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LOVE GOD WITH PASSION #1 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #1 

BACK TO BASIC 
KEMBALI KE DASAR 

 
 
PEMBUKAAN: 
Kita akan masuk dalam sebuah seri kotbah yang 
luarbiasa, yaitu Loving God With Passion. Saya percaya 
pengajaran ini akan mendatangkan terobosan besar 
dalam hati anda. Dan terobosan besar di hati anda akan 
mendatangkan terobosan besar dalam hidup anda. Itu 
sebabnya di bagian yang pertama ini saya akan bagikan 
tentang Back to Basic atau Kembali ke Dasar. 
 
I. BACK TO BASIC: HATI YANG MENGASIHI TUHAN 

DENGAN SEGENAP.... 
a. Lukas 10:25-28 25 Pada suatu kali berdirilah 

seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: 
"Guru, apa yang harus kuperbuat untuk 
memperoleh hidup yang kekal?" 26 Jawab Yesus 
kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum 
Taurat? Apa yang kaubaca di sana?" 27 Jawab orang 
itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal 
budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri."  28 Kata Yesus kepadanya: 
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"Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka 
engkau akan hidup." 

 Satu kali ada seorang ahli taurat bertanya kepada 
Yesus: Apa yang harus aku lakukan untuk 
memperoleh hidup yang kekal? 

 Orang ini menjawab: kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 
dengan segenap akal budimu, dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 

 Berapa banyak orang Kristen yang tahu berbagai 
teori Firman Tuhan, tapi pertanyaannya: Apakah 
kita melakukannya?! 

b. Tuhan mau membawa kita mengalami terobosan 
yang lebih besar, tapi Basic Dasar Fondasi kita 
harus benar terlebih dahulu! 

 Setiap tahunnya, kita perlu bersyukur karena 
Tuhan tidak pernah membawa kita turun, tetapi 
selalu naik dan terus naik. 

 Ulangan 6:10-12 10 Maka apabila TUHAN, Allahmu, 
telah membawa engkau masuk ke negeri yang 
dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk 
memberikannya kepadamu — kota-kota yang besar 
dan baik, yang tidak kaudirikan; 11 rumah-rumah, 
penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak 
kauisi; sumur-sumur yang tidak kaugali; kebun-
kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak 
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kautanami — dan apabila engkau sudah makan dan 
menjadi kenyang, 12 maka berhati-hatilah, supaya 
JANGAN ENGKAU MELUPAKAN TUHAN, yang telah 
membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari 
rumah perbudakan. 

 Tuhan ingatkan kita lewat ayat ini untuk kita hidup 
BERHATI-HATI MENJAGA HATI.  

 Misalnya Raja Salomo. Salomo mengalami kisah 
hidup yang sangat fenomenal. Salomo diangkat 
menjadi raja di masa mudanya dan hidupnya 
mengalami lompatan besar yang luarbiasa. 

 Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang 
kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa 
tidak ada di antara kita yang kehilangan hati 
segenap itu. 

 
II. PERBEDAAN SEGENAP HATI DAN TIDAK. 
a. SEGENAP HATI ATAU TIDAK, ITU AKAN MEMBUAT 

PERBEDAAN YANG SANGAT BESAR. 
 Sebagian orang yang merasa tidak perlu ikut 

Tuhan dengan segenap hati. 
 Pertanyaannya adalah: Kita sendiri mau menerima 

sesuatu yang utuh atau setengah-setengah? 
 Mulai sekarang, JADILAH ANAK TUHAN YANG 

SEGENAP HATI! 
b. 2 Raja-raja 10:30-32 30 Berfirmanlah TUHAN 

kepada Yehu: "Oleh karena engkau telah berbuat 
baik dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku, 
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dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat 
seperti yang dikehendaki hati-Ku, maka anak-
anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai 
keturunan yang keempat." 31 TETAPI YEHU TIDAK 
TETAP HIDUP MENURUT HUKUM TUHAN, ALLAH 
ISRAEL, DENGAN SEGENAP HATINYA; ia tidak 
menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang 
mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 32 Pada 
zaman itu mulailah TUHAN menggunting daerah 
Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di 
seluruh daerah Israel. 

 Pada awalnya, Tuhan sempat memuji Raja Yehu 
karena dia melakukan semua yang Tuhan 
kehendaki. 

 Bahkan, karena Yehu tidak dengan segenap hati 
ikut Tuhan, akibatnya di masanya, Tuhan 
menggunting daerah Israel. 

 Mulai hari ini tidak ada satu area pun dalam hidup 
anda yang akan tergunting!  

 Tentunya ini berbeda dibandingkan dengan orang-
orang yang hidup dengan segenap hati di hadapan 
Tuhan. Ada berkat besar bagi yang mengasihi dan 
mengikuti Tuhan dengan segenap! 

- 1 Raja-raja 8:23 lalu berkata: "Ya TUHAN, Allah 
Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di 
atas dan di bumi di bawah; ENGKAU YANG 
MEMELIHARA PERJANJIAN DAN KASIH SETIA 
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KEPADA HAMBA-HAMBA-MU YANG DENGAN 
SEGENAP HATINYA HIDUP DI HADAPAN-MU; 

- Dalam Alkitab terjemahan masa Kini dikatakan: 
Engkau menepati janjiMu dan menunjukkan 
kasihMu kepada umatMu yang setia dan taat 
dengan sepenuh hati kepadaMu. 

 
III. CIRI UTAMA ORANG YANG MENGASIHI TUHAN 

DENGAN SEGENAP ADALAH MENJADIKAN TUHAN 
PUSAT KEHIDUPANNYA. 

a. Kolose 3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. 

 1 Korintus 10:31  Aku menjawab: Jika engkau 
makan atau jika engkau minum, atau jika engkau 
melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah 
semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 

 Rasul Paulus adalah salah satu orang yang 
mengasihi Tuhan dengan segenap. 

 Di jaman sekarang, banyak orang yang orientasi 
hidupnya melenceng dari Tuhan. 

 Tetapi saya berdoa anda dan saya punya hidup 
yang berbeda. Saya berdoa kita bisa hidup seperti 
rasul Paulus, ujung-ujungnya adalah Tuhan! 

b. MENCINTAI TUHAN DENGAN SEGENAP ARTINYA 
MENCINTAI TUHAN 24/7. Apa artinya? 

 KITA HARUS MENCINTAI TUHAN DI SETIAP 
WAKTU. 
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 Kalau tidak berhati-hati, kita bisa jadi orang 
Kristen dengan “kepribadian ganda”. Maksudnya 
apa?  

 KITA HARUS MENCINTAI TUHAN DI SEGALA 
MUSIM DAN SITUASI. 

 
PENUTUP: 
Hari ini mari kembali ke basic, yaitu miliki hati yang 
mengasihi Tuhan dengan segenap! Kasihi Tuhan di 
segala waktu dan di segala situasi. Jadikan Tuhan pusat 
hidup saudara. 
 


