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CINTA YANG MENGHANGUSKAN #4 
THE SACRIFICE OF LOVE 

KORBAN KASIH 
 
 
PEMBUKAAN: 
Di bagian terakhir dari seri firman Tuhan Cinta yang 
Menghanguskan ini saya akan membagikan kepada 
anda apa yang Roh Kudus taruh dengan kuat sekali 
dalam hati saya. Dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan 
mau untuk kita semua, seluruh jemaat Keluarga Allah, 
bisa menangkap dan masuk di dalamnya. Saya beri judul 
pesan Tuhan hari ini: KORBAN KASIH! 
 
I. ORANG YANG TERBAKAR DALAM KASIH PASTI 

MAU BERKORBAN. 
a. KASIH TANPA KORBAN VS KORBAN KASIH. 
 Kita semua pasti mengasihi seseorang: orangtua, 

anak, pacar, suami/istri, teman, sahabat, saudara 
seiman, dst. Akan tetapi pertanyaannya: Kasih 
yang seperti apa?! Seberapa besar Kasih kita itu? 

b. Akan tetapi ada orang-orang yang kasihnya tidak 
lagi di permukaan, kasihnya sudah menembus 
sampai intisari. Inilah yang saya sebut Kasih yang 
Menghanguskan: Sekalipun saya yang dirugikan, 
sekalipun saya yang harus korban, sekalipun yang 
saya harapkan tidak saya dapatkan, sekalipun dan 
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sekalipun dan sekalipun, saya akan lakukan 
semuanya itu demi dia, karena saya sayang dia.  

 Bagi orang yang tidak memahami Kasih Sejati, ini 
adalah sebuah kebodohan, kekonyolan, dan tidak 
masuk akal. 

 Akan tetapi sesunggunya seperti itulah CARA 
TUHAN YESUS MENGASIHI KITA: KASIH YANG 
PENUH PENGORBANAN 

 Inilah Kasih yang Sejati! Inilah Kasih yang 
menghanguskan! Inilah Kasih yang Penuh 
pengorbanan! Inilah Kasih Agape! Kasih Allah!  

c. Mungkin anda berkata: Kalau Yesus kan Allah, ya 
tidak heran, Dia bisa mengasihi di level itu, tapi 
kan kita manusia, mana mungkin kita bisa 
mengasihi seperti itu?!  

 Benar! Selama kita mengasihi dengan Kasih 
manusia kita sendiri, sangat tidak mungkin kita 
mengasihi dengan cara seperti itu. 

 Akan tetapi ada orang-orang yang hatinya sudah 
dipenuhi dengan Kasih Allah sedemikian rupa, dan 
itu yang memampukan mereka mengasihi Tuhan 
dan sesama dengan cara yang tidak masuk akal 
bagi kebanyakan orang!  

d. Saya rasakan Tuhan sedang ajari kita untuk 
NAIKAN LEVEL MENGASIHI TUHAN DENGAN KASIH 
YANG MENGHANGUSKAN seperti itu!  
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 Yohanes 2:17 Maka teringatlah murid-murid-Nya, 
bahwa ada tertulis: "Cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku." 

e. Pertanyaan yang sama yang Yesus ajukan pada 
Petrus, setelah Yesus mati disalibkan bagi Petrus: 
Petrus, apakah engkau mengasihi Aku?! 

 Yohanes 21:15-17 15 Sesudah sarapan Yesus 
berkata kepada Simon Petrus: "Simon, anak 
Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari 
pada mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: 
"Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi 
Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah 
domba-domba-Ku." 16 Kata Yesus pula kepadanya 
untuk kedua kalinya: "Simon, anak Yohanes, apakah 
engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepada-Nya: 
"Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi 
Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah 
domba-domba-Ku." 17 Kata Yesus kepadanya 
untuk ketiga kalinya: "Simon, anak Yohanes, apakah 
engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus 
karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: "Apakah 
engkau mengasihi Aku?" Dan ia berkata kepada-
Nya: "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau 
tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus 
kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-Ku. 

 Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kita melewatkan 
sebuah detil yang sangat Penting sekali dalam 
kisah ini.  
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 Pertanyaan yang kedua sama: Simon, apakah 
engkau Agape Aku? Dan jawaban Petrus juga tidak 
berubah: Tuhan, aku hanya bisa fileo Engkau. 

 Akhirnya di pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan 
standanya ke level Petrus: Kali ini Dia tidak 
bertanya, Simon, apakah engkau agape Aku; tapi 
Dia bertanya: Simon, apakah engkau Fileo Aku? 
Yesus tau bahwa Simon belum bisa mengasihi dia 
dengan Kasih Agape, kasihnya belum sampai di situ, 
itu sebabnya Yesus yang mengambil turun ke 
levelnya Petrus.  

 Sejak saat itu, hari demi hari, hati Petrus semakin 
dipenuh dan semakin dipenuhi dengan Kasih 
Agape dari Kristus! Dari waktu ke waktu, fileo 
semakin digantikan dengan agape.  

