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Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat
malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.
(Amsal 12:4)
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1. ABRAHAM

2. YUSUF

3. BOAS

4. ADAM

5. ZAKHARIA

6. MUSA

7. ANANIAS

8. YAKUB

9. ISHAK

10. ELKANA

11. SIMSON

12. NABAL

13. URIA

14. ELIMELEKH

15. FELIKS

16. AHASYWEROS

17. AKWILA

18. HIZKIA

19. AHAB

20. HEBER
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A. RIBKA

B. IZEBEL

C. ZIPORA

D. HANA

E. HEFZIBAH

F. LEA & RAHEL

G. SARA

H. BATSYEBA

I. DELILA

J. ABIGAIL

K. DRUSILA

L. HAWA

M. ESTER

N. PRISKILA

O. SAFIRA

P. ELISABET

Q. MARIA

R. RUT

S. YAEL

T. NAOMI



Pdt. Henry Mimbar Hasiholan Sitompul

MENGASIHI, APA ITU?

Menurut orang banyak, 14 Februari adalah hari

kasih sayang, atau yang di kenal dengan Valentine

Day, maka saya menyampaikan bagi kita semua yang

membaca artikel ini: "Selamat mencinta Tuhan

karena Dia terlebih dahulu telah mencinta kita;

dan oleh karena cinta-Nya pula maka kita bisa

mencintai orang di sekeliling kita!"

Dalam Yohanes 13:31-35, Tuhan Yesus memberi

rangkuman mengenai hal yang sangat penting,

bahkan di ayat 31-32 Tuhan Yesus menggunakan 5x

kata mempermuliakan/dipermuliakan (glorified),

kemudian di ayat 34-35 Tuhan Yesus mengatakan

"Aku memberikan perintah baru kepada kamu,

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".

Kata "mengasihi" atau dalam terjemahan KJV:

"LOVE"; Yunani: Agapao, di masa sekarang ini

nampaknya sudah jauh dari pengertian sebenarnya,

dan tidak jarang kita lihat digunakan untuk hal-hal

yg jauh dari pengertian & fungsinya, bahkan

direndahkan seolah love itu bicara mengenai

individual saja. Memangnya apa arti LOVE/KASIH

dalam pengertian yang Alkitabiah? Tentu yang

sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus

kepada kita semua melalui Firman Allah! Apa itu?

1. Mengasihi (love) tidak sama dengan Menyukai!

Kita bisa mencintai/mengasihi sesuatu benda/

orang tetapi pada saat yang sama tidak

menyukainya, dengan kata lain dalam mengasihi,

tidak ada hubungan emosional disana. Tentunya

sangat baik jika kita menyukai yang kita kasihi, jadi

Kasih/Cinta/Mengasihi yang Alkitabiah adalah

KEPUTUSAN, tidak perduli ada hubungan emosional

atau tidak di dalamnya.

"Kasih Alkitabiah adalah keputusan untuk

memikirkan kebaikan bagi orang lain". Itulah

sebabnya Tuhan Yesus tidak memerintahkan untuk

"sukailah musuhmu" melainkan memerintahkan

"kasihilah musuhmu", yaitu memikirkan,

melakukan kebaikan bagi orang lain. Dengan kata

lain, anda dapat mengasihi (melakukan kebaikan)

kepada setiap orang sekalipun orang tersebut tidak

anda sukai, atau bahkan mungkin orang yang kita

benci.

kehidupan kita adalah supaya kita memuliakan

nama-Nya! Tuhan Yesus mengatakan "Dengan

demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu

adalah murid-murid-Ku...". Jangan sampai "orang"

di luar sana melihat kita di dalam gereja sibuk saling

menyakiti dan akhirnya mereka yang di luar sana

tidak tertarik untuk masuk ke dalam gereja bahkan

yang ada di dalam hendak keluar!

Melalui perintah baru ini Tuhan

menghendaki di dalam gereja khu-

susnya di antara sesama orang per-

caya ada kekayaan kasih; realitas kasih

yang sejati yang dapat dirasakan

dan dilihat bahkan oleh orang di luar

sana, bukan hanya karena masing-

masing saling menyukai, atau saling

mengenal tetapi karena masing-masing melakukan

perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi. Janganlah

kita melupakan bahwa "Kasih melampaui emosi".

Kasih Alkitabiah adalah keputusan untuk

memikirkan/melakukan kebaikan bagi orang lain!

3. Mengasihi adalah PERINTAH

Mengasihi adalah perintah dan bukan

permintaan, apalagi himbauan. Tidak! Apapun

pengertian kasih yang kita mengerti, yang pasti

Love/Kasih itu adalah PERINTAH! Sebagaimana yang

kita baca dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus

memerintahkan kita untuk mengasihi/mencintai.

Penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes yang kita

kenal sebagai murid yang dikasihi-Nya, dan ketika

kita membaca surat 1 Yohanes yang juga ditulis oleh

penulis yang sama, yang menuliskan dan

menjelaskan apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus

yang ditulisnya dalam Yohanes 13 yang kita bahas ini.

1 Yohanes 2:9-10 "Barangsiapa berkata, bahwa ia

berada di dalam terang, tetapi ia membenci

saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai

sekarang; Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia

tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia

tidak ada penyesatan".

Mengapa umat Allah tidak dapat mengalami

terang dan selalu merasa dalam kegelapan (baca: tak

tahu apa yg harus di lakukan; terus tersandung)

karena hubungan kita dengan Allah tidak

tervisualisasikan dalam hubungan dengan sesama. 1

Yohanes 3:16 mengatakan "Demikianlah kita

ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah

menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun

wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-

saudara kita". Bukankah nyawa saya hanya satu,

lalu bagaimana saya menyerahkan nyawa saya bagi

orang lain?

1 Yohanes 3:17 "Barangsiapa mempunyai

harta duniawi dan melihat saudaranya menderita

kekurangan tetapi menutup pintu hatinya

terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih

Allah dapat tetap di dalam dirinya?". Artinya kita

tidak harus mati secara fisik setiap hari, melainkan

bagaimana kita memberikan kebaikan bagi semua

saudara dan sesama.

1 Yohanes 4:10-11 "Inilah kasih

itu: Bukan kita yang telah me-

ngasihi Allah, tetapi Allah yang

telah mengasihi kita dan yang

telah mengutus Anak-Nya seba-

gai pendamaian bagi dosa-dosa

kita; Saudara-saudaraku yang

kekasih, jikalau Allah sedemi-

kian mengasihi kita, maka haruslah kita juga

saling mengasihi".

Tuhan mengasihi kita bahkan pada saat kita tidak

mengasihi DIA, dan Yohanes sebutkan alasannya

dalam 1 Yohanes 4:8 "sebab Allah adalah kasih",

kasih adalah atribut Allah, sifat Allah, maka jika anda

mengasihi sebagaimana Allah MENGASIHI, (baca:

mati di kayu salib bagi semua orang berdosa),

ketika anda mengasihi, maka anda menjadi serupa

seperti DIA karena anda melakukan apa yang Allah

lakukan.

1 Yohanes 4:15-16 mengatakan: "Barangsiapa

mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah

tetap berada di dalam dia dan dia di dalamAllah; Kita

telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah

kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa

tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam

Allah dan Allah di dalam dia".

Oleh karena Allah adalah kasih, maka jika kita

mengasihi, berarti kita bukan hanya sedang terhubung

dengan DIA, karena melakukan apa yang DIA lakukan

tetapi kita juga TETAP DI DALAM DIA, dan DIA DI

DALAM kita!

Oleh karena itu selamat mengambil keputusan

untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi,

untuk mencintai karena Allah sudah terlebih dahulu

mengasihi kita sekalipun kita masih berdosa. Francis

Chan dalam bukunya Crazy Love: Overwhelmed by a

Relentless God mengatakan “Do you know that

nothing you do in this life will ever matter, unless it

is about loving God and loving the people He has

made?”.

Akhirnya, selamat berjuang untuk mengasihi

sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita begitu rupa,

sehingga Allah dimuliakan di dalam kita, karena untuk

itulah kita dipanggil-Nya menjadi anak-anakNya!

“Kasih Alkitabiah
adalah keputusan untuk
memikirkan/melakukan
kebaikan bagi orang
lain.”-HMS

Art ike l Utama

2. Mengasihi adalah "TANDA"

Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 35

"Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa

kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu

saling mengasihi".

Tanda bahwa seorang serius mengikut Tuhan

Yesus (baca: murid) terlihat dalam mengasihi. Jadi

keseriusan seseorang dalam mengasihi Tuhan terlihat

dalam keseriusannya secara visual dalam melakukan

perintah Allah yaitu Mengasihi.

Dalam ayat 34, Tuhan Yesus menyebutnya

sebagai perintah baru yang di berikan kepada kita,

sebagaimana kita mengetahui sebelumnya bahwa

mengasihi itu adalah sebuah keputusan,

diperintahkan Allah! Dan sekarang keputusan berada

pada anda apakah mau melaksanakan perintah atau

tidak.

Apa maksudnya perintah baru? Bukankah

perintah mengasihi itu sudah ada dalam PL? Tuhan

Yesus tidak mengatakan mengenai baru dalam

pengertian, "baru dibuat dari ketiadaan", melainkan

baru dalam pengertian "cara melakukannya,

akibatnya dan dasar melakukannya". Hal ini sangat

penting karena akibat dari perintah ini akan

menjadi penyataan Kristus dalam kehidupan kita

sehari-hari (ayat 35).

