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CINTA TAK BERSYARAT 

Sesungguhnya,  dalam  Kebenaran,  hanya  ada  Cinta  tak  bersyarat. 

Segala hal yang lain hanyalah ilusi. 

Dengan cara inilah Tuhan mencintai kita: Cinta‐Nya tanpa syarat.  

Cinta demikian itu sangat menyejukkan batin. Dalam hati, kita semua 

merasakan bahwa Cinta seperti ini adalah Kebenaran yang abadi dan 

yang sesungguhnya.  

Tuhan menatap  kita  sekarang  dan  di  sini,  serta  selalu menyelimuti 

kita dalam Cinta‐Nya yang tak terbatas. 

Tuhan  itu  Cinta.  Semua  tindakan  Tuhan  adalah  Cinta.  Tuhan 

mencintai,  memberikan  terang  dan  kehangatan‐Nya.  CintaNya  tak 

pernah berhenti dan tak pernah berubah.  

Cinta Tuhan tak didasarkan apapun lagi. Ia sendiri dasar satu‐satunya. 

Ia adalah jiwa segala sesuatu yang ada.  

Cinta adalah kekuatan terbesar di dunia ini.  
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Kita dicintai  tanpa  syarat dan  seperti apa adanya. Tuhan  selalu ada, 

memberikan  CintaNya  pada  kita,  bahkan  pada  saat‐saat  kita 

menyimpang atau menolakNya.  

Tidak  pernah  ada  seorangpun  yang  ditolak  karena  kesalahan  atau 

kelemahannya. Tuhan memahami dan menerima kita apa adanya.  

Tuhan mencintai kita  seperti apa adanya kita. Begitulah  cara Tuhan 

mencintai kita. Cinta yang menerima kita apa adanya sekarang. Tuhan 

melihat  kita  sebagai pengada dalam proses.  Ia menerima  kita  pada 

tahap  manapun  kita  berada  dalam  tahap  perkembangan  kita, 

menerima kita apa adanya.  

Bagimanapun  kita  bertingkah  laku,  Cinta  itu  tetap  ada.  Kita  takkan 

pernah kehilangan Cinta  ini, yang diberikan secara cuma‐cuma, tidak 

tergantung pada apa yang kita capai.  

Cintanya  lebih  besar  daripada  kesalahan  kita.  Walaupun  kita 

melakukan  kesalahan,  kita  tetap  diterima.  Betapapun  besarnya 

kesalahan  kita,  kita  tetap  dapat  kembali  pada‐Nya.  CintaNya  tiada 

batasnya. Betapa luas Cinta‐Nya.  

Tidak  ada waktu  dalam  sejarah  hidup  seorang manusia  yang  tidak 

memungkinkannya kembali pada sinar dan kehangatan Cinta Tuhan. 

Tidak peduli rintangan apapun yang telah dibangun oleh pelencengan 

dan  egoisme  kita,  Tuhan  selalu  ada  untuk  kita,  menawarkan 

kehangatan  dan  sinar  terang.  Ia  tetap  dan  terus  mencintai  kita, 

menawarkan  karunia‐karunia  yang membawa  kita  pada  kepenuhan 

yang berlimpah‐limpah.  
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Cinta tidak mengingat‐ingat kesalahan. 

Kukumpulkan  seluruh  keberanian  dan  kupandang  Dia.  Tidak  ada 

tuduhan.  Tidak  ada  tuntutan.  MataNya  hanya  berkata,  “Aku 

mencintaimu!”  

Pada  waktu  akhirnya  kita  menyambut  Tuhan  secara  sungguh‐

sungguh, pada waktu kita melihat bahwa  ini sungguh‐sungguh dunia 

Tuhan yang indah, pada waktu kita melihat diri kita sebagai buah hati 

Tuhan  dan  merasakan  kehangatan  Cinta‐Nya,  melihat  orang  lain 

sebagai  saudara‐saudari dalam keluarga; pada  saat  itulah  titik balik, 

pengalaman yang mengubah seluruh hidup kita.  

Tuhan siap untuk memeluk dan menyambut kita, kapan pun kita siap 

untuk  berkata  ya,  kapan  pun  kita  membuka  diri  dan  rela  untuk 

dicintai.  Cinta  Tuhan  yang  sabar  tidak mempedulikan  di mana  kita 

telah berada dan apa yang  telah  kita  lakukan. Dia untuk  selamanya 

membuka  lebar  tanganNya,  dengan  penuh  Cinta  menanti  untuk 

memeluk kita. UndanganNya selalu sama: Datanglah pada‐Ku.  

Kita  harus merenungkan  Cinta  Tuhan  yang  tak  bersyarat  ini,  Cinta 

yang diberikan secara cuma‐cuma. Kita harus masuk dalam kesadaran 

akan Cinta Tuhan dalam perenungan yang mendalam.  

 

 

 



 
  et{tá|t V|Çàt – 5 

 

 

 

 

Tuhan senantiasa mencintai kita. Kita dicintai sehingga bisa berubah, 

tumbuh, dan menjadi baik.  

