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                    Karakter Kristus merupakan suatu 

karakter yang sangat penting untuk 

diteladani oleh setiap orang percaya. Di 

dalam Alkitab Yesus Kristus telah 

menunjukan berbagai macam karakter-Nya 

yang dapat kita teladani sebagai patokan 

karakter orang percaya. Di STTIA selama 

bulan Maret mengangkat tema Character Of 

Christ. Di dalam setiap ibadahnya dan 

beberapa kegiatan-kegiatan lain, STTIA 

fokus membahas tema tersebut. Terdapat 

berbagai macam karakter Kristus yang telah 

dijelaskan oleh setiap pembicara-pembicara 

kita dalam ibadah-ibadah. Tentunya karakter 

Kristus yang telah ditunjukan Yesus 

bukanlah hal yang semata untuk kebaikan 

dan kepentingan-Nya, melainkan ditunjukan 

agar orang-orang dapat merasakan manfaat 

dari karakter Kristus tersebut dan orang-

orang juga dapat merasakan dampaknya. 

Untuk lebih dapat mengenal karakter Kristus 

maka sangat penting bagi kita untuk 

mengetahui bagaimana latar belakang 

kehidupan Yesus Kristus selama hidup di 

dunia, seperti salah satu contohnya 

bagaimana kepeduliaan Yesus kepada kaum 

marginal. Karakter inilah yang kali ini akan 

kita bahas lebih dalam lagi. 
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Oleh: Samuel Sirait M.Th.  

1#Fidelitas Edisi Maret 21 

KEPEDULIAN YESUS TERHADAP  
KAUM MARGINAL 

alah satu dari beberapa    

karakter yang Kristus miliki 

ialah pibadi yang peduli.      

Kehadiran Yesus di dalam bumi       

mengubah banyak sejarah manusia. 

Sebut saja bahwa antara orang Yahudi 

dan Samaria yang sudah jelas-jelas   

bermusuhan. Namun, Alkitab telah 

mencatat bahwa untuk pertama        

kalinya ada sosok seorang Rabi yang 

memulai komunikasi interpersonal 

(pribadi) dengan seorang perempuan. 

 Selain menjadi tokoh kontroversial bagi 

orang Yahudi di zamanNya, Ia juga 

menunjukkan bahwa kehadiranNya 

memberikan angin segar pada   

masyarakat orang Yahudi, terutama 

bagi kaum marginal.    

 Memang orang Yahudi tidak 

seperti Negara India yang memiliki  

tingkatan atau derajat (kasta). Namun 

jelas bahwa tokoh-tokoh penting orang 

Yahudi yaitu Orang Farisi, orang Saduki 

dan Ahli Taurat adalah tokoh sentral di 

dalam masyarakat. Mereka adalah tokoh

-tokoh yang seringkali bersinggungan 

dengan   tindakan maupun ajaran Yesus.      

Namun di sisi lain, penting untuk 

dilihat bahwa Yesus justru memberikan 

perhatian khusus kepada kaum yang 

kurang dianggap dan   tidak mendapat-

kan perhatian atau bahkan sampah 

masyarakat.     Kata marginal sendiri di 

dalam kamus memiliki dua arti yaitu: 

pertama berhubungan dengan batas (tepi); 

tidak  terlalu  menguntungkan; kedua,  

berada di pinggir. Sedangkan, Webster 

memberikan satu dari       beberapa arti 

yaitu dikecualikan dari atau berada di luar 

arus utama masyarakat, kelompok, atau 

aliran pemikiran.  

 

Yesus Peduli Terhadap Orang Miskin 

                    Tidak bisa disangkal lagi, seolah 

kehadiran Yesus ini adalah untuk orang 

miskin, yaitu orang-orang yang tidak 

punya kekuatan sosial dan yang lemah 

di dalam ekonomi. Meskipun miskin 

memiliki makna metafora,   namun jelas 

bahwa orang miskin tertarik kepada 

Yesus. 

                    Yesus pernah mengadakan      

mukjizat dari lima roti dan dua ikan, 

dan memberi makan 5000 orang, dan 

sisa 12 bakul. Namun tahukah anda     

bahwa roti yang dilipatgandakan oleh 

Yesus adalah roti jelai. Roti jelai adalah 

roti yang biasa dimakan oleh orang 

miskin, yaitu roti yang umum di 

masyarakat pada waktu itu.  

