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KEMBALI KEPADA KASIH MULA-MULA
Namun demikian Aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan
kasihmu yang semula...
(Wahyu 2:4)
Jemaat Efesus awalnya adalah jemaat
yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Mereka diurapi Tuhan sehingga dapat
membedakan pengajaran yang baik dan tidak. Tuhan mengakui jerih payah,
ketekunan, kesabaran, dan kerelaan mereka menderita bagi-Nya. Mereka
melakukan banyak hal yang baik bagi Tuhan, namun Tuhan mencela mereka
dan menyuruh mereka bertobat karena mereka kehilangan kasih mulamula.

Kehilangan kasih mula-mula bukanlah hal sepele, itu menandakan bahwa kita
sudah jatuh begitu dalamnya di mata Tuhan. Ditolak dan dikeluarkan dari
dalam kerajaan sorga, menjadi akibatnya jika tidak bertobat. Jika kita sudah
mulai merasa jauh dari Tuhan mari bertobat, akui segala dosa, dan kembali
mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh.

2. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan ...- Wahyu
2:5a
Setelah bertobat, kembali lakukan lagi yang semula kita lakukan yaitu
melakukan segala perintah Tuhan dengan hati yang bergelora karena
mengasihi Tuhan bukan karena rutinitas dan kewajiban, persis seperti waktu
pertama kali bertemu dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segala
keseluruhan hidup kita bahkan kekuatan kita, dengan sungguh-sungguh
merindukan persekutuan dengan-Nya, menaati-Nya, dan menghormati-Nya
di atas segala yang ada di dunia ini.

Ada banyak hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, termasuk pelayanan
yang Tuhan percayakan kepada kita. Keintiman dengan Tuhan itu dari hati
kita bukan ditandai dengan banyaknya melakukan pelayanan atau kegiatan
rohani. Jika kita sudah merasa jenuh, hambar di dalam hidup ini, sudah
waktunya kembali kepada kasih mula-mula.
Apa yang harus kita lakukan untuk kembali kepada kasih mula-mula?

ACTION :

1. Bertobat

1. Ajak untuk sama-sama bertobat jika sudah kurang mengasihi Tuhan
dengan sungguh-sungguh.

Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan
lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku
akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari
tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.- Wahyu 2:5

2. Doakan mereka yang sudah mulai jenuh, hambar di dalam meniti
kehidupan ini agar mereka kembali kepada kasih mula-mula dan
kembali bersemangat serta berpengharapan.

