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Saya mengundang anda untuk membuka Galatia 4. Teks yang akan kita pelajari pada pagi ini dari 

Firman Allah merupakan satu kesimpulan yang tepat untuk akhir tahun ini. Minggu ini saya 

memikirkan kembali kebersamaan kita dalam Firman selama tahun ini, dan ini sudah merupakan 

tahun yang menantang dalam berbagai tingkatan yang berbeda.  

Kita sudah mendalami masalah dosa dan memahami Injil dan kebenaran-kebenaran inti dari Injil, 

dan bertanya tentang Injil macam apakah yang kita percayai? Kita percaya akan satu Injil yang 

alkitabiah, apa sebenarnya maknanya diselamatkan? Lalu kita telah melihat bagaimana Injil itu 

mempengaruhi pernikahan kita dan keluarga kita dan tugas kita sebagai orang tua, dan 

mempengaruhi cara kita mendekati isu-isu seperti perceraian dan homoseksualitas. Kita melihat 

tentang bagaimana Injil mempengaruhi cara kita menjalani penderitaan. Dan kalau itu belum cukup 

banyak, kita telah melihat bagaimana Injil memperhadapkan kita dalam materialisme dan 

kenyamanan dalam dunia ini, dan memahami tentang apa yang terjadi dengan satu milyar lebih 
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orang dalam dunia masa kini yang masih belum mendengar Injil. Tahun ini adalah tahun yang berat, 

dan kita telah melihat banyak kebenaran yang menantang. 

Jadi adalah tepat bahwa kita akan mempelajari Galatia 4 pada hari ini, satu teks yang, jujur saja, 

cukup rumit untuk dipahami. Teks ini mempunyai banyak kesamaan dengan yang telah kita lihat 

dalam surat Galatia. Namun tetap teks ini cocok sebagai kesimpulan kita. Alasan mengapa teks ini 

secara khusus cocok sebagai kesimpulan adalah karena kita akan melihat dalam ayat-ayat ini suatu 

pemahaman yang tidak banyak dilihat dalam bagian-bagian lain dalam Perjanjian Baru, yaitu 

melihat ke dalam hati Paulus sebagai seorang gembala. Kita akan melihat kasih-sayang yang 

ditunjukkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, dan sebagaimana dikatakan oleh Luther, teks 

ini memperlihatkan air mata Paulus di seluruh ayatnya. Kita akan melihat kerinduan Paulus akan 

jemaat-jemaat ini sebagai satu umat, yang adalah penting. 

Dalam tiga pasal sebelumnya kita telah melihat Paulus benar-benar mencela orang-orang di Galatia 

ini dalam berbagai cara yang berbeda. Ia menyebut mereka bodoh beberapa kali. Ia tidak memulai 

surat ini sebagaimana ia memulai surat-surat lain dengan pujian dan ucapan selamat. Sebaliknya 

Paulus langsung ke tujuan dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dan ia berbicara kepada mereka 

dengan tegas, yang menunjukkan kepada kita bahwa ada waktunya di mana gereja perlu 

diperhadapkan dalam cara seperti itu, ketika gereja perlu disadarkan tentang hal-hal yang tidak 

sejalan dengan Injil, hal-hal di mana Firman Allah tidak dipraktekkan di dalam gereja. 

Tetapi yang kita temukan dalam Galatia 4:8-31 ialah bahwa Paulus dalam arti tertentu berjalan 

mundur -- bukan mundur dari kebenaran. Kita akan melihat bagaimana Paulus mengulangi 

kebenaran-kebenaran yang sama yang telah ia bicarakan sebelumnya. Namun dalam bagian ini 

Paulus menunjukkan kasih-sayang dan kerinduan agar mereka dapat memahami kebenaran-

kebenaran  yang ia telah sampaikan kepada mereka. Dan ini adalah tepat, karena kita telah melewati 

beberapa pelajaran yang berat tentang kebenaran-kebenaran yang sewaktu-waktu sulit untuk 

dipahami pada tahun yang lalu. Saya berharap dan berdoa bahwa semua itu sejalan dengan teks 

Alkitab. Saya berharap dan berdoa bahwa saya telah setia kepada teks-teks Alkitab itu dan dalam 

menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut kepada kita, bahkan kebenaran-kebenaran yang 

keras kepada kita. Dan pada waktu yang sama, teks ini memberikan kepada saya satu kesempatan 

untuk mundur sebentar -- bukan mundur dari kebenaran, melainkan mundur dan hanya 

mengatakan kepada anda sebagai satu keluarga orang beriman bahwa Allah telah mempercayakan 

kepada saya tugas menggembalakan, dan mendapat kesempatan untuk mengatakan kepada anda 

betapa saya bersyukur karena mendapat kesempatan ini. Betapa saya bersyukur karena anda 

sebagai satu umat, betapa saya bersyukur sebagai gembala anda, betapa saya mengasihi anda dan 
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mendoakan anda dan merindukan anda dan merindukan pertumbuhan anda di dalam Kristus, dan 

teks ini memberikan kepada saya kesempatan untuk itu. 

Saya ingin agar kita membaca Galatia 4:8-31, dan saya tekankan bahwa ini adalah satu teks yang 

rumit. Ketika anda membacanya, mungkin anda akan berpikir, "Apa yang Paulus sedang bicarakan?" 

Jadi, oleh anugerah Allah dan pimpinan RohNya kita akan berusaha menyingkapkan hal-hal tersebut. 

Dan saya ingin menujukkan kepada anda tiga doa yang saya lihat dalam teks ini, tiga doa yang 

muncul ke permukaan dari teks ini, yang saya ingin agar kita sebagai satu umat beriman 

menyampaikan doa-doa itu ketika kita tiba di akhir tahun 2008 dan akan memasuki tahun 2009. 

Saya ingin agar kita menyampaikan doa-doa ini berdasarkan teks ini. 

Jadi marilah kita membaca Galatia 4:8-31, lalu kita akan mendalami ketiga doa tersebut. Paulus 

menulis: “Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada ilah-ilah 

yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih 

baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang 

lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya?” 

“Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan 

tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta 

kepadamu, Saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama 

seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku 

pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguhpun 

demikian, keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap 

sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti 

menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri.” 

Betapa bahagianya kamu pada waktu itu! Dan sekarang, di mana kebahagianmu itu? Karena aku 

dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan 

memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah 

menjadi musuhmu?” 

“Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena 

mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik 

kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku 

ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai 

rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada 

saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi 
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kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu 

mendengarkan hukum Taurat?” 

“Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan 

yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari 

perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari 

perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua 

perempuan itu adalah dua ketentuan Allah: Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan 

anak-anak perhambaan, itulah Hagar -- 

Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab -- dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena 

ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah 

perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. 

Karena ada tertulis: ‘Bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembira 

dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang 

ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami.’” 

“Dan kamu, Saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Tetapi 

sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut 

Roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas Kitab Suci? ‘Usirlah hamba perempuan itu 

beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-

sama dengan anak perempuan merdeka itu.’ 

Karena itu, Saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak 

perempuan merdeka.’” 

