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365 renungan

Love is Giving
1 Korintus 13:1-13
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar
menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13:7
Di hari Kasih Sayang, beberapa teman mengirimi saya gambar coklat, bunga, dan beragam
ucapan selamat hari Valentine. Sayangnya, semua cuma ucapan dan gambar melalui
Whatsapp, hahaha... Padahal kasih sayang itu akan terasa indah kalau ada wujudnya, apalagi
bisa dimakan, mmh lekeer... hahaha...
Itu semua merupakan pengertian manusia tentang kasih sayang yang tidak jauh dari makan,
kata-kata pujian, dan sedap-sedapan belaka. Sementara, Alkitab berkata apa soal kasih? Yuk,
kita baca lagi ayat 7 di atas. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu.. Wow! SESUATU
banget deh!
Apa arti “segala sesuatu” itu? Maksudnya kalau kita punya kasih maka kita tidak akan
mengobral-obral, membongkar-bongkar keburukan orang yang kita kasihi. Kita bisa menyimpan
rahasia dari orang yang kita kasihi.
Seseorang yang punya kasih itu bisa dipercaya.
Kalau kita punya kasih maka seharusnya tidak mudah putus asa menghadapi permasalahan.
Kasih juga tidak gampang menyerah karena ia terus punya pengharapan. Kalau kita itu punya
kasih maka kita akan sabar. Bahkan bisa panjanggg... sabar. Kasih juga selalu mau belajar
untuk lebih bersabar dalam menanggung segala sesuatu.
Itulah kasih yang Alkitab ajarkan kepada kita, bukan seperti kasih sayang yang dunia rayakan
sekarang. Kalau Abang sayang pasti abang kasih uang. Kalau kamu sayang pasti membuatku
mabuk kepayang. Kalau sungguh sayang maka akan terbayang-bayang. Itu namanya butuh tati
tayang.
Dunia berkata love is getting. Alkitab ajarkan love is giving. Anda mau ikut kasih yang mana?
Yang terus berharap mendapat pujian, ucapan cinta, dan wujud sayang? Atau Anda mau
belajar kasih seperti yang Alkitab ajarkan. Belajar lagi untuk berharap walaupun rasanya sudah
tak ada harapan? Bersabar ketika kelelahan itu datang dan memberi kesempatan, waktu, kasih
kepada mereka yang membutuhkan kasih.
Selamat hari Kasih Sayang.
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KASIH SANGGUP MENANGGUNG SEGALA SESUATU. KASIH SANGGUP MELEWATI
SEGALA KONDISI KEHIDUPAN.
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