
Bekerja
Dengan
Penuh Kasih

Meskipun ada beberapa anak-anak laki-laki yang datang
ke kelas Alkitab yang diajar oleh Kim, dia mendapat sedikit
kesulitan mengajar mereka. Dengan saksama ia menyiapkan
pelajaran bagi murid-muridnya dan mengajar sebaik mung-
kin. Selain itu ia juga berusaha merencanakan hal-hal yang
menarik bagi mereka sebagai bagian dari ajarannya. Tetapi
adakalanya mereka tidak memperhatikan. Sering kelakuan
mereka berbeda sekali dengan kelakuan Kim ketika dia
masih seusia mereka. Mereka mengucapkan kata-kata yang
kedengaran kurang sopan. Semua ini merisaukan hati Kim.
Namun ia mengetahui bahwa Tuhan memimpinnya dalam
pelayanan ini.

Pada suatu hari Kim sedang membaca Alkitab dan memi-
kirkan kelasnya. Sementara ia membaca Yohanes 13, ia me-
lihat bahwa Yesus membasuh kaki para murid. Kemudian
dalam ayat 34 ia membaca perintah baru yang diberikan Ye-
sus kepada murid-murid-Nya: mereka harus saling mengasihi
seperti Yesus telah mengasihi mereka. Meskipun Kim telah
membaca hal-hal ini sebelumnya, sekarang ia mendapat pan-
dangan baru tentang hal-hal tersebut. Ia mulai menyadari
bahwa bekerja bagi Tuhan bukanlah sekedar memakai karu-
nia mengajar yang dimilikinya saja. Ia harus belajar menga-
sihi orang-orang yang ditolong dan dilayaninya, termasuk
juga anak-anak dalam kelasnya.
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Sementara mempelajari pelajaran ini, saudara akan belajar
lebih banyak mengenai kasih yang saudara harus miliki seba-
gai seorang pekerja Kristen. Saudara akan belajar dari mana
datangnya kasih itu dan hasil-hasilnya dalam hidup saudara.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kasih Berasal Dari Tuhan
Kasih Diperlukan
Kasih Membawa Hasil

Pelajaran ini aJUm menolong saudara ...

• Menguraikan jenis kasih yang harus dimiliki pekerja Kris-
ten.

• Menerangkan mengapa seorang pekerja Kristen memerlu-
kan kasih Allah dalam hidupnya.

• Menetapkan lIIltuk menyatakan kasih Allah kepada orang
lain.
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86 Pekerja dalam Gereja Tuhan

KASIH BERASAL DARI TUHAN

Tujuan 1. Menerapkan dalam kehidupan saudara sendiri
contoh-contoh jenis kasih yang harus ditunjuk-
kan pekerja Kristen.

Bila kita membaca Alkitab tidak perlu kita mencari lama
untuk menemukan bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-
Nya kepada kita. "Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan
yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi
dosa-dosa kita" (I Yohanes 4:10).

Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Kasih
Allah begitu besar sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya.
Kasih Anak Allah begitu besar sehingga Ia menyerahkan
nyawa-Nya. Yesus tidak mati karena sahabat-sahabat-Nya,
melainkan karena musuh-musuh-Nya, Adakah kasih yang
lebih besar lagi? "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-
Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa" (Roma 5:8).

Dalam Lukas 15:11-24 kita membaca perumpamaan Ye-
sus tentang pemuda yang menyia-nyiakan hidupnya dan
menghambur-hamburkan uangnya yang diberikan ayahnya.
Di rumah ayahnya sedang menunggu. Pada hari anak itu
pulang, ayahnya ada. Ia sudah melihat anaknya sebelum
anak itu sampai di rumah. Ia merangkul anaknya dan ber-
sukacita karena akhirnya ia pulang juga.

Mengapa Yesus menceritakan kisah ini? Ia ingin agar kita
tahu bagaimana perasaan Allah terhadap semua orang. Allah
tidak hanya mengasihi orang yang cantik-cantik atau yang
bersih atau yang berusaha untuk menjadi baik. Kasih-Nya
jauh melebihi kasih manusia, karena Allah adalah kasih, dan
Ia mengasihi tiap-tiap orang.
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Perkenankan saya menceritakan suatu kisah nyata menge-
nai seorang pendeta yang akan saya namakan Pendeta John.
Beberapa orang muda mulai menghadiri kebaktian di gereja-
nya. Cara berpakaian mereka kurang disenangi oleh pendeta
tersebut. Ia membiarkan mereka hadir, tetapi dalam hatinya
ia tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Mereka sangat
lain.

Pada suatu hari selagi ia berdoa, Roh Kudus berkata kepa-
danya, "John, engkau tidak mengasihi kaum muda itu. Kau
hanya mengasihi orang yang berpikir seperti engkau. Kau
hanya mengasihi orang yang seperti dirimu sendiri."

