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FOKUS PADA MISI

  

  

  

Semua orang suka menjadi terkenal. Lebih dari itu, orang suka juga, jika ia merasa dibutuhkan.
Ketika orang sudah dicari-cari karena bakat dan kemampuannya, cenderung orang menjadi
lebih tinggi hati dan sombong mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri... akan
tetapi, ada juga yang sudah terkenal dan dicari-cari tetap menjadi orang yang rendah hati dan
suka membantu orang lain.

  

  

Sahabat terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua
Petrus dan orang-orang lain. Ia juga dikisahkan mengajar di kota-kota lain. Akan tetapi menarik
disana bahwa ketika banyak orang datang mencari Dia, Ia malah pergi. Kepergian Yesus bukan
tanpa tujuan tetapi agar Ia dapat mewartakan Injil di tempat-tempat lain juga. Yesus pergi
karena Ia tahu tugas perutusan-Nya. Ia juga pergi karena orang mencari Dia bukan
pertama-tama karena mereka percaya akan pengajaran-Nya, tetapi karena mereka telah
mengalami kesembuhan.

  

  

Sahabat terkasih, terkadang kita mencari Yesus hanya karena kita membutuhkan sesuatu
bukan karena pertama-tama kita percaya. Kita ingin sesuatu dari Yesus sehingga kita datang
kepada-Nya. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus kapan pun dan dimanapun.
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Injil hari ini juga mengajak kita untuk tetap bersikap rendah hati dan tahu tujuan hidup kita. Kita
semua dipanggil untuk mewartakan Sabda Tuhan dalam kehidupan kita lewat sikap dan
tindakan kita. Kerendahan hati memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Kita
menyadari bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Ada orang lain yang dengan caranya sendiri
telah membantu kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Kesadaran inilah yang
memampukan kita untuk mencintai dan mengasihi orang lain dengan tulus. Inilah tujuan hidup
kita yakni mengasihi sesama kita. Jika kita tidak mampu mengasihi orang lain, maka apa yang
kita peroleh dan dapatkan sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi sesama kita
karena mengasihi adalah pewartaan yang hidup.

  

  

Dikutip dari buku Percikan Hati.
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