Bapa, kami membutuhkan RohMu untuk menolong kami mengerti Firman ini. Kami 

membutuhkan RohMu untuk membukakan mata kami dan hati kami, untuk melihat bagaimana 

Firman ini yang Engkau sampaikan ribuan tahun yang lalu kepada jemaat-jemaat ini dapat 

mempengaruhi cara kami menjalani hidup kami dalam gerejaMu saat ini. Tuhan, kami berdoa 

agar Engkau menunjukkan kebenaran-kebenaran yang membawa perubahan kekal dalam mata 

dan hati dan pikiran kami yang berada dalam ruangan ini, dan Engkau melakukannya melalui 

RohMu. Dan kiranya Engkau melakukannya dalam cara yang membawa perubahan dalam 

kehidupan kami, beberapa orang untuk pertama kalinya untuk selamanya pada pagi ini, dan 

bagi jemaatMu hari ini, bahwa Engkau memperbarui kami lebih lagi untuk menjadi serupa 
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dengan rupa Kristus. Kami berdoa agar Engkau melakukan ini oleh anugerahMu dalam 

kehidupan kami pagi ini, dalam nama Yesus, Amin. 

Saya ingin menunjukkan kepada anda -- anda dapat melingkarinya -- tiga tempat yang berbeda 

dalam ayat-ayat ini di mana kita melihat ungkapan kasih-sayang Paulus. Tiga kali ia menyebut 

mereka sebagai saudara-saudara. Misalnya di ayat 12, "Aku memohon kepadamu, saudara-saudara." 

Lalu dalam ayat 28, hal yang sama disebut, "Kamu, saudara-saudara, seperti Isak, adalah anak-anak 

janji." Lalu dalam ayat 31, "Karena itu, saudara-saudara." Demikian juga anda dapat melingkari ayat 

19, walaupun ia tidak memakai kata saudara-saudara, namun ia berkata, "Anak-anakku yang 

kekasih." Saya ingin menekankan fakta bahwa orang-orang Galatia ini yang dalam satu pasal 

sebelum ini disebut oleh Paulus sebagai orang-orang Galatia yang bodoh, namun dalam pasal ini ia 

berbicara kepada mereka sebagai saudara-saudara, anak-anak yang kekasih, dan ini menunjukkan 

nada kasih-sayang dari Paulus. 

Berdasarkan apa yang Paulus katakan di sini, saya ingin menyampaikan tiga doa  dari teks ini agar 

kita menyampaikan doa-doa ini sebagai satu keluarga orang beriman ketika kita menutup tahun ini 

dan menyongsong tahun yang akan datang. Doa yang pertama ialah, "Allah, tunjukkanlah kepada 

kami bagaimana berjalan dalam anugerahMu. Allah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana berjalan 

dalam anugerahMu." Dalam banyak pengertian, apa yang kita temukan dalam Galatia 4:8-31 ini 

sebenarnya bukanlah hal-hal yang baru. Bukan informasi baru yang Paulus kemukakan yang 

sebelumnya ia belum sampaikan. Bahkan, pasal tiga dan empat dibangun atas pasal satu dan dua, 

dan pasal tiga dan empat merupakan satu unit bersama, dan Paulus sebenarnya sedang mengakhiri 

apa yang ia sudah kembangkan sebelumnya yang kita sudah mempelajarinya dalam beberapa 

minggu terakhir ini. Jadi tidak ada banyak informasi baru di sini. Bahkan, ketika Paulus katakan  

dalam ayat 8, "Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada ilah-

ilah yang pada hakikatnya bukan Allah," itulah yang sudah kita bicarakan selama dua atau tiga 

minggu ini -- yaitu bagaimana pada akhir pasal tiga Paulus berbicara tentang keadaan kita yang 

ditawan oleh Taurat, budak-budak Taurat. 

Dan dalam pasal empat, kita sudah melihatnya minggu yang lalu tentang bagaimana Allah 

mengambil kita dari perbudakan dan memberikan kepada kita kedudukan sebagai anak, kita 

diadopsi sebagai anak. Gambarannya ialah bahwa kita adalah budak-budak. Itulah yang Paulus 

katakan berulang-ulang. Dan dalam akhir pasal ini,  ayat 21-31, ia mengambil satu ilustrasi atau 

analogi .dari Perjanjian Lama, tentang Hagar dan Sarah. Kita tidak punya waktu untuk melihatnya, 

namun anda dapat mencatat Kejadian 16 dan 17 sebagai latar belakangnya. Dalam Kejadian 16 

diceritakan tentang Abraham dan Sarah, di mana masalah satu-satunya yang mereka hadapi ialah 
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bahwa mereka belum memperoleh anak. Sebagai akibatnya mereka mulai kuatir apakah Allah akan 

meneruskan garis keturunan mereka, sehingga Sarah berkata kepada Abraham, "Sepertinya aku 

tidak akan dapat melahirkan anak untuk kamu, karena itu ambillah Hagar -- yang adalah seorang 

hamba dalam keluarga Abraham -- dan dapatkanlah anak darinya." Ini merupakan salah satu situasi 

yang tidak terlalu menyenangkan di mana Abraham dan Sarah mempunyai seorang anak yang 

namanya Ishmael. Inilah yang Paulus katakan tentang seorang hamba perempuan, yaitu Hagar, dan 

anak dari hamba itu, yakni Ishmael, yang diceritakan dalam Kejadian 16. Mungkin Abraham berpikir, 

"Allah akan memberkati keturunanku melalui anak ini," yaitu Ismael. Namun dalam Kejadian 17 

Allah berkata, "Tidak, Aku akan memberikan kepadamu anak melalui Sarah, yaitu anak janji, dan 

dialah Isak. Andalkanlah Aku. Aku tahu bahwa kamu sudah berusia 100 tahun dan Sarah tidak jauh 

berbeda, namun Aku akan memberikan kepadamu seorang anak. Bertentangan dengan semua yang 

kamu bayangkan, kamu akan memperoleh seorang anak yang akan meneruskan keturunanmu." 

Itulah janji yang Allah berikan dan janji yang kemudian digenapi oleh Allah dalam kitab Kejadian. 

Jadi Paulus mengambil gambaran ini sebagai satu ilustrasi, dan berkata, "Baik, apa yang kalian lihat 

ialah seorang perempuan hamba dan seorang perembuan merdeka -- Hagar dan Sarah. Ada anak 

perhambaan dalam diri Ishmael dan anak kemerdekaan berdasarkan janji dalam diri Isak." Dan 

Paulus mengatakan, "Ini adalah dua gambaran dari dua perjanjian. Ada perjanjian yang lama di mana 

kita adalah budak-budak Taurat, dan ada perjanjian yang baru di mana kita adalah ana-anak janji." 

Dari perhambaan ke kedudukan sebagai anak, dari Taurat ke janji, dan itulah yang kita sudah 

bicarakan dalam Galatia 3 dan 4, yang sekarang diringkaskan. Dan saya ingin agar kita melihat 

kembali secara singkat apa yang telah kita pelajarai, dan melihat bagaimana Paulus memperjelas hal 

ini melalui tiga lensa yang berbeda -- bagaimana sampai kita ada disini, siapakah kita, dan ke mana 

kita pergi. 

Pertama, bagaimana kita sampai ke sini. Paulus membawa gambaran tentang perhambaan dalam 

Taurat Perjanjian Lama karena ia sedang memperingatkan jemaat-jemaat di Galatia dan orang-orang 

Kristen bahwa mereka ternyata tidak menaati Taurat. Kita tidak menaati Taurat. Kita tidak 

diselamatkan karena ketaatan kepada Taurat. Dan ada kelompok Judaizer di Galatia yang 

mengatakan, "Kamu ingin diselamatkan? Kamu ingin dibenarkan Allah? Lakukanlah hal-hal ini." Dan 

Paulus berulang-ulang mengatakan, "Tidak, tidak, tidak. Itu bukanlah caranya kita diselamatkan. 

