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Bukti Kasih Kepada Yesus
Matius 25:31-46
Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu
yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah
melakukannya untuk Aku. Matius 25:40
Ruth Pfau adalah seorang biarawati yang juga doktor ahli fisika asal Jerman yang rela hidup
bersama dan melayani orang-orang yang sakit kusta di Pakistan. Pada tahun 1960, ia datang
ke Karachi dan karena ada wabah kusta melanda kota itu, ia memutuskan menetap untuk
merawat orang-orang miskin dan sakit kusta di sana.
Ruth mendirikan Marie Adelaide Leprosy Center di Karachi, rumah sakit khusus penderita kusta
pertama di Pakistan. Berkat ketulusan dan pengabdiannya, ia dijuluki sebagai Bunda Teresa
dari Pakistan. Di tahun 2016, tercatat penderita kusta di Paskitan berjumlah 531 orang, jauh
menurun dibandingkan tahun 1980-an, yaitu sekitar 19.398 orang. Ketika Ruth dipanggil oleh
Tuhan pada Agustus 2017, seluruh bangsa Pakistan berduka, kehilangan seorang yang
memiliki hati yang tulus dan tangan yang penuh belas kasihan.
Dikisahkan dalam perikop kita hari ini, penggambaran tentang akhir zaman. Seorang Raja akan
datang menghakimi perbuatan manusia. Mereka yang melakukan perbuatan baik karena kasih
kepada Sang Raja, akan dipisahkan, diberkati dan memperoleh Kerajaan Sorga (ay. 34).
Sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita wajib membagikan kasih itu kepada mereka
yang membutuhkan. Disebutkan bahwa jika kita tidak mengasihi dan memperhatikan orangorang yang Tuhan tunjukkan untuk kita tolong (bdk. ay. 38-40), sebetulnya kita nanti juga akan
merasakan siksaaan kekal di neraka (ay. 46). Mereka yang miskin, papa, dan lemah,
membutuhkan kasih Kristus yang tersalur melalui kita. Mereka adalah manusia yang Tuhan
ciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Mereka begitu mulia dan berharga di mata Allah.
Ketika kita mengasihi mereka, hal ini merupakan bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan yang
lebih dulu mengasihi kita.
Marilah kita maksimalkan hidup kita dengan segala berkat dan karunia yang Tuhan Yesus
berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ambillah komitmen di hadapan Tuhan untuk
peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbicaralah kepada mereka dan katakan,
apakah yang bisa kita bantu bagi mereka? Memedulikan dan menyatakan kasih kepada mereka
tidak akan merugikan kita, justru kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan kita.
KASIH NYATA MELALUI PERBUATAN BAIK. PERBUATAN ITU ADALAH BUKTI KASIH ANDA
KEPADA YESUS.
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