Ini mengejutkan pendeta John. Lama ia berlutut berdoa.
Ia tidak mau mengakui bahwa ia tidak mengasihi tiap-tiap
orang. Namun ia tahu bahwa hal itu benar; sebenarnya ia
tidak mengasihi kaum muda itu. Ia mengizinkan Tuhan
mengubah hatinya dan ia mulai menyambut mereka. Ia
mengajarkan Firman Tuhan kepada mereka dan mereka
membawa teman-temannya. Mereka semua merasa bahwa
mereka dikasihi dalam gereja pendeta John. Kasih Allah
menjangkau mereka, karena pendeta John membiarkan
Tuhan mengubah hatinya dan mengasihi mereka melalui dia.



88 Pekerja dalam Gereja Tuhan

Kasih Allah ada dalam hati saudara. Allah dapat memung-
kinkan saudara mengasihi orang yang menyia-nyiakan hidup-
nya dengan berbuat dosa. Dia dapat memungkinkan sau-
dara mengasihi semua orang .

•••

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Dalam buku catatan, tulislah satu atau dua kalimat un-
tuk menerangkan segi kasih yang paling jelas ditunjuk-
kan oleh oknum-oknum yang berikut ini:
a Yesus, seperti yang diuraikan dalam Roma 5:8.
b Bapa dalam perumpamaan Lukas 15:11-24.
c Orang yang disebut pendeta John.

2 Mungkin saudara kenal beberapa orang seperti yang di-
sebutkan dalam pelajaran ini. Tuliskan dalam buku
catatan saudara jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan
berikut ini:
a Siapakah orang-orang, yang memusuhi saya, yang

harus saya kasihi?
b Siapakah orang-orang, yang berlainan dengan diri

saya, yang harus saya kasihi?
c Siapakah orang-orang, yang telah menyia-nyiakan

hidup mereka dengan berbuat dosa, yang harus saya
kasihi?
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KASIH DIPERLUKAN

Tujuan 2. Memilih pemyataan-pemyataan yang memberi-
kan alasan penting mengapa para pekerja Kristen
harus menunjukkan kasih.

Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar ke-
pada orang Kristen. Dalam Matius 5 kita membaca kata-
kata ini, "Kamu adalah garam dunia ... Kamu adalah te-
rang dunia . .. Demikianlah hendaknya terangmu bercaha-
ya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga" (ayat 13,
14,16).

Kalau kehidupan pekerja Kristen tidak berlainan dengan
orang yang belum diselamatkan, bagaimanakah dunia akan
melihat Yesus?

Pekerja Kristen bagaikan suatu contoh. Contoh adalah
sebagian kecil dari barang seluruhnya. Jika saudara mengam-
bil contoh atau mencicipi roti, saudara makan sepotong roti
tersebut. Roti sepotong itu sama dengan sisa roti itu. Keti-
ka dunia memandang kita, mereka seharusnya melihat con-
toh dari gambaran Allah. Mungkin saudaralah satu-satunya
anak Tuhan yang akan dilihat oleh sementara orang. Se-
sungguhnya, kita perlu sekali menyerupai citra Allah!

KASIH ALLAH
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Ketika orang melihat terang saudara,mereka akan tertarik
kepada Yesus, terang dunia itu. Ketika mereka melihat ka-
sih saudara, mereka akan tertarik kepada Allah yang adalah
kasih. Ketika mereka melihat perbuatan baik yang saudara
lakukan, mereka akan mengetahui bahwa Allah diam di da-
lam saudara, dan mereka akan memuji Dia (Matius 5:16).

Memang, tidak selamanya mudah untuk menyerupai citra
Allah. Hal ini pun tidak mudah bagi Yesus, ketika ia berada
di bumi ini. Kasih saudara akan diuji. Saudara tidak selalu
akan ingin "berjalan sejauh dua mil", artinya berbuat lebih
banyak dari yang diminta (Matius 5:41). Tetapi jika saudara
melakukannya, saudara akan menunjukkan kasih Bapa.

Pelayanan kita akan mengubah kehidupan orang, bila kita
diubah oleh Roh Kudus. Kasih sejati akan bertindak. Kita
akan tertarik kepada mereka yang membutuhkan pertolong-
an, bila kita telah siap untuk melayani kebutuhan mereka.
Kasih mengalir ke dalam lingkup kebutuhan.

Marilah kita meringkaskannya begini, "Anak-anakku, ma-
rilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan
lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran"
(I Yohanes 3:18).

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Pemyataan manakah memberikan alasan yang paling
penting mengapa pekerja Kristen perlu menunjukkan
kasih?
a) Dunia memerlukan contoh kasih Allah.
b) Sukar sekali untuk mengasihi semua orang.
c) Kasih pekerja Kristen akan diuji.
d) Kasih yang sejati akan menarik orang kepada Tuhan.
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KASIH MEMBAWA HASIL
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Tujuan 3. Mengenali pernyataan-pernyataan yang memberi-
tahukan sumber dan hasil kasih pekerja Kristen
kepada orang lain.

