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"MENJADI PEWARTA INJIL, SIAPA TAKUT?"

  

  

Saudara-saudariku terkasih...syallom, selamat hari minggu! Bacaan-bacaan kitab suci yang
baru saja kita baca dan dengarkan pada minggu ini berbicara tentang panggilan Tuhan kepada
para murid-muridNya untuk menjadi pewarta Injil, kabar sukacita Tuhan! Tuhan ingin
menempatkan kembali peranan kita manusia, anak-anaknya dalam karya keselamatanNya!
Karya keselamatan Tuhan tidak hanya terjadi dari pihak Allah, meskipun Dia adalah sumber
keselamatan dan kebahagian kekal itu! Karya keselamatan Tuhan juga terjadi dari respons,
jawaban dari manusia untuk mau bekerja sama dengan Allah! Itulah sebabnya Allah telah
menetapkan kita dari semula, dalam dan melalui Yesus Kristus, menjadi milikNya dan
urusanNya! Kita dipilih dan diutus Allah untuk menjadi pewarta kabar sukacitaNya!

      

Saudara-saudariku terkasih, menjadi pewarta Injil kabar suka cita Tuhan adalah pengalaman
terindah, sekalipun tidak selamanya mudah dan menyenangkan! Kadang kita tidak diterima,
ditolak, bahkan diusir, seperti Amos dan kedua belas rasul Tuhan. Apakah kita harus mundur?
Sebagai orang percaya kita katakan, "Menjadi Pewarta Injil, Siapa Takut?" Apa yang membuat
kita tidak perlu takut menjadi pewarta Injil? Bacaan-bacaan hari ini memberikan jawabannya...! 
Bacaan pertama
berbicara tentang Amos yang diusir oleh penguasa Bethel karena mewartakan injil Tuhan
disana! Amos tidak takut dan kecewa karena Amos tahu siapa yang telah memilih dan
pengutusnya! Amos berkata, "Aku hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan,
bukan nabi, tetapi Tuhan yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan
mengutus aku untuk pergilah, bernubuatlah terhadap umatKu israel."

  

  

Jadi jangan takut, apapun adanya kita karena Tuhan yang telah memilih kita dan pasti
menyertai kita! Amin. Hampir senada dengan bacaan pertama, bacaan kedua berbicara
tentang "dalam dan oleh Kristus Yesus kita telah dipilih menjadi anak Allah dan mengambil
bagian dalam karya keselamatanNya." Kristus Yesus yang telah milih dan menyertai kita
sampai akhir jaman. Jangan takut menjadi pewarta injil karena Allah sendiri jaminan hidup kita,
keselamatan hidup dan karya kita!
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Saudaraku terkasih, bacaan Injil juga memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjadi
pewarta! Bagi Yesus tiga cara menyingkirkan ketakutan dalam diri kita: pergilah berdua-dua!
Yang Yesus maksudkan adalah supaya mereka tidak bekerja sendiri karnu itu sulit, egois, dl,
tetapi bekerja bersama, saling menguatkan dan melengkapi. Cara kedua adalah Yesus
memberi mereka kuasa! Yesus maksudkan agar mereka tidak bekerja mengandalkan kuasa
sendiri, pribadi, tetapi menggukan kuasa Allah dalam diri mereka! Cara ketiga, jangan sibukan
diri dengan hal-hal duniawi! Yesus melarang murid-muridNya bawa banyak barang karena bisa
buat takut dan pusing! Fokuslah pada Tuhan dan karya-karyanya...! Cara keempat: tinggallah
dan terimalah orang lain apa adanya! Berikanlah damai Tuhan pada keluarga, orang yang
menerima!

  

  

Saudaraku terkasih....jelaslah bagi kita bahwa tidak ada yang harus kita takuti untuk menjadi
pewarta Injil karena Tuhan yang memulai, menyertai, memberkati kita semua! Selamat
mewartakan Injil Tuhan.....Allah beserta kita!

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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