 
II. PELAJARAN DAUD: AKU TIDAK MAU 

MEMPERSEMBAHKAN KORBAN TANPA 
MEMBAYAR APA-APA. 

f. Pertanyaannya: Selama kita mengikuti dan 
mengiring Yesus selama ini, apakah kita hanya 
mau diberkati? Atau kita juga mau Hangus bagi 
Yesus? Kita yang korban bagi Yesus?! 

 Mazmur 69:10a sebab cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan aku... 

- Ini adalah perkataan Daud: cinta untuk rumahMu 
menghanguskan aku!  
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 2 Samuel 24:21-25 21 Bertanyalah Arauna: 
"Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya 
ini?" Jawab Daud: "Untuk membeli tempat 
pengirikan ini dari padamu dengan maksud 
mendirikan mezbah bagi TUHAN, supaya tulah ini 
berhenti menimpa rakyat." 22 Lalu berkatalah 
Arauna kepada Daud: "Baiklah tuanku raja 
mengambilnya dan mempersembahkan apa yang 
dipandangnya baik; lihatlah, itu ada lembu-lembu 
untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik 
dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. 23 
Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada 
raja." Arauna berkata pula kepada raja: "Kiranya 
TUHAN, Allahmu, berkenan kepadamu." 24 Tetapi 
berkatalah raja kepada Arauna: "Bukan begitu, 
melainkan aku mau membelinya dari padamu 
dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau 
mempersembahkan kepada TUHAN, Allahku, 
korban bakaran dengan tidak membayar apa-
apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan 
dan lembu-lembu itu dengan harga lima puluh 
syikal perak. 25 Lalu Daud mendirikan di sana 
mezbah bagi TUHAN dan mempersembahkan 
korban bakaran dan korban keselamatan. Maka 
TUHAN mengabulkan doa untuk negeri itu, dan 
tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 

g. Saya yakin Daud belajar PRINSIP 
MEMPERSEMBAHKAN KORBAN HARUS DENGAN 
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MEMBAYAR YANG BERHARGA ini karena dia 
mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan 
tapi sangat berharga. Masih ingatkah anda kisah 
tentang Daud yang rindu membawa Tabut 
Perjanjian ke Yerusalem?! 

 Awalnya Daud membawa Tabut Perjanjian Tuhan 
ini dengan cari gampang.  

- 2 Samuel 6:3 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke 
dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya 
dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza 
dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan 
kereta itu. 

 Sampai kemudian Daud menyadari kesalahannya, 
akhirnya dia berani mencoba kembali membawa 
Tabut Perjanjian dari rumah Obed Edom ke 
Yerusalem. 

 2 Samuel 6:12-15 12 Diberitahukanlah kepada raja 
Daud, demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah 
Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh 
karena tabut Allah itu." Lalu Daud pergi 
mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom 
ke kota Daud dengan sukacita. 13 Apabila 
pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu 
melangkah maju enam langkah, maka ia 
mengorbankan seekor lembu dan seekor anak 
lembu gemukan. 14 Dan Daud menari-nari di 
hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia berbaju 
efod dari kain lenan. 15 Daud dan seluruh orang 
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Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi 
sorak dan bunyi sangkakala. 

 Kesaksian: Istri saya, Ps. Nita juga dididik pelajaran 
yang sama oleh Tuhan, seperti yang Dia ajarkan 
kepada Daud ini.  

- Suatu kali gereja sedang janji iman, dan istri saya 
punya kerinduan untuk ikut janji iman.  

- Dan tiba-tiba dia dapat undangan untuk ikut satu 
undian berhadiah, yang hadiah utamanya adalah 
mobil Maserati, mobil yang harganya sangat 
mahal.  

- Jadi dia antusias sekali untuk mengikuti undian 
tersebut, dia berdoa, dan berkata pada Tuhan: 
Tuhan, berkati aku, supaya aku menang dapat 
Maserati itu. Nanti Aku akan Jual mobil itu, dan aku 
persembahkan semuanya sebagai janji iman untuk 
Tuhan! 

- Menurut anda, apakah ini kerinduan yang baik? 
Tentu! Tapi apakah Tuhan berkenan? Belum 
tentu!  

- Mengapa? Waktu itu Ketika dia berangkat bersama 
saya, di dalam perjalanan, dia cerita tentang 
keinginannya untuk dapat mobil Maserati itu. Tapi 
saya malah ngomong: Kalau aku, maunya liburan ke 
Bali! (Itu omongan yang iseng)  

- Dan Ketika sampai di tempat dan kemudian 
diundikan: Taukah anda nama pertama yang 
dipanggil maju ke depan adalah istri saya. Dan apa 
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yang dia dapatkan: Bukan Maserati! Tapi Liburan ke 
Bali di Hotel Bintang 5 yang bergengsi!  

