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YESUS RAJA TELADAN KASIH

  

  

HARI MINGGU PALMA - MENGENANG SENGSARA TUHAN

  

Bacaan Liturgi : Luk 19:28-40 . Yes. 50:4-7 Flp. 2:6-11 ; Luk. 22:14- 23:56 ( Luk. 23:1-49 ).
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:28-40;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes50:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp2:6-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk22:14-99;Luk23:1-56;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk23:1-49;
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  Sahabat-sahabat terkasih, ada sebuah kisah di negeri yang jauh, negeri itu menempatkanTuhan sebagai dasar hidupnya. Mengakui Tuhan yang Mahakuasa. Allah yang Mahabesar.Negeri yang santun dalam gerak-gerik ketubuhan dan tutur katanya. Namun hatinya penuhdengan rampasan. Datanglah seorang yang sederhana, selalu menyuarakan kebenaran dankebaikan. Mengajak semua orang berlaku jujur dan bersikap adil, menegur siapapun yangberbuat curang serta menindas.       Orang ini datang karena diminta datang olah Ayahnya sendiri, untuk menemani seluruh rakyat,menyembuhkan yang terluka dan membangkitan yang mati. Bukan hanya itu saja. Orang inidiminta siap menderita juga, jika ada orang-orang yang menolaknya dan bahkanmembunuhnya. Orang ini harus bisa mengampuni.    Rakyat melihat kebaikan pada orang itu. Mereka mengakatnya sebagai raja. Raja yang dapatmengusir penjajah. Raja yang dapat mengusir raja-raja lain yang kejam. Rakyat minta orang inisebagai raja yang dapat memenuhi hasrat perut, kebebasan dan politik mereka. Orang ini tahu,apa yang rakyat duga itu salah. Orang ini sudah mengingatkan bahwa dirinya datang bukansebagai pemimpin politik atau ekonomi untuk memenuhi hasrat mereka. Dirinya datang untukmenyatakan kebaikan dan kebenaran dengan kata dan hidupnya sendiri juga.Saat memasukikota, orang ini dielu-elukan, disambut dengan meriah. Dia masuk kota, namun tidak berkenanmenunggang kuda. Karena kuda melambangkan pangeran yang menggunakan kekuasaan. Diamenunggang keledai, hewan yang bodoh. Keledai yang melambangkan kesederhanaan dalamhidup, kekuatan dalam diri dan ketaatan yang mutlak. Orang ini tahu, bahwa atas kekeliruancara pandang terhadap dirinya maka tidak lama lagi rakyat akan menyiksa dan membunuhdirinya atau sekurang-kurangnya membiarkan dirinya menderita dan mati. Bagaimanakahperasaan orang itu? Perasaan bahwa dirinya tahu akan dibuat menderita oleh orang-orangyang dia cintai. Kita bisa membayangkan, kita mencintai anak-anak kita. Namun, setelah itu,mereka justru membuang diri kita dan tidak mengurus kita sebagai orangtua. Dan kita dimintauntuk siap dan mengampuni.    Kisah di atas bukanlah sekedar kisah isapan jempol. Kisah diatas, adalah kisah nyata. Yesusitulah yang berkenan menderita untuk semua orang karena cintaNya untuk manusia.Yesusmemasuki Yerusalem, dieluk-elukan sebagai raja. Sebagi raja yang dapat memenuhi hasratperut, kebebasan dan politik banyak orang. Yesus akan menunjukkan bahwa kehadiranNyabukan sekedar itu, lebih dari itu, yaitu Yesus hadir membawa keteladanan bagaimana caramencinta. Yesus akan menunjukkan pentingnya pengorbanan diri, bagi setiap orang yangdicintai. Hidup itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jika hidup untuk dirinya sendiri makatidaklah berguna. Hidup harus kita baktikan bagi Allah melalui sesama kita. Hidup juga janganhanya sebatas perut, dan kekuasaan dalam pelbagai bentuknya. Hidup harus kita abdikanuntuk kebenaran Allah, yaitu cinta kasih yang total.    Tuhan memberkati.    (Rm. Sigit MSC)
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