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Teks 

Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk membuka dari 

Galatia 6. Apa yang akan kita lihat dari Galatia 6 ialah gambaran tentang bagaimana Roh Allah 

memenuhi gereja dan persekutuan orang beriman, dan bagaimana Roh Allah menciptakan satu 

ikatan di antara kita sebagai satu umat yang menampakkan konteks relasi yang paling kaya, lebih 

kaya daripada konteks keluarga, konteks hubungan darah dalam keluarga, lebih kaya daripada 

konteks apa pun dalam satu relasi di atas plane ini. Kita bukan saja satu klub, satu organisasi atau 

satu institusi atau satu kelompok agama. Kita adalah satu umat yang disatukan oleh Roh Allah 

sendiri, dan di dalamnya terdapat kuasa. Ada keindahan di dalamnya. 

APa yang saya ingin agar kita bicarakan hari ini ialah tentang komunitas rohani dan bagaimana kita 

merdeka untuk saling mengasihi sebagai akibat adanya Roh Allah dalam hati kita. Ada satu 

kebenaran yang saya ingin agar kita memahaminya dalam Galatia 6, sebenarnya dalam Galatia 5 dan 

6, dan hari ini kita akan mempertegasnya. Kebenaran ini ialah bahwa bukti terbesar dari kehidupan 
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yang dipenuhi oleh Roh ialah kasih seorang kepada yang lain. Inilah yang kita telah lihat dalam 

Galatia 5:13-14 beberapa minggu yang lalu, di mana Paulus mengatakan, "Kamu, saudara-saudaraku, 

telah dipanggil ke dalam kemedekaan, tetapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menuruti hawa 

nafsumu; sebaliknya, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih." Seluruh hukum Taurat dapat 

diringkaskan dalam satu perintah, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kemudian Paulus 

mulai berbicara tentang hidup oleh Roh dan berjalan oleh Roh. Ia berkata, "Buah Roh ialah kasih," 

dan seterusnya. Inilah hal pertama dalam buah Roh ini. 

Lalu anda dapat melihat Galatia 5:26. Di sinilah saya akan mulai. Paulus mengatakan, "Janganlah kita 

gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, 

kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus 

memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu 

sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung 

bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka 

bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-

tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri 

dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya 

sendiri.” 

“Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik 

dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya 

dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang 

menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi siapa yang 

menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Janganlah kita jemu-jemu 

berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi 

lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada 

semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita.” 

Teks ini berbicara tentang kebenaran ini, yaitu bahwa bukti terbesar dari kehidupan yang dipenuhi 

oleh Roh adalah kasih seorang akan yang lain. Saya percaya ini adalah sangat penting karena banyak 

orang Kristen saat ini yang mempunyai kesalahpahaman dan kesalahpangangan tentang Roh Kudus. 

Biasanya, bilamana anda mulai berbicara tentang Roh Kudus, topik yang biasanya dikemukakan 

ialah karunia bahasa roh, lalu baptisan, dan nubuat. Tentu Alkitab berbicara tentang hal-hal ini, 

namun yang perlu kita lihat dalam Galatia 6 ialah bahwa buah Roh ialah kasih, dan kita perlu 

diingatkan tentang apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ketika ia berkata, "Jika aku 

berbicara dalam bahasa-bahasa manusia, tetapi aku tidak mempunyai kasih, maka aku adalah 
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seperti gong yang gemirincing. Jika aku dapat bernubuat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, maka 

aku bukan apa-apa." 

Bukti terbesar dari kehidupan yang dipenuhi Roh ialah adanya kasih seorang akan yang lain. Di 

sinilah kita perlu menyadari bahwa bukti dari kehidupan yang dipenuhi Roh bukanlah tingkatan 

emosional yang tinggi melainkan tindakan-tindakan praktis dari kasih yang kita tunjukkan satu 

kepada yang lain, dan inilah yang mau ditekankan oleh Paulus. Dalam Galatia 6 Paulus bahkan tidak 

membiarkan kasih itu hanya dipahami sebagai satu konsep yang abstrak. Ia mengatakan, "Inilah 

beberapa cara yang konkrit dan praktis tentang apa artinya mengasihi satu sama lain." Jadi, yang 

akan kita lakukan ialah mendalami teks ini dan kita akan membaginya dalam beberapa bagian, lalu 

kita akan berhenti sebentar setelah mendalami bagian-bagian itu untuk memberi respon kepada 

Firman Allah. Ingat bahwa ibadah adalah satu wujud dari penyataan dan respon. Kita melihat 

penyataan Allah lalu kita memberikan respon. Inilah yang akan kita lakukan. 

