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KEBANGKITAN MEMBAWA PERUBAHAN
DALAM HIDUP BERSAMA
Oleh : Lidia Rayani Br. Pinem S.pd

Dalam era globalisasi yang serba canggih sekarang ini, manusia pun di tuntut untuk lebih maju.
Bagi siapa yang tidak mengikuti perkembangan ini maka akan tertinggal bahkan tergilas. Karena tuntutan
zaman yang semakin canggih ini maka kadang manusia itu menjadi egois terhadap manusia yang lain,
tidak lagi perduli dengan manusia sekitarnya, “biar anda mati, aku selamat”, tidak begitu nyata langsung
kita dengar tetapi dengan melihat perlakuan seorang manusia terhadap sesamanya sudahlah mewakili
dalam kata yang tak terucap itu. Bahkan lebih dari itu bisa kita melihat ada diantara manusia sekarang ini
semakin berani “buas” dengan sesamanya, dan lebih parahnya lagi iman manusia sekarang ini semakin
tipis. Kita bisa katakan begitu karena kita lihat manusia sekarang merasa bisa berbuat sesuka hati.
Manusia merasa dapat menciptakan “ sama-sama seperti Allah”. Kepandaiannya yang di miliki, tidak
disadari bahwa itu datang dari alllah ( Bdk. Roma 5 :12-14).
Melihat

fenomena ini, bagaimana kita sekarang ini (khususnya kita sebagai pewarta kabar

gembira keselamatan yg di bawah Kristus)? Khususnya pada masa Paskah ini? Paskah yg kita kenal
dengan kebangkitan ?
Kalau kita berbicara soal kebangkitan,sudah barang tentu kita juga berbicara tentang kematian,
karena proses kebangkitan itu terjadi karena adanya kematian. Menurut hemat penulis gambaran di atas
adalah merupakan kematian rohani bagi manusia sekarang ini. Apakah kita sadar akan hal tersebut di atas
atau

kita

juga

ikut

sebagai

pelaksana

peristiwa

itu?

Kristus datang ke dunia ini membawa perubahan,kebangkitan kristus membawa perubahan yang
menggembirakan (Bdk.Yoh.14:1-3). Yesus mati dan bangkit untuk mempersiapkan tempat bagi kita di
rumah Bapa-Nya. Sekarang kita yang masih hidup dan berjuang di dunia ini , perubahan apakah yang
akan kita perbuat? Maka untuk mencapai kehidupan bersama yang damai dan bersahabat dengan
lingkungan ( tema APP 2008) Mata kita sebaiknya :
1.

Perbuatan dan keputusan –keputusan dalam hidup kita mencerminkan orang yang percaya
(beriman). Salah satu ciri orang beriman adalah orang yang berbuat dan bertindak sesuai dengan
nurani yang baik ( Bdk. Yoh . 14;12 )
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2. “Jangan bersikap putus asa, hilang kesadaran, apatis atau tawar hati”. Marilah kita selalu
semangat dalam menjalani kehidupan ini dan menemukan kepercayaan iman yang teguh. Suka
cita harus selalu tampak dalam diri kita.
3. “Jangan banyak waktu mengeluh dan menyesali hidup”. Hidup adalah anugrah. Kita bisa hidup
karena pemberian ( hadiah ) dari Allah. Maka kita harus berusaha membuat hidup ini menjadi
indah (menerima hidup sebagai anugrah terbaik).
4. “Rela dan mau menguatkan hidup orang lain”. Selain kita berusaha untuk kuat dalam hidup kita,
juga masih diberi tugas untuk menguatkan hidup orang lain, sehingga kalu kita saling
menguatkan (menopang) sehingga hidup semakin damai ( Bdk. Yoh. 15-13).
5. “Hidup bersama dalam damai, sehati-sefikir dan mendahulukan kepentingan bersama”.(Bdk.Yoh.
4:32)
6. Berbagi, bersikap adil, terbuka dan merasakan kebahagian bersama (Bdk. Yoh. 15:9-22).
Semoga dengan kebangkitan kristus dapat juga membangkitkan semangat kita untuk berubah sesuai
kodrat dan kemampuan kita. Selamat paskah.

