


Markus 12:30, Kasihilah Tuhan, Allahmu,
dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan
dengan segenap kekuatanmu.
Bulan ini kita akan berfokus kepada pokok ba-
hasan yang terambil dari Markus 12:30: Me-
ngasihi Tuhan dengan standard SEGENAP!.
Buletin edisi ini akan secara khusus membahas
tentang ciri kehidupan yang mengasihi
Tuhan dengan SEGENAP HATI. Firman Tuhan
berkata bahwa hati adalah pusat pancaran
kehidupan Ams. 4:23. Mengasihi Tuhan deng-
an standard segenap hati diawali dengan men-
jaga hati kita dengan segala kewaspadaan.
Hati yang benar adalah hati yang terisi sema-
ngat untuk mengasihi Tuhan dengan kualitas 
SEGENAP. Itu sebabnya Dia ingin kita menga-
sihi Dia dengan SEGENAP HATI!. Kita menya-
dari bahwa kekuatan sepenuh akan memberi-
kan hasil yang berbeda dengan yang apabila 
dikerjakan hanya dengan sebagian kekuatan. 
Sebagai contoh yang nyata adalah seperti 
yang pernah dialami oleh Petrus. Sebelum 
iamengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, ia 
tega menyangkali Tuhan, Tetapi bandingkan 
setelah ia mengasihi Tuhan segenap hatinya:
Kisah Rasul 4:19, Tetapi Petrus dan Yohanes
menjawab mereka: "Silakan kamu putuskan
sendiri manakah yang benar di hadapan Allah:
taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Itu sebabnya Kasihilah Tuhanmu bukan 
dengan sebagian tetapi segenap hati, cirinya:

1. Tidak Simpan Berhala
Apa yang dimaksud dengan berhala dalam
kehidupan sehari-hari? Berhala bisa berupa
sesembahan yang dianggap "allah" pada-
hal sesungguhnya itu hanyalah "allah tiru-
an". Berhala juga bisa datang dalam bentuk:
a. Keserakahan Kol. 3:5; Ef. 5:5
Kolose 3:5, Karena itu matikanlah dalam
dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu
jahat dan juga keserakahan, yang sama
dengan penyembahan berhala.
Serakah artinya tidak pernah ada rasa 
syukur dengan dimiliki saat ini, terus mera-
sa kurang dan ingin lebih, itu sebabnya ke-
hidupannya terus terpacu untuk "mengejar" 
apa yang belum dimiliki dengan mengor-
bankan kepentingan kehidupan kekal.

b. Segala Sesuatu Yang Menjauhkan 
    Hati Orang Dari Tuhan 2 Kor. 6:16
Semakin orang memberikan hatinya kepa-
da yang lain, semakin sedikit yang tersisa
untuk Tuhan, semakin kecil semangatnya
untuk mengasihi Dia dengan segenap hati.

2. Percaya Meskipun Belum Mengerti
Ingat kasih itu percaya 1 Kor. 13:7. Menga-
sihi Tuhan dengan segenap hati artinya 
siap untuk percaya kepada Tuhan sepenuh 
sekalipun mungkin belum mengerti menga-
pa harus mempercayai sesuatu yang 
kelihatannya tidak masuk akal dan mustahil 
(seperti yang dialami oleh Maria Luk. 1:38).

3. Tidak Takut Berkorban Roma 8:35-37

4. Mengasihi Jiwa-Jiwa Yoh. 21:15-17

LOVE YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART
( Johan Bandi)




