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"INGIN MENJADI YANG TERBESAR: Jadilah  Hamba dan Pelayanan"

  

  

Saudara-saudariku terkasih  selamat jumpa lagi di hari minggu biasa yg ke 25! Syalloom dan
apa kabar...pasti semua baik, penuh sukacita dan diberkati Tuhan! Bacaan-bacaan kitab suci
yang kita dengarkan pada minggu ini, khususnya Injil, berbicara tentang  "hal menjadi yang
terbesar dalam kerajaan surga". Satu topik pengajaran Yesus kepada orang banyak dan
murid-muridNya! Yesus mengemukan rahasia ini kepada murid-murid karena rupa-rupanya,
setelah Yesus berbicara tentang nasib hidupNya didepan mereka, bahwa Dia akan diserahkan
pada imam-imam kepala, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, para murid tidak begitu
berpikir tentang apa yang disampaikan Yesus, sebaliknya berpikir tentang siapa diantara
mereka, yg menjadi  terbesar, terkemuka! Para murid rupa terhinggap penyakit jaman
now..."gila jabatan!"

      

Saudara-saudariku terkasih, menjadi orang nomor satu di negeri ini, menjadi terkenal, terbesar
dan terpandang adalah salah satu kerinduan setiap manusia yang hidup! Karena itu tidak
mengherankan kalau murid-murid Yesus bicara soal ini! Mereka mempertengkarkan siapa yang
terbesar diantara mereka! Mengetahui hal ini, Yesus memanggil mereka dan berkata, "jika
seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya
dan menjadi pelayanan bagi semuanya."  Bagi Yesus untuk menjadi yang terbesar dan
terdahulu sangat mudah, jadilah hamba dan pelayanNya! Yesus menambahkan kriteria lain
yaitu berani menerima hal-hal yang kecil, setialah dalam perkara-perkara kecil, bekerja tampa
pamrih! Perumpaan anak kecil dalam injil ini, menegaskan bahwa menerima Yesus berarti
tergantung padaNya, melakukan kehendakNya, tanpa meminta balasan dalam setiap
perbuatan kasih sekecil apapun!

  

  

Saudaraku terkasih, hal ini berbeda dengan situasi kita akhir-akhir ini! Untuk menjadi RI 1 harus
punya duit, punya partai, punya kualisi, punya sejumlah suara, dan tak jarang juga dengan
cara-cara yang tidak beretika: fitnah, hoaks, kebencian, isu sarah, dll! Yesus meruntuhkan
semua kecenderungan ini dengan menegaskan menjadi hamba dan pelayan!
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Mari kita berdoa dalam ekaristi ini semoga kita bisa meninggalkan cara hidup lama, sikap-sikap
lama, yang menghalangi kita menjadi yang terbesar bagi Tuhan dan sesama! Jadilah hamba
dan pelayan Tuhan dan sesama! Itulah jalan kebesaran kita! Amin

  

  

Saudara-saudariku terkasih, beberapa sikap yang membuat kita jauh dari kebesaran dimata
Tuhan adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri, serakah, dan berdoa dengan nafsu! Inilah
pesan-pesan yang disampaikan dalam bacaan pertama dan kedua! Sikap lain yang membuat
kita tdak dapat menjadi yang terbesar karena kita malu bertanya! Ada pepatah tua, "malu
bertanya sesaat dijalan". Para murid dalam injil gagal memahami siapa Yesus, Mesias
sesungguhnya hanya karena mereka malu bertanya! So sebagai murid Yesus jangan malu
bertanya bila kita belum sanggup mengenal dan mengerti siapa Yesus sesungguhnya, yang
adalah jalan, kebenaran dan hidup....!

  

  

Mari kita berdoa dalam ekaristi ini semoga kita bisa meninggalkan cara hidup lama, sikap-sikap
lama, yang menghalangi kita menjadi yang terbesar bagi Tuhan dan sesama! Jadilah hamba
dan pelayan Tuhan dan sesama! Itulah jalan kebesaran kita! Amin

  

Pastor Hironimus Ronny Dahua MSC
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