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Cukup untuk Hari Ini
Matius 6:8-13
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6:11
Apa sih pengertian secukupnya? Cukup itu artinya pas, tidak kebanyakan dan tidak kesedikitan.
Tidak kebesaran dan tidak kekecilan.
Waktu saya kecil, mama suka berhemat dengan cara membelikan saya pakaian satu nomor
lebih besar. Maksudnya baik sebetulnya, supaya pakaian bisa dipakai cukup lama. Apakah itu
cukup? Ya, cukup kedodoran, hahaha... Pakaian saya baru bisa dikatakan pas di tahun
depannya, sewaktu saya sudah bertambah tinggi. Dan sampai sekarang pun kita masih sering
melihat para ibu membelikan pakaian anaknya lebih besar satu ukuran.
Matius 6:11 merupakan salah satu kalimat doa dari Doa Bapa Kami di Sorga yang Tuhan Yesus
ajarkan kepada kita. Ayatnya pendek tapi maknanya dalam. Yesus mengingatkan tentang “hari
ini” dan “secukupnya”. Apa artinya? “Hari ini” bicara soal waktu yang hanya 24 jam saja. Waktu
yang dimiliki setiap orang ada batasnya. Yesus bukan berbicara seminggu ini, sebulan ini,
setahun ini, tapi hari ini saja yang cuma 24 jam. Kalau dihitung-hitung, dikurangi tidur selama 67 jam, sebetulnya tinggal beberapa belas jam saja.
Untuk ukuran belasan jam itu, kita perlu apa sih? Cuma perlu makan 2-3 kali saja kok.
Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, sadar yuk segala sesuatu ada batasnya. Jangan selalu
mau yang lebih. Hidup ini bukan diukur dari kelebihan kita, lebih harta, lebih kaya atau lebihlebih lainnya. Manusia pada dasarnya selalu mau lebih, nggak mau kurang. Dan karena selalu
mau lebih, kita tidak terbiasa mengatakan cukup.
Segala sesuatu hal yang pantas di dunia ini ya yang pas. Segala sesuatu yang enak dipandang
dan dipakai itu yang pas. Yesus pun berkata, “... secukupnya.” Rasul Paulus pun berkata, “Asal
ada makan dan pakaian cukup.” (1Tim. 6:8). Yang besar memang butuh lebih banyak karena ia
besar dan itu cukup. Yang kecil butuh lebih sedikit karena ia kecil dan itu cukup.
Hari ini, mari mulai belajar berkata cukup. Jangan menjadi manusia serakah yang ingin segala
sesuatu didapatkan. Bersyukurlah selalu atas kecukupan yang Yesus telah anugerahkan.
RASA CUKUP BUKAN BERASAL DARI KELEBIHAN ANDA, MELAINKAN DARI RASA
SYUKUR ATAS BERKAT TUHAN.
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