin kalau sikap ini kita rubah, sikap hamba yang setia menjadi sikap hdup kita; mengabdi tanpa memper-hitungkan apa tuan itu ada atau tidak. Kita mesti sadar bahwa nasib kita ditentukan oleh sikap kita dalam menghadapi dan menyiasati hidup ini. Bekerja hanya karena tugas menjadikan kita tidak jauh berbeda dari robot, bekerja hanya karena diawasi melahirkan orang-orang dengan mental ABS, bekerja dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi menjadikan kita pekerja yang bijaksana dan bekerja tanpa memperhitungkan ada tidaknya pengawasan menjadikan kita pengabdi yang setia. Dan dunia jaman ini butuh hamba-hamba yang setia, orang-orang dengan cinta yang mengabdi
Kita menjadi berarti dalam kebersamaan bukan karena posisi kita dalam kebersamaan tetapi karena apa yang kita lakukan bagi kebersamaan sesuai dengan posisi yang kita tempati. Kesetiaan seorang hamba tidak ditentukan oleh berapa lama dia menanti tetapi bergantung dari apa yang dibuatnya selagi ia menanti. Dan nasib kita tidak ditentukan oleh lamanya kita menanti tetapi bergantung dari warna yang kita beri bagi sebuah kebersamaan. Untuk itu kita perlu menghidupi sikap hamba yang setia, orang yang mengabdi tanpa banyak perhitungan. Semoga karena pengabdian kita yang tak kenal perbedaan dan jauh dari pengkotak-kotakan; kita masuk dalam daftar hamba-hamba yang setia.

























Kamis, 21 Oktober 2021
JANGAN PLIN PLAN
Lukas 12:49-53
Kita sudah dan akan bertemu dengan aneka manusia dalam hidup yang singkat ini entah itu disengaja, disukai ataupun tidak. Masing-masing orang yang kita temui, sudah pasti dihadapi dengan sikap tertentu pula. Ini berarti kehadiran mereka membuat kita membentuk sikap tertentu; terbuka atau bisa saja menutup diri. Di sini sikap kedua belah pihak menentukan berlanjut tidaknya pertemuan itu. Pertemuan demi pertemuan akan mengisi ruang hidup kita dengan kekayaan warnanya bila kita membuka diri terhadap kehadiran mereka dan mereka sendiri menunjukkan gelagak yang baik. Sebaliknya pertemuan itu akan merupakan pertemuan pertama dan terakhir dalam hidup bila kita melihat kehadiran mereka hanyalah sebagai gangguan pada perputaran roda kehidupan dan rutinitas kita. Satu hal yang pasti, apapun keputusan yang kita ambil berhadapan dengan mereka, merubah relasi kita dengan dunia di sekitar kita. Ini berarti kita tidak boleh gegabah dalam membuat putusan karena setiap keputusan punya konsekuensinya dan bila sampai terjadi, kita mesti bersedia menjalaninya. 
Bila itu kisah kehadiran kita dalam keseharian kita, demikian juga dengan kehadiran Yesus. Dia hadir dengan menawarkan undangan keselamatan dan ajakan untuk turut mengambil bagian dalam misiNya, merubah kisah hidup ini. Secara lang-sung maupun tidak, kehadiran Yesus menuntut kita menentukan sikap; mengikuti atau menolak Dia. Di sini Dia berhadapan dengan orang per orang secara pribadi wa-laupun banyak orang yang sedang mengikuti Dia. Dia menghendaki agar putusan un-tuk menerima undanganNya merupakan putusan pribadi, bukan merupakan copyan atau lahir dari kecenderungan ikut-ikutan. Ini satu isyarat bahwa tiap orang bertang-gung jawab atas keselamatannya sendiri berdasarkan keputusan yang diambilnya se-hingga bisa saja terjadi keputusan saya bertentangan dengan keputusan keluarga saja, orang-orang dekat saya; lebih baik ada pertentangan karena sikap yang jelas dari pada tenggelam dalam massa tanpa putusan pribadi yang jelas. Karena itu Yesus mengatakan bahwa berhadapan dengan Dia bisa saja terjadi; anak laki-laki melawan ayahnya dan anak perempuan melawan ibunya. Hal ini berarti juga bahwa pilihan taupun keputusan untuk mengikuti Dia menempatkan seseorang pada posisi pertentangan; orang harus melawan kecenderungannya sendiri terlebh dahulu, lalu siap berhadapan dengan kecenderungan publik yang diwakili oleh kebiasaan keluarga. Tetapi kita cenderung menampilkan sikap tidak jelas, sikap yang membi-ngungkan. Kita ingin mengikuti Dia tetapi juga cenderung tidak rela meninggalkan hidup kita yang lama; ingin selamat tetapi tidak mau berubah haluan. Padahal mengikuti Dia, orang harus siap berubah haluan karena hanya dengan cara ini kisah hidup ini dapat berubah. Memilih mengikuti Dia berarti menempatkan diri pada posisi tertentu dengan tang-gung jawab pribadi yang khas. Memilih untuk menerima undanganNya berarti berani menunjukkan sikap yang jelas, siap melawan arus apapun arusnya. Kedamaian hanya mungkin tercipta bila orang siap berperang menaklukkan keang-kuhan dan kesombongan dalam diri dan dalam masyarakatnya, kebahagiaan hanya mungkin dirasakan bila orang siap melawan egoisme diri dan keserakahan publik, cinta yang mengabdi hanya dapat meraja bila orang siap mengalahkan keinginan untuk dilayani dengan siap melayani sebanyak mungkin orang. Inilah salib yang mes-ti dipikul apapun bentuknya. Jangan persoalkan bentuk salib, permasalahkan kesediaan anda untuk memikulnya. Bila anda siap memikulnya, mukjizat kehidupan selalu mungkin. 
Laut, karang dan gelombang; hidup, kebahagiaan dan suka dukanya. Karang menjadi kokoh karena terpaan gelombang laut, kebahagiaan jadi lestari diasa oleh riak hidup ini. Boleh jadi anda sedang bingung menentukan arah hidup ini. Apapun yang anda lakukan, ingatlah bahwa setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Memilih tidak hanya menjanjikan hebatnya peristiwa perbanyakan roti dan perubahan air menjadi anggur tetapi juga saat-saat Getzemani di mana komitmen akan pilihan kita diuji. Kita telah memilih mengikuti Yesus, kita harus siap memikul salib keseharian kita. Anda akan punya kekuatan ekstra dalam memikul salib anda bila anda siap menaklukkan segala bentuk kecenderungan yang melemahkan perjuangan anda. Lebih ada pertentangan dari pada anda mememlihara api dalam sekam.

