Bukankah apa yang kita lakukan menunjukkan

siapa kita dan siapa ayah kita? Tanda jika kita adalah

Murid Kristus dapat dilihat dari bagaimana kita

melakukan perintah-Nya yaitu mengasihi. Sebagimana

Allah Bapa menyatakan mengenai Tuhan Yesus dan

Tuhan Yesus menyatakan mengenai Bapa-Nya,

demikianlah seharusnya kita sebagai murid Kristus

menyatakan Kristus.

Jadi, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita

untuk mengasihi, sama dengan perintah untuk

melakukan apa yang Yesus lakukan kepada Bapa-Nya!

Dengan demikian mulailah bersyukur jika Tuhan

menempatkan orang-orang yang sulit (baca: ngeselin,

keras kepala, ngeyel) dalam kehidupan kita, karena

memang Tuhan maksudkan untuk melatih kita untuk

mengasihi. Kok begitu? Ya, karena memang sangat

mudah untuk mengasihi orang yang mengasihi kita,

semua orang dapat melakukannya. Tetapi tidak mudah

untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu

sebab tidak semua orang mau melakukannya.

Alasan utama Tuhan memanggil kita menjadi

pribadi yang berfungsi dalam gereja, lingkungan dan





Ed McCully, Peter Fleming dan RogerYouderian,Nate mendoakan dan merencanakan pemberitaan
injil kepada suku Auca, suku yang terkenal saling membunuh dan tidak pernah membiarkan orang
asing keluar hidup-hidup dari daerah kekuasaan mereka.

Setelah beberapa bulan bertukar hadiah dengan sukuAuca melalui ember yang diturunkan dari
pesawat, Nate dan kawan-kawannya optimis bahwa suku Auca akan menerima mereka dengan
ramah. Pada 3 Januari 1956, Nate mengantarkan kawan-kawannya satu per satu ke tepi sungai
Curaray, dan kemudian memanggil suku Auca untuk mendatangi mereka. Setelah empat hari
menunggu, seorang pria dan dua wanita Auca datang.Walaupun komunikasi verbal tidak berjalan
lancar, tapi mereka menikmati makanan bersama dan bahkan Nate mengajak si pria terbang dengan
pesawatnya.Melihat respons yang positif, Nate dan kawan-kawannya meminta tiga sahabat barunya
untuk mengajak lebih banyak teman-temannya datang.

Di hari keenam, betapa sukacitanya kelima Misionaris itu melihat dua wanita Auca kembali
datang.Tapi mereka tidak terlihat ramah.Ternyata di belakang mereka datang sekelompok petarung
Auca dengan tombak diangkat tinggi-tinggi, siap dilemparkan. Nate dan teman-temannya punya pis-
tol untuk membunuh mereka dan menyelamatkan diri
sendiri, tapi mereka tahu bahwa sukuAuca belum siap untuk
surga. Dalam hitungan detik, para petarung Auca menombak
Nate dan semua kawan-kawan Misionarisnya.

Kematian mereka bukanlah akhir, tapi awal dari
perjalanan sukuAuca mengenalYesus. Kurang dari dua tahun
kemudian, istri, anak-anak dan adik Nate pindah ke desa
Auca. Melalui mereka, banyak suku Auca menjadi percaya
kepada Yesus dan kini tidak lagi menjadi suku yang suka
membunuh. Banyak Misionaris, termasuk anak Nate, masih
tinggal di antara suku Auca saat ini. Justru melalui kematian
lima Misionaris ini, suku Auca mendapat keselamatan dan
banyak orang di dunia ikut terpanggil untuk menjadi
Misionaris. Bagaimana dengan kamu?

Tanggal 3 Januari 1956 adalah hari yang Nate Saint
dan empat kawannya sudah lama nantikan: untuk akhirnya
bertemu dengan sukuAuca! Siapa yang menyangka, dalam
enam hari mereka akan ditombak mati dan berita tentang
mereka akan diingat seluruh dunia sampai 60 tahun
kemudian.

Nate adalah seorang pilot yang mendedikasikan
hidupnya untuk pekerjaan Misi Allah. Pada 1948, ia dan
istrinya pindah dari Amerika Serikat ke Shell Mera,
Ekuador, dengan tujuan untuk menjangkau suku yang
terabaikan. Selama hampir tiga tahun, bersama Jim Elliot,

Ditulis oleh Natasia Yosua
Sumber:
https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1901-2000/jim-elliot-no-fool-11634862.html
http://maf.org/about/history/nate-saint

They’re Not Ready for Heaven, We Are

Mau secara rutin mendukung Misionaris dan Badan Misi di seluruh dunia melalui DGP?
Yuk join Mitra Misi! Hubungi:Angel atau Natasia.
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