Kita tidak dibenarkan Allah karena melakukan hal-hal yang baik, atau karena kita mengikuti aturan 

yang benar, atau karena kita menaati Taurat. Taurat memperhamba kita. Taurat menyingkapkan 

kebutuhan kita akan anugerah Allah melalui iman. Taurat mengurung kita dalam penjara." Itulah 

yang dikatakan Paulus pada akhir Galatia 3. Kita telah tidak taat kepada Taurat. Itu bukanlah 

caranya kita diselamatkan. Jadi bagaimana kita diselamatakan? Kita sudah dihidupkan oleh Roh, dan 
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inilah frasa kunci dalam ilustrasi pada akhir pasal itu. Perhatikan ayat 29 ketika Paulus berbicara 

tentang Ishmael dan Isak, di mana ia berkata, "Pada waktu itu, anak yang dilahirkan dengan cara 

yang biasa," yakni Ishmael. 

Sesuatu sedang terjadi dengan Sarah, ia tidak dapat mempunyai anak, jadi Abraham dan Hagar 

kemudian memperoleh seorang anak. Yang terjadi dengan Ishmael adalah kelahiran melalui cara 

yang alamiah. Yang dilahirkan oleh Roh adalah Isak. Yang terjadi dengan Isak adalah superalamaiah 

dalam arti bahwa tidak ada penjelasan lain yang dapat diberikan tentang bagaimana Sarah dan 

Abraham pada usia mereka saat itu dapat mempunyai anak. Ini adalah janji dari Allah -- Isak yang 

dilahirkan oleh kuasa Roh. Paulus memakai ini sebagai satu ilustrasi. Anda dapat kembali ke pasal 

tiga, di mana hal yang sama dikatakan oleh Paulus, "Apakah kita menerima Roh karena melakukan 

Taurat ataukah karena iman?" Kita memiliki Roh. Roh Allah telah melakukan hal yang superalamiah 

dalam kehidupan kita. 

Kita sekarang kembali ke pertanyaan pertama, bagaimana kita tiba di sini? Kita telah melanggar 

Taurat. Sebaliknya, sekarang kita telah dihidupkan oleh Roh. Hal ini mempunyai implikasi yang 

penting bagi siapa kita sekarang. Karena kita telah dihidupkan oleh Roh, jawaban untuk "siapa kita 

sekarang" ialah bahwa sekarang kita bukanlah budak-budak kepada agama. Kita ternyata tidak taat 

kepada Taurat, kita telah dihidupkan oleh Roh. Dan karena kita telah dihidupkan oleh Roh, kita 

bukanlah budak-budak kepada agama. Inilah yang Paulus katakan berkali-kali dalam Galatia 3 dan 4. 

Anda bukan lagi budak-budak. Anda sudah merdeka. Ia mengatakan pada akhir pasal 4, 

"Lepaskanlah dirimu dari perempuan hamba dan anaknya -- kamu telah merdeka, anak-anak yang 

merdeka, bukan budak-budak Taurat. Berhentilah hidup sebagai budak-budak Taurat. Kamu sudah 

merdeka." 

Saya ingin agar anda memahami bagaimana Paulus menjelaskan ini dalam Galatia 4:8-10. Jika anda 

mendalami aya-ayat ini anda akan melihat bahwa teks ini akan menjadi hidup. Perhatikan ayat 8, di 

mana Paulus mengatakan, "Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri 

kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal 

Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-

roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya? Kamu 

dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-

tahun." Mari kita melihat perkembangan dari ayat ke ayat. Dikatakan dalam ayat 8, "Dahulu, 

ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada ilah-ilah yang pada 

hakikatnya bukan Allah." Ingat bahwa orang-orang Kristen di Galatian ini, apakah kebanyakan 
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dari mereka orang Yahudi atau bukan-Yahudi? Mereka adalah orang bukan-Yahudi. Mereka 

bukan orang Yahudi melainkan orang bukan-Yahudi yang telah menerima Injil. 

Jadi mereka dulunya adalah orang bukan-Yahudi yang mengikuti agama-agama kafir. Dan Paulus 

berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari itu. Kamu telah dimerdekakan dari agama kafir dan 

penyembahan berhala, dan kamu telah dipersatukan ke dalam Kristus. Kamu telah dimerdekakan, 

kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman dalam Kristus." Itulah yang Paulus sedang 

bicarakan. Anda telah dimerdekakan. "Kamu adalah hamba-hamba kepada ilah-ilah yang sebenarnya 

bukanlah Allah." Dengan perkataan lain, anda adalah hamba-hamba kepada ilah-ilah lain dan juga 

kepada setan-setan, berdasarkan gambaran yang Paulus gunakan di sini tentang penguasa-penguasa 

dunia ini. Gambarannya ialah bahwa anda beribadah kepada ilah-ilah palsu dan berpartisipasi dalam 

agama kekafiran. Dulu anda adalah hamba-hamba untuk  itu, namun sekarang anda telah 

dimerdekakan. 

Jadi itulah yang Paulus bicarakan dalam ayat 8. Dalam ayat 9 ia mengatakan, "Tetapi sekarang 

sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu 

berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri 

lagi kepadanya?" Jadi Paulus mengatakan, "Kamu sekarang malah kembali ke keadaan yang 

darinya kamu keluar." Dan di sinilah hal ini menjadi benar-benar menarik. Perhatikan ayat 10. 

Apa yang mereka lakukan? Ia berkata, "Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, 

bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun." Apa yang mereka lakukan? Apakah 

mereka telah kembali ke agama kekafiran mereka dan penyembahan berhala yang sebelumnya 

mereka melibatkan diri di dalamnya? Tidak, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, yang 

mereka lakukan ialah mereka mengikuti hari-hari raya Yahudi seperti Sabat dan perayaan-

perayaan, juga tahun Sabat dan upacara-upacara perayaan. Mereka melakukan hal-hal ini, 

kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan aturan-aturan yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama. 

Aturan-aturan tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya mereka melakukannya. 

Dan inilah yang menarik dari teks ini. Sadarkah anda apa yang Paulus baru saja lakukan? Ia baru 

saja menyamakan keikutsertaan mereka dalam mengikuti aturan-aturan dan kebiasaan-

kebiasaan Perjanjian Lama tersebut dengan mengikuti agama-agama kafir yang darinya mereka 

telah dilepaskan. Dan ia mengatakan bahwa jika mereka melakukan hal-hal itu dengan maksud 

untuk mendapat pembenaran di hadapan Allah atau untuk memperoleh perkenanan Allah, 

maka itu sama dengan mengikuti semua agama kafir tersebut. Mereka tidak berbeda dengan apa 

yang sebelumnya mereka lakukan, kecuali bahwa sekarang terdapat unsur Yahudi di dalamnya. 
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Biarkan saya menjelaskannya dalam bahasa kontemporer. Ini adalah seperti Paulus mengatakan 

kepada kita pagi ini, "Anda pergi ke gereja dan menyanyikan lagu-lagu dan berdoa dan 

mempelajari Alkitab, dan anda melakukan semua ini dengan berpikir bahwa melaluinya anda 

dapat memperoleh perkenanan Allah. Dengan melakukan hal-hal ini anda berharap menjadi 

benar di hadapan Allah." Dan Paulus mengatakan kepada kita, "Anda tidak berbeda dengan 

kaum Muslim di seluruh dunia yang beribadah di masjid minggu ini. Mereka sedang berusaha 

melakukan hal-hal tertentu untuk menjadi benar di hadapan Allah, dan anda juga sedang 

melakukan hal-hal tertentu untuk menjadi benar di hadapan Allah, dan anda tidak berbeda 

dengan mereka." 

Anda berkata, "Saya berdoa." Tentu. Kaum Muslim juga berdoa, bahkan mungkin lebih banyak dalam 

sehari daripada kebanyakan kita. Anda berkata, "Saya beribadah." Tentu. Kaum Hundu juga 

beribadah, dan mereka beribadah sepanjang hari. Anda berkata, "Saya mempelajari Alkitab." 

