


Markus 12:30, Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu.
Adalah kehendak Tuhan setiap orang percaya 
mengasihi Dia dengan segenap jiwanya. Jiwa 
lebih banyak bersangkutan dengan perasaan. 
Itu sebabnya orang yang sakit jiwa adalah 
orang yang sedang mengalami tekanan dalam 
perasaannya (stress hingga tingkat depresi). 
Firman Tuhan berkata bahwa dalam jiwa yang 
sehat terdapat tubuh (fisik) yang sehat pula.
III Yohanes 2, Saudaraku yang kekasih, aku 
berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-
sehat saja dalam segala sesuatu, sama 
seperti jiwamu baik-baik saja.
Jiwa yang sehat adalah jiwa yang mengalami 
ketenangan sejati yang didapatkan lewat  ke-
dekatan dengan Tuhan Mzm. 62:2,6. Menga-
sihi Tuhan adalah wujud nyata dari kedekatan 
dengan Dia. Itu sebabnya Dia ingin kita men-
ngasihi Dia dengan ukuran SEGENAP. Kasihi-
lah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, artinya 
dengan segenap perasaanmu. Dengan demi-
kian para pembaca akan mengalami ketenang-
an sejati dalam jiwamu. Orang yang mengasihi 
Tuhan dengan segenap jiwanya akan selalu:
a. Mencocokan Dengan Perasaan Kristus
Filipi 2:5,  Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus.
b. Percaya Tuhan Mengerti Perasaan Kita

Ketika melihat kesedihan Maria saat Laza-
rus saudaranya meninggal karena sakit, 
Tuhan Yesupun ikut menangis Yoh. 
11:32-33. Ini artinya Tuhan mengerti dan 
ikut merasakan setiap bentuk tekanan 
dalam perasaan kita. Orang yang mengasihi 
Tuhan dengan segenap jiwanya akan per-
caya bahwa Tuhan sangat mengerti setiap 
"beban" dalam jiwanya. Kegagalan dalam 
mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa 
akan menimbulkan banyak masalah dalam 
perasaan orang. Ketika Adam dan Hawa 
gagal dalam mengasihi Tuhan dengan se-
genap jiwanya, mereka jatuh ke dalam dosa 
dan akibatnya mereka mengalami problem 
baru dalam perasaannya dalam bentuk:
1. Dikejar Perasaan Ketakutan Kej. 3:6-8
Adam dan Hawa pernah gagal dalam me-
ngasihi Tuhan. Jiwa mereka berontak terha-
dap perintah Tuhan akibatnya mereka hidup 
dalam ketakutan setelah jatuh dalam dosa. 
Ingatlah lebih baik menjadi budak cinta 
kepada Tuhan dengan segenap jiwa daripa-
da menjadi budak ketakutan Roma 8:15.

2. Dibayangi Perasaan Penyesalan 
Perasaan Adam dan Hawa dibayangi oleh 
rasa penyesalan yang mendalam 2 Kor. 
11:3. Perasaan seperti ini akan sirna, ketika 
orang kembali mengasihi Tuhan dengan 
segenap jiwanya. 

3. Dikurung Oleh Perasaan Kehilangan 
    (Status Ciptaan Istimewa) Kej. 3:23-24
Kehilangan Tuhan sama dengan kehilangan 
segalanya! Lekatkan jiwamu kepada Dia!

4. Dilebel Perasaan Tidak Berdaya Guna

LOVE YOUR GOD WITH ALL YOUR SOUL
( Johan Bandi)