Tuhan  selalu  menyertai  kita:  Aku  berjanji  dan  setia  untuk 

mencintaimu selama‐lamanya, melakukan yang terbaik untukmu. Aku 

berbaik hati, mendukung dan membuatmu mampu. Apapun yang Aku 

lakukan akan selalu merupakan  tindakan Cinta dan undangan untuk 

berkembang.  Aku  selalu  menyertaimu,  menerangimu,  menguat‐

kanmu,  menyembuhkanmu,  meluruskanmu,  menghidupkanmu. 

Tetaplah  bersamaKu,  terimalah  Cinta‐Ku,  nikmatilah 

persahabatanKu.  Bukalah  dirimu  untuk  menerima  kekuatanKu  dan 

kamu  akan  menghasilkan  banyak  buah.  Kamu  akan  memiliki 

kehidupan dengan segala kelimpahannya.  

Tuhan  adalah Cinta.  Segala  sesuatu  yang pernah,  sedang, dan  akan 

dilakukan  Tuhan  adalah  Cinta.  CintaNya  sungguh  nyata,  memberi, 

melimpah, mencurah. 

Sabda Tuhan pada dasarnya merupakan tindakan Cinta bagi kita oleh 

Tuhan yang agung dan penuh Cinta, yang dengan  luar biasa menata 

bintang‐bintang  di  langit,  yang  mendirikan  gunung‐gemunung  dan 

memenuhi  samudra  raya. Dalam  sabdaNya, Tuhan yang Mahaagung 

dan  Mahatinggi  berkata  pada  kita  masing‐masing,  “Aku  sungguh 

mencintai kamu. Aku mencintaimu dengan Cinta yang abadi.”  
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Hidup kita berubah, dalam waktu yang sangat cepat berubah semakin 

baik, kalau kita sadar betapa Ia mencintai kita tanpa syarat. 

Hari  yang  membahagiakan  dalam  kehidupan  kita  tiba  ketika  kita 

menyadari betapa Ia mencintai kita.  

Tuhan jauh lebih pengasih dan penyayang daripada yang kita sangka. 

Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. 

Hal yang paling baik yang dapat kita lakukan padaNya adalah percaya 

akan CintaNya bagi kita.  

Anugerah Cinta yang  Ia  tawarkan  tanpa syarat: satu‐satunya yang  Ia 

harapkan adalah Kegembiraan dan Kedamaian kita.  

Melalui  Roh  Cinta,  kita  mengetahui  bahwa  kita  adalah  anak‐anak 

yang dicintaiNya.  

Hanya hati kita yang bisa mengerti CintaNya.  
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PANGGILAN CINTA 

Tuhan adalah Cinta dan memanggil kita ke dalam relasi Cinta.  

Kita hendaknya membuka hidup dan hati kita untuk CintaNya.  

Kita dipanggil untuk mencintai: Tuhan, diri sendiri, dan tetangga atau 

sesama  kita.  Cinta  adalah  panggilan  dan  tujuan  hidup  kita.  Inilah 

kesempurnaan dari keberadaan manusia.  

Kemampuan untuk saling mencintai adalah anugerah Tuhan bagi kita. 

Ketika  Tuhan  menyentuh  kita,  kita  pun  dianugerahi  kemampuan 

untuk mencintai.  

Sebelum kita sanggup mencintai, kita harus merasakan dicintai.  

Dicintai berarti selalu diterima, dikasihi, disayangi, dipeluk, dilindungi, 

disembuhkan,  dihidupi,  dipelihara,  dijaga,  dijamin,  diteguhkan, 

dikuatkan,  didukung,  dituntun,  dibimbing,  dimampukan,  dipanggil 

menuju puncak sempurna hidup. 

Tuhanlah  yang  mengambil  inisiatif.  Dialah  yang  pertama‐tama 

mencintai kita.  
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Keberhasilan  kita  dalam  mencintai  sebanding  dengan  keterbukaan 

kita  untuk menerima  kasih  dan  peneguhan  Tuhan.  Juga  sebanding 

dengan  kasih  kita  terhadap  diri  sendiri.  Keberhasilan  hidup  kita 

ditentukan  oleh  bagaimana  kita  bisa  mencintai  dengan  peka  dan 

lemah‐lembut.  

 

Ada  tangan  Cinta  yang  menuntun  kita  sepanjang  hidup  kita.  Ada 

seberkas  cahaya  yang menunjukkan  jalan  yang  harus  kita  tempuh 

langkah  demi  langkah  berturut‐turut.  Aku  tahu  bahwa  Tuhan  yang 

mencintaiku berjalan bersamaku. 

 

Dalam  Cinta,  kita  dipanggil  untuk  melakukan  yang  terbaik  dalam 

setiap usaha dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan.  
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CINTAILAH DIRIMU SENDIRI 

Kita  tidak  dapat  mencintai  yang  lain  jika  kita  tidak  mencintai  diri 

sendiri. Langkah pertama dan sangat diperlukan: kita harus berusaha 

mengenal dan menghargai anugerah‐anugerah yang diberikan Tuhan 

untuk  kita.  Sikap  terhadap  diri  sendiri  yang  sehat,  berdasar  pada 

penghargaan  atas  diri  sendiri,  mutlak  untuk  jiwa  yang  damai  dan 

hidup yang bahagia.  