Penganut Saksi Jehovah juga demikian, dan mereka tahu lebih banyak daripada kebanyakan kita 

dalam ruangan ini. Anda berkata, "Saya mengikuti perjalanan misi." Kaum Mormon juga demikian, 

dan banyak dari mereka yang menyerahkan diri untuk perjalanan misi, bukan hanya untuk beberapa 

minggu melainkan bertahun-tahun. 

Apa yang Paulus katakan di sini ialah bahwa selama Kekristenan anda terdiri dari hal-hal rutin dan 

ritual yang anda lakukan minggu demi minggu, maka anda tidak berbeda dengan semua agama kafir 

dalam dunia, dan sama seperti agama-agama mereka menghakimi mereka,  maka agama anda 

menghakimi anda. Ini adalah satu gambaran yang kuat. Kenyataannya ialah bahwa selama kita 

mengikuti aturan-aturan yang kita telah buat dan terapkan dalam Kekristenan, selama kita berpikir 

bahwa dengan melakukan hal-hal ini kita dapat membuat diri kita benar di hadapan Allah dan 

menyelamatkan diri kita untuk selamanya, maka kita dihakimi sebagaimana agama-agama lain di 

dalam dunia. Dan Paulus mengatakan, "Kamu bukan lagi budak-budak  kepada agama." KIta 

bukanlah budak-budak kepada agama. Kita adalah anak-anak dalam satu relasi dengan Bapa. Dan ini 

mengubah segala sesuatu. Anda tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Minggu pagi dan 

kemudian berdoa dan mempelajari Alkitab. Lalu anda berkata, "Saya sudah melakukan hal-hal ini." 

Tidak, ini bukanlah Kekristenan. Jika itu adalah Kekristenan, maka Kekristenan tidak berbeda dari 

agama kafir yang lain di dalam dunia. 

Kita bukanlah budak-budak kepada agama, yang melakukan hal-hal ini agar kita dapat membuat diri 

kita benar di hadapan Allah. Kita adalah anak-anak yang telah dinyatakan benar di hadapan Allah 

dan yang berjalan dalam satu relasi denganNya. Ini adalah satu pandangan radikal yang berbeda 

tentang agama. Ini mengubah segala sesuatu tentang kehidupan kita. Pikirkan itu. Betapa 
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berbahayanya hal ini, dan di dalamnya terkandung keinginan untuk memperdaya kita. Bagaimana 

kalau strategi Setan pada abad pertama dan abad ke-21, bagaimana kalau strateginya mungkin 

melibatkan kehidupan anda, yang tidak harus dalam arti menggoda anda untuk melakukan hal-hal 

yang salah dan yang jahat. Bagaimana kalau strateginya sebenarnya adalah melibatkan anda untuk 

melakukan hal-hal yang benar minggu demi minggu? Pergi ke gereja dan membaca Alkitab dan 

berdoa dan mengajar dalam kelompok kecil, bahkan mungkin berkhotbah. 

Melakukan hal-hal yang benar, namun melakukannya dengan roh yang salah, dengan berpikir bahwa 

dengan melakukan hal-hal tersebut maka anda dapat memperoleh perkenanan di hadapan Allah. 

Saya yakin bahwa inilah salah satu strategi Setan yang paling nyata dalam budaya kita di 

Birmingham, Alabama. Dengan mengerjakan hal-hal tertentu dan menjalani rutinitas dan ritual 

tertentu maka kita tidaklah berbeda dari kaum Muslim dan Hindu atau Buddhis atau orang yang lain 

di seluruh dunia. 

Paulus mengatakan dalam ayat 9, "Kamu telah mengenal Allah." Dan kemudian ia menambahkan, 

"Atau lebih baik, dikenal oleh Allah." Ini adalah satu frasa yang luar biasa. Anda dikenal oleh Allah. 

Adalah sesuatu yang menyenangkan seandainya orang-orang mengenal saya, seandainya Presiden 

mengenal saya, atau mengenal anda. Menurut saya akan menyenangkan seandainya ada orang-

orang, termasuk orang-orang yang saya kagumi, bahkan dalam iman dan Kekristenan yang 

mengenal siapa saya. Saya pikir pasti ada orang dalam kehidupan anda yang membuat anda senang 

karena mereka mengenal anda. Saya teringat pada hari pertama saya melihat Heather dalam gaun 

hijau. Saya pikir, "Saya tidak akan keberatan seandainya ia mengenal saya." Dikenal oleh seseorang, 

diketahui oleh seseorang. Saudara-saudara, anda dikenal oleh Allah. Dan perkataan yang dipakai di 

sini berkaitan bukan hanya dengan pengakuan intelektual, misalnya seperti Presiden yang 

mengatakan, "Ya, saya sudah mendengar tentang David Platt." Bukan bahwa ia sudah mengenal, 

melainkan bahwa seandainya ia mengenal saya. Namun Allah bukan hanya mengetahui, "Ya, Aku 

tahu siapa kamu. Aku tahu sedikit tentang kamu." Ia mengenal anda secara dekat. Bahasa yang 

dipakai di sini mempunyai makna yang besar. Ia mengenal anda secara intim. 

Anda adalah anak-anak dalam relasi dengan Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Dalam 

satu setengah minggu ini Heather dan saya merayakan ulang tahun pernikahan kami yang 

kesembilan, dan saya sangat bersyukur untuk istri saya. Saya begitu bersyukur untuk relasi dan 

intimasi yang saya miliki bersamanya dan sukacita yang saya miliki dalam relasi dengannya. Dan 

relasi saya dengannya bukanlah terdiri dari hal-hal yang hanya dilakukan demi kebenaran diri 

sendiri. Tentu sewaktu-waktu ia akan memberikan kepada saya semacam daftar tentang apa saja 

yang harus dilakukan. Itu tentu dapat dipahami. Namun ini tidak berarti bahwa ketika saya kembali 
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ke rumah lantas saya berpikir, "Baik, ciumlah istri saya," lalu selesai, atau saya menawarkan bantuan 

untuk menjaga anak-anak, lalu selesai, atau membantu melakukan sesuatu, dan selesai. Apa lagi 

yang wajib saya lakukan? Inilah saat ulang tahun pernikahan kami, jadi saya harus melakukan hal-

hal itu, dan selesai. Tidak demikian. Demikian juga, saya tidak kembali ke rumah dan berpikir, "Kami 

sudah menikah selama sembilan tahun, sehingga itu sudah cukup dan saya tidak perlu lagi kuatir 

untuk membangun terus relasi dengannya sekarang, sehingga saya akan lakukan apa saja yang saya 

kehendaki ketika saya pulang ke rumah." Sama sekali tidak demikian. Ketika saya kembali ke rumah 

dan mencium istri saya dan menawarkan bantuan dalam memperhatikan anak-anak atau melayani, 

itu karena saya mengasihinya dan saya ingin memberkatinya dan membantunya dan melayaninya. 

Dan saya tidak mengatakan, "Kami telah menikah selama sembilan tahun, jadi saya tidak perlu 

melakukan apa pun." Saya harus bekerja. 

Pernikahan melibatkan pekerjaan. Bukankah ini merupakan satu gambaran yang berlaku dalam hal 

yang jauh lebih besar, yaitu dalam relasi kita dengan Allah? Hal terakhir yang saya ingin lakukan 

ialah mengatakan, "Saya sudah pernah menyampaikan doa itu beberapa waktu yang lalu, jadi saya 

baik-baik saja -- saya bahkan tidak perlu kuatir untuk membangun relasi saya dengan Allah." Sama 

sekali tidak -- itu adalah penghujatan. Demikian juga kita tidak akan mengatakan, "Saya perlu 

melakukan hal-hal ini agar berkenan kepada Allah, agar saya menjadi benar di hadapanNya dan 

mendapat pembenaranNya." Tidak, itu adalah juga penghujatan. Tinggalkan kedua hal itu dan 

berjalanlah dalam relasi yang penuh kasih dengan Allah. Satu relasi yang intim dengan Allah, dengan 

Allah yang anda kenal dan yang mengenal anda.  

