
LATAR  BELAKANG:  
Untuk mendapatkan konteks latar belakang dari ayat-ayat ini mari kita lihat dulu

ayat 16-18 sebelum kita membaca ayat 19. Ayat 16, “Demikianlah kita ketahui

kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi

kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.”

1 YOHANES 3:19-24
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"MENURUTI  PERINTAH  TUHAN"

2 5  A P R I L  2 0 2 1 K H O T B A H  M I N G G U

BAGAIMANA  KITA  TAHU  APA  ITU  CINTA  ATAU  KASIH?
APAKAH  CINTA  SEJATI  ITU? 

Kasih yang sangat umum

Kasih yang terbesar 

Cinta adalah ketika seseorang rela berkorban untukmu. 

Bagaimana Anda tahu Ibu Anda mencintai Anda? Kebanyakan ibu tidak akan

berkata, "Aku mencintaimu… Aku mencintaimu…" Mereka tidak mengatakan hal

itu. Jadi, bagaimana Anda tahu seorang ibu menyayangi anaknya? Sang ibu akan

selalu rela berkorban untuk anaknya. Anda tahu, seringkali ketika orang jahat

datang dan ingin membunuh sang anak, sang ibu akan menghentikannya dan

kemudian sang ibupun terbunuh. Itu sangat umum. Para ibu rela mengorbankan

hidup mereka untuk anak-anak mereka. Mereka mengorbankan waktu, energi

dan tidur mereka.

Tetapi cinta terbesar adalah ketika Anda bersedia memberikan hidup Anda. Jadi

dikatakan di sini, “Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah

menyerahkan nyawa-Nya untuk kita."

 Bagaimana Anda tahu Tuhan mencintai Anda? Karena Tuhan berkata, “Aku

mencintaimu… Aku mencintaimu….“ TIDAK. Karena Tuhan mengirimkan anak-

Nya untuk mati bagi Anda sehingga Anda mengerti apa itu kasih Tuhan.

Bagaimana Anda bisa tahu? Karena Dia bersedia memberikan kepada Anda

Anak-Nya untuk mati bagi Anda dan Anak-Nya bersedia untuk disalibkan dan

mati untuk Anda. Jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-

saudara kita.



Oleh Karena Kasih 

Ketika kita telah merasakan dan mengalami kasih Allah, bahwa Allah bersedia

untuk menderita dan mati bagi kita. Maka dalam hati kita, kita juga memiliki

kemampuan dan keinginan untuk mencintai orang lain. 

 

Itulah sebabnya misionaris pergi ke negara-negara yang berbeda. Mereka

menderita sehingga mereka dapat membawa Injil kepada orang lain dan dalam

proses tersebut mereka terbunuh oleh orang-orang jahat. Dan mengapa mereka

melakukan itu? Mengapa mereka rela mengorbankan hidup mereka karena

mereka telah mengalami kasih Tuhan di kayu salib. Dan mereka tahu apa itu

cinta. Mereka menikmati cinta ini. Dan mereka merasa ingin memberikan cinta

ini pada orang lain.

Berbagi/ Membantu Karena Kasih 

Ayat 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?" 

 

Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen, Anda telah

merasakan kasih pengorbanan Tuhan yang besar untuk Anda. Dan kemudian

Anda melihat saudara Anda sendiri di gereja kelaparan. Tidak ada makanan untuk

dimakan dan Anda memiliki makanan tetapi Anda tidak memberikannya.

Apakah Anda pikir bahwa Anda benar-benar seorang Kristen ? Aku meragukan

itu. Jika Anda benar-benar telah merasakan kasih Tuhan ketika Dia memberi

Anda begitu banyak, bahkan Anak-Nya, tidakkah Anda akan memberikan

makanan kepada seseorang?

SEORANG  KRISTEN  SEJATI  
Ayat 18 mengatakan, “Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan

perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam

kebenaran.” 

Jadi bagaimana seorang Kristen yang sejati? Seorang Kristen sejati adalah yang

mengalami cinta Kristus karena mereka telah merasakan manisnya cinta itu.

Sehingga mereka ingin berbagi cinta ini dengan orang lain. Dia mengalami

pengorbanan Tuhan jadi dia rela berkorban untuk orang lain. Nah, inilah latar

belakang dari ayat-ayat ini . 



Ayat 19, “Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran.

Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah.” Dengan

apa? Lihat ayat 18, “dengan kesediaan kita untuk membantu orang lain, kita

tahu bahwa kita menjadi seperti anak-anak Allah yang sejati”

 

Ketika Anda mampu berkorban untuk orang lain maka kemungkinan besar Anda

telah merasakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Anda cenderung

percaya bahwa Allah benar-benar telah berkorban untuk Anda. Jadi, itulah bukti

dari keselamatan Anda. 

 

Jadi Anda membantu orang lain dengan sukarela, memberi banyak kepada

orang lain dan saudara-saudara Anda. Maka Anda memiliki bukti, “Saya percaya

saya adalah seorang Kristen karena saya melakukan apa yang Kristus lakukan

kepada orang lain. Kristus melakukannya untuk saya, saya melakukannya juga.

