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Dongeng merupakan cerita dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa
lampau. Apa
yang dapat kita ambil dari cerita bahwa kita tahu telah
atau pernah terjadi sesuatu hal.
Contohnya cerita perang Diponegoro,
cerita Kancil yang cerdik, atau bahkan cerita
tentang peristiwa
pesawat terbang jatuh dan lain-lain. Jadi kapasitasnya kita
hanya tahu saja atau ingin tahu. Kalau pengalaman seseorang
bagaimana. Karena
setiap orang pasti mempunyai pengalaman.
Pengalaman merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami

seseorang.

Seseorang ini pernah mengalami, merasakan sendiri
peristiwa, kejadian. Contoh
pengalaman pendakian ke Gunung Semeru,
pengalaman menjalani operasi. Seseorang
ini bukan dari orang lain
tetapi mengalami sendiri. Jadi pengalaman ini memberikan
bekal jika
hendak mendaki ke Gunung Semeru tanyalah kepada orang yang sudah
berpengalaman. Pengalaman seseorang yang memang benar-benar
berpengalaman
tentu akan menjadi acuan bagi orang lain yang mau
membaca pengalaman seseorang
tersebut. Contoh kumpulan
pengalaman-pengalaman, seperti Injil.
Injil jika dimaknai sebagai pengalaman beberapa orang maka Injil itu
hanya
sekedar kumpulan pengalaman-pengalaman seperti Matius, Paulus
Yohanes dan
lain-lain, terlebih lagi Injil dimaknai hanya cerita
yang katanya, Kisah Para Rasul, Ayub,
Kejadian, Ulangan dan
lain-lain. Injil yang hanya rentetan cerita dan setumpuk
pengalaman orang-orang pada masa lampau yang dibukukan dan
dibagi-bagikan
kepada orang -yang minat dan ingin tahu
cerita-selebihnya tidak.
Dengan Injil dimaknai hanya sebagai kumpulan cerita atau setumpuk
pengalaman orang maka pembaca akan menguji bahkan mempertanyakan
benar- tidak
cerita tersebut atau bahkan tidak sampai diuji. Jadi
Injil dibaca dan sudah.
Sisi lain dari Injil bahwa Injil merupakan janji kesetiaan kasih dan
kuasa Allah
kepada manusia yang mau menerima Allah. Janji Allah ini
sudah dibayar lunas melalui
Yesus Kristus yang disalib dengan
cucuran air mata darah sampai wafat di kayu salib
dan dengan kuasa
Allah Yesus bangkit. Janji Allah kepada manusia luar biasa, bukan
dengan meterai Rp 6.000,- atau dengan dihadapan saksi yang bisa di
suap dengan
beberapa gebok uang tapi darah sampai kematian.
Janji kesetiaan kasih dan kuasa Allah tidak ada yang bisa
menandingi. Dengan
membaca Injil setiap saat, berarti kita membaca
janji kesetiaan dan kuasa Allah kepada
kita (pembaca) sehingga
semakin sering kita membaca Injil semakin dekatlah kita
dengan janji
kesetiaan kasih dan kuasa Allah.
Allah tidak pernah bermain-main dengan janji kesetiaan kasih dan
kuasaNya
kepada manusia (umatNya) dan itu sudah dibuktikan.
Sekarang, apakah kita umatNya
mau mengimbangi janji dengan semakin
membaca Injil atau …?
Janti, 270603
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*) Penulis, Kukuh Widyat dapat dihubungi langsung di ekukuhw@renunganharian.com
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