Kita bukan lagi budak-budak kepada agama, yang ditawan oleh rutinitas dan ritual yang menguasai 

kehidupan beragama kita, khususnya di bagian selatan Amerika Serikat. Tidak, kita adalah anak-

anak dalam satu relasi  dengan Allah, yang berjalan bersamaNya dan menikmatiNya dan 

memuliakanNya dan mengalami kehadiranNya setiap hari. Inilah Kekristenan, menurut Paulus. 

Jangan kembali lagi.  Anda sudah merdeka. Jangan kembali ke perhambaan kepada agama. Anda 

adalah anak-anak dalam satu relasi dengan Allah. Dan ini mempengaruhi ke mana kita pergi. Pada 

akhir dari ilustrasi dalam Galatia 4:21-31 tentang Hagar dan Sarah, Paulus berkata dalam ayat 25, 

"Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab -- dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, 

karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya." Lalu ia mengatakan dalam ayat 26, 

"Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita." Ke mana kita 

pergi? Dari mana kita telah datang? Kita tidak taat kepada Taurat, dan kita telah dihidupkan 
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oleh Roh. Sebagai akibatnya, kita bukan lagi budak-budak kepada agama. Kita adalah anak-anak 

dalam relasi dengan Allah.  

Ke mana kita pergi? Kita hidup sekarang bukan untuk kenikmatan dunia. Kita hidup bukan 

untuk kota di dunia ini. Kita hidup bukan untuk perkara-perkara dunia. Kita hidup untuk satu 

rumah surgawi. KIta bukan hidup untuk kenikmatan dunia, melainkan untuk rumah surgawi. Kita 

adalah umat yang merdeka. Itu sebabnya kita mengaitkan teks ini dengan apa yang telah kita 

pelajari tentang hal tidak mengumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karat membinasakan 

atau di mana pencuri masuk dan mencuri, melainkan harta di surga di mana ngengat dan karat tidak 

membinasakan dan di mana pencuri tidak masuk dan mencuri. 

Mengapa kita tidak meninggalkan saja apa yang di belakang dan meninggalkan perkara-perkara 

dunia ini, adalah karena kita menginginkan harta di surga, kita hidup untuk harta di surga, bukan 

kenikmatan di dunia ini melainkan kepuasan di surga. Itulah tujuan hidup kita, karena kita telah 

merdeka, orang-orang yang telah merdeka dari belenggu dunia ini. Orang-orang yang merdeka 

adalah orang-orang yang radikal. Orang-orang yang merdeka tidak hidup seperti orang-orang dunia 

ini. Orang-orang yang merdeka tidak meibatkan diri dalam apa yang dilakukan olah orang-orang lain 

di dunia ini. Kita telah merdeka, merdeka untuk hidup bagi seorang Bapa yang sedang menyediakan 

tempat bagi kita di surga. Merdeka untuk tidak lagi kuatir akan segala perkara di dunia ini, karena 

kita mempunyai satu tempat di surga. Kita hidup untuk apa yang kekal, bukan untuk apa yang 

sementara. Inilah gambaran dalam teks ini. 

Jadi melalui gambaran ini Paulus ingin menekankan satu hal ini, dan saya ingin agar kita sebagai satu 

keluarga orang beriman mendoakannya, yaitu bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Bahwa kita 

telah diselamatkan oleh anugerah. Apa yang saya doakan dan saya ingin agar kita doakan bersama 

ialah agar Allah menolong kita dan menunjukkan kepada kita apa artinya bukan saja diselamatkan 

oleh anugerah, melainkan juga berjalan dalam anugerah saat ini dan menikmati anugerah dan satu 

kehidupan yang merdeka secara radikal dan anugerah yang radikal. Inilah gambarannya. Kiranya 

Allah menunjukkan kepada kita bagaimana berjalan dalam anugerahNya. Kedua, kiranya Allah 

menolong kita untuk mengandalkan FirmanNya. 

Kita telah melihat ayat 8-11 dan ayat 21-31. Sekarang mari kita mendalami ayat 12-20 yang 

seumpama daging di bagian tengah roti lapis, khususnya ayat 12-16. "Aku minta kepadamu, 

Saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu." 

Apa yang Paulus maksudkan di sini mempunyai latar belakang pada waktu ketika Paulus 

mengunjungi orang-orang bukan-Yahudi ini dan memberitakan Injil kepada mereka. Apakah 
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pada saat itu Paulus membanggakan semua kebiasaan dan aturan dan ritual Yahudinya? Tidak. 

Inilah yang ia katakan kemudian, "Aku telah menjadi seperti kamu agar aku dapat membawa 

kamu kepada Kristus. Aku tidak datang dengan membawa semua ketentuan ini sehingga kamu 

terhalang untuk datang kepada Kristus. Aku telah menjadi seperti kamu. Aku telah 

meninggalkan semua itu di belakang demi kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik 

dari kamu.” 

Paulus mengatakan, "Sekarang kamu telah kembali kepada hal-hal yang dulunya kamu telah 

tinggalkan dengan sukarela, dan kamu menganggap bahwa hal-hal tersebut akan membawa kamu 

kepada Allah. Tidak." Paulus mengatakan, "Aku telah membawa Injil kepada kamu." Ini adalah 

kontekstualisasi. Maksudnya tentang bagaimana kita memberitakan Injil, bukan dengan 

mengkompromikan Injil dengan cara apa pun, melainkan dengan meniadakan penghalang-

penghalang budaya yang dapat menghalangi diberitakannya Injil yang murni, yang kemudian 

ditabur dan diterima. 

Setelah mengatakan, "Aku menjadi sama seperti kamu," lalu ia mengatakan, "Kamu tidak melakukan 

apa yang salah terhadap aku." Dikatakan dalam ayat 13, "Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah 

memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku." Para pakar memperdebatkan 

tentang apa persisnya penyakit yang diderita Paulus yang disinggung di sini. Ada yang 

mengatakan bahwa itu adalah penyakit malaria, ada yang mengatakan sebagai semacam 

penyakit mata, gangguan dalam penglihatannya, berdasarkan frasa yang Paulus gunakan 

kemudian di ayat 15 tentang mencungkil mata dan memberikannya kepada Paulus. Kita tidak 

tahu apakah kalimat ini merupakan bahasa kiasan ataukah harafiah yang berkaitan dengan matanya. 

Namun kita tahu  bahwa apa yang Paulus alami ini dalam arti tertentu menjijikkan. Ia berkata, 

"Penyakitku merupakan satu ujian bagi kamu, dan kamu tidak memperlakukan aku dengan 

menjijikkan atau dengan penghinaan." Ini bukanlah penyakit flu biasa. Ada sesuatu dalam diri 

Paulus, yang terjadi dalam hidupnya, tubuhnya, yang merupakan satu ujian bagi mereka, satu beban 

dalam arti tertentu bagi mereka. 

Namun mereka menyambut Paulus seperti seorang malaekat Allah, seolah-olah Kristus Yesus 

sendiri, dengan sukacita. Namun kemudian sesuatu terjadi, di mana sekarang mereka menolak 

Paulus. Mereka meninggalkan Paulus. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat 16, "Apakah dengan 

mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" Mereka sekarang melihat 

Paulus sebagai seorang musuh. Apa yang terjadi? Paulus mengatakan, "Kita sebelumnya bersama, 

namun sekarang kamu melihat aku sebagai musuhmu dan kamu berpaling dariku." Paulus menjadi 
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bingung dan bertanya-tanya. Saya pikir pada intinya Paulus hancur hatinya. Dari mana datangnya 

keadaan ini? 