Semakin  baik  gambaran  diri  semakin  besar  kemampuan  kita  untuk 

mencintai.  

Tuhan  mencintai  dunia,  termasuk  kita  dan  segala  hal‐hal  kecil 

berkenaan dengan diri kita.  

Kita diterima Tuhan apa adanya, bukan seperti seharusnya kita ada. 

Kita  tetap  diterima,  bagaimana  pun  keadaan  kita.  Jika  Tuhan 

menerima diri kita, bukankan kita harus menerima diri kita pula?  

Tuhan begitu sabar, kita pun harus sabar terhadap diri kita sendiri.  

Penolakan diri adalah hal yang  tidak  sesuai dengan  suara  Ilahi yang 

menyatakan  diri  kita  sebagai  yang  dicintai.  Diri  kita  sebagai  yang 

dicintai menyatakan inti kebenaran keberadaan kita.  

“Engkau  dicintai”  mengungkapkan  kebenaran  yang  paling  hakiki 

mengenai semua manusia. 
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Engkau  berharga  di  mata‐Ku  dan  mulia,  dan  Aku  ini  mengasihi 

engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.  

Dari Keabadian, sebelum engkau dilahirkan dan menjadi bagian dari 

sejarah,  engkau  sudah  ada  di  hati  Tuhan. Mata  Sang  Cinta  sudah 

memandangmu  sebagai  yang  berharga,  sebagai  keindahan  tak 

terbatas yang bernilai abadi.  

Engkau  kukasihi,  kepadamu  Aku  berkenan.  Aku  memandangmu 

dengan pandangan penuh  kelembutan. Ke mana pun  engkau pergi, 

Aku  pergi  bersamamu.  Di  mana  pun  engkau  beristirahat,  aku 

menjagamu.  Aku  memberikan  makanan  yang  memuaskan  rasa 

laparmu  dan  minuman  untuk  memuaskan  rasa  hausmu.  Akulah 

bapamu, ibumu, saudaramu, saudarimu, anakmu, yang mencintaimu. 

Engkau milikKu dan Aku milikmu. Di manapun engkau berada, di situ 

aku berada. Tak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita. Kita 

adalah satu.  

Nilai,  keistimewaan,  dan  kepribadian  kita  diberikan  oleh  Dia  yang 

mencintai kita dari keabadian sampai keabadian.  

Setiap  dari  kita  adalah  karya  agung  yang  unik  dari  Tuhan.  “Engkau 

unik dan tiada duanya. Dari keabadian hingga keabadian, hanya ada 

satu dirimu. Aku mencintaimu dengan Cinta yang abadi.”  

Kebenaran  yang  terdalam  adalah  kita  dicintai.  Kegembiraan  dan 

kedamaian  hati  kita  pun  hendaknya  didasarkan  pada  keyakinan 

tersebut.  Maka  kebenaran  itu  harus  nyata  terungkap  dalam 

keseharian  kita,  dalam  cara  kita  makan  dan  minum,  berbicara, 

bekerja, bermain, dan mencinta.  
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Engkau  harus  tetap  berpegang  pada  kebenaran  bahwa  engkau 

dicintai.  Kebenaran  itu  adalah  dasar  di mana  engkau membangun 

hidupmu.  

Tuhan  sungguh mencintaiku, mengenalku  sedalam‐dalamnya. Tuhan 

mengenal  setiap  orang  secara  tersendiri,  Ia mencintai  kita masing‐

masing dengan cara tersendiri. Ia hadir dalam hati setiap orang secara 

khusus.  

Merayakan  betapa  engkau  dicintai  berarti  mengucap  syukur  pada 

Tuhan yang telah mencintaimu.  

Karena Tuhanlah maka kita ada. Kita ada karena kita dicintai. Tuhan‐

lah  sumber  hidup  kita.  Tuhan  menghendaki  agar  kita  hidup 

berkembang mencapai kepenuhan.  

Cinta  berarti melihat  Keagungan  dalam  diri  kita  sendiri, menyadari 

siapa diri kita sebenarnya agar kita dapat membuka sayap‐sayap kita 

dan terbang.  

Tuhan selalu memanggilku menuju puncak sempurna hidupku. 
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CINTAILAH ORANG LAIN 

Tuhan  mencintai  kita  dengan  kasih  yang  sempurna  dan 

mengikutsertakan  semua  orang  dalam  Cinta,  tanpa  mengurangi 

CintaNya  yang  istimewa  yang  ditujukan  bagi  pribadi  kita  masing‐

masing. 

Tuhan  memberikan  perhatian  kepada  semua  orang  tanpa  kecuali, 

mencintai masing‐masing dengan Cinta yang istimewa.  

Kesadaran bahwa kita dicintai membuka mata kita bahwa orang  lain 

juga  dicintai.  Diri  kita  begitu  berharga  di mata  Tuhan, mempunyai 

tempat isitimewa di hati Tuhan. Orang lain pun demikian.  

Cinta  Tuhan  adalah  cinta  yang merangkul  siapa  saja,  setiap  orang 

dengan keistimewaannya masing‐masing. Kita satu dengan Tuhan dan 

dengan saudara‐saudari kita.  