Jumat, 22 Oktober 2021
 PANDAI-PANDAILAH MEMBACA SITUASI
Lukas 12:54-59
Kompas dipercaya dapat menunjukkan tempat di mana kita sedang berada dan ke arah mana kita tengah berlangkah. Tetapi ini hanya mungkin bila kita punya keahlian membaca data yang tertera pada layar penunjuk arah ini. Di sini lain, ada yang mengatakan untuk meraih sukses, kita harus pandai membaca situasi dan me-manfaatkan peluang yang memungkinkan kita mewujudkan apa yang kita harapkan. Yang dibutuhkan adalah kelihaian kita dalam membaca dan memahami ke arah mana situasi itu berkembang agar kita dapat menemukan cara terbaik, waktu yang tepat, perhitungan yang akurat dan sarana yang diandalkan untuk meraih apa yang kita inginkan. Kegagalan terjadi karena kita tidak tahu membaca situasi, masuk pada saat yang tidak tepat ataupun gagal memanfaatkan peluang yang ada. Disadari ataupun tidak, tiap situasi merupakan saat tertentu yang perlu dihadapi dengan sikap tertentu karena sikap kitalah yang menentukan berhasil tidaknya kita merubah mimpi kita menjadi kenyataan. Setiap situasi mesti dilihat sebagai kereta api terakhir dan satu-satunya. Bila sikap ini kita miliki, kisah hidup ini sudah lama berubah. 
Ada dan mengais hidup dalam alam yang maha luas membuat hidup kita banyak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh situasi alam sekitar. Panasnya hari tidak saja memanasi ruang tempat kita bekerja tetapi bisa juga mempengaruhi suhu sebuah hati, gelapnya malam tidak saja menciptakan sepinya suasana tetapi dapat juga melahirkan kesepian sebuah nurani. Dekat dengan alam membuat kita dapat mem-baca apa yang ada di balik gejala-gejala alam dan membawa kita kepada pemahaman bahwa dalam kebersamaan ada begitu banyak rambu kehidupan yang dapat menolong kita melestarikan hidup yang tidak kekal ini. Tetapi apakah kita menyadari kehadiran mereka? Kalau kita menyadarinya, mengapa masih ada begitu banyak soal yang tidak terselesaikan dan tidak kurang masalah yang mesti kita hadapi dalam hidup ini? Ada seribu satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Satu hal yang pasti, yang dapat menjadi wakil seluruh jawaban; kita belum serius mengindahkan rambu-rambu kehidupan yang ada dalam keseharian kita. Mungkin kita menyadari kehadiran mereka tetapi kita tidak bersedia mengartikan isyarat apa yang mereka wakili. Karena pola hidup seperti inilah, kita dikecam Yesus. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan untuk merubah kisah hidup ini tetapi begitu sering kita mengabaikan apa yang kita ke-tahui. Kita punya banyak peluang untuk membuat mimpi kita berwu-jud tetapi kita membiarkan moment-moment berahmat ini berlalu begitu saja tanpa diartikan. Kita tahu membaca suasana alam dan berjuang mempersiapkan segala yang perlu untuk menghadapinya tetapi kita begitu buta terhadap tuntutan kehidupan yang mestinya kita jawabi dengan penuh keseriusan. Yesus mengatakan, ‘kalau kamu tahu membaca gejala alam, mengapa kamu tidak dapat menentukan apa yang benar untuk dirimu? Hal ini terjadi bukan karena kita tidak dapat menentukan mana yang benar dan mana yang tidak tetapi karena hati kita tertutup untuk menerima apa yang disajikan oleh pentas kehidupan ini. ‘Kalau tahu bahwa kamu akan dipenjara, mengapa kamu tidak menggunakan saat-saat dalam perjalanan menuju pengadilan untuk ber-damai?’. Sabda Yesus ini hendak mengeritik sikap kita yang angkuh dan kelalaian kita untuk mengartikan saat-saat berahmat. Bila kita cukup rendah hati dan punya hati yang terbuka, banyak soal dalam keseharian kita dapat dihindari dan tidak sedikit masalah yang memperumit hidup ini dapat diatasi. Karena itu jangan hanya hidup de-ngan mengandalkan akal tetapi hati perlu disertakan karena hati dan budi mesti saling mengisi. Yang anda pahami mesti anda rasakan dan apa yang anda rasakan harus da-pat anda pahami. Bila sikap ini anda miliki, anda akan berlaku bijak dalam meng-hadapi setiap situasi. Tetapi ini hanya mungkin bila kita memiliki kerendahan hati yang tahan uji. 
Sebagai orang-orang beriman yang hidup dalam kebersamaan, kita dipanggil untuk bisa membantu sesama sedapat mungkin keluar dari kesulitan mereka. Kita tidak diangkat untuk mempersulit mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Lebih jauh dari itu kita bukanlah alat ukur kehidupan orang lain. Rambu-rambu kehidupan yang ada tercipta untuk anda dan saya. Bila kita pandai dan randah hati mengindahkan kehadirannya, bukan tidak mungkin soal-soal dalam kebersamaan dapat dikurangi dan masalah-malasah kehidupan dapat dihindari. Kalau anda mampu membaca gejala alam, mengapa anda menutup diri terhadap gejala-gejala kehidupan?
























Sabtu, 23 Oktober 2021
ARTIKAN KEBAIKAN TUHAN
Lukas 13:1-9
“Artikan kebaikan Tuhan”, hal ini mengisyaratkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mengartikan kebaikan Tuhan yang kita terima selama ini. Inilah jawaban mengapa penderitaan dan dosa masih menjadi bagian keseharian manusia. Kita tahu bahwa hanya karena kebaikan Tuhan, kita masih menghirup udara hingga saat ini tetapi kita tidak rela mengikutsertakan Dia di saat kita hendak membuat sejarah. KehadiranNya malah dilihat sebagai rintangan yang mesti dihindari. Padahal Dia perlu hadir agar kita tidak kehilangan orientasi taupun menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki. Selain itu, kata-kata di atas juga menggarisbawahi kenyataan bahwa kita masih punya peluang untuk mengartikan kebaikan Tuhan dengan merubah haluan hidup kita. Penderitaan mesti menjadi inspirasi bagaimana menemukan jalan baru menuju perwujudan impian kita. Pada posisi ini, yang perlu kita lakukan adanya memupuk kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar dari keunggulan sesama. Lebih dari itu, kata-kata ini juga mengisyaratkan bahwa Tuhan sendiri menghendaki kita me ngartikan kebaikan yang diberiNya kepada kita demi kebaikan kita sendiri. Selalu ada peluang untuk berbalik, merubah kisah hidup ini tetapi apakah kita bersedia mengartikannya atau tidak. Kita akan menjadi baik bila kita siap mengartikan kebaikan Tuhan. 
Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini adalah peluang untuk berbalik haluan, kesempatan untuk pulang ke basis? Setiap saat mestinya dilihat sebagai satu kesempatan untuk mengevaluasi sudah sejauh mana potensi-potensi yang kita miliki dimanfaatkan untuk kebaikan diri dan sesama, sudah sejauh mana hidup kita meng-hasilkan buah seperti yang diharapkan, sudah sedalam apa kesedian kita belajar, menimbah makna dari setiap peristiwa yang kita alami demi membaharui hidup kita sendiri dan membantu sesama merubah kisah hidupnya. Setiap kesempatan punya nilai, setiap peristiwa punya makna. Yang menjadi soal adalah apakah kita mau mengartikannya attau tidak. Satu saat entah kapan dua ribu tahun silam, ketika kepadaNya disampaikan bencana yang menimpa orang-orang Galiliea, Yesus mengingatkan mereka bahwa berhadapan dengan peristiwa tragis itu, mereka mesti melihat ke dalam diri dan bertanya ?apakah mereka jauh lebih baik dari orang-orang yang bernasib malang itu? Mereka perlu mengambil hikmah dari peristiwa itu untuk berbenah diri agar hal yang sama tidak menimpah mereka. Mereka justeru mesti bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk merubah haluan hidupnya bukannya menganggap diri jauh lebih baik dari orang-orang malang itu. Di sini, jawaban Yesus merupakan kritikan terhadap sikap kita dalam menghadapi peristiwa hidup ini; berhadapan dengan aneka bencana, kita lebih banyak mencari alasan di luar diri kita ketimbang melihat ke dalam diri, mengintrospeksi diri mungkin hal itu terjadi karena kesalahan kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Lebih buruk lagi, berhadapan dengan aneka bencana, kita lebih banyak berpikir tentang bagaimana menarik keuntungan sebanyak mungkin dari peristiwa naas itu ketimbang memutar otak bagaimana berbuat baik sebisa kita untuk menolong sesama keluar dari penderitaan mereka. Mestinya penderitaan yang dialami sesama membuka mata kita untuk memahami realitas yang sebenarnya; mendorong kita untuk melihat ke dalam diri karena penderitaan punya nilai keselamatan. Penderitaan mereka mesti menjadi cermin untuk menata hidup kita; kita mesti melakukan sesuatu untuk menolong mereka dan membantu diri kita sendiri. Tuhan menghendaki kita merubah haluan, menghasilkan buah, untuk itu Dia membiarkan kita hidup. 
Ada dalam kebersamaan berarti kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ke-hadiran yang lain punya arti bagi kita demikian pula sebaliknya. Kita dapat menjadi diri kita sendiri karena ada orang lain. Karena itu, kita mesti dengan rendah hati dan terbuka belajar dari sesama bagaimana memberi arti bagi kehadiran kita di antara yang lain. Apa yang dialami sesama mesti kita ambil hikmahnya bagaimana menjadikan hidup kita jauh lebih baik dan mengahasilkan buah. Kita diberi kesempatan untuk hidup dan menghasilkan buah. Mungkin kita tidak pernah mengalami bencana dalam hidup kita tetapi itu tidak berarti kita jauh lebih baik dari mereka yang terkena bencana. Di hadapan peristiwa itu kita dipanggil untuk menjadi jauh lebih baik dan mengahsilkan buah. Tuhan itu baik, artikan kebaikanNya selagi mungkin.

























BELAJARLAH DARI SI BUTA
Minggu, 24 Oktober 2021
Mrk 10:46-52

Belajarlah dari si buta, satu ajakan yang mustahil dijalankan. Lebih mudah melihat mereka sebagai obyek olokan da ri pada sesuatu yang bisa dipelajari. Melihat ataupun buta berhubungan dengan mata. Mata bisa untuk melihat bisa juga  untuk berkata-kata. Ia dapat menjadi sumber mengalirnya kasih dan dapat menjadi ladang subur tumbuhnya rasa benci yang merusak. Darinya orang dapat membaca ibanya sebuah nurani, melaluinya kobaran amarah sebuah hati dapat direkam. Mata dapat melihat perbedaan sebagai sesuatu yang mesti dilenyapkan, ia juga bisa melihat keindahan pelangi di balik aneka perbedaan. Lalu pelajaran apa yang dapat ditimbah dari si buta? Setiap orang buta punya kerinduan untuk bisa melihat, baginya semua-nya seragam tanpa warna. Bagi si buta, indera tak dapat ditipu karena mereka melihat dengan mata hati yang lebih peka dari tajamnya sebuah tatapan. Ketergantungannya pada yang lain merupakan kesaksian yang paling asasi manusia tak dapat mengandal-kan dirinya sendiri. Si buta selalu lebih berhati-hati dari pada mereka yang dapat melihat sehingga tak jarang yang dapat melihat terperangkap dalam jaringan sebuah kenyataan dan sulit keluar dari sana.
Hidup ini aneh dan sering tak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Terkadang yang malang justeru mereka yang dapat melihat bukan si buta. Apakah kita ahrus membutakan mata kita?  Kita perlu menghidupi spiritualitas si buta, belajar melihat dengan ketajaman nurani. Seperti para murid, kita pun diajak untuk menghidupi spiritualitas ini; menjadi seperti orang buta. Menjadi orang butra berarti menjadi orang yang punya kerinduan untuk melihat dan berada dalam terang; terang matahari yang menghangaatkan, terang kasih tanpa kebencian, terang kebenaran tanpa tipu daya, terang keadilan tanpa  kecurangan. Menjadi orang buta berarti siap terbuka terhadap uluran tangan orang lain, percaya terhadap kehadiran  orang lain. Menjadi orang buta  berarti berusaha untuk hidup tanpa mempertajam perbedaan, semua warna sama nilainya. Menjadi orang buta berarti berusaha hidup tanpa prasangka, menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, siap belajar dari tuntunan orang lain.  Bartimeus dapat melihat kembali karena ia menyadari keadaan dirinya, ia tahu bahwa hanya  dengan mendekati Yesus ia dapat disembuhkan. Sesudah disem-buhkan, ia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Ia tahu perubahan dirinya berkat campur tangan orang lain. Apa yang dilakukan si buta perlu dijadikan cermin bagi kita untuk berbenah diri; kesuksesan sering membuat kita lupa dari mana kita berasal dan berpikir bahwa yang kita peroleh  adalah usaha kita semata.