Inilah jawabannya -- Saya ingin menunjukkan  kepada anda maksud saya yang mencakup dua hal. 

Pertama, doa kita agar Allah menolong kita untuk mengandalkan FirmanNya, menolong kita dalam 

melakukan firman itu, tidaklah mudah. Doa agar kita menaatinya ternyata tidaklah mudah. Apa yang 

Paulus minta agar orang-orang di Galatia melakukannya adalah tidak mudah, yaitu meninggalkan 

aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang diajarkan oleh para guru dalam jemaat sebagai 

cara untuk diselamatkan. Ini menyebabkan mereka diasingkan oleh guru-guru tersebut. Ini 

menyebabkan mereka memisahkan diri dan keluar.  

Itulah juga yang Paulus alami. Bayangkan apa yang Paulus alami melalui kesukaran-kesukaran yang 

dilewatinya, dimulai dengan pertobatannya dari Judaisme ke Kekristenan. Saat itu ia sedang berada 

dalam kelompok para pemimpin Yahudi, dan ia bertobat kepada Kekristenan, dan tiba-tiba ia 

diasingkan oleh semua orang Yahudi yang mengatakan, "Paulus telah menjadi bagian dari ajaran 

sesat." Dapat dikatakan bahwa ia kehilangan semua temannya. Sekarang ia menjadi satu bagian dari 

gereja dan ia mulai mencapai orang-orang bukan-Yahudi dengan Injil, lalu orang-orang Kristen asal 

Yahudi dalam gereja mulai mengasingkannya dengan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? 

Mengapa kamu mendekati mereka?" Jadi sekarang Paulus mengalaminya lagi. Tidak mudah bagi 

Paulus untuk meninggalkan aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan Yahudi tersebut dan tidak lagi 

mengambil bagian di dalamnya dengan maksud membawa orang-orang bukan-Yahudi kepada 

Kristus. 

Semakin Paulus menjauhi hal-hal itu agar ia dapat memberitakan Injil, semakin itu membahayakan 

hidupnya. Semakin ia dianiaya. Bahkan, itulah yang Paulus bicarakan dalam ayat 29 ketika ia 

berbicara tentang Ishmael yang menganiaya Isak. Gambarannya adalah sama. Yang menarik dalam 

hal ini ialah tentang siapa yang melakukan penganiayaan itu. Anda dapat melihat sejarah umat Allah 

dalam Perjanjian Lama, dan bertanya apakah nabi-nabi dianiaya? Ya. Siapa yang menganiaya 

mereka? Apakah itu  bangsa-bangsa kafir atau bukan-Yahudi? Bukan, bangsa Yahudi sendirilah yang 

menganiaya nabi-nabi. Yesus dianiaya oleh siapa? Kaum Farisi, para pemimpin agama Yahudi, 

merekalah yang merencanakan kematianNya melalui tangan orang-orang Romawi. Paulus dianiaya, 

diusir dari berbagai sinagoge, dianiaya oleh kelompok Judaizer yang menetang Paulus di Galatia. 

Di sepanjang sejarah umat Allah, tidaklah mudah untuk mengikuti Allah oleh anugerah melalui iman 

dalam Kristus. Bukan hanya karena penganiayaan dan kesukaran di wilayah Galatia, melainkan juga 

mungkin yang lebih nyata ialah kesukaran dan penganiayaan yang datang dari dunia religius. Dan 

Paulus sedang berbicara kepada mereka yang jika percaya akan apa yang diberitakannya dan 
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mempraktekkannya, akan menghadapi perlawanan dari dunia religius di sekitar mereka. Dan inilah 

gambaran yang saya ingin agar kita memahaminya. 

Saya hanya bisa memikirkan tentang kita sebagai satu keluarga orang beriman dan bagi setiap 

pengikut Kristus dalam ruangan ini, jika anda atau saya atau kita bersama mulai menaati Firman ini 

dengan benar, mulai mempercayainya, dan mulai menaatinya dengan satu penyerahan yang radikal, 

tantangan terbesar yang kita hadapi mungkin tidak datang dari mereka di luar lingkungan kita, 

melainkan dari dalam kita sendiri. Jadi pertanyaannya ialah, apakah kita akan menaati Firman ini 

walaupun itu tidaklah mudah? 

Apakah kita akan menghayati ajaran Firman walaupun orang lain menganggap anda atau saya 

fanatik? Bahkan ketika kita diasingkan oleh satu masyarakat religius, oleh mereka yang sebelumnya 

menjadi teman kita tetapi yang sekarang melihat kita sebagai musuh? Gambarannya ialah bahwa 

jika kita mendengarkan Firman ini dan oleh anugerah, melalui iman dalam Kristus, mulai 

menaatinya -- bukan hanya bagian yang kita sukai atau bagian yang lebih cocok dengan budaya kita, 

melainkan benar-benar menaati Firman ini, maka  akan ada harga yang harus kita bayar. 

Setiap orang yang ingin hidup dalam ketaatan kepada Kristus akan diapakan? Dianiaya. Bukan 

bahwa anda perlu mencari penganiayaan. Anda mencari Kristus dan anda menaatiNya, dan 

penganiayaan itu akan datang dan itu akan datang dari dunia religius di sekitar anda. Apakah kita 

mau menaati Firman ini walaupun ini tidaklah mudah? Kiranya Allah menolong kita untuk 

menaatinya ketika tidak mudah untuk itu, dan kiranya Allah menolong kita untuk mendengarkannya 

ketika itu bukanlah yang populer. Dalam ayat 16 Paulus mengatakan, "Apakah dengan mengatakan 

kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" Paulus mengatakan, "Aku telah 

menyampaikan beberapa hal yang keras. Aku telah menjelaskan beberapa kebenaran yang 

keras. Namun aku melakukannya bukan karena aku membenci kamu, aku melakukannya karena 

aku mengasihi kamu. Kelompok Judaizer itu kelihatannya mengasihi kamu. Mereka mengatakan, 

'Lakukanlah hal-hal ini,’ dan lebih mudah bagi kamu untuk melakukan hal-hal itu. Namun 

kenyataannya mereka tidak mengasihi kamu. Kalau kamu mengikuti mereka dan mengikuti 

aturan-aturan mereka, kamu akan berjalan menuju hukuman yang kekal. Tentu kamu tidak 

ingin ke sana. Mereka tidak mengasihi kamu." Dan Paulus berkata, "Aku mengasihi kamu dan itu 

sebabnya aku menyampaikan kebenaran kepada kamu. Aku bukanlah musuhmu." 

Ketika saya mempelajari teks ini minggu ini, saya diingatkan. Saya diingatkan sebagai seorang 

pengkhotbah dan sebagai seorang pengajar Firman, dan saya memikirkan juga para pengajar Firman 

yang diwakili dalam ruangan ini. Kita perlu diingatkan akan hal ini. Orang-orang akan mengasihi 
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para pengkhotbah dan pengajar selama mereka menyampaikan apa yang ingin didengar. Anda akan 

dikasihi, anda akan diberikan penghargaan, dan anda akan mempunyai banyak pengikut. 

