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Pendahuluan

Minggu lalu kita memulai satu rangkaian
kotbah baru yang berjudul

“Dasar-Dasar: Akan Menjadi Siapakah Kita?” 



Kita sedang melihat pada inti Perjanjian Baru

yang menjadi dasar atas siapa kita di dalam

Kristus. 

Minggu lalu kita membaca Matius 16,

"Pengakuan" Petrus – "Engkau adalah

Kristus, Anak Allah yang Hidup." 



Ini adalah proklamasi penting tentang siapa

kita. Setiap orang pada akhirnya harus 

menjawab pertanyaan ini untuk diri mereka 

sendiri: Menurut Anda siapakah Yesus itu? 



Petrus adalah rasul pertama yang mengatakan: 

ENGKAU ADALAH KRISTUS! Dalam pengakuan

itu kita mempertaruhkan segala yang kita

yakini tentang Tuhan.



Firman Tuhan hari ini adalah tentang

“Hukum yang Terutama” yang terdapat

dalam Matius 22: 34-40

Mari kita dengarkan FirmanNya:



“Ketika orang-orang Farisi mendengar, 

bahwa Yesus telah membuat orang-orang 

Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 

Dan seorang dari mereka, seorang ahli

taurat, bertanya untuk mencobai Dia: ‘Guru, 

hukum manakah yang terutama dalam 

hukum Taurat?”



Jawab Yesus kepadanya: Kasihilah Tuhan, 

Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan

segenap jiwamu dan dengan segenap akal

budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang 

pertama.  



Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, 

ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti

dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah

tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab 

para nabi." Matius 22: 34-40 



Konteks Alkitab:

Jika Anda membaca Matius 22 dari awal pasal ini, 

sepertinya Yesus dalam Jeopardy ( TV Show) ! Dia

dicecar oleh orang Saduki dan Farisi dengan

berbagai pertanyaan. Orang Saduki dan Farisi

adalah dua kelompok agama dan politik yang 

dominan pada zaman Yesus. Mereka sangat 

terkubu dan bertentangan.



Orang Saduki mengendalikan Kuil dan 

Sanhedrin (dewan tertinggi pengadilan di 

Israel kuno). Mereka adalah kelompok

keagamaan yang berencana untuk 

membunuh Yesus. 



Mereka kaya dan duniawi; mereka percaya

pada 5 buku pertama Perjanjian Lama 

(Taurat) tetapi menolak hampir semua yang 

supranatural seperti malaikat, iblis, surga, 

neraka, kebangkitan, kekekalan jiwa. Yohanes

Pembaptis gemar menyebut orang Saduki

sebagai "keturunan ular beludak." Mat 3: 3



Orang-orang Farisi adalah kebalikan dari

orang Saduki. Mereka percaya pada segala

sesuatu yang "supernatural" - termasuk 

kedatangan Mesias, kebangkitan, 

penghakiman terakhir dan kekekalan jiwa. 



Orang Farisi dianggap sebagai ”penjaga

hukum”. Dan mereka percaya pada tradisi

hukum Yahudi baik lisan maupun tulisan. 

Orang Farisi membuat hidup orang Yahudi

biasa, yang berusaha untuk setia kepada

hukum, dipenuhi dengan kecemasan dan 

kesulitan.



Walaupun orang Saduki dan orang Farisi

tidak saling menyukai, mereka mempunyai

satu kesamaan: KEDUANYA BENCI YESUS.



Dalam Matius 22:34, setelah orang Saduki
gagal membungkam Yesus dua kali, seorang
ahli Taurat Farisi maju untuk "menguji" 
Yesus. 

Dia bertanya kepada Yesus, “Hukum
manakah yang terutama dalam hukum
Taurat Musa?"



Kedengarannya seperti pertanyaan yang 

cukup jelas, dan Yesus langsung

menjawabnya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan hatimu dan dengan segenap jiwamu

dan dengan segenap akal budimu. Dan 

kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu

sendiri.”



Tetapi pada saat itu hukum begitu rumit dan 

berat sehingga "mengasihi Tuhan" tidak

begitu mudah. Tradisi Farisi telah

menciptakan 613 hukum terpisah yang harus 

diikuti orang untuk dianggap benar di 

hadapan Allah.



Yesus membalikkan keadaan ketika Dia

mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat

bergantung pada kedua hukum ini yaitu

mengasihi Allah dan sesama.



Hukum yang Pertama – mengasihi Allah

dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran berasal

dari Kitab Ulangan Pasal 6, yang biasa
disebutShema (beberapa baris dari kitab 
Ulangan yang menjadi doa harian pada Israel 
kuno). 

Seorang Yahudi yang baik akan membaca

Shema pagi dan sore setiap hari. 



Shema mengingatkan mereka bahwa hanya

ada satu Tuhan (Yahweh) dan mereka (orang

Yahudi) harus menngasihi Yahweh dengan

segenap diri. Hukum kedua yang setara

dengan yang pertama, kata Yesus, adalah

mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri

dari Imamat 19:18



Jadi, inilah kabar baik untuk para ibu dan

ayah! Ulangan Pasal 6 mengatakan “sesama“

Anda yang pertama adalah keluarga! 