Ada banyak hal yang bisa diangkat untuk dijadikan bahan pelajaran buat kita bagaimana seharusnya hidup di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Boleh jadi mata kita bagai rajawali tetapi mata hati kita perlu disembuhkan. Ada banyak orang di sekitar kita yang telah buta oleh; iri hati, cemburu, curiga, keangkuhan, ketidak-jujuran, kelobaan dan kerakusan. Kitalah yang diharapkan memiliki mata seorang Yesus untuk membawa mereka keluar dari neraka hidup yang mereka ciptakan sendiri bagi dirinya dan bagi sesamanya. Bila kita tidak dapat belajar dari si buta biarlah kita beusaha menghidupi spiritulitas si buta. Bila kita tidak dapat menghidupi spiritulitas model ini, bila kita menjadi orang seperti Yesus yang mampu memahami dunia orang-orang buta. Bila kita tidak dapat menjaid seperti Yesus, janganlah kita memperpanjang barisan mereka yang lebih buta dari orang buta. Mungkin baik kita memohon; semoga kita memiliki kerendahan hati seorang buta...Tuhan semoga aku melihat.....


                     KAMU HARUS MENYEMBUHKAN
Senin, 25 Oktober 2021 
Lukas 13:10-17 
Sakit. Boleh jadi anda sedang sakit atau anda sedang dikelilingi oleh orang-orang sakit. Sakit, satu situasi di mana orang tidak dapat tampil seperti orang itu biasanya karena salah satu organ tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sakit, bisa saja sakit fisik, bisa juga berhubungan dengan psikis manusia. Satu keinginan dasar yang tidak tergantikan dalam diri si sakit adalah kembali menjadi orang yang sehat, pribadi yang dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk normal baik secara fisik maupun psikis. Berhadapan dengan kenyataan ini, tugas kita yang menyaksikannya adalah berusaha untuk menyembuhkan entah itu dengan obat-obat tradisional, tablet-tablet keluar pabrik, diet yang ketat, terapi dan banyak cara yang lainnya. Bila diminta agar kita menyembuhkan sakit yang ada berarti kita diingatkan akan tugas kita berhadapan dengan kenyataan ini, kita dihimbau untuk membantu, kita disadarkan bahwa selama ini kita lalai dalam menjawabi tuntutan situasi; kita hanya punya rasa prihatin tanpa tindak lanjut. Padahal kesembuhan bukan masalah kita prihatin atau tidak tetapi soal apakah kita punya usaha nyata untuk menangani kenyataan ini atau tidak. Selain itu mungkin juga kita diingatkan bahwa kehadiran kita bukannya menyembuhkan tetapi membuat situasi semakin parah. 
Ada dalam kebersamaan menuntut kesigapan dan kesediaan kita untuk membaca situasi hidup sesama dan menjawabi apa yang mereka butuhkan. Inilah jalan melestarikan kehidupan bersama sekaligus memberi arti bagi kehadiran kita di antara yang lain. Salah satu cara untuk memberi arti bagi kehadiran kita dalam kebersamaan adalah berusaha menyembuhkan mereka yang sakit. Lukas mengatakan bahwa, kita dapat berbuat baik, menyembuhkan mereka yang sakit bila kita siap menyebrang; keluar dari diri sendiri, dari dunia ego kita yang sempit. Hanya dengan keluar dari diri sendiri, meninggalkan kemapanan diri, kita dapat menjumpai sesama dalam situasinya yang sebenarnya. Bila orang lain tidak dapat menolong dirinya sendiri, kitalah orang-orang yang mesti merasa terpanggil untuk menolong mereka ataupun membawa mereka ke hadapan Yesus. Begitu sering suasana atau sesama tidak dapat disembuhkan karena ketika berhadpan dengan kenyataan suram ini kita lebih memperhitungkan kepentingan diri ketimbang memperhatikan besarnya kerin-duan si sakit untuk sembuh. Kita punya keprihatinan tetapi kita berhenti pada rasa prihatin tanpa langkah lebih lanjut. Di sisi lain, situasi atau orang ini tidak dapat disembuhkan karena mereka sendiri tidak mengakui atau tidak mau mengatakan bahwa mereka sedang sakit dan butuh pertolongan. Lebih dari itu, kita sulit ataupun tidak dapat memberi kesembuhan karena kita tidak siap menyebrang, kita lebih mem-perhatikan kebutuhan diri dan lupa keadaan sesama di sekitar kita. Situasi ataupun sesama dapat ditolong kalau ada keterbukaan antara yang ditolong dan yang menolong. Perempuan yang sakit disembuhkan karena ia menyadari dan membuka dirinya terhadap ulurun tangan orang lain. Ia yakin bahwa kesembuhannya hanya mungkin bila ia percaya bahwa sesamanya dapat menolong dia. Kita sulit disembuhkan karena kita tidak mau menyadari situasi diri kita dan tidak bersedia untuk ditolong, harga diri kita begitu tinggi, kita tidak mau berhutang budi. Menyembuhkan adalah satu panggilan jiwa karena itu kita perlu menjauhi sikap orang-orang seperti kepala rumah ibadat yang lebih mementingkan hukum dari pada nilai kemanusiaan, lebih suka mengeritik tanpa memberi jalan keluar. Banyak soal dalam hidup tidak dapat diselesaikan karena kita masih mengidap mental orang-orang seperti kepala rumah ibadat; tidak suka berbuat baik dan merasa terganggu bila ada yang berbuat baik. 
Kita bukanlah orang-orang sakit tetapi dalam hal-hal tertentu kita perlu di-sembuhkan, secara khusus mental kita. Kesembuhan akan diperoleh bila kita menya-dari diri dan siap menerima pertolongan sesama. Kesembuhan hanya mungkin bila kita punya mata dan hati seorang Yesus; siap menyebrang untuk mengetahui situasi hidup sesama dan menolong sebisa kita. Banyak penyakit aneh bisa dihindari bila kita menjauhi sikap suka mengeritik dan mempersalahkan tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Kesembuhan hanya mungkin dan hidup normal dapat tercipta bila kita tahu situasi kita, punya keinginan untuk berubah dan punya kesediaan untuk berubah.

























