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Orang bijaksana mengatakan “Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada
mengutuk kegelapan”. Dan orang muda mengungkapkan : “Hidup tanpa cinta rasanya
seperti sayur tanpa garam”. “Terang dan Garam” tentunya sudah terlalu akrab dengan
kehidupan kita. Sejak memasuki kehidupan kita, kedua unsur nadi sudah mengambil
peranan dalam kehidupan setiap manusia. Dari zaman dahulu sampai sekarang dan
bahkan sampai kapan saja selama manusia masih hidup di dunia, terang dan garam tetap
berperan.
Terang dan garam nampaknya tidak hanya berkesan bagi kita semua, melainkan
juga berkesan bagi Yesus sendiri. Ketika Yesus berbicara kepada murid-murid-Nya serta
ketika Ia ingin menyatakan bahwa mereka itu sangat penting bagi dunia, maka dengan
sederhana sekali, Yesus menyebut murid-murid-Nya sebagai terang dan garam
dunia.Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kota yang terletak
di atas gunung tidadk mungkin tersembunyik di bawah gantang, melainkan di atas kaki
dian, sehingga menerangi semua orang di rumag itu. Dengan demikian hendaknya
terangmu bercahaya didepan orang. (Matius 5:13-16).
Sabda Yesus tentang terang dan garam tentu saja tidak hanya berlaku untuk
mereka yang dihadap-Nya oada waktu itu. Sabda itu relevan untuk kita juga di zaman ini.
Kita semua adalah garam dan terang dunia. Kita semua wajib memancarkan terang
kepada sesama dan dunia sekitar kita, dengan hal-hal yang bisa membuat hidup terasa
lebih enak dan menyenagkan. Bukankah hampir setiap saat kita mendengar teriakan dari
orang di sekitar kita yang menandakan bahwa dunia ini semakin suram. Dunia kita
rasanya akan tertutup oleh kabut kegelapan. Kegelapan karena adanya perselisihan di
mana-mana, kegelapan karena penyakit, bencana dan kelaparan. Kita juga setiap saat
akan mendengar orang yang berteriak karena merasa bosan. Bosan menghadapi hidup
yang rasanya semakin memuakkan. Banyak orang lebih menginginkan mati dari pada
hidup terus. Ada orang memilih mati dari pada hidup dalam kesulitan dan penderitaan
yang tak teratasi.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, kita tetap dapat menjadi terang
bagi orang lain. Atau setidak-tidaknya kita tidak ikut-ikutan menambah kekelaman dunia
dengan perbuatan penyelewengan dan dosa.
Nabi Yesaya telah jelas. Kita akan menajdi terang bila kita membantu sesama,
bila kita tidak menindas sesama atau mempersulit dan menghambat orang untuk maju.
Kita semua tidak bisa bersikap netral dalam kehidupan ini. Kita pasti terlibat dalam salah
sattu dari dua kemungkinan, yakni berbuat baik atau berbuat jahat.
Namun kiranya cukup jelas bahwa siapa pun dari antar kita pasti memiliki untuk
berbuat baik. Hanya masalahnya ialah bahwa kita kadang-kadang kurang menyadari cara
untuk berbuatt kebaikan itu. Kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana untuk bisa
menerangi orang lain dan menggarami hidup ini. Dengan segala kesadaran itu, kita
tentunya berharap agar Tuhan sendirri senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan

kepada kita. Jadilah garam dan terang dunia, khususnya dalam lingkingan kita berada dan
ber-karya, dalam keluarga, dalam pekerjaan lalu membias keseluruhan dunia.-**