Ulangan 6: 4-7

4Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah 

kita, TUHAN itu esa!

5Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap kekuatanmu.



6Apa yang kuperintahkan kepadamu pada

hari ini haruslah engkau perhatikan,
7haruslah engkau mengajarkannya berulang

ulang kepada anak-anakmu dan

membicarakannya apabila engkau duduk di

rumahmu, apabila engkau sedang dalam

perjalanan, apabila engkau berbaring dan

apabila engkau bangun.



Percaya atau tidak, Kitab Ulangan tidak ingin

menambahkan lebih banyak hal pada Daftar

"Untuk Dikerjakan" Anda! Sebagian besar dari

Anda sudah melakukan SHEMA! Saya akan

menunjukkan kepada Anda: 



Keluarga Anda bangun dan harus makan.

Siapa yang menyiapkan sarapan? 

Ibu atau ayah, bukan? (Hukum Kasih (HK)# 2).

Seseorang di meja sarapan harus "berdoa.“

(HK#1 – centang!). 



Keluarga pergi bekerja dan sekolah. 

Layanan antar – seseorang mengantar anak2

ke sekolah (HK # 2) 

Seseorang menjemput anak2 – mengantar ke

kegiatan lain (HK # 2). 

Jumat malam – mengantar anak-anak ke Agape

(HK # 1 & 2) dan kemudian seluruh keluarga datang

ke gereja pada hari Minggu (HK # 1 dan # 2)



Intinya adalah bahwa sebagian besar dari

Anda sudah melakukan Hukum KASIH # 1 dan 

#2 dalam banyak rutinitas hidup Anda. Dan, 

menurut kitab Ulangan, “sesama" urutan

pertama Anda adalah keluarga dan orang lain 

di dalam Tubuh Kristus! 



Dan begitu banyak dari Anda menghabiskan

sebagian besar waktu Anda untuk melayani orang 

lain, mengasihi orang lain di rumah dan mengasihi

Tuhan dan orang2  lain di gereja ini, memenuhi

hari Minggu dan malam2 lain dalam satu minggu

untuk menjalankan Hukum Kasih # 1 & # 2 –

Mengasihi Tuhan dan Mengasihi Sesama Anda! 

Tidakkah ini membuat Anda merasa senang ???



Sekarang mari kita kembali ke Alkitab untuk

melihat bagaimana Yesus menjelaskan dan

menunjukkan kepada murid-muridnya

bagaimana caranya memenuhi dua Hukum

Utama?



Lukas 10: 25-42 memberi kita petunjuk.

Setelah menyebutkan dua hukum utama,

Yesus menceritakan dua kisah – satu sebagai

contoh tentang apa artinya mengasihi

sesama dan satu lagi untuk contoh apa

artinya mengasihi Tuhan.



Kebenaran universal dalam kedua cerita ini

adalah bahwa MENGASIHI TUHAN DAN

MENGASIHI SESAMA ANDA TIDAK NYAMAN –

KASIH SELALU MEMBUTUHKAN SESUATU

DARI ANDA – biasanya baik waktu atau uang

atau kadang-kadang keduanya!



Seorang Samaria (separuh Yahudi dan 
separuh lainnya bukan Yahudi, yang dibenci
oleh orang Yahudi murni) menempuh jalan
yang berbahaya. Dia kebetulan bertemu
seorang pria yang telah dipukuli oleh 
perampok. 



Dia merawat pria itu, menunjukkan belas

kasih padanya, membawanya ke

penginapanuntuk dibalut. Kemudian dia

memberi tahu pemilik penginapan bahwa dia

akan membayar tagihan untuk biaya

pengobatan. 



Saya lupa menyebutkan bahwa dua

pemuka agama telah melewati pria yang 

terluka itu karena dianggap tidak nyaman

atau tidak baik untuk kemurnian agama 

mereka. 



Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapa yang 

disebut sesama: orang Samaria atau pemuka

agama yang tidak berhenti untuk membantu? 

Sesama itu adalah orang Samaria yang Baik – orang 

yang dibenci oleh orang Yahudi. Inilah ilustrasi

Yesus tentang apa artinya mengasihi sesama Anda.



Ringkasan Kisah Maria dan Marta:

Yesus berteman dengan Maria dan Marta. 

Kedua perempuan bersaudara itu menjamu

para murid untuk makan malam. Maria 

duduk di ruang tamu mendengarkan

pengajaran Yesus, sementara Marta 

disibukkan oleh semua persiapan acara. 



Marta melontarkan kemarahan kepada Yesus
karena Maria tidak membantu. Yesus berkata
kepada Marta bahwa Maria telah memilih
satu hal yang paling penting yaitu
mendengarkan Yesus.



Dalam Lukas 10 Yesus menceritakan dua
kisah secara bergantian yang 
memperlihatkan kepada murid-muridnya

tentang bagaimana mematuhi dua hokum

utama.