Saya memiliki karakter Yesus.” 

BUKTI  KESELAMATAN  

Ayat 20, “Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari pada hati

kita serta mengetahui segala sesuatu.”

 

Tetapi katakanlah Anda mengira Anda adalah orang Kristen, "Ya, saya seorang

Kristen." Kita tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun. Kita egois dan

kita tidak ingin berbagi. Ada banyak makanan dan yang lainnya kelaparan, "Saya

tidak ingin membantu mereka." Semua orang sakit. Mereka membutuhkan

masker wajah dan Anda memiliki banyak masker di rumah tetapi Anda tidak

ingin memberikannya. Kemudian mungkin hati Anda akan memberi tahu Anda,

“Mungkin, saya sebenarnya bukan seorang Kristen. Mungkin saya hanya

seorang Kristen KTP.” Karena sebagai Kristen sejati kita tahu ketika kita

menerima Yesus, DNA Yesus masuk ke dalam hidup kita.

KRISTEN  SEJATI  



2 Korintus 5:17 Ia mengatakan, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah

ciptaan baru, karakter baru.” Kita menyebutnya, “lahir kembali,” (dilahirkan

kembali) dengan karakter Yesus. Tetapi jika karakter Anda sangat egois, tidak

suka membantu dan tidak suka berbagi Anda harus bertanya pada diri sendiri,

“Apakah saya benar-benar seorang Kristen? Atau hanya KTP?" 

 

Ayat 21, “Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,

maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah.” Tetapi jika

Anda murah hati, Anda memberi, Anda membantu orang lain maka Anda dapat

memiliki kedamaian di hati Anda. "Saya sangat, sangat, sangat menjadi

sebagaimana seorang Kristen karena saya memiliki karakter Kristus dan saya

bersedia untuk berbagi. Saya bersedia memberi, saya bersedia berkorban dan

membantu orang lain.”

 

Ayat 22, “Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya,

karena kita menuruti segala perintah-Nya  dan berbuat apa yang berkenan

kepada-Nya.” Ketika Anda memiliki keyakinan bahwa Anda adalah anak Allah

karena Anda memiliki bukti karakter Kristus dalam hidup Anda. Kemudian Anda

berdoa dan berharap menerima dari Tuhan apa yang Anda doakan. Mengapa? 

LAHIR  KEMBALI  DENGAN  KARAKTER  YESUS  

 Anda adalah anak Allah. Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda.

Anda menjadi anak Allah. Anda dilahirkan ke dalam keluarganya, lahir ke

dalam keluarga Allah dan "lahir kembali" ke dalam keluarga Allah. 

Jika Anda telah menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, Anda memiliki

Roh Kudus di dalam Anda. Karakter baru yang sekarang memiliki hati yang

sama dengan Kristus.

Anda ingin membantu orang lain. Anda tidak selalu ingin mengatakan, “Beri saya

lebih banyak, beri saya lebih banyak. Tuhan saya berdoa untuk mobil besar,

rumah besar dan sukses besar.” Anda tidak berdoa untuk hal-hal itu. 

Tetapi… “Tuhan saya berdoa supaya tetangga saya di selamatkan dan

mempercayai Yesus sebagai Juruselamatnya.” Doa Anda bukanlah, "Tuhan beri

aku ini, beri aku lebih banyak. Tuhan buat aku terkenal. Tuhan buat aku tampan".

TIDAK, TIDAK, TIDAK . 



Tapi Anda berdoa untuk Tuhan, “Tuhan banyak orang yang menderita Covid

kasihanilah mereka. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena covid tolong

bantu mereka. Tolong tunjukkan bagaimana saya bisa membantu mereka." 

 Ketika Anda memiliki hati Yesus, itulah doa Anda. Dan ketika Anda berdoa

dengan doa seperti ini, Tuhan berkata dalam ayat 22, Tuhan akan menjawab doa

Anda. 

Ayat 22, “Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya karena

kita meminta hal yang benar."  Misalnya, saya tahu jika saya adalah anak ayah

saya. Saya tahu apa yang harus saya minta dari ayah saya. Karena saya tahu apa

yang akan membuatnya senang. “Ayah, bisakah aku membeli buku sekolah?

Saya ingin belajar lebih banyak.” Tentu saja ayahku akan memberikannya

padaku. “Ayah, beri saya uang karena saya ingin membelikan hadiah untuk ibu.”

Ayah saya pasti akan memberikannya kepada saya karena saya tahu dia

menyukai hal-hal itu. Jadi ketika kita adalah anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang

disukai Tuhan. Saat kita bertanya apa yang disukai Tuhan dan Tuhan akan

menjawab doa kita. 

Ayat 23 ini adalah ayat yang penting, “Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita

percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi

sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.” Ini adalah perintah

Tuhan. Perintah Tuhan yang agung adalah kita percaya kepada Anak Tuhan,

Yesus Kristus. Beberapa orang bertanya, “Apa yang Tuhan ingin kita lakukan?