          Yesus tidak perlu mengubah 

warna roti dan ukuran roti atau rasa roti 

bagi mereka yang rela mengikuti Dia di 

sepanjang jalan dan pengajaran yang Ia 

berikan. Namun orang-orang tertarik 

dengan keunikan pribadi dan ajaran 

Yesus sendiri. Yesus tidak membagi 

selebaran bahwa orang-orang kayalah 

s 

....Bersambung ke hal.2 



 4 # Fidelitas Edisi September 2019  

Sambungan dari  hal.2... 
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yang harus mendekatiNya dan orang 

miskin harus mengantre hanya untuk        

bertemu dengan Yesus. 

                    Yesus bukanlah salah seorang  

pemimpin agama (Sanhendrin) di  ten-

gah masyarakat orang Yahudi. Namun 

bukan berarti bahwa tamu yang  

berkunjung padaNya adalah dari 

masyarakat umum saja. Alkitab men-

catat bahwa seorang Farisi yang cukup 

terkenal, datang kepada Yesus dan ingin 

mendengar pengajaranNya yang tidak 

biasa bagi orang-orang Yahudi (baca 

Yohanes 3). 

                        Yesus tampak tidak terganggu 

dengan latarbelakang sosial seseorang. 

Ia mengizinkan ribuan orang    

mengerumuniNya tanpa merasa sesak 

dan merasa privasiNya terenggut oleh 

hawa kebutuhan yang mendesak dari 

orang banyak. Yesus tahu bahwa orang 

miskin pun harus menerima sentuhan 

kasihNya dan layak mendapatkan    

perhatian dan Injil    Kerajaan Surga. 

                    Yesus tidak perlu memberikan 

uang yang cukup kepada setiap        

pendengarNya, namun apa yang paling 

esensial bagi mereka yaitu Injil               

Kerajaan Surga, sudah benar-benar 

dinyatakan kepada banyak orang.                                      

         Mungkin orang Yahudi tidak 

melihat nabi besar seperti Musa dan Elia 

yang penuh dengan tanda-tanda hebat 

dan luar biasa seperti di Perjanjian    

Lama. Namun faktanya seiring dengan   

waktu masyarakat umum pun punya 

kesimpulan lain. Mereka melihat sosok 

yang hampir sama dengan kualitas nabi 

tersebut dan mengidentifikasikan Yesus 

sebagai Elia dan    Yeremia (Matius 16:13-

14). 

                   Yesus tidak menunjukkan aura   

permusuhan dan kedengkian ketika Dia 

berada di tengah-tengan orang miskin.  

Ia justru mengimpartasikan dan              

mengalirakan kasih Allah yang sejati. 

 

Yesus Peduli Terhadap Orang Berdosa. 

                      Di beberapa kisah dalam Injil     

tercatat bahwa Yesus menerima          

undangan makan di rumah orang      

berdosa. Penulis Injil dengan secara   

cermat mencatat identatas yang 

dilekatkan kepada orang tersebut       

karena memang demikianlah menurut 

tradisi. Orang  berdosa adalah, orang 

yang tidak mau tunduk kepada syariat-

syariat orang Farisi dan orang yang tidak 

hidup sesuai ketentuan hukum Lisan 

mereka (oral law).  

                     Yesus sengaja membiarkan diriNya 

di tengah-tengah orang  berdosa, bukan 

karena Ia tidak tahu siapa mereka,     

namun karena Yesus melihat bahwa, 

merekalah yang tertarik dengan kepada 

Yesus (Lukas 15:1-3). 

                      Sekalipun orang Farisi dan Ahli-

ahli Taurat yang paling berperan dan 

bertanggungjawab untuk menunjukkan 

jalan Allah kepada orang-orang berdosa, 

namun kenyataannya tidaklah demikian. 

Justru golongan mereka sibuk dengan 

mempersoalkan kualitas kerohanian 

orang yang Yesus  kunjungi.  

....Bersambung ke hal.3 
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                    Mereka justru lebih curiga   kepada 

Yesus, yang seolah tidak  sadar akan 

siapa yang Ia lihat di sekelilingNya.  

Yesus bukannya tidak menghiraukan 

pandangan negatif orang-orang yang 

dengan tulus untuk mendengarkanNya. 

Justru Ia menjelaskan kepada mereka 

bahwa Allah mencari orang berdosa. 

Allah bagaikan seorang tabib yang men-

gobati orang yang sakit dan bukan    

sebaliknya.  

                   Setiap orang tentu punya kesan 

terhadap orang berdosa. Orang Farisi 

dan Ahli Taurat memandang bahwa 

orang berdosa adalah sasaran murka 

Allah. Mereka percaya bahwa hanya 

merekalah yang dikenan oleh Allah, 

karena mereka yang lebih memahami isi 

hukum Taurat. Namun, ada   kalanya 

Yesus menekankan poin penting yaitu 

‘belas kasihan’.  