Tapi ada masalah. Apa?



Masalahnya adalah mengasihi Tuhan dan 
mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri
tidak mudah! Tidak nyaman! Ini 
membutuhkan pengeluaran aset kita yang 
paling berharga: WAKTU.



Waktu adalah hadiah Anda yang paling 

berharga karena Anda hanya memiliki waktu

yang terbatas. Anda dapat menghasilkan

lebih banyak uang, tetapi Anda tidak dapat

menghasilkan lebih banyak waktu. 



Ketika Anda memberi seseorang waktu Anda, 

Anda memberi mereka sebagian dari hidup

Anda yang tidak akan pernah Anda dapatkan

kembali. Waktu Anda adalah hidup Anda. 

Itulah sebabnya hadiah terbesar yang dapat

Anda berikan kepada seseorang adalah

waktu Anda.



Tidak cukup hanya mengatakan bahwa

hubungan itu penting; kita harus 

membuktikannya dengan menginvestasikan

waktu di dalamnya. Kata-kata saja tidak

berharga.



18 “Anak-anakku, marilah kita mengasihi

bukan dengan perkataan atau dengan

lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam

kebenaran.”1 Yohanes 3:18.

Hubungan membutuhkan waktu dan usaha
dan cara terbaik untuk mengeja kasih adalah
W.A.K.T.U



Inti dari kasih bukanlah apa yang kita pikirkan

atau lakukan atau sediakan untuk orang lain, 

tetapi seberapa banyak kita memberi dari diri

kita sendiri. Pria seringkali tidak memahami

ini. Pria berkata, "Saya tidak mengerti istri

dan anak-anak saya. Saya menyediakan

semua yang mereka butuhkan. 



Apa lagi yang mereka inginkan?" Dan 

jawaban sederhananya adalah ANDA! (Sama 

seperti poster Paman Sam) Mereka 

menginginkan Anda! Mata Anda, telinga

Anda, waktu Anda, perhatian Anda, 

kehadiran Anda, fokus Anda --- waktu Anda. 

Tidak ada yang bisa menggantikannya. 



Hadiah kasih yang paling diinginkan bukanlah
berlian atau mawar atau cokelat. Namun
perhatian yang terpusat.



Minggu pagi yang lalu, saya berkhotbah di

Roslyn Presbyterian karena pendeta mereka

keluar kota. Kami berangkat Sabtu malam

karena diprediksi akan turun salju pada hari

Minggu. Ternyata Sabtu itu cukup cerah. Kami

menghubungi putri kami Hannah untuk

menanyakan apakah kami bisa berkunjung

sebentar. 



Mereka akan menghadiri acara makan
malam, namun kami mendapat kesempatan
untuk mengasuh bayi kecil Jimmy selama 2-3 
jam! Hal yang menyenangkan kakek-nenek!



Jimmy berusia 9 minggu dan pada tahap ini 

dia akan memberi Anda perhatian penuh! 

Dia menyadari ada orang di luar sana yang 

bukan ibu dan ayahnya. Dan ketika dia

melihat seseorang dari dekat yang bukan 

ibunya, dia benar-benar memberi Anda 

perhatian penuh dan terpusat. 



Menakjubkan. Mata biru kecil itu hanya

memperhatikan Anda dan kemudian sebuah

senyuman di wajahnya. Hati nenek dan kakek

serta merta meleleh!!



Hal ini terjadi pada orang berusia sembilan

minggu yang tidak tahu apa yang mereka 

lakukan! Mereka melakukannya secara

naluriah; Tuhan menciptakan kita dengan

keinginan untuk mengasihi orang lain; untuk 

memberikan perhatian terpusat kepada orang 

lain, untuk membantu mereka atau menngasihi

mereka.



Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada

Anda hari ini adalah, mengasihi Tuhan dan 

sesama itu sama dengan frasa PERHATIAN 

YANG TERPUSAT. 



Apakah Anda siap untuk MEMBERIKAN 

PERHATIAN TERPUSAT UNTUK ORANG LAIN 

ketika ada kesempatan? Berdasarkan ilustrasi

yang diberikan Yesus dalam Lukas 10, 

mengasihi Tuhan dan sesamamu tidak akan

menyenangkan! 



Itu akan membutuhkan sesuatu dari Anda. 

Dan Tuhan mengejanya sebagai WAKTU!! 

Lebih khusus lagi, PERHATIAN TERPUSAT.



Seri khotbah ini disebut Dasar: 

Akan Menjadi Siapakah Kita? 

Ini adalah satu pertanyaan yang benar-benar

dapat kita terapkan pada pembahasan hari

ini yaitu

mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain.



Pertanyaannya adalah: 

Apakah kita akan menjadi orang-orang yang

bersedia memberikan WAKTU/PERHATIAN YANG

TERPUSAT untuk mengasihi Tuhan dan orang

lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri?



Di manakah Tuhan yang sedang memberi

Anda  kesempatan ini ? 

Petunjuk: Mungkin tidak nyaman!

Mari kita doa. 


