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Tidak Meremehkan Sesama Kita

  

  

Hidup di dunia ini kerap kali merupakan misteri. Banyak orang sehat, tiba-tiba sakit. Banyak
orang sakit lalu sehat terus sampai tua. Banyak orang miskin lalu kemudian berhasil dan
menjadi orang berada. Sebaliknya banyak orang berada kemudian malah jatuh menjadi
keluarga yang melarat. Kerap orang pinter dan pandai berubah menjadi orang bodoh atau tak
mendapatkan jalan bagi kepinteran dan kepandaiannya. Sebaliknya orang yang dipandang
bodoh hina dan tak berarti bisa saja menjadi orang yang berpengaruh dalam usaha, bahkan
menjadi pemimpin. Maka tak bisa kita meremehkan orang lain, yang dipandang lebih rendah
dalam hal-hal tertentu dari diri kita.

  

  

Lihatlah orang di kampung asal Yesus. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat banyak
masyarakat biasa takjub dengan pengajaran-Nya. Tetapi serta merta ketakjuban mereka itu
berubah menjadi iri hati dan tak percaya. Mereka malah berkomentar “Bukankah ia anak tukang
kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses dan Simon ? Bukankah
saudara-saudara perempuannya ada bersama kita?" Sikap mereka terlalu menyepelekan
Yesus dan memandang rendah kualitas Yesus. Tertutup hati mereka terhadap rahmat dan
berkat Tuhan untuk mereka.

  

  

Tak ayal lagi Yesus pun berkata, “Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat
asalnya sendiri”. Karena itulah Yesus tak mengerjakan satu pun mukjizat di sana. Mestinya
mereka bisa mendapatkan berkat penyembuhan untuk orang-orang sakit di tempat mereka,
termasuk kaum keluarga mereka yang membutuhkan pertolongan, tetapi itu tak terjadi karena
hati mereka keras, dan pikiran mereka picik.
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Sahabat, untuk kita, janganlah pernah meremehkan orang lain, mereka yang bodoh atau
miskin, yang kurang mampu atau kurang terampil. Jangan juga terlalu menghina dan
menghakimi para pendosa, mereka yang melakukan kesalahan, tetapi hargai dan tuntunlah
mereka kepada pertobatan dan kemajuan. Jadilah berkat untuk mereka dan bukan
penghakiman atau kutukan

  

Dikutip dari buku percikan hati
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