                     Yesus setuju bahwa orang  berdosa 

adalah orang yang gagal di hadapan 

Allah dan hidup jauh daru standar 

kebenaran. Namun mata Yesus tidak 

berhenti pada pemahaman tersebut. Ia 

sadar bahwa Ia memang mencari orang 

berdosa dan ingin merestorasi mereka. 

                      Yesuslah yang paling tahu cara 

menghadirkan rahmat dan kasih karunia 

atas orang-orang lemah dan tidak 

berdaya karena dosa. Kepedulian Yesus 

terhadap orang berdosa Ia tunjukkan 

dengan mau mendekati mereka dan  

tidak merasa jijik dan menganggap 

mereka najis. Yesus melihat orang     

berdosa dengan mata kasih, dan bukan 

dengan mata yang mengedepankan 

penghukuman dan pedang. 

Sambungan dari  hal.2 

                      Yesus ingin orang berdosa berbalik 

dari jalan mereka, dan kembali kepada 

Allah. Ia tidak menghukum perempuan 

yang kedapatan berbuat zina karena Ia 

tidak harus melakukan sama seperti 

yang orang lain lakukan dan pikirkan 

(Yohanes 8:3:11).  

                      Yesus tahu bahwa menghukum 

perempuan berzinah, bukanlah solusi 

yang pa;ing tepat, namun begaimana 

menyadarkannya dengan kasih sehingga 

ia bisa berbalik dan tidak kembali ke 

jalan sesat. 

                     Cara Yesus dalam menangani 

orang berdosa bukanlah dengan mem-

bentangkan jarak yang sangat jauh 

mereka, sehingga Ia merasa tidak      

terkontaminasi dengan keburukan dan 

kejahatan mereka. 

                Yesus berusaha mencari orang    

berdosa, karena memang itulah opsi 

terbaik. Ia bahkan melihat di masa    

depan, bahwa Ia akan naik ke salib un-

tuk orang-orang berdosa yang sudah 

gagal dan rusak untuk bisa dipulihkan 

dan diselamatkan oleh Allah. 

                     Kepedulian Yesus terhadap orang 

berdosa, bukan saja hanya untuk 

masyarakat Yahudi, namun juga kepada 

perempuan yang berlatarbelakang   

bangsa lain seperti perempuan Samaria 

dan Siro Fenisia (Yohanes 4:1-42; Matius 

7:24-30). 

Yesus tidak saja peduli orang 

berdosa dari bangsaNya, namun Ia pun 

menunjukkan perhatianNya kepada 

bangsa non Yahudi.  

....Bersambung ke hal.4 
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Yesus Peduli Terhadap Orang Sakit 

Dari sekian banyak pengalaman 

Yesus dengan murid-muridNya, Ia 

menunjukkan kepada mereka bahwa 

Yesus punya kepribadian yang unik, di 

mana Ia bertindak sebagai Dokter jenius. 

Yesus bukan saja tabib yang bisa       

mengidentifikasi sebuah penyakit yang 

diderita oleh orang lain, namun Ia pun 

bisa mengadakan tindakan          

penyembuhan. Di satu sisi Ia ingin    

melatih murid-muridNya belajar 

percaya terhadap sosok Guru yang 

mereka ikuti dan menarik sebuah      

kesimpulan, bahwa Ia adalah utusan 

Allah. Yesus pastilah bukan satu-satunya 

tabib pada zaman itu, namun Yesus   

adalah figur yang sangat fenomenal, di 

mana Ia bisa menyembuhkan penyakit-

penyakit yang sangat sulit untuk       

ditangani dan disembuhkan.  Terkadang 

orang sakit yang datang kepadaNya 

(Matius 8:1-3), namun di sisi lain, Ia pun 

menghampiri mereka (Matius 4:23-25), 

dan di saat yang bersamaan mendemon-

strasikan otoritasNya atas berbagai   

penyakit.  

Praktik menyembuhkan penya-

kit adalah sebagai salah satu tanda-tanda 

kerajaan Surga sudah datang. Yesus 

ingin menampilkan bahwa pemerinta-

han Allah atas dunia akan segera tiba 

dan akan terus dinyatakan melalui ke-

hadiranNya. Keunikan pelayanan Yesus 

adalah bahwa Ia tetap peduli terhadap 

penyakit-penyakit tertentu seperti     

penyakit kusta dan pendarahan. 