Menjawab  Cinta  Tuhan  bagi  kita  adalah  dengan mencintai  sesama 

kita.  
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Kepenuhan diri kita terletak dalam pemberian diri kita kepada orang 

lain. Dalam diri kita tersimpan keinginan yang murni dan tulus untuk 

memberi.  

Betapa  banyak  yang  kita miliki  yang  dapat  kita  berikan,  jauh  lebih 

banyak dari pada yang kita bayangkan: senyum, sapa, kata‐kata yang 

menghibur, perhatian, dukungan, semangat, waktu, materi, sebagian 

hingga seluruh hidup kita.  

Tindak  kesetiaan  cinta, pengampunan,  kegembiraan dan  kedamaian 

hati sekecil apapun akan bertambah dan terus bertambah jika dibagi‐

bagikan pada orang lain.  

Setiap tindakan cinta sederhana yang kita lakukan akan menimbulkan 

riak‐riak cinta yang semakin besar.  
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Saat  seseorang  terluka,  diperlakukan  tidak  baik,  dan  kita  ikut 

merasakan “aduh!” sesuatu telah terjadi: Cinta.  

 

Watak  umum  orang  yang  hidup  berkelimpahan  adalah  memberi 

perhatian dan cinta pada semua orang. 

 

Cinta  menyembuhkan  mereka  yang  menerima  maupun 

memberikannya.  
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Kita semua haus untuk dicintai dan lapar untuk dimengerti.  

Kunci  keberhasilan dalam mencintai orang  lain adalah empati,  yang 

dimulai dengan mendengarkan penuh perhatian dan membaca secara 

intuitif keunikan orang lain.  

Cinta adalah pemberian diri. Jika kita tidak memberikan diri kita yang 

sebenarnya dan yang asli berarti kita tidak memberikan apa‐apa.  

Pemberian  cinta  yang  utama  adalah  diri  yang  utuh,  yang  diberikan 

dengan tulus melalui pengungkapan diri yang jujur.  

Cinta sejati adalah hadiah yang diberikan secara cuma‐cuma. Selama 

kita  menentukan  prasyarat,  maka  sebenarnya  kita  tidak  saling 

mencintai.  
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Jika  kita mencintai,  kita  akan  berbuat  lebih  daripada  yang  dituntut 

aturan. Kita akan melakukan semuanya yang terbaik yang dapat kita 

lakukan.  

Cinta  pada  dasarnya  adalah  suatu  keputusan  dan  komitmen. 

Komitmen  cinta  memanggil  kita  untuk  memberi  perhatian  dan 

kesediaan mendengarkan.  

Jika kita bertanya tentang kedudukan cinta dalam hidup kita, berarti 

kita  juga  bertanya:  adakah  orang  lain  yang  kebahagiaannya  sama 

pentingnya  dengan  kebahagiaan  kita?  Jika  benar  demikian,  Cinta 

telah mengisi kehidupan kita.  

Wujud cinta adalah peka, bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan, 

juga ingin berkembang, juga ingin bahagia. 

Persahabatan berarti saling mencintai, saling meneguhkan bahwa kita 

semua  begitu  berharga,  begitu  dicintai  Tuhan.  Ungkapkan  dengan 

kata‐kata  yang  baik,  terima  kasih,  peneguhan,  perhatian,  dan  kasih 

sayang.  

Saling  memberkati  berarti  mengatakan  yang  baik,  bahwa  kita 

berharga,  bahwa  kita  dicintai  dengan  Cinta  yang  abadi,  bahwa  kita 

dituntun oleh Cinta dalam setiap langkah hidup kita.  
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Salah satu pesan utama Cinta tak bersyarat adalah pembebasan: kita 

boleh  jadi  apapun  yang  kita  inginkan.  Cinta  tak  bersyarat  bersifat 

membebaskan, agar yang dicintai menjadi dirinya sendiri.  

 

Cinta memberikan akar dan sayap, rasa memiliki dan kebebasan.  

 

Hanya  Cinta  tak  bersyarat  yang  dapat memperluas  perkembangan 

jiwa manusia, yang dapat mengaktualisasikan potensi manusia untuk 

berkembang hingga dapat merangkul hidup ini secara penuh.  
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Cinta  adalah  peneguhan.  Jika  kita mencintai  seseorang  berarti  kita 

menghargai dan memantulkan kembali keberhargaannya.  

Dengan  siapapun  kita berinteraksi,  kita harus berusaha mendukung 

dan meningkatkan perkembangan pribadi dan kebahagiaannya.  

Tiga  tahap  perjalanan  cinta:  (1)  Kelemahlembutan:  jaminan  yang 

membesarkan  hati,  “Aku  selalu  di  sampingmu.  Aku  selalu 

menjagamu.” (2) Dorongan berulang kali yang memberikan kekuatan 

dan  rasa  mantap,  “Engkau  pasti  mampu!  Engkau  pasti  bisa!”  (3) 

Tantangan  yang  diwarnai  kasih  sayang  untuk  melakukan  sesuatu, 

mencapai sesuatu, “Raihlah!”  