BIARKAN IMANMU BERTUMBUH
Selasa, 26 Oktober 2021
Lukas 13:18-21 
Pandanglah sekitar anda dan anda akan menemukan kenyataan bahwa segala yang ada di sekeliling kita selalu ada dalam proses menjadi. Bunga-bunga di padang ataupun di halaman anda; tumbuh, mekar dan gugur mengikuti sang kala. Mentari terbit, bersinar dan terbenam mengikuti detak detik sang waktu. Manusia datang, ada dan pergi menapaki titian tiap detik mulai dari tangga paling bawah. Cinta dengan pengaruhnya yang maha dahsyat, hadir dalam suasana biasa-biasa saja, bertumbuh dalam diam melahirkan rasa gelisah yang kadang sulit dimengerti. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang kita temui dalam hidup ini berjalan dalam proses bukan sekali jadi dan serentak tiada. Berjalan di luar proses, memang mudah dan menghemat waktu tetapi dapat berakibat fatal; ketidakmatangan dan ketidaksiapan menghadapi konsekuensinya bisa membuat kita kelabakan. Bukankah banyak soal yang kita hadapi terjadi karena kegemaran kita untuk potong kompas? Yang kita dapatkan dengan gampang akan gampang pula perginya tetapi segala sesuatu yang lahir dari satu perjuangan memungkinkan kita siap menghadapi segala kemungkinan. 
Iman ataupun kerajaan Allah, kadang sulit kita pahami bagaimana keduanya bertumbuh dalam dan mempengaruhi setiap langkah yang kita pahat. Karena itu untuk membuka wawasan pendengarNya tentang bagaimana kerajaan Allah bertumbuh dalam keseharian manusia dan bagaimana ia mempengaruhi hidup manusia, Yesus coba membandingkannya dengan tumbuhnya biji sesawi dan pengaruh ragi pada adonan; tidak kelihatan tetapi dirasakan. Sebagaimana sesawi berkembang mela-lui satu proses panjang sampai saat ia menjadi tempat bersarangnya burung-burung di udara, demikian juga halnya dengan kerajaan Allah ataupun iman kita akan Allah. Iman bukan satu hal yang sekali jadi tetapi sesuatu yang bertumbuh secara perlahan. Di sini yang dibutuhkan adalah sikap kita untuk menyadari kehadirannya, membiarkan dia bertumbuh dan mempengaruhi seluruh hidup dan laku kita. Banyak soal terjadi dan kebahagiaan sulit kita rasakan karena kita tidak menyadari kehadirannya atau tidak membiarkan ruang kosong dalam hidup kita agar dia bertumbuh dan punya peluang untuk mempengruhi hidup kita. Mungkin juga hal ini menjadi isyaratkan mengapa kita tidak boleh mengukur kehidupan orang lain dengan ukuran yang kita miliki karena mungkin saja kita maju dengan kecepatan seekor unta tetapi sesama kita bergerak dengan kecepatan seekor keong. Di sisi lain, hendak dikatakan bahwa perubahan hidup ini hanya mungkin bila ada usaha dari setiap pribadi untuk bergerak menuju perubahan, membiarkan iman kita bertumbuh dan memberi ruang bagi kerajaan Allah untuk mempengaruhi hidup kita. Lewat wejanganNya, Yesus hendak menekankan bahwa kerajaan Allah/iman kita berkembang dalam satu dunia nyata tempat kita ada dan mengais hidup, dalam diri kita, dalam relasi yang kita jalin dengan orang lain, dalam tugas-tugas yang kita kerjakan. Dalam dan melalui hidup kita, iman dan kerajaan allah mestinya semakin nampak dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Suasana kerajaan Allah perlahan-lahan harus menjadi bagian dari denyut kehidupan kita. Di mana kita hadir, di sana mestinya ia dihadirkan. Selain itu, seperti benih yang membutuhkan tanah yang subur dan perawatan yang cukup untuk bertumbuh, kereajaan Allah/iman kita membutuhkan tempat yang layak dalam hati kita untuk bertumbuh dan kesediaan kita untuk memperhatikan pertumbuhannya. Kita begitu rajin membersihkan ruang tempat kita bekerja, membasahi bunga-bunga di teras rumah kita, tetapi apakah kita juga punya kesibukan yang sama untuk menata iman yang sedang tumbuh dalam diri kita? Mengapa kejahatan begitu meningkat mengikuti derap pembangunan? Karena kita berkembang secara tidak seimbang. Perkembangan fisik tidak sebanding dengan perkembangan mental. Iman kita hanya berlaku pada tempat dan situasi khusus, di luar dari kekhususan ini, iman kita ditinggalkan. Iman dan hidup masih berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan dunia ini dan pembangunan kerajaan Allah masih dipisahkan padahal iman dan hidup kita tidak terpisahkan dalam diri kita. Seharusnya dalam perkembangan pembangunan di sana kerajaan Allah pun turut berkembang. Apakah ini masih mungkin? 
Anda dan saya adalah anggota masyarakat dunia sekaligus juga adalah orang-orang beriman. Kita punya cita-cita dan impian untuk mengubah garis hidup kita. Kita juga diharapkan untuk tidak mematikan benih iman yang sedang tumbuh dalam hati dan hidup kita. Iman kita mesti diikutsertkan setiap saat kita hendak membuat sejarah. Untuk itu kita perlu memberi porsi yang seimbang antara iman dan hidup agar seiring dengan perkembangan hidup kita kerajaan Allah turut berkembang.






















Rabu, 27 Oktober 2021 
INI MASALAH HIDUP
Lukas 13:22-30

Melihat hidup ini secara jeli, dapat kita simpulkan bahwa ceritera hidup ini dapat berubah bukan karena kita beragama tetapi karena kita mau menghidupi hidup keagamaan kita secara benar. Data statistik menunjukkan bahwa hampir semua kita menganut agama tertentu. Bila agama yang menentukan cuaca hidup ini berarti prosentasi kejahatan tidaklah seberapa dibandingkan dengan yang sekarang sedang kita alami. Tetapi mengapa ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita? Ini berarti bukan beragama tidaknya kita yang menciptakan situasi ini tetapi karena kita belum hidup sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing bahkan mungkin saja mereka yang tidak beragama hidupnya jauh lebih baik dari kita yang beragama. Ini berarti beragama saja belum cukup. Yang penting dalam hidup ini bukan soal agama tetapi masalah bagaimana kita berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama kita. Hidup kitalah yang menentukan arti agama yang kita anut dan agama kita punya arti bila kita membiarkan dia mempengaruhi seluruh hidup dan relasi kita dengan yang lain. Bila tidak agama yang kita anut tidak lebih dari sebuah lebel yang membedakan kita dari produk lain yang dihasilkan pabrik-pabrik. Kalau kita menghendaki berubahnya kisah hidup ini, pertam-tama yang harus kita lakukan adalah membiarkan hidup kita diresapi oleh ajaran agama kita. 
