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365 renungan

Stop kepura-puraan!
Roma 12:9-21
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura ! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Roma 12:9
Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Pasti kita sering mendengar
pepatah ini. Kalimat ini acapkali dijadikan sebuah guyonan di masyarakat. Pepatah ini
sebenarnya menyatakan bahwa dalam mengasihi, kecenderungan manusia adalah tergantung
dari uang yang dimiliki orang yang dikasihinya. Jika ada uang dengan rela akan mengasihi. Jika
uang habis, orang itu akan ditinggal. Kasih yang diberikan mengandung syarat. Aduuhh..
jangan gitu yah sebetulnya!
Berbeda dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma 12:9. Ia berkata, “Kasih
itu jangan pura-pura.” Artinya kasih itu harus tulus, bukan bulus yang ujung-ujungnya minta
fulus. Kasih itu harus diwujudkan dengan suatu tindakan karena kasih itu bukan sebatas katakata indah dan manis saja. Kasih itu tidak berpura-pura dalam perkataan. Kata-kata indah
memang enak didengar dan membahagiakan orang yang mendengarnya. Namun, hendaklah
kita waspada. Kata-kata indah yang menyenangkan hati tersebut tidak selamanya benar.
Perhatikan ujungnya, apakah ada udang di balik batu?
Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu mengasihi dengan tulus? Pertama-tama,
sikapnya tidak pura-pura. Ada ketulusan dari dalam hatinya untuk mengasihi, terlihat dari cara
pandang dan tingkah lakunya. Kedua, orang itu punya kepekaan. Ia akan sensitif terhadap
kebutuhan orang yang dikasihinya. Saat orang yang dikasihinya membutuhkan pertolongan,
dengan segera ia akan membantunya bahkan tanpa diminta sekalipun. Ketiga, ia tidak berbuat
jahat terhadap orang lain dan selalu berpikir untuk melakukan hal yang baik. Tidak ada niatan
jahat di dalam dirinya. Pikirannya selalu positif terhadap orang yang dikasihinya.
Mari sekali lagi kita resapi kata-kata di dalam ayat emas kita hari ini. Ayatnya singkat tapi di
dalamnya punya tiga makna penting yang memberi peringatan kepada kita. Jangan pura-pura,
jauhi kejahatan, dan lakukan yang baik. Ingatlah sepanjang hari ini, stop main drama! Buang
topeng kepura-puraan Anda. Tegaslah menolak perbuatan jahat. Jangan punya sikap toleransi
terhadapnya. Dan terakhir, aktiflah mulai melakukan perbuatan yang baik.
YESUS BISA MELIHAT KE DALAM TOPENG KEPURA-PURAAN ANDA. BUANGLAH JAUHJAUH TOPENG ITU! KENAKAN KASIH TULUS DI DALAM HATI ANDA.
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