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“Cinta dan Pengkhianatan”

  

  

Cinta dan pengkhianatan adalah dua kata yang sering kita dengarkan, kita ucapkan dan
mungkin juga pernah mengalami nya! Dua kata yang sering dipadankan namun berbeda arti
dan akibatnya! Kata cinta selalu berhubungan dengan pengalaman yang menyenangkan,
membahagiakan! Cinta berhubungan dengan pengalaman diterima, diberi, disanjung dan
mendapat kata-kata dan perlakuan yang membahagiakan! Sementara kata pengkhianatan
berhubungan dengan pengalaman tidak diterima, tidak dihargai dan ditolak meskipun kita telah
memberikan yang terbaik!

      

Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada perayaan
Minggu Palma ini, mengkisahkan pengalaman hidup Yesus Putera Allah yang mengalami
“Cinta dan Pengkhianatan” dari orang-orang yang sanat dicintaiNya! Dalam bacaan Injil yang
kita dengarkan di awal upacara ini kita mendengarkan bagaimana Yesus begitu dicintai,
dielu-elukan dengan sorak-sorai! Yesus dipuji dan disanjung-sanjung oleh masyarakat
Yerusalem pada masa itu! Mereka menerima Yesus penuh sukacita! Yesus pun datang
membawa kasih yang sejati! Itulah cinta yang menyelamatkan!

  

  

Dalam bacaan Injil kedua, kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus! Pribadi
yang sama, tadinya dicintai, dielu-elukan, kini dibenci, dikhianati oleh orang-orang yang
dicintaiNya, bahkan muridNya sendiri! KepadaNya dituduhkan perkara-perkara yang tidak
dibuatNya, bahkan yang menjadi hakekat diriNya! Susu dibalas dengan air tuba! Cinta dan
pengkhianatan menjadi satu pada Yesus! Namun demikian, Yesus menerimanya dengan rela
dan tabah!
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Saudaraku terkasih, kita ingin belajar dari Yesus, kekuatan apa yang Ia miliki sehingga dapat
menanggung penderitaan akibat pengkhianatan itu! Supaya kita pun, sebagai pengikut Yesus
yang tidak jarang juga mengalami penderitaan, dikuatkan dan bisa bangkit sebagai pemenang
kehidupan yang benar bagi Tuhan dan cinta sesama! Kekuatan pertama adalah: Percaya
Tuhan tidak akan mempermalukan kita! Sama seperti Yesus, Ia yakin Allah tidak akan
permalukan Dia! Kita pun harus kuat dan percaya dalam penderitaan apapun, Allah selalu
sertai, kuatkan dan tidak akan permalukan! Setia pada janjiNya.

  

  

Kedua, belajarlah sabar dan rendah hati! Yesus merendahkan diri, maka Ia menang!
Merendahkan diri untuk mendengar suara Allah dan setiap pergaulan hidup kita! Dan keti
ga ,
cinta membutuhkan pengorbanan! Dibalik setiap peristiwa hidup kita yang “menyakitkan” disitu
rencana Allah dan kehendakNya disisipkan! Indah rencanaMu Tuhan… dulu ku tak tahu dan ku
tak mengerti semua jalanMu, kita telah menjadi indah rencanaMu, Tuhan! Selamat memasuki
Pekan Suci, melihat kebaikan, cinta dan kuasa Tuhan yang mengalahkan kejahatan dengan
cinta!

  

  

(Pastor Ronny MSC)

 2 / 2