Satu ketika entah kapan, seorang bertanya kepada Yesus; siapa saja yang akan diselamatkan. Pertanyaan ini boleh jadi hendak mengisyaratkan bahwa apakah mereka yang mengikuti Dia saja yang akan diselamatkan? Terhadap pertanyaan ini, Yesus menjawab bahwa mengikuti bukan jaminan untuk diselamatkan. Untuk mem-peroleh keselamatan, setiap orang yang mengikuti Dia harus berusaha menjadikan hidup dan misiNya menjadi hidup dan misi mereka. Kalau hidupNya telah kita hi-dupi, di mana saja kita hadir, di sana mestinya bukan lagi kita yang hidup tetapi Dialah yang hidup dalam diri kita. Sebagai orang-orang beriman, hidup kitalah yang menentukan apakah kita adalah orang-orang yang sungguh beriman ataukah kita adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Di sini hendak dinyatakan bahwa beriman saja tidak cukup, memeluk agama tertentu dalam kebersamaan bukanlah jaminan hidup kekal. Situasi ini ibarat pelita yang penuh berisi minyak tanpa pernah dinyalakan. Iman kita mesti mempengaruhi, menjiwai dan menyata dalam hidup, dan hidup kita mestinya menjadi duta/ekspresi iman yang kita miliki. Keseringan menyebut nama Allah, makan dan minum bersama dengan Dia bukanlah jaminan hidup kekal, karena boleh jadi kita semeja tetapi tidak sehati. Hidup kekal ditentukan oleh praktek iman kita; apa yang kita imani kita nyatakan dalam hidup dan apa yang kita hidupi adalah apa yang kita imani. Bagi kita, menganut salah satu agama sudah lebih dari cukup, bagi Yesus menganut agama tertentu adalah ba-gian dari proses menjadi orang-orang yang baik. Semua orang bisa meneriakkan nama Allah kapan dan di mana saja tetapi tidak semua mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah yang namaNya diserukan. Setiap orang akan diadili bukan berdasar-kan agama yang dianutnya melainkan berdasarkan apa yang dihidupinya. Keseharian kita menunjukkan bahwa kita baru berada pada tahap beriman, kita belum sampai pada tahap hidup sebagai orang-orang beriman. Kenyataan ini yang menjadi jawaban mengapa kita menemukan banyak soal dalam hidup, kita begitu mudah dipermainkan gelombang jaman karena hidup kita tidak berakar pada apa yang kita imani. 
Agama yang kita anut tidak menentukan berarti tidaknya selembar hidup tetapi hidup kitalah yang menentukan berarti, berpengaruh tidaknya sebuah agama. Kita adalah orang-orang beriman, tetapi tidak semua kita hidup sesuai dengan apa yang kita imani. Keseringan menyebut nama Allah bukanlah jaminan hidup kekal te-tapi hidup kitalah yang menentukan di mana tempat kita kelak. Banyaknya masalah yang kita hadapi dalam hidup yang singkat ini menunjukkan bahwa iman kita belum mempengaruhi hidup kita dan hidup kita belum mengekspresikan apa yang kita imani. Bila kita hendak membuat sejarah, merubah kisah hidup ini, kita mesti mem-biarkan iman kita menjiwai seluruh langkah laku kita dan seluruh hidup kita menjadi ekspresi apa yang kita imani. Hanya dengan cara ini, banyak soal dalam hidup dapat dihindari dan hidup kekal bukanlah sesuatu yang mustahil diraih.
























KAMU UTUSANKU
kamis, 28 Oktober 20271
Lukas 6:12-19

Dibaptis dalam nama Kristus bukanlah satu anugerah tanpa tanggung jawab. Di satu sisi baptisan yang diterima memungkinkan kita menjadi anggota Gereja Kristus. Di sisi lain, baptisan memberikan kita tugas untuk menjadikan hidup dan misi Yesus menjadi hidup dan misi kita. Bahwa kita adalah anggota gereja, hal ini tidak diragukan tetapi apakah hidup dan misi Yesus telah menjadi hidup dan misi kita; hal ini masih harus dipertanyakan, dievaluasi dan terus menerus dibaharui. Menjadikan hidup Yesus sebagai hidup kita berarti kapan dan di mana saja kita berada, mestinya di sana Kristuslah yang hadir, kita menjadi representasi kehadiran Kristus; bukan lagi kita yang hidup tetapi Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Menjadikan misi Yesus sebagai misi kita sendiri berarti kita mesti berusaha menjalankan apa yang dijalankan Yesus. Di mana kita hadir, di sana seperti Yesus, kehadiran kita mesti membawa perubahan dalam hidup sesama. Bila hal ini dijadikan standar kehidupan dan kehadiran kita, harus kita akui bahwa semuanya ini masih jauh dari apa yang diharapkan karena yang kita jalan adalah misi pribadi kita; sehingga kerajaan Allah bukannya semakin berkembang tetapi semakin dipersempit oleh kesempitan cinta kita terhadap diri sendiri. Seandainya hidup dan misi Yesus telah menjadi hidup dan misi kita ceritera hidup ini akan jadi lain. 
Disadari ataupun tidak, mesti kita akui bahwa situasi dunia tempat kita mengais hidup, semakin memprihatinkan; kesulitan dan penderitaan hidup semakin bertambah baik dalam jumlah maupun tingkatannya, kebahagiaan yang kita impikan sepertinya sedang dan semakin menjauh dari rangkulan kita. Situasi ini bukan saja baru kita alami di era teknologi ini tetapi sudah dirasakan Yesus di jamanNya. Untuk itu, Ia memanggil dan mengutus kedua belas muridNya. Mereka dipanggil untuk mendampingiNya meng-ajar dan menyembuhkan. Mereka dipanggil dengan namanya masing-masing. Ini satu  isyarat bahwa setiap pribadi dipanggil untuk tugas yang sama dengan tanggung jawab masing-masing. Karena itu tiap orang mesti hidup sesuai dengan nama atau predikat yang disandangnya. Kenyataan menunjukkan bahwa hal ini masih jauh dari keseharian kita. Nama dan predikat kita hanya berlaku pada waktu, tempat dan di hadapan orang-orang tertentu; di luar dari ketertentuan ini nama dan predikat kita, kita tanggalkan.  Sebagai orang-orang kristen, apakah kehadiran kita berdampak positif bagi keber-samaan? Berdasarkan baptisan yang kita terima, seperti para murid, kitapun dipanggil untuk mengikuti Yesus; menghidupi apa yang dihidupiNya, mengajar dan menyem-buhkan. Untuk itu kita tidak perlu berkelana masuk keluar desa dan kota, cukup lewat hidup dan karya kita, sesama dapat merasakan kehadiran Yesus yang menyelamatkan. Di mana kita hadir di sana sesama dapat belajar bagaimana menghidupi nilai-nilai kekristenan yang terpancar lewat hidup dan laku kita, jangan rubah namanya tetapi rubah hidupnya. Di mana kita hadir, di sana beban sesama dapat dikurangi, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh mendapat ketenangan. Tetapi kehadiran kita dalam keseharian belum mampu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh murid Kristus, orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk melanjutkan misi Yesus. Hidup kita belum dapat menjadi cermin bagi sesama untuk menata hidupnya. Kehadiran kita belum mampu menyembuhkan situasi keseharian kita yang terluka oleh aneka masalah, kita justeru menambah lukanya dengan pola hidup kita yang kurang kristen. Tetapi dengan mendengar kembali kisah ini, kita diingatkan bahwa menjalankan misiNya masih mungkin, kita masih diberi peluang. Yang jadi soal adalah apakah kita masih punya kesediaan untuk itu atau tidak. 
Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Allah dan tidak sedikit dari antara kita yang sudah tidak mau mengenal Allah. Selain itu tidak sedikit orang di sekitar kita yang sedang menderita beragam penyakit yang tampil dalam aneka wajah. Sebagai orang-orang beriman, kitalah yang mesti merasa terpanggil untuk men-jadi perpanjangan tangan para murid untuk mewartakan sabda dan membantu mengu-rangi beban hidup dan penderitaan mereka. Kalau kita tidak dapat membantu mengu-rangi penderitaan mereka biarlah kita berusaha menjadi jembatan yang dapat mempertemukan mereka dengan Yesus. Untuk  itu, hidup Yesus terlebih dahulu harus menjadi hidup kita dan apa yang dilakukanNya mesti menjadi keseharian kita sehingga mereka yang ingin mengenal Dia tidak saja dipengaruhi oleh kata-kata kita tetapi lebih oleh hidup kita yang punya pesan. Dengan cara ini, kita dapat membuktikan bahwa kita sungguh pengikut-pengikut Yesus sehingga mereka yang menyaksikan hidup dan merasakan kebaikan yang kita, rela menghidupi apa yang sedang kita hidupi.























BERBUAT BAIK SELAGI MUNGKIN
Jumat, 30 Oktober 2021
Luk 14:1-6

Manusia kadang aneh dan keanehan ini membuat hidup ini sulit dimengerti.  Dalam kebersamaan kita menemukan kenyataan bahwa begitu sering kita membenci  apa yang disukai orang lain dan mencintai apa yang dibenci sesama. Hal ini menyebabkan lahirnya konflik yang merusak kebersamaan. Kita ingin memonopoli apa yang kita cintai dengan harapan orang lain tidak boleh memiliki rasa yang sama. Kesuksesan sesama mestinya membuat kita ikut bergembira tetapi kenyataannya kita menjadi kurang hati dan kesuksesannya itu membangkitkan kebencian dalam diri kita. Kita tidak mau orang lain lebih dari kita. Kita jatuh sakit bila melihat sesama berhasil. Sampai pada titik ini, kita berusaha dengan segala cara untuk menggagalkan usaha mereka, mencari-cari alasan untuk meniadakan ataupun meng-abaikan kebaikan mereka. Kita bukannya mencari jalan bagaimana bisa belajar dari mereka membuat kahadiran kita berarti tetapi kita justeru berusaha agar sesama mendukung sikap kita yang negatif. Kita mau hanya kitalah yang harus disanjung dan diagungkan. Hanya kitalah yang terbaik.
Dua ribu tahun silam, suatu saat entah kapan, di hari Sabat, Yesus datang ke rumah seorang pemimpin kaum Farisi memenuhi undangan orang itu untuk makan bersama. Yesus menghadirkan diri di sana sebagai ungkapan rasa hormatNya terhadap undangan itu, tetapi bagi mereka yang lain kehadiran Yesus justeru dija-dikan peluang untuk menemukan alasan bagaimana menjatuhkan pamorNya. Dari kisah ini, kita dapat belajar banyak hal tentang hidup, kita diyakinkan bahwa pertama tiap orang punya tanggapan berbeda terhadap peristiwa yang sama dan terkadang perbedaan itu dijadikan kesempatan untuk memperkuat alasan kita meno-lak sesama. Kebaikan yang kita lakukan tidak selamanya mendapat tanggapan yang baik, karena itu kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Kedua, jangan pernah melakukan kebaikan hanya untuk menciptakan peluang melaksanakan niat buruk kita, menutupi maksud buruk kita dengan perbu-atan baik. “Mereka mengundang Yesus untuk menemukan alasan memperkuat pan-dangan buruk mereka tentang Yesus. Ketiga, penyembuhan yang dilakukan Yesus di hadapan orang-orang yang kurang senang dengan perbuatan baikNya, menunjuk-kan apapun situasi dan tanggapannya, kita dipanggil untuk selalu dan tetap berbuat baik kapan dan di hadapan siapa saja. Tanggapan negatif tidak boleh menghentikan langkah kita untuk tetap berbuat baik karena perbuatan baik melebihi segalanya. Dengan ini Yesus juga hendak mengatakan bahwa kita justeru harus mendukung mereka yang berniat dan berusaha berbuat baik bagi orang lain karena kebaikan milik semua orang dan setiap orang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik demi diri sendiri dan untuk kebersamaan di mana kita ada dan mengais hidup.  Kita justeru harus dengan rendah hati mengakui keunggulan sesama dan belajar bagaimana kita sendiri bisa melakukan yang sama bukan sebaliknya. Kita gampang merasa tersinggung atau rasa disaingi, malu bila melihat keberhasilan sesama. Di hadapan keberhasilan sesama, kita bukannya bercermin diri dan belajar dari mereka bagaimana meraih keberhasilan, tetapi kita justeru mencari jalan bagaimana  menciptakan aneka rintangan untuk menggagalkan usaha mereka. Keempat, jangan biarkan kebencian menjadi tamu di ruang hatimu karena bila ia ada di sana apapun yang baik yang dilakukan sesama akan tidak baik di mata anda. Dasar utama dari munculnya sikap ini adalah kita tidak mau melihat kesuksesan sesama. Padahal sejak awal penciptaan, kita dipanggil untuk menjadi partner sesama, bersama mereka kita diundang untuk membaharui dunia. Perlu kita sadari bahwa kebaikan bersifat universal, untuk semua orang dan semua orang punya hak dan kewajiban untuk membaginya kepada siapa saja yang membutuhkannya. Yang terpenting adalah bahwa kita mesti belajar dari kebaikan/keunggulan sesama bagaimana kita sendiri menjadi orang yang diunggulkan. 