Saya akan menunjukkan kepada anda empat musuh komunitas rohani dan gereja. Keempat musuh 

ini sederhana namun mematikan, dan jika kita membiarkan musuh-musuh ini menancapkan kakinya 

dalam komunitas orang beriman, maka kita akan menjadi hanya seperti semacam klub atau 

organisasi atau kelompok agama dalam dunia ini. Musuh yang pertama dari komunitas rohani ialah 

pemusatan perhatian pada diri sendiri. Semua musuh ini pada intinya mempunyai keangkuhan dan 

peninggian diri sendiri. Lihat Galatia 5:26: "Janganlah kita gila hormat, mencari kemuliaan untuk diri 

sendiri, berpusat pada diri sendiri, karena jika kita gila hormat dan angkuh maka dua hal akan 

terjadi. Kita akan mulai saling menantang dan kita akan mulai saling mendengki." Perkataan 

"menantang" merupakan satu perkataan yang unik dalam Perjanjian Baru yang sebenarnya berarti 

menantang seseorang, seperti misalnya anda menantang seseorang untuk beradu di mana anda 

ingin menunjukkan kelebihan anda kepada mereka. Kita saling menantang dan saling mendengki. 

Kita berpikir bahwa kita lebih rendah dari orang lain sehingga kita melihat diri kita dalam 

perbandingan dengan yang lain. Inilah yang Paulus bicarakan dalam Galatia 5:15. Jika kita terus 

saling menggigit dan saling menelan, waspadalah karena kita akan saling menghancurkan. Itulah 

gambaran tentang bagaimana dunia bersikap dalam satu relasi. 

Lalu Paulus mengatakan dalam ayat 26, "Janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling 

mendengki." Kemudian dalam Galatia 6:4 Paulus berkata, "Baiklah tiap-tiap orang menguji 

pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat 

keadaan orang lain." Inilah keadaannya. Kompetisi, suatu perbandingan yang tidak sehat dengan 

orang lain akan menghasilkan kesombongan, menghasilkan sikap mementingkan diri sendiri. 

Inilah yang C.S. Lewis maksudkan ketika ia berbicara tentang kesombongan dalam bukunya 
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Mere Christianity (Kekristenan Belaka), salah satu buku yang paling terkenal tentang iman 

Kristen. Dalam pasal tentang kesombongan dalam buku itu Lewis mengatakan, "Jika anda 

berpikir bahwa anda tidak sombong, itu berarti anda amat sombong." Jadi marilah kita 

mengakui bahwa kita semua sombong. Kerendahan hati adalah sesuatu yang tidak dapat 

dicapai. Anda mencoba, dan terus mencoba untuk rendah hati, lalu anda menyombongkan diri 

karena itu dan anda harus mulai lagi dari awal. Kita terus berada di situ. Kita semua adalah 

orang-orang yang sombong dan jika anda berpikir bahwa anda tidak sombong, maka 

sebenarnya anda menbuktikan kesombongan anda.” 

Lewis melanjutkan dengan mengatakan, "Kesombongan adalah penyebab utama penderitaan 

dalam setiap bangsa dan setiap keluarga sejak dunia dijadikan." Inilah gambaran yang diberikan 

Kitab Suci kepada kita. Itulah kesombongan. Ini yang terjadi di Taman Eden ketika Adam dan 

Hawa berkata, "Tidak, ini adalah otoritas kami, bukan otoritasMu atas kami. Kami melakukan 

apa yang kami inginkan." Kesombonganlah yang mendasari setiap dosa. Dengarkan apa yang 

C.S. Lewis katakan tentang kaitan antara kesombongan dengan kompetisi. Menurut saya ini 

menolong kita untuk memahami apa yang Alkitab ajarkan kepada kita dalam teks ini. Lewis 

mengatakan, "Kesombongan setiap orang berada dalam satu kompetisi dengan kesombongan 

orang lain. Kesombongan pada dasarnya adalah kompetisi. Hakekat kesombongan adalah 

kompetisi. Orang yang sombong tidak akan puas dari apa yang ia miliki, ia baru puas kalau 

memiliki lebih daripada yang dimiliki orang lain. Perbandingan itulah yang membuat anda 

sombong, yaitu kepuasan bahwa anda lebih dari yang lain. Ketika unsur kompetisi hilang, maka 

kesombongan akan hilang." Inilah gambaran tentang sifat kedagingan di dalam diri kita. Kita 

berkompetisi satu dengan yang lain. Kita berpikir bahwa kita melakukan dengan baik jika kita 

berbuat sesuatu dengan lebih baik daripada orang lain, sedangkan kita merasa tidak melakukan 

dengan baik jika orang lain berbuat sesuatu dengan lebih baik daripada kita, dan kita selalu 

melihat ke sekitar kita untuk membuat perbandingan. Lalu kemudian kita membawa sikap 

seperti ini ke dalam komunitas orang beriman, ke dalam gereja. 