Aturan apa atau hukum apa? Apakah pergi ke gereja? Membaca Alkitab setiap

hari? Apakah itu benar-benar yang diinginkan Tuhan?"

 

Nomor satu adalah, dalam ayat 23, “Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita

percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya.” Sudahkah Anda percaya kepada

Yesus Kristus? Apakah Anda percaya bahwa Dia adalah Putra Allah? Yang

menjadi Anak Manusia untuk tujuan apa? Agar Dia bisa disalibkan dan mati

untuk semua dosa Anda. Apakah Anda percaya itu?

ANAK-ANAK  TUHAN  TAHU  APA  YANG  DISUKAI  TUHAN

PERINTAH  YANG  AGUNG  



Dia harus menjadi manusia karena Tuhan tidak bisa mati. Dia harus menjadi 100%

manusia untuk mati dan menderita. Tuhan tidak bisa mati dan Tuhan tidak bisa

menderita. Tuhan tidak memiliki darah. Tetapi Ia juga 100% Tuhan. Karena hanya

Tuhan yang mengenal kita semua, hanya Tuhan yang tahu semua dosa-dosa kita

dan hanya Allah yang dapat mengingat semua dosa-dosa kita. Dan hanya Allah

yang dapat menghitungnya dan membawa mereka satu per satu  pada diri-Nya.

Karena Dia adalah Tuhan. Dia menanggung semua dosa saya bahkan dosa yang

telah saya lupakan. Dia tidak lupa karena Dia adalah Tuhan. Dia menanggung

semua dosa Anda pada dirinya sendiri. Dan Dia bisa menderita dan mati karena

Dia adalah manusia.

PERCAYAKAH ANDA BAHWA YESUS ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA INI

UNTUK MENJADI JURUSELAMAT KITA DAN MATI UNTUK SEGALA DOSA

KITA DAN BANGKIT KEMBALI DARI KEMATIAN UNTUK MEMBUKTIKAN

KEPADA ANDA DAN SAYA BAHWA SEMUA DOSA KITA TELAH DITEBUS

DAN YESUS BERKATA, “SUDAH SELESAI.” DOSA TELAH DI SELESAIKAN.

ANAK  ALLAH  MENJADI  100% MANUSIA  

APAKAH  ANDA  PERCAYA?

Itulah kuncinya. Ayat 23 mengatakan itu adalah perintah Tuhan, “percayalah pada

nama anak-Nya.” Dan ketika Anda percaya pada nama Anak, apa yang akan Anda

lakukan? Dikatakan, "Saling mengasihi." 
Kita memiliki DNA atau Karakter Yesus 

Ketika Anda  menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda maka Anda memiliki

DNA-Nya, memiliki karakter-Nya dan Anda mulai belajar untuk tidak hanya

mencintai diri sendiri. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Juruselamat kita

hanya ahli dalam mencintai diri sendiri. Kita tidak terlalu peduli dengan orang

lain. Kita hanya membantu orang lain agar mereka akan membantu kita, itu saja.

 

Tetapi ketika Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, Anda dapat

mencintai orang lain. Orang lain tidak akan pernah dapat membantu Anda lagi.

Anda akan mengirimkan uang  kepada para misionaris yang jauh yang tidak akan

pernah mengucapkan terima kasih kepada Anda. Mengapa? Karena Anda

memiliki cinta Tuhan di dalam diri Anda, cinta untuk orang lain. 



Ketika Anda menerima Yesus, lihatlah ayat 23, ”perintah untuk percaya kepada

nama Yesus” dan ketika Anda percaya kepada nama Yesus Anda menerima Yesus

di dalam hati Anda. Anda memiliki karakter Yesus sehingga Anda dapat

mencintai orang lain.

KRISTUS  TINGGAL  DI  DALAM  KITA  

Tuhan memberkati Anda.

Ayat 24, “Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan

Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita,

yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.” Kata di sini artinya tinggal,

menjadi dekat dengan Tuhan. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat

Anda Kristus hidup di dalam Anda (Galatia 2: 20). Dia tinggal dan Dia diam di

dalam Anda. Selalu berada di sana, menjadi partner Anda dan Anda dapat

menikmati kehadiran Tuhan, selalu, menikmati persekutuan dan kemitraan

dengan Tuhan.

 

Sekarang, di dunia sekarang ini, banyak orang yang kesepian dan tidak berdaya.

Tetapi kita yang telah menerima Yesus dapat mengatakan ini, “Tuhan tinggal di

dalam saya. Oleh Roh-Nya yang telah Dia berikan kepada saya.”

 

Semoga Anda menikmati kemitraan ini dengan Tuhan. Ketika Anda percaya

kepada putra-Nya Yesus Kristus. Percayakah Anda secara pribadi bahwa Yesus

mati untuk semua dosa Anda, di kayu salib Dia telah membayar semuanya.

Sudahkah Anda secara pribadi mengatakan, “Tuhan, saya orang berdosa.

Ampunilah saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Yesus mati untuk

semua dosa saya. Saya menerima-Nya sebagai Juruselamat.” Itu adalah

perintahnya. Anda lihat ayat 23, “Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya

akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya.” 

 