Sampaikanlah apa yang mereka ingin dengar. Pastikan bahwa anda menyampaikan apa pun yang 

akan membuat anda disenangi mereka. Dan di situlah setiap pengkhotbah dan pengajar Firman, 

termasuk saya, datang berhadapan dengan pertanyaan ini, apakah kita ingin menjadi populer atakah 

menjadi setia? Dan itulah satu pertanyaan yang sangat penting dalam gereja saat ini. Itu adalah satu 

pertanyaan penting dalam ruangan ini bagi setiap orang yang mengajarkan Firman. Ini 

sesungguhnya adalah satu pertanyaan penting bagi saya sebagai seorang gembala. Saya harus 

menekankan hal ini. Saya ingin setia kepada FirmanNya. Saya ingin setia kepada Firman ini lebih 

daripada keinginan saya untuk membuat anda senang terhadap saya. Dan saya ingin agar anda 

memberhentikan saya kapan saja jika saya tidak setia kepada Firman ini. Sebagai gereja, anda 

mempunyai tanggung jawab untuk melakukan ini.  

Namun selama apa yang kita bicarakan itu, walaupun itu adalah kebenaran-kebenaran yang keras, 

sama seperti kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari dalam tahun ini, walaupun hal itu akan 

membuat saya dianggap sebagai musuh, saya berdoa agar Allah menolong kita untuk mendengarkan 

kebenaran itu, walaupun itu tidak populer, untuk menerimanya walaupun kebenaran itu 

menyingkapkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita atau 

dalam gereja atau dalam kehidupan saya. Walaupun kebenaran itu akan memunculkan hal-hal yang 

tidak ingin saya dengar atau tidak ingin anda dengar, marilah kita mendengarkannya dan marilah 

kita menerimanya, walaupun itu tidak populer. Kiranya Allah memberikan kepada saya dan kepada 

para pengajar dalam ruangan ini anugerah untuk memberitakannya walaupun itu tidaklah populer, 

mengajarkannya walaupun itu tidaklah populer, dan kiranya Allah memberikan kepada kita 

anugerah sebagai satu umat untuk tidak menolaknya melainkan menyambutnya dan menerimanya. 

Wlaupun kebenaran itu akan menyakitkan, walaupun itu akan mengkonfrontasikan kita, walaupun 

itu akan memperhadapkan kita dengan kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita, kiranya 

Allah menolong kita untuk menerimanya oleh anugerahNya. Kiranya Allah menolong kita untuk 

menerimanya, dan bukan menentangnya. Inilah gambarannya. Itu sebabnya saya ingin agar kita 

berdoa kepada Allah agar kita mengandalkan FirmanNya. Kiranya Ia menolong kita untuk 

menaatinya walaupun itu tidaklah mudah, dan menolong kita untuk mendengarkannya walaupun 

itu tidaklah populer, Kiranya Allah menunjukkan  kepada kita tentang bagaimana kita berjalan 

dalam anugerahNya, dan kiranya Ia menolong kita untuk mengandalkan FirmanNya. 

Doa yang ketiga, Allah, berikanlah kepada kami semangat yang besar untuk maksudMu. Di sinilah 

kitab tiba pada paragraf terakhir, yaitu ayat 17-20. Paulus mengatakan, "Mereka dengan giat 
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berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau 

mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka." Yang dibicarakannya ialah 

tentang kelompok Judaizer ini. Dalam ayat 18 dikatakan, "Memang baik kalau orang dengan giat 

berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu." Dapatkan anda menagkap maksudnya? 

Semangat itu baik jika disertai dengan maksud yang baik. 

Itu sebabnya buku Religious Affection yang dikarang oleh Jonathan Edwards merupakan salah 

satu buku favorit saya, karena di tengah-tengah masa kebangunan dan kebangkitan rohani yang 

besar Edwards berbicara tentang semangat dan perasaan kasih kepada Kristus. Ada banyak 

orang di sini yang dipengaruhi oleh segala macam bentuk emosionalisme sehingga mereka 

meninggalkan kebenaran. Dan ada orang yang memegang teguh kebenaran namun tidak 

mempunyai emosi dan perasaan kasih. Edwards mengatakan, "Roh dan kebenaran, emosi dan 

kebenaran, berjalan bersama. Perasaan kasih dan kebenaran berjalan bersama. Anda tidak 

mungkin memiliki yang satu tanpa yang lain." Jadi milikilah semangat. Jangan duduk diam, 

dingin, tidak bergerak, tidak merasa. Harus ada semangat dan kerinduan dan api -- bukan 

berarti bahwa hal-hal itu diekspresikan secara sama dalam setiap kehidupan kita, namun jika 

kita adalah pengikut Kristus, maka harus ada ungkapan perasaan kasih yang besar bagi Kristus 

di dalam kita. 

Perasaan, emosi, kerinduan bagi Kristus, namun semangat dengan satu tujuan yang baik. Jadi 

tujuan apakah itu? Apa yang kita butuhkan agar kita bersemangat? Dengarkanlah apa yang 

Paulus katakan dalam ayat 19, yang merupakan salah satu ayat favorit saya dalam teks ini. "Hai 

anak-anakku --" ini adalah ungkapan perasaan kasih Paulus. "Hai anak-anakku, karena kamu 

aku menderita sakit bersalin lagi." Ilustrasi apa yang Paulus gunakan? Seorang ibu yang ingin 

melahirkan. "Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Itulah tujuannya. Supaya rupa 

Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kiranya Allah memberikan kepada kita semangat yang 

besar untuk tujuanNya. Kiranya Allah memberikan kepada kita satu kerinduan untuk menjadi 

serupa dengan rupa Kristus. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, dibentuk dari dalam 

keluar. Ditempa dari dalam keluar. Rupa Kristus bertumbuh di dalam anda dari dalam keluar. 

Ini adalah gambaran yang sama dalam Galatia 2:20: "Aku telah tersalib bersama Kristus. Bukan 

lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Demikian juga 2 Korintus 4:10: 

"Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami." 
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Inilah jenis kemerdekaan yang Paulus bicarakan. Kemerdekaan datang bilamana Kristus 

menawan hati anda dan mulai mempengaruhi cara anda berpikir dan cara anda merasa dan cara 

anda bertindak dan cara anda bergerak dan cara anda berhubungan dengan orang-orang di 

sekitar anda. Inilah kemerdekaan itu. Kristus menjadi nyata di dalam anda. Dan Paulus 

mengatakan bahwa inilah tujuannya -- menjadi serupa dengan rupa Kristus. Dan ini ini persis 

sejalan dengan doa kita sebelumnya -- tolonglah kami untuk mengandalkan FirmanMu, karena 

inilah yang dikerjakan oleh Firman. Itu sebabnya kita mempelajari Firman seperti yang kita 

lakukan, minggu demi minggu, karena hanya Firman  yang kita pelajari ini yang memiliki kuasa 

dari Roh Allah untuk mengubah hati kita dan pikiran kita untuk menjadi seperti rupa Kristus. 

Itu sebabnya kita mempelajari kitab ini. Itu sebabnya kita mempelajarinya sebagaimana yang kita 

lakukan minggu demi minggu, karena kita tahu bahwa bilamana kitab ini oleh kuasa Roh menjadi 

hidup dalam hati dan pikiran kita, maka Ia akan membuat kita menjadi seperti rupa Kristus. Dan 

tidak ada kitab lain yang melakukannya seperti ini. Itu sebabnya kita tidak berdiri dan 

menyampaikan pendapat atau pemikiran, misalnya saran-saran dari David Platt tentang bagaimana 

mengalami tahun 2009 dengan lebih  baik. Itu tidak bermanfaat bagi anda. Firman Allah yang 

bermanfaat untuk mengubah kita menjadi seperti rupa Kristus dalam tahun 2009, jadi kita akan 

tetap berpaut padanya. Dan di sinilah, ketika saya mempelajari Firman ini pada minggu ini, saya 

sangat diberkati.  Saya sangat diberkati untuk hanya memikirkan tentang anda dan keluarga orang 

beriman di sini dan mereka yang duduk di depan saya. Anda begitu memberi semangat kepada saya. 