Perang, permusuhan dan cemburu merupakan penyakit sosial yang mesti diberantas. Semuanya ini lahir dari keinginan manusia untuk menang sendiri dan merendahan yang lain. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menyembuhkan situasi ini dengan mulai merubah pandangan diri sendiri tentang kesuksesan  sesama. Karena ada bersama, kesuksesan sesama mesti dilihat sebagai kesuksesan kita dan kegagalan mereka adalah kegagalan kita bersama. Keberhasilan mereka mestinya menjadi cermin hidup untuk menata hidup kita sendiri, bagaimana bisa meraih sukses seperti mereka. Di sini kita butuh kerendahan hati dan untuk itu kita mesti berperang dengan diri sendiri. Apapun sikap kita, kita mesti mengingat bahwa kebaikan tidak bisa dikotakan, menjadi milik orang atau kelompok tertentu. Keba-ikan bersifat universal dan setiap kita wajib berbuat baik. Bila kita tidak dapat melakukannya, biarlah kita punya kerelaan hati untuk belajar dari orang lain. Bila tidak jangan melarang sesama berbuat baik. 




















HIDUP ANDA MENENTUKAN TEMPAT ANDA
Sabtu, 31 Oktober 2021
 Lukas 14:1.7-11 
Kita sering mengadakan pesta ataupun menghadiri pesta. Banyak hal yang dapat kita saksikan di arena gempita itu.  Dan kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak pesta yang sedang ataupun akan berlangsung di sekitar kita. Mungkin anda juga diundang ke salah satu pesta tersebut. Bagi orang-orang tertentu menerima undangan adalah kebanggaan tetapi bagi yang lain hal ini dilihat sebagai satu pekerjaan yang berat. Perbedaan sikap ini bergantung dari perbedaan pandangan masing-masing pribadi terhadap moment yang sedang berlangsung. Dan hal ini juga mempengaruhi sikap orang dalam memilih tempat di arena pesta tersebut. Ada yang suka berada paling depan dengan perhitungan lebih mudah menyaksikan dari dekat bagaimana acara pesta itu berlangsung. Selain itu, berada di depan memberikan keuntungan tersendiri karena dapat dijadikan peluang mempromosikan diri. Makhlum pesta juga merupakan ajang pamer keberadaan kita. Ada lagi yang tidak mempersoalkan tempat, baginya yang penting adalah kehadiran untuk menunjukkan penghargaan dan dukungan. Di sini motivasi untuk hadir di sana menentukan pemilihan tempat. Karena itu yang menjadi soal bukanlah tempat, motivasi kitalah yang perlu dipermasalahkan. 
Saya tidak tahu tempat mana yang anda pilih saat anda menghadiri satu pesta, perayaan. Yang saya tahu posisi terdepan, tempat utama biasanya menjadi rebutan dan selalu saja meninggalkan soal. Kadang orang punya ambisi besar sambil tidak melihat siapa sebenarnya dia. Ada yang berada pada posisi ini karena mereka memang layak untuk itu. Tetapi ada yang menghalalkan segala cara untuk bisa menempati posisi strategis ini. Karena itu tidaklah mengherankan bila ada perlombaan dan persaingan tidak sehat. Hal ini terjadi karena kita menyangka bahwa tempatlah yang menentukan terhormat tidaknya kita. Padahal terhormat tidaknya kita tidak ditentukan oleh posisi yang kita tempati melainkan bergantung dari hidup dan apa yang kita lakukan dalam dan untuk sebuah kebersamaan dari tempat di mana kita berada. Ini berarti berada di posisi yang strategis saja tidak cukup, kita mesti melakukan sesuatu untuk membuk-tikan bahwa kita layak berada di posisi tersebut dan bahwa posisi itu memang strategis. Demikian juga perlu diingat bahwa baik tidaknya kita tidak ditentukan oleh dibaptis tidaknya kita, beragama tidaknya kita tetapi oleh apa yang kita lakukan untuk menun-jukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang beragama. Hidup kita dan apa yang kita lakukanlah yang menentukan di mana tempat kita dan terhormat tidaknya kita dalam kebersamaan. Agar dapat menempatkan diri secara tepat dalam kebersamaan yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah dengan rendah hati mengenal siapa kita dalam kebersamaan itu dan membiarkan orang lain menentukan di mana seharusnya kita berada berdasarkan hidup dan karya kita. Pengenalan diri merupakan kunci untuk merubah jalan ceritera hidup ini. Bila dikaitkan dengan kerajaan Allah yang digam-barkan sebagai sebuah pesta, yang menentukan apakah kita menik-mati pesta tersebut atau tidak bukanlah di mana tempat kita dalam pesta itu tetapi soal keterbukaan hati kita untuk menghadiri pesta itu. Menerima undangan saja sudah merupakan satu kehor-matan, jadi tidak perlu tempat terdepan atau terbelakang. Bila engkau diundang jangan menempati tempat terdepan karena mungkin ada yang lebih layak untuk menempati tempat itu. Biarkan tuan pesta dan mereka yang mengitari hidupmu menentukan di mana seharusnya kamu berada berdasarkan pengamatan mereka atas hidup dan apa yang kamu lakukan dalam dan untuk hidup bersama. Bila hal ini, banyak soal bisa dihindari dan suasana pesta dalam hidup bersama dapat kita rasakan walaupun tanpa musik dan tarian. 
Tempat terhormat disediakan buat kita semua dan undangan untuk menghadiri pesta surgawi ditawarkan kepada semua kita. Walaupun demikian tidak semua kita akan menempati dan menikmati aroma pesta tersebut. Apa yang kita hidupi dan apa yang kita lakukanlah yang menentukan apakah kita layak berada dan menikmati suasana itu atau tidak. Terhormat tidaknya kita tidak ditentukan oleh tempat di mana kita berada tetapi oleh apa yang kita lakukan bagi sesama dari tempat di mana kita berada. Tempat khusus hanya untuk orang-orang khusus yang kehadirannya mendatangkan hal-hal khusus dalam dan bagi satu kebersamaan. Kunci semuanya itu adalah pengenalan kita akan siapa kita dalam kebersamaan. Bila kita mengenal siapa kita, kita akan tahu di mana seharusnya kita berada dan apa yang mesti kita lakukan dalam dan untuk kebersamaan. Bila ini terjadi ceritera hidup ini pasti lain. Dunia akan berubah dan suasana pesta akan kita nikmati bila kita siap berubah dan perubahan hanya mungkin bila dimulai dari diri kita sendiri.


