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365 renungan

Tanda Murid Kristus: Saling Mengasihi
Yohanes 13:34-35
Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-Ku , yaitu jikalau kamu
saling mengasihi.”
- Yohanes 13:35
Bagaimana cara supaya orang tahu kita ini murid Kristus? Pakai kalung salib? Putar lagu
rohani? Pasang pohon Natal? Atau sedikit-sedikit bilang, “Haleluya, puji Tuhan”? Bukan itu,
cara terbaik menyaksikan bahwa kita murid Kristus adalah dengan saling mengasihi, baik
mengasihi saudara seiman atau pun mereka yang belum percaya Yesus. Saling mengasihi
bergaung keras dan berbicara lebih jelas daripada perkataan kita.
Kita bisa saja pandai berbicara, memainkan perasaan orang, serta memotivasi orang. Namun,
semua itu akan gugur seketika ketika kita tidak memiliki kasih. Dan orang lain akan berkata
kepada kita, “Ahhh dia sih, tong kosong nyaring bunyinya!” atau “Dia memang golongan NATO,
No Action Talk Only.”
Mari wujudkan, saksikan, praktikkan kasih dan saling mengasihi. Mulai dari lingkungan terkecil,
yaitu keluarga. Mulailah dengan menurunkan intonasi suara dan menggunakan kata- kata yang
membangun. Berikan semangat karena semangat itu memberikan kekuatan. Atau cobalah halhal sederhana di keseharian, seperti memesankan makanan kesukaan pasangan serta anakanak. Atau menemani pasangan pergi berbelanja. Atau mendengarkan anak- anak, apakah
cerita keseharian mereka atau keluhan dan kesenangan mereka. Ada banyak cara saling
mengasihi yang bisa Anda lakukan.
Salah satu hal yang sering kita lupa berikan kepada orang terdekat, yaitu pujian. Pujilah
pasangan Anda. Jangan muluk-muluk, ucapkanlah terimakasih, dan berikan senyuman. Coba
ingat apakah tadi pagi Anda protes masakan or makanan yang pasangan belikan? Dan secara
spontan mengucapkan kata-kata tajam? Segera minta maaf, ya! Ingat! Tuhan Yesus mau kita
saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Dan... Camkan! Tujuan kita menikah itu untuk
membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan, hehehe...
Dasar kasih orang Kristen adalah salib Yesus. Yesus rela mati di kayu salib demi menebus
dosa manusia karena kasihnya kepada kita. Sama seperti kasih Yesus kepada kita, hendaklah
kita juga menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Saat kita mengasihi orang-orang lain
dengan refleksi kasih Kristus maka mereka akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus.
Refleksi diri:
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Apakah tanda murid Kristus sudah nampak di dalam keseharian Anda ?
Bagaimana Anda akan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama? Apa yang ingin Anda
lakukan dalam mengasihi sesama?
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