- Saya ketawa kepingkal-pingkal, karena dia yang 
sangat ingin, tapi saya yang diberi oleh Tuhan!  

- Dan waktu dia tanya sama Tuhan, maka Tuhan 
menjawab: Nita, kalau kamu dapat Maserati dan 
menjualnya untuk janji iman, itu kamu tidak bayar 
apa-apa. Aku tidak mau! Yang Aku mau dalam janji 
iman yang ini, kamu harus bayar harga sampai 
benar-benar terasa! Mengapa? Sebab nilai yang 
Tuhan taruh di dalam hatinya adalah nilai yang 
sangat besar, yang sebenarnya itu melebihi 
kemampuannya pada waktu itu.  

- Akhirnya istri saya sadar apa yang Tuhan mau. Jadi 
dia mulai Janji iman dari bulan ke bulan, yang 
mengakibatkan dia harus melalui waktu yang 
penuh pengorbanan. Akan tetapi yang luarbiasa, 
hal itu berkenan dan menyukakan hati Tuhan, 
sehingga justru melalui semuanya itu, Tuhan 
berkati dia berlimpah-limpah. 

h. Pertanyaannya saya buat anda: Untuk Tuhan, 
anda cari yang gampang atau yang sukar?! Kasih 
tanpa harus korban, atau Kasih yang 
menghanguskan?! 

 Untuk mempersembahan korban buat Tuhan, kita 
cari kalau bisa sedikit, ngapain harus banyak? Atau 
kita mau yang terbaik bagi Tuhan? 
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 Untuk ibadah, kalau bisa nggak repot, ngapai repot-
repot harus ibadah onsite, online saja praktis? Atau 
kita mau ibadah sepenuhnya roh jiwa Tubuh 
totalitas sepenuhnya? 

 Untuk melayani, kita melayani kalau sempat? Atau 
saya harus sempat untuk melayani Tuhan? 

 Saat ini Tuhan tantang Anda untuk naik level dalam 
Kasih Anda kepada Tuhan!  

 
III. TUHAN YESUS MEMBERSIHKAN MOTIVASI 

UMATNYA 
i. Ini juga pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan Ketika 

dia memberesi Bait Allah:  
 Yohanes 2:13-17 13 Ketika hari raya Paskah orang 

Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 
14 Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-
pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan 
penukar-penukar uang duduk di situ. 15 Ia 
membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka 
semua dari Bait Suci dengan semua kambing 
domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar 
dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja 
mereka dibalikkan-Nya. 16 Kepada pedagang-
pedagang merpati Ia berkata: "Ambil semuanya 
ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-
Ku menjadi tempat berjualan." 17 Maka 
teringatlah murid-murid-Nya, bahwa ada tertulis: 
"Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku." 
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 Tahukah anda mengapa Tuhan Yesus marah dan 
menjungkirbalikkan tempat perdagangan di Bait 
Allah itu? 

 Lalu mengapa dijungkirbalikkan Yesus?  
j. Saya berdoa anda bisa menangkap isi hati Tuhan 

ini, sebab ini adalah sebuah rahasia besar yang 
sangat penting, yang kalau kita bsia 
menangkapnya, maka kita akan dibawa masuk ke 
sebuah dimensi yang sangat berbeda yang tidak 
dialami oleh kebanyakan orang, yaitu DIMENSI 
KASIH! 

 Cara Tuhan berurusan dengan kita akan berubah 
total: Tiba-tiba anda akan menikmati hujan 
kasihNya dalam skala yang belum pernah anda 
alami sebelumnya! 

 1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang 
tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah 
didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul 
di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia." 

 Inilah yang dialami Daud: Karena cintanya yang 
menghanguskan itu, hati Tuhan begitu tersentuh, 
itu sebabnya Tuhan begitu mencintai Daud 

 Satu alasan yang saya tau mengapa Tuhan mau 
membawa kita semua jemaat Keluarga Allah 
mengasihi Tuhan dengan cinta yang 
menghanguskan seperti ini, karena Tuhan ingin 
membawa kita masuk dalam Dimensi Kasih, sampai 
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kita menjadi umat kesayangan Tuhan, sampai Dia 
bisa melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi 
di manapun di dunia, maupun dalam sejarah, 
sampai kita bisa menikmati kejaiban Kasih Tuhan 
yang luarbiasa itu! 

 Siapa yang mau mengupgrade kasihnya kepada 
Tuhan jadi Kasih yang Menghanguskan?! 

 
PENUTUP: 
Saya rindu setiap kita terus belajar mengupgrade level 
kasih kita kepada Tuhan, semakin hari semakin 
mengasihi lebih dan lebih lagi, karena dengan kasih yang 
terus diupgrade kita akan bisa memiliki cinta kepada 
Tuhan yang menghanguskan, yang rela berkorban untuk 
mendapatkan Tuhan lebih dan lebih lagi. 
 
 
 
 


