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APABILA AKU DITINGGIKAN DARI BUMI AKU AKAN MENARIK SEMUA ORANG DATANG
KEPADA-KU

  

Saudari-saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam Minggu Prapaska ke-5. Kita memasuki
hari-hari terakhir sebelum kita merayakan Pekan Suci. Bacaan-bacaan hari Minggu ini
mengajak kita sekalian untuk mengarahkan diri kita kepada makna dari peristiwa penyerahan
diri Yesus untuk menanggung kesengsaraan-Nya. Beberapa kalimat yang bisa menjadi kalimat
kunci permenungan kita ini: “Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu
biji saja, tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah.” (Injil), “Akan tetapi sekalipun
Anak, Kristus telah belajar menjadi taat; ini ternyata dari apa yang telah diderita-Nya.” (Bacaan
ke-2); “Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati
mereka.” (Bacaan pertama). Dari kalimat-kalimat kunci ini kita dapat merunut sejarah
keselamatan bahwa Kristus Yesus telah menjadi pokok kehidupan karena ia sendiri telah mau
mati dan jatuh ke dalam tanah. Keselamatan dan buah-buah kehidupan telah dihasilkan berkat
kematian Kristus. Mengapa Kristus mau mati? Karena Ia telah belajar taat kepada kehendak
Bapa-Nya. Di
dalam diri Kristus itulah segenap hukum Taurat dituliskan Allah ke dalam hati-Nya. Kristus yang
memasukkan kehendak ataupun perintah Allah di dalam hati-Nya, sanggup memenuhi
kehendak Allah. Sekalipun ada godaan untuk dihindarkan/diselamatkan dari kehendak Tuhan
yang mengantar-Nya harus menghadapi penderitaan; Yesus tidak terjatuh di dalam
ketidaktaatan. Demikian Ia bersabda: “Bapa, selamatkanlah Aku dari
saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang dalam saat ini.”

      

Saudari-saudara sekalian, keselamatan kita terima karena Kristus yang mau menderita karena
taat kepada Bapa-Nya. Hal ketaatan Kristus ini jauh dari kebiasaan duniawi kita. Mari kita
perhatikan yang terjadi di masa-masa pemilihan pimpinan di negeri kita. Alih-alih taat, yang ada
adalah mencela dan menyudutkan petahanan dengan kejelekan dan kalau perlu hoax yang
menghancurkan demi diri sendiri mendapatkan kedudukan. Tawaran yang berupa pepesan
yang belum jelas isinya diberikan: “Kalau engkau mau sejahtera, pilih saya.” Perlawanan dan
kata sikap ketidaktaatan pun sering dipertontonkan. Sungguhkah yang dicita-citakan oleh
oknum-oknum itu adalah kesejahteraan umum atau kesejahteraannya sendiri? Mengapa orang
tidak tergerak untuk
bisa menyumbangkan yang terbaik dari dirinya dengan memberi dukungan kepada yang
sedang menjalankan mandate kepercayaan? Mengapa orang tidak mudah terpanggil untuk
bekerjasama tetapi sebaliknya mudah mencela dan hanya mencela?
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Saudari-saudara sekalian, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memperhatikan sikap
dan tindakan Yesus. Kita diajak untuk memahami sikap dan pilihan Yesus untuk taat kepada
kehendak Bapa dan demi keselamatan manusia. Peristiwanya secara mendalam akan kita
renungkan di dalam menjalani Minggu Suci atau juga yang sering disebut Minggu Sengsara.
Kita diajak untuk masuk ke dalam peristiwa sengsara Yesus bukan hanya untuk bersedih dan
mengeluarkan air mata tetapi untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa hanya dalam cara
Yesus itulah kita akan sampai kepada kesejahteraan dan keselamatan. Kebaikan dalam
kehidupan kita pun akan mudah terjadi jika kita mau untuk “taat” daripada ketika kita ini
“melawan” dengan hanya sekedar mencela. Jika saya seorang arsitek, melihat karya arsitektur
yang lain mungkin sekali saya akan melihat dan menemukan kekurangan-kekurangannya.
Apakah akan terjadi sebuah karya yang indah dengan saya hanya mencela? Sering orang
bilang kritik itu menjadi masukan. Ya jika kritik itu dimaksud untuk membangun. Kalau hanya
sekedar kritik dan tidak ada usulan apalagi kalau hanya sekedar menolak, pasti tidak ada
sumbangannya. Mari kita belajar taat. Dalam kerendahan hati untuk mau menghargai setiap
niat baik, dan dengan kemauan baik untuk bekerjasama dengan siapa saja yang berkehendak
baik, dengan mau mendengarkan dan sabar menerima masukan; kita akan turut menciptakan
kebaikan di antara kita. Semoga kehendak Tuhan kita tanam dalam hati sehingga bukan saja
menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan tetapi menjadi yang dilaksanakan dalam
ketulusan hati. Semoga dengan demikian karya keselamatan Tuhan untuk kesejahteraan,
persekutuan dan kesatuan hidup kita akan terwujud. Kita bhinneka-kita Indonesia. Mari
amalkan Pancasila.

  

(rm pur msc)

 2 / 2


