
 

 

WASIAT YESUS 

 

Empat tahanan LP Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, mati 

ditembak sekelompok orang bersenjata, Sabtu, 23/3. Orang 

dibantai, seakan pelaku adalah Tuhan yang berhak merenggut 

nyawa seseorang!  

 

Akhir-akhir ini, media massa menyuguhkan berita kekerasan yang merenggut nyawa dan perbuatan 

asusila. Seorang ibu menganiaya anak tirinya hingga tewas (Kompas, 15/3), seorang ayah 

memperlakukan anak kandung layaknya istrinya, dan mengandung (Kompas, 15/3). Laporan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terjadi 3.871 kekerasan terhadap anak pada 2012 

(tahun 2011, ada 2.275 kasus). Anak yang seharusnya dilindungi, justru dijadikan alat pemuas nafsu dan 

pelampiasan kemarahan atau kekecewaan! 

 

Keluarga sebagai tempat perlindungan, seakan berubah menjadi neraka bagi anak. Inilah kenyataan 

„aneh‟ yang sulit diterima akal sehat dan iman. Kala pencapaian kebutuhan duniawi meningkat, nilai-nilai 
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yang berdasarkan keyakinan akan peran Tuhan dalam hidup makin ditinggalkan. Orang lebih takut tak 

punya harta, jabatan, dan kenikmatan sesaat; daripada takut akan Tuhan. 

 

 

Kiranya bukanlah taNpa tujuan Yesus 

meninggalkan wasiat pada para murid-Nya saat 

perjamuan terakhir, berupa nasihat untuk saling 

mencintai. “Aku memberikan perintah baru 

kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; 

sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian 

pula kamu harus saling mengasihi. Dengan 

demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu 

adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling 

mengasihi” (Yoh 13:34-35). Kata-kata ini 

diucapkan Yesus sebagai amanat perpisahan 

dengan para murid-Nya.  

 

Wasiat yang ditinggalkan Yesus bukanlah harta 

benda duniawi, deposito di bank, emas-berlian, 

tanah, bangunan, dsb. Wasiat-Nya justru sesuatu 

yang tak uzur seiring berjalannya waktu, tak habis 

dimakan ngengat atau hancur dimakan karat. 

Yesus tahu harta benda di dunia dicari dan dikejar 

oleh anak-anak Adam dan Hawa. Semua harta 

dunia akan berakhir, tetapi “kasih tidak 

berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh 

akan berhenti; pengetahuan akan lenyap” (1Kor 

13:8).  

 

Dewasa ini, banyak orang meninggalkan sikap 

saling mengasihi. Sebagai orang beriman, 

melaksanakan hukum kasih adalah prasyarat 

utama menjadi murid Yesus dan memperoleh 

hidup kekal. Mencintai sesama, sama dengan 

mencintai Allah! “Kasihilah Tuhan Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 

dengan segenap akal budimu, dan kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Luk 

10:27). Hukum kasih harus dilaksanakan dalam 

hidup sehari-hari.  

 

Dalam sejarah Indonesia, beberapa tokoh Katolik 

dikenal dan mengharumkan nama Katolik karena 

peran dan pengabdian yang jauh dari perbuatan 

tercela, demi bangsa dan negara. Keteladanan 

hidup iman Katolik yang berlandaskan kasih, 

membuat mereka dikagumi dan dihormati. 

 

Pesan Yesus, wasiat agung agar „saling 

mengasihi‟, hendaknya menjadi mutiara yang 

dicari tanpa lelah dan dilaksanakan dalam hidup di 

tengah dunia yang mengedepankan „hidup tanpa 

kasih‟. “Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia 

tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak 

sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan 

dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 

pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang 

lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, 

tetapi karena kebenaran” (1Kor 13:4-7). 

 

Hanya kasih yang bisa menjauhkan kita dari 

kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hanya 

kasih yang mengubah kebencian menjadi rasa 

hormat; iri hati dan dengki menjadi pujian; 

penderitaan menjadi kebahagiaan; kemarahan 

menjadi keramahan; kekerasan menjadi 

kelembutan; kepentingan diri menjadi pemberian 



diri; balas dendam menjadi pengampunan! Di 

mana ada kasih, tak ada lagi sikap main hakim 

sendiri; dan semua akan terhindar dari 

keputusasaan dan jalan buntu berkepanjangan! 

 

Karena “Allah adalah kasih, dan barangsiapa 

tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di 

dalam Allah dan Allah di dalam dia” (1Yoh 4:16). 

Maka di mana ada kasih, disitu Allah hadir; dan di 

mana Allah hadir, ada keselamatan dan 

kedamaian!  