Cinta  berarti  mengkomunikasikan:  Aku  benar‐benar 

memperhatikanmu, peduli padamu. Aku benar‐benar menginginkan 

engkau bahagia. Aku akan melakukan segala sesuatu agar semua  itu 

terwujud.  
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AKU DICINTAI 

Bawalah ke dalam  ingatanmu, orang‐orang yang mencintaimu, yang 

senang denganmu, yang menunjukkan penghargaan terhadapmu. 

Perlahan‐lahan  tataplah  mereka,  ingatlah  wajah‐wajah  mereka, 

senyum  dan  perbuatan  mereka  ...  Rasakan  kehadiran  mereka  ... 

kehangatan mereka ... perhatian mereka ... Cinta mereka ... 

Nikmatilah ada bersama mereka  ... merasa dicintai  ... merasa agung. 

Rasakan betapa dirimu diterima, diperhatikan, dibutuhkan, dikagumi, 

dicintai ... Sadarilah: betapa banyak yang mengasihiku, betapa banyak 

yang mencintaiku.  

Aku telah dicintai, berarti aku patut dicintai.  

Ada  lebih banyak kebaikan dalam diriku daripada yang telah kulihat, 

daripada yang  telah dilihat orang  lain. Begitu banyak kebaikan yang 

tersembunyi dalam diriku. 
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Aku mencintai diriku: 

Pandanglah  dirimu  seperti  orang‐orang  yang  mencintaimu 

memandangmu.  Berbicaralah  dengan  dirimu  dengan  keramahan 

seperti orang‐orang yang mencintaimu berbicara padamu. Berlakulah 

lemah‐lembut  pada  dirimu  seperti  orang‐orang  yang  mencintaimu 

memperlakukanmu. 

Tuhan, bantulah aku mencintai diriku seperti Engkau mencintai diriku. 

Bantulah  aku menerima  diriku  seperti  Engkau menerima  diriku  apa 

adanya. 
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Aku mencintai orang‐orang lain: 

Ingatlah kembali mereka yang telah mencintaimu, yang mengajarkan 

padamu bahwa dirimu patut dicintai. Berterimakasihlah pada mereka 

satu  persatu.  Tunjukkanlah  pada  mereka  bahwa  engkau  pun 

mencintai mereka.  

Sekali  seseorang  telah  menerima  bahwa  ia  layak  dicintai,  maka 

mudah menemukan cinta itu dalam diri orang lain. 

Hanya  cinta  yang diterima dapat membuka kesanggupan kita untuk 

mencinta. 

Tanpa cinta, kita tak dapat bertumbuh. 

Cinta adalah kunci untuk mencinta. 
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Bahkan  tidak  cukup mencintai  dan  dicintai.  Kita  harus membiarkan 

orang  lain mengetahui bahwa kita mencintai mereka. Kita pun harus 

mengetahui bahwa orang lain mencintai kita. 

Jika  orang‐orang  yang  hidup  dengan  kita  tidak  lebih  bahagia,  itu 

karena kita tidak cukup mencintai mereka.  

Adakah  seseorang  yang  kau  kucilkan  dari  cintamu?  Ingatlah:  Tuhan 

mencintai  dia,  orang‐orang mencintai  dia.  Ia mungkin merasa  tidak 

cukup  dicintai.  Dapatkah  sekarang  engkau  mencintainya  ketika 

engkau  telah  dicintai  begitu  banyak?  Katakanlah:  aku  mencintai 

engkau! 

Ukuran cinta seseorang adalah: penerimaannya. 

Di  depan  Tuhan,  lihatlah  orang‐orang  (juga  yang  memusuhimu). 

Berdoalah  agar  engkau  dapat  mencintai  mereka  semua.  Jadilah 

seperti  Tuhan  yang  mencintai  semua  orang  tanpa  perbedaan. 

Berdoalah dan katakan,”Aku mencintai engkau.” 
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Aku mencintai Tuhan: 

Melalui cinta yang diberikan orang lain pada kita, kita merasakan dan 

mengalami Cinta Tuhan. Tuhan mencintai kita melalui mereka semua 

yang mencintai kita. 

Kita mengenal Cinta melalui pengalaman Cinta.  

Kita  telah dicintai begitu banyak  sejak hari‐hari masa kecil kita. Kita 

patut mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. 

Karena  Tuhan  telah  mencintai  begitu  banyak,  hendaklah  kita 

membantu  orang  lain  mencintai  Tuhan  dengan  mencintai  mereka 

sepenuh pikiran, hati, dan jiwa kita. 

Cinta  Tuhan  yang  Satu  menjelma  menjadi  berbagai  bentuk:  cinta 

bapa, cinta ibu, cinta saudara‐saudari, cinta sahabat, cinta anak, cinta 

suami‐istri,  segala  cinta  orang‐orang  lain.  Pada  dasarnya  semuanya 

sama, yaitu Cinta Tuhan melalui rupa‐rupa orang. 

Bayangkan  Tuhan  laksana  matahari  yang  luar  bisa  besarnya,  yang 

menyinarkan  Cinta  tak  berkesudahan.  Rasakan  kehangantanNya. 

Berjemurlah  dalam  kehangatan  Cinta  ini  dengan  hanya merasakan 

dicintai, dibutuhkan, dibelai oleh Tuhan. Biarlah kehangatan CintaNya 

meresapimu seutuhnya.  

