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RAMAH SEORANG TERHADAP YANG LAIN
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang
lain... (Efesus 4:32)
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
‘ramah’ salah satu artinya yang terkait dengan pergaulan
adalah: “baik hati dan menarik budi bahasanya; manis
tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan
menyenangkan dalam pergaulan”. Jika seseorang
dikatakan ramah berarti ia adalah orang yang
menyenangkan bagi sesamanya bahkan jadi berkat
untuk sesama.
Rasul Paulus pun pernah mengajar kepada jemaat di Efesus agar mereka yang sudah mengenal Allah,
meninggalkan manusia lama yang penuh kecemaran dan mengenakan manusia baru yang benar dan kudus
yang terus diperbaharui. Salah satu cirinya adalah menjadi pribadi yang ramah kepada orang lain.
Mengapa kita dituntut ramah seorang terhadap yang lain?

1. Memperoleh kasih karunia Allah
Di belahan dunia mana pun, hampir tidak ada yang menolak keramahan seseorang. Keramahan ditunjukkan
dengan memakai perkataan yang baik untuk membangun bukan perkataan yang kotor supaya yang
mendengar beroleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah segala yang baik dari Allah. Jadi dengan
keramahan yang kita lakukan maka segala yang baik dari Allah dinyatakan dalam hidup seseorang.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. (Efesus 4:29)

2. Menyukakan Roh Kudus
Sejak mengalami kelahiran baru, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan sudah menjadi kewajiban untuk
menjaga hidup tidak mendukakan Roh Kudus. Alkitab menyatakan bahwa kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian dan fitnah itu mendukakan Roh Kudus. Dengan menanggalkan itu semua dan menjadi ramah
seorang terhadap yang lain, hidup kita sedang menyukakan Roh Kudus.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari
penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari
antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
(Efesus 4:30-32)
ACTION:
• Mendorong setiap anggota cool untuk bersikap ramah kepada siapa pun tanpa memandang latar
belakangnya.
• Ajak anggota cool bertobat dan minta ampun jika pernah di waktu yang lalu sempat keluarkan katakata kotor, sumpah serapah, kutuk pada seseorang atau diri sendiri.