 

Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati 

meninggalkan gading. Namun Yesus wafat 

meninggalkan wasiat „agar kita saling mengasihi!‟ 

Mari wasiat „kasih‟ ini kita wujudkan dalam aksi 

nyata, kapanpun dan di manapun, karena Allah 

telah lebih dahulu mengasihi 

kita. “Inilah perintah-Ku, yaitu 

supaya kamu saling mengasihi, 

seperti Aku telah mengasihi 

kamu” (Yoh 15:12).  

 

Mgr Agustinus Agus 

Uskup Sintang 

 

 

Katekese Tahun Iman :  

Perkenalan 

  

“Melalui wahyunya, Allah 

sesungguhnya mengkomuni-

kasikan dirinya kepada kita, 

menceritakan dirinya dan 

membuat diri-Nya terjangkau. Dan kita 

dimampukan untuk mendengar Sabda-Nya dan 

menerima kebenaran-Nya. Ini adalah keajaiban 

iman : Allah, dalam kasih-Nya, menciptakan 

didalam kita – melalui tindakan Roh Kudus – 

kondisi yang pantas bagi kita untuk mengenali 

Sabda-Nya. Allah sendiri, dalam hasrat-Nya untuk 

menunjukkan diri-Nya, datang berhubungan 

dengan kita, menghadirkan diri-Nya didalam 

sejarah kita, memampukan kita untuk mendengar 

dan menerimaDia. St. Paulus mengungkapkan hal 

ini dengan sukacita dan syukur dalam kata-kata 

berikut :”Dan kami juga berterima kasih secara 

terus menerus kepada Allah karena hal ini, yaitu 

ketika kamu menerima Sabda Allah yang kamu 

dengar dari kami, kamu menerimanya bukan 

sebagai perkataan manusia tapi sebagai apa 

adanya, yaitu sabda Allah, yang bekerja di dalam 

engkau orang beriman” (1 Thes 2 : 13)” 

  

“Tapi dimana kami bisa menemukan rumusan 

iman yang esensial? Dimana kami bisa 

menemukan kebenaran-kebenaran yang dengan 

setia telah diteruskan kepada kami dan yang 

menjadi terang bagi kehidupan kami sehari-hari? 

Jawabannya sederhana. Dalam syahadat, dalam 

Pengakuan Iman, kita dihubungkan kembali 

dengan peristiwa asali Pribadi dan Sejarah Yesus 

dari Nazareth; apa yang dikatakan rasul non 

yahudi kepada umat Kristen di Korintus terjadi 

:”Pada tempat pertama, aku menyampaikan 

kepadamu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa 

Kristus wafat bagi dosa-dosa kita seperti yang 

dikatakan Kitab Suci, bahwa Ia dikubur, dan Ia 

dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab 

suci” (1 Kor 15 : 3-5)” 



 “Sekarang juga syahadat perlu diketahui dengan 

lebih baik, dipahami dan didoakan. Penting sekali 

bahwa syahadat harus “dikenali”. Memang, 

mengetahui merupakan semata-mata kerja 

intelek, sementara “mengenali” berarti perlunya 

menemukan ikatan yang mendalam diantara 

kebenaran yang kita akui dalam Syahadat dan 

keberadaan sehari-hari, agar kebenaran-

kebenaran ini dapat sungguh dan menjadi … 

terang  bagi langkah-langkah kita melalui 

kehidupan, air yang mengairi kekeringan yang 

membentang di jalan kita, kehidupan yang 

menjadi lebih baik dari area-area kehidupan yang 

kering sekarang ini.” 

  

“Orang Kristen sering tidak mengetahui inti iman 

katolik mereka, Syahadat, karenanya mereka 

memberikan ruang bagi sinkretisme dan 

relativisme religius tertentu, mengaburkan 

kebenaran untuk beriman juga keunikan 

keselamatan Kekristenan. Resiko membuat-buat 

agama “lakukan bagi dirimu sendiri” tidak begitu 

jauh sekarang ini. Kita harus kembali kepada 

Allah, kepada Allah Yesus Kristus, kita harus 

menemukan kembali pesan injil dan 

menjadikannya suara hati dan kehidupan sehari-

hari kita lebih mendalam.” 
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Mohon kehadiran seluruh umat Kring 1 Stasi St 
Philipus Arengka Ujung.   
 
TTd. 
T Samosir – Ketua Kring I 

 

Dear young people, do not bury your 

talents, the gifts that God has given you! 

Do not be afraid to dream of great things! 

-Pope Francis- @Twitter April 27th 2013 
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