 

Menurut Imamat pasal 13-15, 

bahwa jenis penyakit semacam ini harus 

benar-benar dijauhkan dari tengah-

tengah masyarakat karena dianggap 

najis. Namun Injil mencatat ini sebagai 

fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar 

menyembuhkan penyakit kusta (Matius 

8:1-4; Lukas 512-16).  

Tidak semua penyakit itu     

mudah untuk disembuhkan oleh para 

ahli pada zamannya. namun penyakit 

kusta adalah salah satu penyakit yang 

paling sulit dan mustahil untuk          

disembuhkan.  

Imam-imam pada zaman Yesus 

tetap mengawasi penerapan hukum   

tersebut supaya tidak menulari masyara-

kat. Yesus menyembuhkan orang kusta 

jelas membuktikan bahwa Ia berkuasa 

atas segala macam penyakit yang       

diderita. Namun lebih dari itu, bahwa Ia 

tidak mengedepankan sistem atau aturan 

Taurat terhadap si penderita, melainkan 

Ia pertama-tama peduli, bukan kepada 

penyakitnya, tetapi kepada orangnya.  

Yesus tidak sekadar tahu dan 

paham jenis penyakit seseorang, ibarat 

seorang dokter yang bisa memberikan 

hasil analisis penyakit pasien. Namun 

apa yang Yesus lakukan adalah, bahwa 

Ia terlebih dulu menunjukkan keinginan 

untuk menyembuhkan orang lain. Yesus 

bukan saja bisa mendiagnosis penyakit 

orang lain, namun Ia menunjukkan    

sebuah harapan yang akan mengubah 

hidup orang yang ia sembuhkan.  

 

Sambungan dari  hal.3 
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Yesus tidak membatasi orang 

yang datang kepada Dia, sekalipun 

seseorang harus menghadapi        

konsekuensi sosial seperti yang dialami 

oleh perempuan yang mengalami      

pendarahan selama 12 tahun (Lukas 8:40

-56). 

Namun tatkala Yesus menge-

tahui identitas perempuan yang men-

jamah ujung jubahnya, ia tidak 

menghukumnya dengan peraturan 

hukum Taurat, namun Ia melihat iman 

dari seorang yang sedang di ambang 

keputusasaan.  

Seandainya imam hadir pada 

saat itu dan melihat perempuan tersebut 

adalah seorang yang sudah menderita 

pendarahan, maka ia akan langsung 

menghakimi berdasarkan hukum      

Taurat. 

Yesus berbeda dengan orang-

orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang 

sama sekali tidak memiliki perspektif 

Allah. Yesus benar-benar memanifestasi-

kan sebuah perubahan yang sangat   

signifikan. Sekalipun perempuan ini 

tidak mendapatkan pengakuan sosial di 

mata masyarakat, namun Yesus tetap 

menerimanya, bukan sebelum ia sembuh 

namun jauh sebelum itu.  

Penutup 

Yesus memiliki karakter ilahi, 

di mana ia memiliki kualitas lebih tinggi 

dari karakter manusia saleh pada 

umumnya. Jika seandainya ada seorang 

Guru Yahudi pada masaNya yang  

memili karakter yang baik dan peduli, 

Yesus pastilah melebihinya. 

Kelebihan karakter yang Yesus 

miliki ialah, bahwa Ia tidak mendasarkan 

pemahaman dan penilaian menurut    

ukuran manusia maupun standar-standar 

kesalehan pada waktu itu. Namun Yesus 

sama sekali benar-benar menunjukkan 

Bapa di dalam diriNya, bahwa betapa 

Allah sangat mengasihi dunia (Yohanes 

3:16). 

Apa yang diabaikan dan       

terpinggirkan oleh manusia, Allah akan 

secara sukarela menerima dan             

merangkulnya. Ia adalah sosok pribadi  

yang memiliki kepedulian yang luar  

biasa dan menakjubkan 

Sumber  

https://kbbi.web.id/marginal 

https://www.merriam-webster.com/

dictionary/marginal 

 

Sambungan dari  hal.4 
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 Rahel Lumban Batu : 11 Maret 1999  
 
 Priska Sinaga : 30 Maret 1999  
 
 Jernih Hartati Waruwu : 30 Maret 2000 
  
 Kisah Hartati Halawa : 23 Maret 2000 
  
 Daud Minggu : 06 Maret 2000  
 
 Markus Kristian Hura: 12 Maret 2001 
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Selama bulan Maret, SEMA STTIA 

bidang keilmuan melaksanakan kegiatan talk 

show yang ditampilkan secara siaran 

langsung di Instagram @infoseputarsttia. 

