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Ini sekedar ungkapan hati penulis bahwa sebenarnya semua orang yang
beriman
kepada Allah Bapa dalam Kristus (mengasihi Allah) adalah
kaum hukum. Kaum hukum
dimaksud ialah orang-orang yang memegang dan
mengerti keadilan yang standarnya
tidak lagi pada 'aku' akan tetapi
mengacu pada standard hati nurani yang telah
'dilahirkan baru' dalam
Kristus Tuhan.
Kaum beriman bisa berkata X tidak adil atau Y-lah yang adil dan
seterusnya.
Apa rupanya landasan hati bagi kaum beriman sehingga
mereka dinyatakan sebagai
kaum hukum? Yaitu karena pengertian
sekaligus penghayatan akan Hukum yang
terutama dan yang pertama,
sebagaimana terdapat pada Markus 12:29-31, Yesus
berkata:
"Hukum yang terutama ialah: .... Kasihilah Tuhan, Allahmu,
dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu dan
dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua
ialah: Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri..."
Kaum beriman sebagai kaum hukum ini dengan nyata ditegaskan dalam
janji
Tuhan bagi umat Israel di Jeremia 31:33 : "....Aku akan
menaruh Taurat-Ku dalam batin
mereka dan menuliskannya dalam hati
mereka; maka Aku menjadi Allah mereka dan
mereka akan menjadi
umat-Ku."
Inilah yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam
kedatangNya ke
dunia, yaitu penggenapan akan Hukum Taurat. Inilah
yang sedang kita rayakan tahun
ini, yaitu Hari Natal. Ayat
penggenapan ini dua kali dikutip penulisnya dalam Ibrani, yaitu
Ibrani 8:10, dan 10:16. Berdasarkan hal inilah maka sebenarnya:
- Para penginjil adalah pejuang keadilan..., karena penginjilan
adalah proses
penyampaian keadilan Allah ke dalam hati manusia
sehingga standard keadilan dalam
hidupnya bukan lagi 'aku' tapi
'Kristus yang ada dalam hidupku' ...
- Para pelayan Tuhan, baik di gereja, persekutuan-persekutuan umum,
para
church, kampus, sekolah, orang tua yang menginjili anggota
keluarganya, dan
sebagainya adalah sedang memperjuangkan keadilan
melalui unsur terdalam manusia,
yaitu hati ...
- Para orang percaya yang terjun langsung dalam praktek hukum
(pengacara,
hakim, pengajar, panitera, notaris, dsb) sebenarnya
merupakan sebagian kecil dari
perjuangan keadilan.
Oleh karena itu, perayaan Natal tahun ini sebaiknya kita canangkan
pula
sebagai perayaan hari penggenapan hukum Allah dalam diri
manusia yang percaya
kepadaNya, berupa "Hari Hukum dan Keadilan
Sedunia".
Selamat Hari Natal, dan selamat memperjuangkan keadilan di segala
bidang
kehidupan sesuai dengan profesi, bakat, dan talenta kita
masing-masing. Kiranya Tuhan
Yesus menolong kita. Amin. **
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