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Untuk Melayani

  

Bila memilih pekerjaan, seseorang pasti tidak suka menjadi pembantu rumah tangga, atau
pelayan di kios atau toko kecil. Kebanyakan mau memilih pekerjaan yang lebih baik, kalau
boleh langsung menjadi "Orang besar" atau pemimpin. Hal itu tentu tidak salah, namun
sebenarnya orang sudah bisa memulai pekerjaannya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana,
tak perlu langsung memaksakan diri untuk pekerjaan yang besar. Karna banyak orang
berkembang dari pekerjaan yang sederhana menuju pekerjaan yang lebih besar. Kita belajar
dari hal-hal kecil itu agar terbiasa untuk melakukan hal-hal yang besar.

      

Dua murid Yesus ingin menjadi orang yang besar dan hebat, namanya Yakobus dan Yohanes.
Mereka ingin duduk yang satu disebelah kanan dan yang lainnya disebelah kiri Yesus, dalam
kemuliaan-Nya kelak. Mereka ingin langsung menjadi orang besar dan terhormat tanpa
memulai dengan hal-hal yang kecil. Mereka ingin tiba  pada anak tanggal ke 100 tanpa
melewati anak tangga yang pertama. Mereka menginginkan jalan pintas, karena dibenak dan di
hati mereka hanya ada kesukaan pada hal-hal terhormat dan besar.

  

  

Apa jawab Yesus ? "Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus Kuminum ?" Kita
mengetahui bahwa cawan yang harus diminum Yesus itu adalah cawan penderitaan demi
keselamatan manusia. Itu adalah jalan salib penderitaan. Seseorang harus menanggung
penderitaan demi keselamatan sesamanya dan bukan demi diri sendiri.

  

  

Lagi kata Yesus, "Sanggupkah kamu dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima ?" Kita
juga mengetahui bahwa baptisan yang akan diterima Yesus dipahami sebagai kematian-Nya di
kayu salib. Orang harus berani mengorbankan nyawanya bagi sesamanya.
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Saudara, kerap kita tak sanggup memenuhi perkataan Yesus itu secara sempurna, tetapi kita
bisa mengambil bagian dalam sengsara dan wafatnya Yesus lewat pengorbanan diri kita bagi
Tuhan dan sesama.

  

Dikutip dari buku Percikan Hati
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