Jika Kristus diam di dalam kita, kasih-Nya ada di dalam
kita. Ingatlah, kita telah mengatakan bila Allah ada di da-
lam diri kita, Ia akan menyatakan diri-Nya dalam semua per-
buatan kita.

Jadi ada kemungkinan untuk mengasihi semua orang. Kita
dapat melakukan hal ini, bila kita membiarkan kasih Allah
mengalir melalui kita kepada mereka. Kasih ini untuk sau-
dara. Kasih Allah akan melakukan banyak hal yang tidak
akan dilakukan oleh kasih saudara sendiri.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Kita terutama memerlukan kasih Allah agar dapat
mengasihi
a) orang yang mengasihi

kita.
b) orang-orang berdosa.
c) musuh-musuh kita.
d) orang-orang yang

membenci kita.

e) orang-orang baik terha-
dap kita.

f) orang yang menolak kita.
g) orang yang mengerti kita.
h) orang yang menganiaya

kita.

Allah mengasihi kita, ketika kita masih berdosa. Kasih
Allah dalam diri kita akan mengasihi orang berdosa. Allah
mengasihi manusia yang memusuhi Dia. Kasih Allah dalam
diri kita akan mengasihi musuh-musuh kita. Allah menga-
sihi orang yang menolak-Nya (Lukas 23:34). Kasih Allah
dalam diri kita akan mengasihi mereka yang menganiaya
kita (Matius 5:11,12).
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Roh Kudus merupakan karunia yang indah bagi kita! Roh
Kudus tidak hanya sekali saja datang kepada kita. Roh akan
tinggal beserta saudara. Yesus berkata, "Aku akan minta
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh
Kebenaran" (Yohanes 14:16).

Sementara Roh Kudus berdiam dalam hati saudara, Ia be-
kerja dalam diri saudara. Salah satu hal yang dilakukan-Nya
ialah menghasilkan buah Roh di dalam saudara. Buah ini
bukan sekedar kebaikan bawaan yang mungkin dimiliki seo-
rang. Jika saudara membaca Galatia 5:19.21, saudara akan
melihat bagaimana keadaan manusia duniawi. Sungguh ber-
beda sekali buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri
orang percaya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Bacalah Galatia 5:22, 23 dan I Korintus 13:4-7 danja-
wablah pertanyaan berikut dalam buku catatan saudara:
a Ayat Alkitab yang manakah yang menyebutkan ke-

sembilan sifat yang dihasilkan Roh Kudus?
b Ayat Alkitab yang manakah, yang sedikit-dikitnya

menguraikan lima belas cara dengan mana kasih
bertindak?

Lihatlah saudara, bahwa dalam I Korintus 13:4-7 kita
diberitahukan bagaimana kasih menunjukkan tiap-tiap sifat
yang disebut dalam Galatia 5:22, 23? Betapa pentingnya
kasih itu! Dan betapa pentingnya bagi pekerja Kristen un-
tuk menunjukkan kasih Allah. Seperti yang tertulis dalam
I Korintus 13:2, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk
bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki
seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang
sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna."

Ketika Allah menjadikan dunia, segala sesuatu dijadikan-
Nya untuk menghasilkan yang sama jenisnya (Kejadian 1).
Hal itu juga terjadi dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam
diri kita. Ia menghasilkan apa yang sesuai dengan diri-Nya,
dan Ia menghasilkannya di dalam kita. Ia memungkinkan
kita mengasihi.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Menurut I Korintus 13:2 karunia-karunia pelayanan
itu
a) tidak berguna tanpa kasih.
b) tidak ada hubungannya dengan kasih.
e) tidak penting.

7 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BE-
NAR.
a Karunia-karunia pelayanan disebut dalam Galatia

5:22,23.
b Jika kita berusaha sekeras-kerasnya, kebaikan ba-

waan kita memungkinkan kita untuk mengasihi
seperti Allah mengasihi.

e Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kita yang me-
mungkinkan kita mengasihi orang seperti Allah me-
ngasihi.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 b) orang-orang berdosa.
c) musuh-musuh kita.
d)orang yang membenci kita.
f) orang yang menolak kita.
h) orang yang menganiaya kita.

1 a Mengasihi orang yang masih berdosa.
b Mengasihi orang yang telah menyia-nyiakan apa yang

diberikan kepadanya.
c Mengasihi orang yang berlainan dengan dirinya.

(Saudara mungkin tidak mempergunakan kata-kata
yang tepat seperti ini. Tetapi idenya harus sama.)

5 a Galatia 5:22, 23.
b I Korintus 13:4-7.

2 Jawaban saudara sendiri. Saya harap saudara akan mohon
kepada Tuhan untuk menolong saudara mengasihi setiap
orang yang disebutkan namanya.

6 a) tidak berguna tanpa kasih.

3 a) Dunia memerlukan contoh kasih Allah.
d) Kasih yang sejati akan menarik orang kepada Tuhan.

7 a Salah.
b Salah.
c Benar.


