
Hari Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Tgl 03 Juni 2018
Last Updated Monday, 04 June 2018 12:59

CINTA YANG EFEKTIF

  

  

Kata-kata , “ Inilah tubuh- Ku “ dan Inilah darah-Ku!’ sudah biasa kita dengarkan dalam Misa
Kudus. Apa artinya bagi kehidupan inilah tubuh-Ku! Ternyata tubuh yang diucapkan Yesus
bukan sekedar berarti daging dan tulang. Tubuh menyangkut keseluruhan diri manusia yang
fana. Dengan kata-kata itu, Yesus mengungkapkan inilah Aku sendiri yang fana. “Tubuh-ku”
merujuk pada diri Yesus yang akan mati dibunuh. Namun, justru dengan kematian-Nya, Ia
membawa kehidupan bagi umat manusia. Dengan tindakan membagikan roti, dengan cara
yang efektif Yesus memberi murid-murid-Nya persekutuan dengan Diri-Nya.

      

Inilah darahku! Bagi orang Yahudi, darah itu sama dengan hidup. Darah adalah kehidupan tidak
ada darah, tidak ada kehidupan. Darah yang ditumpahkan sama dengan nyawa yang
diserahkan dalam kematian. Lalu dengan menumpahkan darah-Nya dikayu Salib, Yesus justru
mencurahkan kehidupan bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Dengan kata lain, mereka
diberi yang minum dari cawan itu, secara nyata ambil bagian dalam diri Yesus yang
menyerahkan hidup-Nya bagi mereka. Penginjil Markus bermaksud untuk menyingkapkan
makna kematian Yesus dibalik kata-kata tersebut dan menunjukan bagaimana orang mendapat
bagian dalam kehidupan dan persekutuan dengan Yesus dalam kematian-Nya. Karena setelah
Yesus mengucapkan kata-kata “inilah tubuh-ku” dan “ inilah darah-ku”, keesokan harinya di
Golgota Yesus menyerahkan seluruh diri-Nya dan hidup-Nya baik bagi murid-muridnya maupun
bagi seluruh umat manusia. Ia menyerahkan nyawa-Nya untuk menebus mereka dan untuk
memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Ia mencurahkan darah-Nya untuk
memperdamaikan mereka dengan Bapa dan untuk menjadi juru selamat dunia.

  

  

Melihat semuannya ini kenyataan kematian Yesus, dikayu salib bukanlah nasib malang atau
kejadian konyol. Tindakan Yesus pada perjamuan malam terakhir dan kata-kata yang
diucapkan-Nya itu memiliki makna yang dalam. Saat kematian ditunjukan justru kehidupan
dialami. Saat darah dicurahkan, keselamatan diterima. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita.
Cinta Yesus luar biasa. Cinta-Nya bagi kita bukan sekedar afektif semata, rasa haru atas
kefanaan dan kerapuhan kita. Sebaliknya, cinta-Nya sungguh efektif. Yesus memberikan tubuh
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dan darah-Nya dengan wafat di kayu salib.

  

  

Lalu apa balasan kita terhadap kasih Tuhan yang demikian besar? Tidak lain adalah hidup kita.
Kita mau bertekad untuk menyertai Yesus dalam penderitaan dan kematian-Nya. Caranya,
dengan memulai mengikuti perayaan Ekaristi secara sungguh-sungguh. Selain itu, dengan
menyerahkan diri, bahkan jika perlu hidup kita untuk keselamatan sesama sesuai dengan
teladan Yesus. Apabila hal-hal itu kita lakukan dan hayati, kata-kata Yesus “Inilah tubuh-ku” dan
“inilah darah-ku” sungguh bermakna dalam ziarah iman kita. 

  

Dikutip dari buku percikan hati
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