Ingatlah  kembali  setiap  peristiwa  indah  dalam  hidupmu,  ketika 

engkau merasa dicintai  secara mendalam. Nikmatilah dan hidupkan 

kembali  peristiwa  itu. Rasakanlah  Cinta  Tuhan  dalam  setiap  bentuk 

cinta  yang engkau alami.  Semua  cinta manusia adalah   perwujudan 

Cinta Tuhan. Rasakan sedalam dan selama mungkin Cinta Tuhan itu. 
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Bersyukurlah pada Tuhan karena  ia mencintai engkau melalui orang‐

orang lain. Bersyukurlah pada Tuhan karena ia mencintai orang‐orang 

lain melalui engkau. Kita semua adalah saluran Cinta Tuhan. 

Mencintai  Tuhan  dan  mencintai  orang  lain  sama  adanya.  Dicintai 

Tuhan dan dicintai orang  lain  sama adanya. Dalam kenyataan, Cinta 

adalah satu dan tak terbagi. Tuhan adalah Cinta. Cinta adalah Tuhan. 

Biarkan  Tuhan  mencintai  engkau  dengan  membiarkan  orang  lain 

mencintai engkau. Terimalah Cinta! 

Biarkan  Tuhan mencintai  orang  lain melalui  cintamu  pada mereka. 

Berikanlah Cinta! 

Dengan mencintai dan dicintai, dengan memberi dan menerima cinta, 

kita  dipersatukan  dalam  kehidupan  Tuhan  yang  sesungguhnya, 

kehidupan Cinta. 

Betapa  aku  telah  dicintai. Betapa  aku  patut  dicintai. Aku mencintai 

diriku, aku mencintai orang lain, aku mencintai Tuhan. 
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PARA PECINTA ANONIM 

Dunia  penuh  pecinta  anonim,  orang‐orang  yang  tidak  kita  kenal 

namun  telah  memberikan  cinta,  pertolongan,  kebaikan,  perhatian, 

dan keramahtamahan pada kita. 

Ingatlah peristiwa‐peristiwa  ketika  engkau menerima  cinta  dan dari 

orang‐orang yang tak kau kenal (di jalan, di tempat umum, dll), yang 

memberimu perhatian,  kebaikan, pertolongan, pelayanan pada  saat 

kau membutuhkan. Rasakan cinta itu! 

Ada  begitu  banyak  cinta  di  sekitar  kita,  yang  sering  kali  tidak  kita 

sadari. Kini sadarilah hal itu, begitu banyak Cinta telah diberikan pada 

kita. 

Berdoalah untuk mereka  semua,  ”Tuhan,  siapapun orang‐orang  itu, 

aku mencintai mereka. Berkatilah mereka semua.” 

Sampaikan  rasa  terimakasihmu  pada mereka,  orang‐orang  tak  kau 

kenal yang telah mencintaimu. Rasa terimakasih yang ditujukan pada 

manusia adalah rasa terimakasih yang ditujukan pada Tuhan. Lihatlah 

Tuhan  dalam  semua  orang  itu.  Rasakan  kehadiran  Tuhan  yang 

mencintaimu  melalui  orang‐orang  yang  tak  kau  kenal  yang  telah 

mencintaimu. 
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Tuhan  berada  dalam  dunia.  Tuhan  berkarya  dalam  dunia  melalui 

orang‐orang  yang mencinta. Rasakan betapa engkau dicintai. Tuhan 

selalu mencintaimu, kapan pun, di mana pun.  

Bukalah mata dan hati  kita untuk melihat dan mengalami  atmosfer 

Cinta  yang mengelilingi  dan meliputi  kita.  Itulah  Cinta  Tuhan.  Kita 

hidup dan tenggelam dalam Tuhan. 

Marilah  kita mencintai  orang‐orang  yang  kita  jumpai,  bahkan  yang 

tidak  kita  kenal.  Bersikaplah  baik  dan  ramah,  berikan  afeksi, 

perhatian, pertolongan, senyuman. Biarkan mereka merasa diterima 

dan diteguhkan. Biarkan Tuhan mencintai orang‐orang itu melalui diri 

kita. 
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PARA PECINTA SEDERHANA 

Semua kebutuhan dan keinginan kita dipenuhi oleh pelayanan orang‐

orang, yang mungkin tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita temui. 

Mereka  mewujudkan  cinta  bagi  orang‐orang  yang  mereka  kasihi. 

Dengan mencintai orang  lain, mereka mencintai Tuhan dalam karya 

mereka.  Semua  kerinduan,  harapan,  hasrat,  dan  keinginan mereka 

secara  sadar  atau  tak  sadar,  secara  langsung  atau  tak  langsung 

mengarah kepada Tuhan. 

Kita menikmati karya‐karya mereka, buah‐buah cinta mereka. 

Pikirkanlah semua hal, benda atau layanan, yang kaubutuhkan dalam 

hidupmu. Entah berapa ribu orang yang telah mengerjakannya hingga 

kebutuhanmu itu terpenuhi.  

