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PESAN WASIAT: 

  

SAMA SEPERTI AKU MENGASIHI KAMU HENDAKLAH KAMU SALING MENGASIHI

  

Bacaan Liturgi :

  

Kis. 14:21b-27; Why. 21:1-5a;Yoh. 13:31-33a,34-35.

  

  

  

Saudara-saudari sekalian, kita tahu ya pesan wasiat itu: yakni pesan sebelum meninggal yang
akan dibuka nanti pada saat seseorang sudah meninggal. Namun kita juga bisa menyebut satu
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pesan menjadi pesan wasiat ketika pesan itu ternyata diucapkan terakhir ketika seseorang
ternyata lalu meninggal. Pesan itu menjadi begitu penting dan selalu diingat oleh yang
menerimanya. Contohnya, saya masih ingat pesan yang dikatakan oleh kakek saya sebelum ia
meninggal

      

 walaupun pesan itu disampaikan ketika saya masih remaja kelas 3 SMP. Sejak sebelum
dibaptis kakek saya tahu kalau saya ingin menjadi imam. Pada suatu hari, ketika ia sudah
dibaptis, kakek saya mula-mula bertanya kalau saya mau untuk menjadi imam; selanjutnya ia
menyampaikan pesan: “Kalau engkau benar mau menjadi imam maka sayangilah adik-adikmu.”
Dua hari sesudah ia mengatakan pesan itu, kakek saya meninggal. Pesannya selalu saya ingat
terus sampai sekarang.

  

                Saudara-saudari, dalam Minggu Paska ke-5 ini, kita diajak untuk mendengar pesan
wasiat Tuhan Yesus. Dalam Injil kita membaca pesan Yesus: “Hai anak-anak-Ku, tinggal sesaat
lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu
saling mengasihi.” Yesus mengajar banyak hal dan banyak kali tetapi Ia mengulang
perintah-Nya tentang “harus saling mengasihi” sebagai pesan terakhir. “Tinggal sesaat lagi”
menyatakan bahwa Yesus memberikan pesan-Nya sebagai pesan wasiat. Demikian pesan itu
menjadi pesan yang sangat penting. Saling mengasihi dijadikan-Nya kriteria dan identitas dari
murid Yesus: “Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku,
yaitu jika kamu saling mengasihi.” Identitas ini penting karena akan dibawa menjadi syarat
untuk sampai kepada kehidupan sesudah kehidupan duniawi ini yakni kehidupan “di langit yang
baru dan bumi yang baru” ataupun kehidupan kekal.

  

Mari kita hening sejenak….. Apakah kita mendapati ciri identitas “murid Yesus” itu sudah ada
pada kita? Sudah seberapa mirip diri kita dengan kriteria identitas yang diminta oleh Yesus.
Semoga kita tidak sedang sibuk mencari identitas diri sendiri. Rasul Paulus dan Barnabas
menjadi contoh bagaimana menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Mereka tidak
memusingkan diri mereka selain berjalan berkeliling menguatkan dan menasehati murid-murid
untuk bertekun dalam iman. Mereka tidak narsis menjadikan wilayah pelayanan menjadi
panggung untuk ketenaran diri. Mereka tidak mengeksploitir anak buah untuk keharuman nama
mereka sendiri melainkan berani mempercayai karya Roh Allah dalam diri setiap jemaat dan
memilih, mempercayai dan mendukung di antara mereka yang menjadi penatua atau pemimpin
di wilayah mereka. Perintah saling mengasihi mereka hidupi dengan kepedulian, kunjungan,
perhatian, dan peneguhan, dan penghargaan pada jemaat yang dikasihi Allah. Dan sesudah
mereka menjalankan tugasnya, mereka mensharingkan bukan keberhasilan dan kehebatan
melainkan segala yang dilakukan Allah dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi
bangsa-bangsa lain. Mari kita saling meneguhkan identitas sebagai murid Yesus dengan
menumbuhkembangkan sikap saling mengasihi di antara kita dan kepada semua kalangan. 
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                     Tuhan memberkati. 

  

                     Rm. Yohanes Purwanta MSC  
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