Pada Minggu pertama yang menjadi 

pembahasan ialah Self Love. Topik ini 

dibahas bersama dengan narasumber Sion 

Saputra. Self Love sendiri bukanlah suatu 

kesalahan, namun termasuk suatu hal yang 

juga harus kita lakukan. Mengapa? Karena 

Allah sendiri sangat mengasihi kita dan jika 

Allah sendiri yang mengasihi kita apalagi 

kita, pastinya kita harus melakukan hal 

demikian. Lalu bagaimana kita mengasihi 

diri kita? Ada beberapa hal yang dapat kita 

lakukan, yaitu: Dari segi jasmani kita harus 

mengasihani diri kita dengan menjaga pola 

hidup sehat. Dari segi Rohani kita harus 

menjaga kekudusan, mengupgrade diri, serta 

menjaga diri jangan sampai mengarah 

kepada keegoisan, karena mengasihi diri 

sendiri bukan berarti kita harus egois 

terhadap segala kepentingan diri sendiri, 

melainkan harus dibarengi dengan Tuhan dan 

sesama. Dengan demikian, tujuan dari Self 

Love ini ialah, untuk Tuhan, untuk diri 

sendiri, dan untuk sesama. Intinya dengan 

semuanya itu kita harus menjadi berkat. 

 

 

Selanjutnya pada Minggu ketiga yang 

menjadi topik pembahasan ialah Self 

Control, dengan narasumber ialah Bapak 

Saut Sihombing. Berbicara tentang Self 

Control, ada 6 manfaat, yaitu: Pertama, 

melakukan kehendak Allah; Kedua, 

mencegah kita dari dosa: Ketiga, 

menghindarkan kita dari kerugian; Keempat, 

berpotensi menjadi seorang pemimpin; 

Kelima, mendisiplinkan diri sebagai seorang 

murid; Dan keenam, yaitu meningkatkan 

nilai hidup. 

Lalu kapan kita belajar menguasai diri? 

Ya sekarang. Sampai kapan kita belajar 

menguasai diri sendiri? Sampai akhir hidup 

kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri 

sendiri? Jawabannya adalah hanya dengan 

memiliki sikap SADAR. (GJPK) 
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Selama bulan Maret, bidang 

kerohanian dan Keilmuan mengangkat 

sebuah tema yaitu “Character Of Christ”. 

Selama sebulan, tema ini dikhotbahkan 

disetiap chapel pagi Selasa oleh  

pembicara yang berbeda-beda dan tidak 

lain dari alumni dan pimpinan STTIA. 

Pada Minggu pertama 

dikhotbah oleh Bapak Kasieli Zebua. 

Poin penting yang kita dapatkan 

mengenai Character of Christ ialah 

karakter yang tidak egois (Markus 10:35-

45). 

Selanjutnya, pada minggu 

kedua dibawakan oleh saudara Enasoki 

Lase. Poin yang dapat kita ambil menjadi 

renungan ialah tentang kasih. Kasih yang 

dimaksudkan ialah kasih yang tanpa 

batas dan kasih yang menyelamatkan 

(Yohanes 3:16). 

Kemudian pada Minggu 

ketiganya, renungan disampaikan oleh 

saudara Sion Saputra. Adapun yang 

menjadi penekanan dalam renungan 

yang disampaikan ialah karakter Kristus 

dalam hal pelayanan. Yesus dalam 

pelayanan, Ia melayani tidak memilih-

milih orang dan Ia melayani bukan 

untuk kepentingan sendiri (Lukas 17:11

-19).  

Dan pada Minggu keempatnya, 

renungan disampaikan oleh Bapak Edi 

Sugianto. Yang menjadi poin penting 

dalam renungan yang disampaikan 

mengenai karakter Kristus ialah lemah 

lembut dan rendah hati. Renungan yang 

disampaikan terambil dari kitab Injil 

Matius 11:28-30. 

Itulah kesimpulan dari berkat 

Firman Tuhan yang kita renungkan 

selama sebulan. Kiranya beberapa 

karakter Kristus yang telah kita ketahui 

dapat kita aplikasikan dan jangan 

pernah bosan untuk mencari pengenalan 

dengan Tuhan dan melihat berbagai 

karakter Kristus yang penting untuk kita 

teladani sebagai hamba Tuhan. (Reynaldo 

Pabebang) 

 

“CHARACTER OF CHRIST” 
RINGKASAN IBADAH CHAPEL SELASA PAGI BULAN MARET 2021 
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