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Tuhan Mengadakan Pembedaan
Ayat Hafalan Minggu Lalu: 1 Yohanes 5:11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal
kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya.
ILUSTRASI

Pada tahun yang baru ini banyak hamba
Tuhan yang mengatakan, bahwa tahun
2021 adalah tahun yang penuh dengan
tantangan. Jadi kita harus mempersiapkan
diri untuk menghadapi tantangan itu.
Keberhasilan anak-anak Tuhan pada tahun
2021 tergantung pada seberapa besar
mereka bergantung pada Tuhan. Sebab Tuhan akan mengadakan pembedaan
antara orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan orangorang yang tidak mengandalkan Tuhan. Pada waktu pembebasan bangsa Israel
dari penindasan bangsa Mesir, Allah mengadakan pembedaan antara wilayah
Mesir dengan Wilayah Gosyen (tempat orang-orang Israel tinggal), 10 tulah
terjadi pada wilayah Mesir sedangkan di wilayah Gosyen tidak ada satupun
tulah terjadi. Tuhan mengadakan pembedaan antara bangsa Mesir dengan
bangsa Israel, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa bangsa Israel.
Biarlah di tahun baru ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang
dibedakan oleh Tuhan, sehingga kita dilindungi dari segala malapetaka serta
diberkati untuk menjadi saluran berkat. Di bawah ini kita akan membicarakan
beberapa hal yang membuat kita dibedakan oleh Tuhan dari orang-orang
dunia:

1. Mau hidup benar.
Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku,
sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata-Nya. (Mazmur 18:25)
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar,
dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. (Mazmur 34:18)
 Setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan
mendapat perlakuan khusus dari Tuhan yaitu bila mereka berseru
kepada Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan dan mereka pasti
dilepaskan dari setiap kesesakan. Tuhan tidak pernah menjanjikan
bahwa orang benar terluput dari masalah, tetapi Ia berjanji membuat
kita orang-orang benar hidup berkemenangan dari setiap masalah yang
ada. Kadang masalah Tuhan ijinkan terjadi untuk mendidik agar kita
selalu bergantung pada Tuhan.
 Untuk bisa hidup benar, kita harus menyediakan waktu untuk baca
Alkitab supaya cara berpikir kita disesuaikan dengan pikiran Kristus.
Memang untuk orang-orang yang baru, seringkali kesulitan untuk bisa
mengerti akan kebenaran Alkitab, karena itu disarankan untuk
membaca dulu kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes.
Dan juga bisa minta bimbingan dari gembala FA. Kalau kita punya
kerinduan yang dalam untuk mengenal pribadi Tuhan, kita akan
bergairah untuk membaca Alkitab. Tetapi kalau kita membaca Alkitab
hanya sekedar rutinitas, kita akan merasa bosan dan tidak dapat
menyingkapkan hal-hal yang baru dari pembacaan Alkitab.
 Kalau kita sudah mengerti akan kebenaran Kristus hendaklah kita
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui kehidupan
kita, Kristus dimuliakan. Jadi untuk hidup benar, tidak cukup hanya
membaca Alkitab, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam
kehidupan sehari-hari.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk hidup benar, supaya kita
mendapat perlakuan khusus dari Tuhan yaitu doa-doa kita didengar oleh
Tuhan serta kita diluputkan dari setiap masalah yang ada.
2. Mau beribadah kepada Tuhan.
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan
orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang
tidak beribadah kepada-Nya. (Maleakhi 3:18)
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
mendekat. (Ibrani 10:25)

 Pada masa pandemi Covid-19, tidak banyak gereja yang mengadakan
kebaktian, tetapi kita bisa ikut dalam ibadah online. Dalam ibadah kita
bisa memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan pemberitaan
firman Tuhan. Tetapi arti ibadah tidak hanya sekedar ikut dalam
pertemuan ibadah, tetapi lebih daripada itu kita harus
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup artinya
kehidupan kita sehari-hari harus menyenangkan hati Tuhan. Dalam
kitab Roma 12:1 dikatakan:
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati.
 Bahkan dalam kitab Yakobus dikatakan, bahwa kalau kita tidak
mengekang lidah kita maka sia-sialah ibadah kita. Biarlah di tahun baru
ini kita belajar untuk mengekang lidah kita, supaya apa yang keluar dari
mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang menjadi
berkat bagi orang lain.
 Marilah kita terus giat beribadah supaya kita mengenal Tuhan Yesus
dengan benar.
3. Mau mengandalkan Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh
harapannya pada TUHAN! (Yeremia 17:7)
Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai
kita! (Mazmur 33:20)
 Seringkali pada awalnya orang mengandalkan Tuhan, tetapi setelah
beberapa waktu tidak kunjung datang pertolongan, mereka tidak lagi
mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah
terlambat untuk menolong, meskipun kita merasa sepertinya terlambat.
Kita harus punya hati untuk menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan
bertindak untuk menolong kita. Sebab Tuhan tahu yang terbaik.
 Marilah pada tahun baru ini, kita mengambil keputusan untuk
mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Hal-hal yang membuat Tuhan membedakan kita dari orang dunia: karena
kita mau hidup benar, beribadah kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan.
Ayat Hafalan: Maleakhi 3:18
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan
orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang
tidak beribadah kepada-Nya.