Kata-kata tidak dapat melukiskan sukacita -- dan sukacita bukanlah kata yang cukup untuk 

melukiskannya -- sukacita yang saya alami ketika Kristus menjadi nyata di dalam anda, di dalam kita. 

Ketika saya mendengar anda mengatakan kepada saya tahun yang lalu bahwa di tempat pekerjaan 

mereka, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan 16 teman sekerja mereka datang 

beriman kepada Kristus. 

Kristus dapat menjadi nyata di dalam anda, menjadi berlipat ganda melalui anda. Inilah sukacita. 

Mendengar tentang satu pasangan dalam keluarga orang beriman di sini yang sedang menjalani 

masa perceraian dan mengerjakan surat-surat perceraian dan duduk di depan hakim, menunggu 

untuk ditandatangani dan mentutaskan semuanya. Pasangan ini, oleh kuasa Injil, mengatakan, 

"Tidak, kami harus memperbaiki hal ini. Kami dapat memperbaikinya." Jadi mereka mengirim pesan 

kepada hakim dan mengatakan, "Jika anda bisa membuang saja berkas-berkas itu ke tempat sampah, 

karena kami akan memperbaiki hal ini." Ini indah. Ketika saya mendengar anda membagikan 

tentang bagaimana anda mengalami kemenangan atas dosa ini yang anda gumuli, untuk memiliki 

satu kesempatan pada malam Natal untuk berdiri di sini dan memeluk seorang saudara yang pada 
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tahun yang lalu kecanduan obat-obatan dan segala macam hal yang lain. Dan pada tahun yang lalu ia 

telah datang beriman kepada Kristus dan dibaptis, didamaikan dengan keluarganya, dan 

mengatakan bahwa itu adalah Natal pertamanya yang indah. Itulah sukacita. Kiranya Allah 

memberikan kepada kita kerinduan untuk menjadi seperti rupa Kristus. Itulah hati Paulus. Karena 

tidak ada sukacita lain yang lebih besar daripada melihat orang-orang menjadi seperti rupa Kristus, 

dan ini sungguh indah. 

Saya ingin agar anda memikirkannya bersama saya -- kita rindu agar apa yang terjadi ketika hati 

yang kita lihat dalam diri Paulus menjadi hati kita. Dan saya harus diubah menjadi seperti rupa 

Kristus agar hati tersebut menjadi hati saya. Namun apa yang terjadi jika hati itu bukan saja menjadi 

hati gembala atau hati para penatua, melainkan juga menjadi hati umatNya? Dan kita memiliki satu 

kerinduan untuk diubah menjadi seperti rupa Kristus, tetapi juga satu kerinduan untuk melihat 

orang lain diubah untuk kemuliaan Kristus. Apa yang terjadi ketika kita mulai memandang satu 

kepada yang lain dalam satu keluarga orang beriman, dan kita mulai berpikir, "Apakah saya hidup 

bagi anda? Saya hidup bagi anda. Saya ingin agar anda diubah menjadi seperti rupa Kristus, 

sebagaimana seorang ibu ingin melahirkan anaknya dengan kesakitan dan kerinduannya. Ia harus 

melewatinya apa pun yang terjadi. Saya ingin agar anda diubah menjadi seperti rupa Kristus untuk 

kemuliaan Kristus. Saya ingin mengajarkan Firman kepada anda.” 

Apa yang terjadi ketika setiap pemimpin kelompok kecil, setiap anggota gereja ini, memandang satu 

kepada yang lain dan berkata, "Saya ingin menjadi panutan dari Kristus bagi anda. Saya ingin 

memberi semangat bagi anda, saya ingin membangun anda, saya ingin melayani anda, saya ingin 

mengasihi anda, saya ingin menjadi berkat bagi anda. Saya ingin melakukan segala sesuatu yang 

dapat saya lakukan dalam hidup anda untuk melihat kuasa pembaruan Kristus menjadi nyata dalam 

kehidupan anda. Saya ingin melihat anda bertumbuh menuju rupa Kristus, dan saya membutuhkan 

anda agar anda merindukan agar saya juga bertumbuh menuju rupa Kristus." 

Inilah komunitas Perjanjian Baru. Inilah makna gereja. Jika kita dapat merindukan satu sama lain 

seperti itu. Karena itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa agar Allah memberikan kepda kita satu 

semangat untuk itu. Mari kita berdoa agar kita tidak menjadi penyembah-penyembah yang 

tersembunyi dalam satu ruangan besar pada hari Minggu pagi. Mari kita berdoa agar dalam 

kelompok-kelompok kecil, dan ketika anda duduk di sebelah yang lain dalam perhimpunan seperti 

ini, kita dapat saling memandang dan kita berpikir, "Saya ingin hidup demikian rupa sehingga orang 

tersebut ditransformasi." Ditransformasi bukan ke dalam rupa saya, bukan ke dalam rupa yang 

menurut saya terbaik bagi mereka, melainkan ke dalam rupa Kristus, untuk kemuliaan Kristus. 

Itulah di mana tujuan gereja berada. Kiranya Allah menunjukkan kepada kita bagaimana berjalan 
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dalam anugerahNya. Kiranya Ia menolong kita untuk mengandalkan FirmnaNya, dan kiranya Ia 

memberikan kepada kita semangat dan kerinduan untuk tujuan ini. Anugerah itu indah, benar-benar 

indah. 

Mari kita mengatakan kepada Allah bahwa anugerahNya adalah cukup. Kita tidak perlu 

menambahkan sesuatu, kita tidak ingin menjadi budak-budak agama. Kita adalah umatNya. Kita 

adalah anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, kita adalah anak-anak dalam relasi denganNya. 

Kita percaya akan janjiNya dan kita mengandalkanNya. Kita ingin berjalan bersamaNya. Dan anda 

mungkin ada di sini pagi ini, namun anda mungkin bukan seorang Kristen. Anda mungkin bukan 

menjadi bagian dari gereja. Jika anda belum pernah datang beriman kepada Kristus, saya ingin agar 

anda mengetahui janji ini, dan anugerah yang kita sudah bicarakan pagi ini, tersedia bagi anda. Itu 

tersedia bagi anda untuk menerimanya, mengandalkannya. Bukan bagi anda untuk membuat satu 

daftar yang berisi hal-hal yang harus dilakukan baru sesudah itu anda dapat menjadi seorang 

Kristen -- sama sekali tidak. Anugerah ini tersedia bagi anda pagi ini, dan anda dapat berkata, "Saya 

mengandalkanNya." Mungkin bagi mereka di sini yang telah menjadi budak-budak kepada agama 

selama 10, 20, 30, 40, 50 tahun. Dan mungkin Roh Allah bekerja dalam hati anda pagi ini dan berkata 

kepada anda, "Anda tidak berbeda dengan kaum Muslim dan Hindu dan Buddhis dan orang-orang 

yang lain yang berusaha melakukan hal-hal tertentu dengan tujuan dibenarkan di hadapan Allah. 

Ia sedang memanggil anda untuk mengandalkanNya, menjadikan anda benar di hadapanNya, bukan 

berdasarkan apa pun yang anda telah lakukan, melainkan berdasarkan kebenaran Kristus di surga 

dan kurbanNya di salib bagi dosa-dosa anda. Dan apakah anda seorang anak atau seorang laki-laki 

atau seorang perempuan, marilah kita berkata pada pagi ini, “Saya akan mengandalkanNya untuk 

pertama kalinya. Saya mengandalkan anugerahNya.” 
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