Ribuan orang  telah berkarya dengan  cinta dan  karena  cinta, hingga 

engkau  menikmati  buah‐buah  Cinta.  Setiap  makanan  yang  kau 

nikmati dibuat dengan cinta. Setiap pakaian yang kau kenakan dibuat 

dengan  cinta.  Engkau  tinggal  dalam  rumah  yang  dibangun  dengan 

cinta.  

Pikirkanlah  orang‐orang  yang  memberi  pelayanan  padamu, 

sesederhana  apapun.  Mereka  ada  di  mana‐mana.  Ribuan  orang 

melayanimu  untuk  membuat  hidupmu  terus  berlangsung,  nyaman 

dan manusiawi.  Begitu  banyak  orang  telah memberimu  pelayanan 

cinta.  Ke  manapun  engkau  berpaling,  engkau  menemukan  cinta. 

Sesungguhnya Tuhan melayanimu melalui mereka semua. 
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Cinta!  Di mana‐mana  ada  Cinta.  Kita  terbenam  dalam  dunia  yang 

diciptakan dan dibentuk dengan Cinta. Selamanya kita dikelilingi oleh 

Cinta, berenang dalam Cinta. Kita tenggelam dalam Tuhan. 

Aku  bersyukur  padamu  ya  Tuhan.  Aku  berterimakasih  padamu 

manusia,  saudara‐saudariku, untuk  semua  cinta  yang  kuterima. Aku 

dicintai, aku sungguh dicintai! 

Marilah kita bersikap baik, ramah, menghargai, dan penuh tenggang 

rasa  pada  orang‐orang  lain,  hingga  orang  merasa  lebih  baik  dan 

diteguhkan bila berjumpa dengan kita. 
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PEWARIS CINTA 

Kita adalah bagian dari keluarga manusia. Kita hidup sekarang karena 

jutaan manusia telah mencinta dan berkarya sebelum kita dilahirkan. 

Kita mewarisi dunia yang mereka bangun dengan cinta. Kita mewarisi 

buah karya, cita‐cita, dan kerinduan mereka: peradaban, kebudayaan, 

seni, ilmu pengetahuan, dll.  

Cinta Tuhan telah dicurahkan pada kita melalui ribuan tahun sejarah 

manusia, melalui perantaraan saudara‐saudari kita umat manusia. 

Dalam  sejarah,  Cinta  Tuhan menjadi makin  nyata  di  dunia melalui 

cinta manusia. Marilah kita terus membangun suatu dunia yang lebih 

baik, yang lebih mencinta. 
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ALAM SEMESTA YANG MENCINTA 

Segala sesuatu ada karena Tuhan mencintainya. Segala sesuatu yang 

tercipta adalah baik dan Tuhan mencintainya. 

Cinta  Tuhan mewujud menjadi manusia:  diri  kita,  bapa,  ibu,  anak, 

suami‐istri,  saudara‐saudari,  semua  orang.  Cinta  Tuhan  mewujud 

menjadi  benda‐benda, makanan, minuman,  keharuman,  keindahan, 

alam semesta.  

KeilahianNya  meresapi  alam  semesta  yang  dicintaiNya.  Cinta  dan 

perhatianNya menggerakkan alam semesta dengan segala keagungan 

dan keajaibannya.  

Bersyukurlah  pada  Tuhan  atas  CintaNya  yang  ditujukan  padamu 

melalui alam semesta. 
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Alam  semesta  adalah  penampakan  Tuhan  bagi manusia.  Cinta  dan 

syukur pada alam semesta adalah cinta dan syukur pada Tuhan.  

Cintailah  Tuhan,  cintailah  alam  semesta,  cintailah  dunia,  cintailah 

saudara‐saudari kita umat manusia. Tidak ada perbedaan siapa yang 

engkau cinta. Cinta adalah satu dan tak terbagi. Itulah Tuhan.  

Berdialoglah dengan alam semesta: hewan, tumbuhan, bentang alam, 

matahari,  langit, dst.  Sadarilah betapa mereka  semua mencintaimu. 

Bersyukurlah karena Cinta Tuhan menjadi begitu  transparan melalui 

kebaikan,  keindahan,  dan  kehadiran mereka.  Katakan  pada mereka 

betapa  engkau  engkau mencintai mereka,  betapa  engkau  gembira 

bersama mereka.  

Mandi dan berjemurlah dalam Cinta. Reguklah pengalaman dicintai. 

Tenggelamlah dalam cinta, cinta manusia, cinta alam  semesta, cinta 

Tuhan. 
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CINTA YANG TAK PERNAH BERAKHIR 

Di tengah segala hal yang  fana, satu hal saja yang tetap tinggal: kita 

dicintai.  Inilah  satu‐satunya  kenyataan  yang  tetap:  Kesetiaan  Cinta‐

Nya.  

Kita boleh merasa aman, karena apapun yang  terjadi:  tangan Tuhan 

selalu menuntun kita.  

Kita  dilindungi  dan  dikelilingi  oleh  penyelenggaraan  Tuhan  yang 

penuh Cinta.  

Ia memberi kita kebebasan, damai, dan kebahagiaan.  
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Dasar  hidup  kita  adalah  kepercayaan  yang  mendalam  akan  Cinta 

Tuhan yang setia, yang dapat dipercaya dan diandalkan.  

