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LOVE GOD WITH PASSION #2
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #2
GOD'S LOVE LANGUAGE
BAHASA KASIH TUHAN

PEMBUKAAN:
Hari ini di bagian kedua dari seri firman Tuhan Loving
God With Passion, kita akan belajar tentang
Menemukan Bahasa Kasih Tuhan. Saya percaya firman
Tuhan hari ini sangat penting dan jika kita melakukan
rahasia firman Tuhan hari ini, maka hubungan saudara
dengan Tuhan akan dibawa ke level yang belum
pernah anda alami sebelumnya. Hubungan saudara
dengan Tuhan akan jadi hubungan yang indah dan
menyenangkan.
I.

a.

1.


5 BAHASA KASIH MANUSIA
Seorang penulis dari Amerika Serikat bernama Gary
Chapman menulis sebuah buku berjudul Five Love
Languages dan akhirnya menjadi sangat laris di
pasaran. Dia membagikan 5 bahasa kasih yang bisa
dirasakan oleh manusia.
KATA-KATA PUJIAN.
Ada sebagian orang yang merasa tidak
membutuhkan kata-kata pujian. Tanpa pujian
mereka sudah bisa termotivasi. Tanpa harus dipuji
pun mereka sudah bahagia. Tetapi bagi orang1 of 6
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orang yang bahasa kasihnya adalah kata-kata
pujian, hal ini sangatlah penting.
 Itu sebabnya kita perlu melatih diri kita untuk
terbiasa memuji orang di sekeliling kita.
2. WAKTU BERKUALITAS.
 Bahasa kasih yang kedua yang juga sangat
dibutuhkan oleh manusia adalah waktu
berkualitas.
Waktu adalah hal paling sederhana tetapi juga
paling bernilai yang bisa kita berikan kepada orang
di sekeliling kita. Mari belajar investasikan waktu
yang berharga untuk orang-orang di sekeliling
kita.
3. HADIAH.
 Ada orang-orang tertentu yang sangat
membutuhkan hadiah atau reward karena saat
mereka mendapatkannya, maka mereka baru
merasa dikasihi dan dihargai.
4. SENTUHAN FISIK.
 Sentuhan fisik ini adalah sebuah kebutuhan bagi
manusia dan mempunyai efek yang luarbiasa.
5. DILAYANI.
 Bahasa kasih yang terakhir yang dijabarkan oleh
Gary Chapman adalah Dilayani.
b. Jangan menuntut untuk menerima bahasa kasih
ini, tetapi sebaliknya belajarlah untuk melihat
bahasa kasih orang di sekitar saudara, dan lakukan
tindakan nyata mengasihi.
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II.

1.


-

-

2.


-

Kita perlu cek, mengevaluasi, serta mengetahui
bahasa kasih kita.
Teliti bahasa kasih orang-orang di sekeliling anda,
sehingga taburan kasih anda tepat sasaran!
Lalu apa kaitan 5 bahasa kasih ini dengan firman
Tuhan yang sedang kita bahas sepanjang bulan ini
tentang Loving God With Passion?
MENEMUKAN BAHASA KASIH TUHAN
SENTUHAN FISIK.
Dari 5 bahasa kasih yang ada, bahasa kasih
sentuhan fisik ini yang mungkin bisa dikatakan
paling tidak berlaku bagi Tuhan.
2 Korintus 3:17 Sebab Tuhan adalah Roh; dan di
mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Jadi Bahasa Kasih Tuhan, bukan Sentuhan fisik,
tapi SENTUHAN ROH.
HADIAH.
Apakah Tuhan senang dengan pemberian? Apakah
sebuah pemberian merupakan bahasa kasih
Tuhan?
Kejadian 4:3-5.
3 Setelah beberapa waktu
lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian
dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban
persembahan; 4 Habel juga mempersembahkan
korban persembahan dari anak sulung kambing
dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN
mengindahkan
Habel
dan
korban
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-

3.

-

-

-


4.

persembahannya itu, 5 tetapi Kain dan korban
persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati
Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.
TUHAN TIDAK SEKEDAR MELIHAT KUANTITAS
PERSEMBAHAN
KITA,
TETAPI
KUALITAS
PENGORBANAN KITA.
Sadarilah bahwa jauh lebih penting persembahan
kita besar di pandangan Tuhan, daripada di
pandangan manusia!
KATA-KATA PUJIAN.
Apakah pujian salah satu bahasa kasih Tuhan? Ya!
Mazmur 22:4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Itulah sebabnya Tuhan sangat cinta Daud. Karena
Daud adalah seorang pemuji dan penyembah.
Bahkan Tuhan semakin jatuh cinta kepada Daud
saat Daud membangun Pondok Daud dimana
pujian dan penyembahan dinaikkan selama 24
jam!
Itulah sebabnya Yosafat menerima kemenangan
ajaib dalam peperangan! 2 Tawarikh 20:22 Ketika
mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan
nyanyian pujian, dibuat TUHANlah penghadangan
terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang
dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang
Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Itu sebabnya milikilah gaya hidup seorang Pemuji!
MELAYANI.
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-

-

5.



-

Yohanes 12:26 Barangsiapa melayani Aku, ia harus
mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situ pun
pelayan-Ku
akan
berada.
BARANGSIAPA
MELAYANI AKU, IA AKAN DIHORMATI BAPA.
Yesus datang untuk melayani.
LAYANI TUHAN DENGAN HATI YANG BERKOBAR
CINTA MULA-MULA!
Matius 7:22-23. 22 Pada hari terakhir banyak
orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan,
bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan
mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan
banyak mujizat demi nama-Mu juga? 23 Pada
waktu itulah Aku akan berterus terang kepada
mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal
kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian
pembuat kejahatan!"
Pastikan ada kedekatan hati antara anda dan
Tuhan!
WAKTU YANG BERKUALITAS.
Waktu yang berkualitas adalah bahasa kasih yang
sangat disukai Tuhan.
Salah satu kata yang paling Tuhan tidak suka
adalah: tidak ada waktu untuk Tuhan.
Lukas 14:17-21.
17 Menjelang perjamuan itu
dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan
kepada para undangan: Marilah, sebab segala
sesuatu sudah siap.18 Tetapi mereka bersamasama meminta maaf. Yang pertama berkata
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kepadanya: Aku telah membeli ladang dan aku
harus pergi melihatnya; aku minta dimaafkan.19
Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang
lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku
minta dimaafkan. 20 Yang lain lagi berkata: Aku
baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.
21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan
semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan
rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah
dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan
bawalah ke mari orang-orang miskin dan orangorang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang
lumpuh.
Belajar persembahkan waktu buat Tuhan!

PENUTUP:
Mari belajar praktekan 5 bahasa kasih ini untuk Tuhan,
maka saya yakin hubungan kita dengan Tuhan akan
mengalami terobosan yang sangat luarbiasa!
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