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“ MUSUH PERLU DIKASIHI “

  

Sudah menjadi kebiasaan umum, bahwa musuh itu harus dijauhi, disingkirkan atau dibuat
menderita, bahkan mati. Saat kita melihat orang melakukan perbuatan jahat atau tindak
kriminal, emosi kita bangkit. Ingin rasanya pelaku itu dihukum dan menerima siksaan bahkan
kematian. Apalagi jika pelaku melakukan terhadap diri dan keluarga kita. Masalahnya lebih
parah, kemarahan bisa muncul, balas dendam bisa saja tersulut.

      

Penegasan perjanjian lama “ Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh mu “ (Im 9: 18
) tentu dirasa wajar dan bisa diterima. Tetapi amatlah sulit menerima perkataan Yesus “
Kasihilah musuh – musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ( Mat. 5 : 44
) mengapa demikian ? karena perkataan itu amat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat
yang membenarkan orang menjauhi musuh bahkan memusuhi musuh, kalau boleh menyerang
musuh dan membuat mereka mati. Karena itu ajaran Yesus memang terasa melawan arus
kebiasan masyarakat di mana saja.

  

Tapi bukankah kita ingat bahwa Yesus datang hanya untuk orang benar tetap juga untuk orang
berdosa supaya mereka bertobat ( Mrk. 2 : 17 ) mungkinkah hal itu terjadi ? tidaklah kita juga
tahu bahwa Lewi si pemungut cukai, yang di pandang orang berdosa, dan dimusuhi, akhirnya
bertobat ( Luk. 5 :27 – 28 ) Bukankah Maria Magdalena yang dibenci karena berzinah, akhirnya
bertobat dihadapan kebaikan hati dan pengampunan Yesus ( Yoh. 8 : 11 ) ! Bukankah Paulus
yang dikenal penganiaya orang Kristen dan amat ditakuti lalu bertobat menjadi rasul untuk
segala bangsa ( Kis.9 : 4 )

  

Sahabat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah menghendaki orang berdosa termasuk
musuh – musuh kita diperlakukan dengan kasih bahkan di doakan, itu dimaksudkan supaya
terjadi pertobatan bahkan keselamatan untuk semakin banyak orang, dan tidak semata – mata
eksklusif untuk segelintir orang. Dengan demikian, Allah lewat diri kita mengerjakan karya
keselamatan, karena pertobatan itu selalu mungkin terjadi.
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