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Makna Kebahagiaan Dalam Kehidupan Katekis
Oleh: Tiominar Silalahi,S,Ag

Disekitar kehidupan kita sehari-hari kadang banyak orang beranggapan bahhwa semakin banyak
seseorang memiliki segala sesuatu, maka akan semakin penting kedudukannya, dan karena itu semakin
bahagia pula hidupnya. Di sisi kehidupan yang lain, kita cenderung memberikan perhatian yang lebih
besar kepada mereka yang lain, kita cenderung memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka
yang memiliki kedudukan dan banyak harta atau materi, lebih menghormati dan memberikan
keistimewaan-keistimewaan serta mengabulkan keinginan kepada mereka yang memiliki kedudukan dan
kekayaan (banyak uang, tinggal dirumah mewah, mengendarai mobil mahal), dibandingkan dengan
mereka yang hidupnya pas pasan apalagi orang kecil atau miskin. Mereka yang memiliki banyak harta
/kaya adalah orang-orang yang dianggap berhasil dalam sejarah manusia dimana orang memandang
mereka dengan penuh kekaguman.
Media massa memiliki peran yang tidak kalah pentingnya sebagai sarana yang paling akurat
untuk membujuk, mempengaruhi dan menarik perhatian massa akan sarana dan prasarana kebutuhan
hidup yang serba modern dan memiliki nilai yang mahal sehingga terbentuklah suatu keyakinan bahwa
dengan memiliki banyak barang maka kita akan menjadi orang yang terpandang. Tayangan-tayangan TV
yg disiarkan dalam 10 sampai 15 menit lebih banyak memberi kesempatan untuk menawarkan berbagai
macam barang seperti mobil mewah, obat terbaru,model pakaian terbaru, pompa air terbaik,deterjen
terbaik,dll. Hal ini dengan berbagai cara penayangannya mau membujuk kita agar meyakini bahwa orang
barang tersebut memang kita butuhkan. Dan begitu kita memiliki barang-barang tersebut, akan muncul
lagi penawaran produk baru yang lebih canggih lagi sehingga kita cenderung ingin membeli produk baru
tersebut dan barang yang serba otomatis tak terpakai. Implikasi dari semua ini terbentuklah suatu
mentalitas yang memandang bahwa nilai, harga diri serta kebahagiaan tergantung pada apa yang kita
miliki, atau yang sering kita dengar dengan pola hidup konsumtif dan materialistik.
Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kita yang hidup pada zaman ini mau tidak mau harus terlibat
dalam arus kehidupan sekarang untuk memiliki barang/materi, kita butuh tempat tinggal ,makanan dan
pakaian, membutuhkan transportasi pribadi sarana komunikasi : (radio,televise,handphone,computer,dll).
Kita tidak dapat hidup lagi dengan peralatan yang menurut ukuran nenek moyang kita dapat digunakan
seperti jaman dahulu. Dan hal ini seringkali membuat perbedaan pendapat dengan orangtua kita karena
membandingkan dengan masa mereka…(“saya dulu..)
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Apakah salah bila kita ingin memilliki barang atau sarana yang kita perlukan? Keinginan untuk
memiliki memang tidak salah, mereka kita hidup memiliki kebutuhan dan memerlukan sarana yang
mendukung

aktifitas-aktifitas kita sehari-hari. Disamping itu Tuhan menciptakan manusia dengan

dibekali akal budi dan potensi (talenta) untuk memajukan hidup kita dan menggunakan secara penuh
kemampuan-kemampuan yang telah diberikan dalam diri kita sesuai dengan Rencana-Nya. Akan tetapi
keinginan itu menjadi salah kalau dalam memenuhinya menggunakan segala cara yang bertentangan
dengan Kehendak Allah serta tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi hidup kita sepenuhnya
mengikatkan diri pada hal-hal duniawi. Ada sesuatu hasrat didalam diri kita yang menuntut lebih,
sehingga kita terdorong berambisi tanpa membatasi jumlah harta memiliki sesuai dengan kemampuan
yang kita miliki. Dengan demikian kita menjadi manusia yang selalu tidak pernah puas serta tidak dapat
mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan. “Apa yang engkau
cari?”. Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan? Pertanyaan ini sederhana akan tetapi sangat mendalam
bila dikaitkan dengan eksistensi pribadi, dan makna hidup, apakah sebenarnya kebahagiaan itu? “memiiki
harta”atau “kebahagiaan “ mana yang kita cari?.. Dalam Kitab Suci Yesus mengatakan :….”Carilah dulu
kerajaan Allah maka segala sesuatu akan ditambahkan (Luk. 12:31) Memiliki harta benda perlu tetapi kita
perlu waspada dengan manifestasi diatas apalagi mengingat status kita adalah Katekis dimana Tuhan
memanggil dan memilih kita untuk Kerajaan Allah, apa itu Kerajaan Allah ? Berdasarkan Mat 13:44-53:
Kerajaan Allah seumpama Harta terpendam dan Mutiara yang berharga yang dicari banyak orang. Turut
berpartisipasi dalam perayaan penciptaan yang berkelanjutan untuk member kontribusi yang khusus pada
ungkapan kebaikan dan cinta Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang disekitar kita, dan
bekerjasama dalam proses mewujudkan kebaikan dan cinta Tuhan. Inilah arti dan makna eksistensi hidup
kita dan hanya inilah yang membawa kita menuju kepenuhan hidup dan yang dapat membuat kita
bahagia. Inilah kerajaan Allah yang seharusnya diusahakan oleh para Katekis.
Sebagai orang Katolik, Katekis perlu berpikir secara Katolik tentang harta benda yaitu
menggunakan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya dan penuh syukur sesuatu tujuan Tuhan dalam
penciptaan. Kita yang berpikir Katolik sungguh menikmati barang-barang yang baik dari dunia, tetapi
menyadari bahwa barang-barang dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan tidak muncul /diperoleh
dengan memiliki saja akan tetapi dengan menggunakan apa yang kita milliki secara bijaksana tanpa
mengabaikan kebaikan Tuhan karena kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
(Luk 16:13). (Penulis adalah Guru Agama Katolik SMP Neg.9 Medan).-