Penyerahan hati membuat kita tenang dan bebas dari keresahan. Kita 

tahu bahwa kita dicintai Tuhan, maka kita sampai pada rasa tentram 

dan tenang. Ketenangan jiwa yang bersumber jauh mendalam di hati 

kita.  

Marilah kita menyerahkan semua pada Tuhan dan bersyukur, karena 

semua akan menjadi baik bagi yang menaruh kasih padaNya. 

Sekarang kita tenang, melakukan segala sesuatu sebaik mungkin dan 

menyerahkan  pada  Tuhan  dengan  gembira,  sebab  kita  tahu  semua 

akan baik jadinya.  

Letakkan  semua  hal,  semua  peristiwa,  dalam  tangan  Tuhan. 

Mengucaplah syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur senantiasa 

atas segala sesuatu.  

Memuji dan bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita terima. Dalam 

hidup kita, tak ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui dan tidak 

direncanakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Semua diatur dengan baik, 

semua sempurna di tangan Tuhan.  
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Tuhan memang  tak  terselami,  Tuhan  adalah misteri,  Tuhan  adalah 

Cinta.  Setiap  kali  kita mencintai,  kita berbagi dalam  keagungan dan 

rahmat.  

Marilah  mengabdi  padaNya  karena  gembira.  Kegembiraan  yang 

diterakan pada pengabdian oleh Cinta.  

Hendaklah kita menimang‐nimang dengan segenap hati, betapa baik 

yang  telah  diperbuat  Tuhan  bagi  kita,  betapa  banyak  rahmat  yang 

telah dilimpahkan bagi kita.  

Kembangkan  kepekaan  untuk  mengalami  berkat  yang  setiap  saat 

datang,  menerima  dengan  penuh  syukur  anugerah‐anugerah  yang 

selalu diberikan pada kita.  

Hal‐hal  baik  yang  ditawarkan  dunia  adalah  untuk  kita  nikmati.  Kita 

dapat  menikmatinya  sungguh‐sungguh  jika  melihat  hal  tersebut 

sebagai  peneguhan  bahwa  kita  dicintai  oleh  Tuhan.  Terimalah 

anugerah‐augerah yang diberikan dan rayakan kehidupan!  
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Tuhan  tersenyum  pada  kita  dengan  pandangan  kasih  sayang  dan 

memeluk kita, “Marilah kepada‐Ku, anak‐anak kasih sayang‐Ku.”  

Tuhan  terus  menerus  membangkitkan  hasrat  kita  terhadapNya, 

mengajak kita  supaya menyadari dan menjalin hubungan yang  lebih 

mendalam denganNya. 

Semua  yang  kita  inginkan  dari  Tuhan,  bahkan  termasuk  barang 

material  sekalipun,  akhirnya  berpulang  pada  kerinduan  kita  akan 

sentuhan Cinta Ilahi.  

Tuhan  mengasihi  kita  dengan  Cinta  abadi  yang  kreatif,  yang 

menjadikan  dan  memelihara  kita.  Kita  adalah  anak‐anakNya  yang 

terkasih.  Kita  merasakan  Cinta  Ilahi  dan  merindukan  persatuan 

sempurna denganNya.  

Semakin erat bersatu denganNya, kita semakin mengembangkan jati‐

diri kita sendiri.  

Sepanjang  hayat,  kita  berziarah  untuk  mengenal  Tuhan  yang 

sesungguhnya dan dalam proses  itu menghayati yang  terbaik dalam 

diri kita.  
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Berakar  pada  keyakinan  bahwa  Tuhan  adalah  Cinta  dan  Sumber 

Kehidupan,  kita  tak  digoyahkan  oleh  apapun.  Kita  hanya 

memperhatikan satu hal: terjadilah kehendak‐Nya.  

Kehendak Tuhan adalah kebahagiaan kita.  

Tuhan  yang  agung  dan mencintai  hanya menghendaki  kebahagiaan 

dan keselamatan kita.  
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Ada getaran Cinta dalam hati kita yang bergerak menuju Tuhan.  

Dia  yang  tak  terbatas  dan melebihi  segala‐galanya  hadir  di  tengah 

hati kita.  

Marilah mencari  dan menemukan  Tuhan  yang  hadir  dan mencinta 

dalam segala sesuatu.  

Tuhan memanggil kita untuk setia dalam Cinta. Tuhan memanggil kita 

untuk kepenuhan hidup.  

Biarlah Cinta menuntun hidupmu. 
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Perenungan  Cinta memuncak  dalam  kesadaran  suci  akan  yang  Ilahi 

dalam diri kita dan dalam segala hal, suatu pujian yang begitu mesra 

dan penuh kepasrahan dalam karyaNya, di mana kita hidup, bergerak, 

dan ada.  

Cinta  Tuhan  tak  terbatas,  tak  pernah  dapat  kita  mengerti.  Satu‐

satunya yang dapat kita lakukan adalah terjun ke dalam‐Nya.  

Tuhan  laksana  samudera  Cinta  yang  mahaluas  dan  alam  semesta 

hanyalah setitik buih yang terapung‐apung di tengahNya. 

 

 

 

 

 

 

 