Ketika saya mempelajari teks ini dalam minggu ini, saya menyadari akan beberapa akar buruk 

dari pementingan diri sendiri dan kesombongan dalam kehidupan saya sendiri dalam relasi 

dengan orang lain. Saya adalah seorang yang kompetitif. Saya datang dari keluarga yang 

kompetitif. Kami dapat membuat apa saja menjadi kompetitif. Misalnya, kami duduk bersama di 

sekitar meja lalu saudara saya dan saya mulai berkompetisi tentang siapa yang lebih cepat 

memakan Jell-O (semacam puding) atau paling cepat makan tanpa menggunakan tangan, dan 
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kami membuatnya serumit mungkin. Jadi kami harus melakukan sesuatu. Kami tidak ingin 

hanya duduk saja sebagai satu keluarga dan makan malam, kami ingin mengadakan kompetisi. 

Seseorang harus menang dalam hal ini. Dan bahayanya ialah ketika kita membawa cara ini ke 

dalam gereja atau ke dalam kehidupan rohani kita. Saya tidak memaksudkan bahwa kompetisi 

dalam hal-hal lain merupakan sesuatu yang buruk, atau bahwa kita berjuang melawan dosa dan 

Setan dan kegelapan dan kejahatan, sehingga kompetisi itu selalu adalah dosa. Namun, tidak ada 

tempat untuk kompetisi di dalam gereja. 

Paulus mengatakan, "Janganlah kamu gila hormat, saling menantang dan saling mendengki." 

Dan inilah yang persis sedang terjadi di Galatia. Masih ingat tentang legalisme? Siapa yang 

mampu melakukan lebih banyak dengan tujuan memperoleh perkenanan Allah? Apa yang anda 

telah lakukan? "Saya senang karena saya bukanlah seperti orang yang duduk di sana. Tidakkah 

anda melihat apa yang ia lakukan? Saya sebelumnya berpikir bahwa saya telah melakukan hal-

hal buruk sampai saya melihat apa yang dilakukan oleh orang yang duduk di sana." Jangan salah 

memahami hal ini. Ada cara yang sehat dalam memandang orang yang lain. Ada cara yang sehat 

dalam hal ini bilamana kita dapat melihat satu kepada yang lain dan melihat Kristus di dalam 

diri masing-masing, dan didorong menuju Kristus melalui sesama kita. Itu sebabnya saya suka 

membaca biografi yang menunjukkan kepada saya gambaran Kristus dalam kehidupan orang-

orang sepanjang sejarah. Hal ini membuat saya merendahkan diri dan berkata, "Saya 

merindukan yang lebih lagi dari Kristus di dalam saya. Saya merindukan sukacita dan 

pengorbanan dan kemerdekaan yang saya lihat dalam kehidupan mereka." Jaid itu adalah 

sesuatu yang baik.  

Namun bilamana kita mulai melihat ke orang-orang lain dalam komunitas orang beriman dan, 

dalam hati dan pikiran kita, mulai menekankan kelebihan kita atas mereka dan berkata, "Saya 

melakukannya dengan lebih baik daripada mereka," atau kita mulai berpikir, "Mereka 

melakukannya dengan lebih baik daripada saya," dan kita mulai melihat diri kita sebagai lebih 

rendah daripada mereka, maka kita akan kehilangan maknanya yang sebenarnya. Bilamana kita 

melihat ke orang lain dalam komunitas orang beriman, kita tidak saling menantang dan saling 

mendengki melainkan kita saling mengasihi dan saling melayani. Itulah yang penting. Tidak 

boleh ada sikap saling mengalahkan dalam gereja. Kita mungkin berlomba untuk posisi dan 

status. Tinggalkan itu. Tinggalkan pementingan diri sendiri. Kita harus waspada. 

Tahukah anda dalam hal apakah sikap ini terlihat paling jelas? Ini terlihat paling jelas dalam 

kebiasaan bergosip dalam jemaat. Inilah gambarannya. Dikatakan dalam Galatia 5:15, "Kamu 
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saling menggigit dan saling menelan." Inilah kenyataannya. Setiap kali anda membicarakan saya 

dengan cara yang tidak membangun karakter saya, atau saya membicarakan anda dengan cara 

yang tidak membangun karakter anda, maka semua yang kita lakukan hanyalah menunjukkan 

pementingan diri sendiri yang berada pada inti natur keberdosaan kita, yang darinya kita telah 

dimerdekakan. Kiranya Allah melepaskan kita dari kebiasaan bergosip. Saya juga prihatin 

terhadap hal ini. Bahkan bilamana saya memperhatikan dunia Kristen kita saat ini, majalah-

majalah Kristen yang dikirim kepada saya setiap minggu, dan melihat berita-berita utama dan 

bagaimana gereja-gereja dan pelayanan gerejawi dibicarakan. "Inilah gereja terbesar," dan 

"Inilah gereja yang tercepat dalam pertumbuhannya," atau "Inilah gereja yang paling berhasil," 

atau "Inilah pelayanan Kristen yang terbaik." Kita menggunakan bahasa seperti itu. Mengapa? 

Apa maksudnya? Mengapa kita menekankan superioritas pada satu gereja dan berkata, "Gereja-

gereja ini kurang dan yang lainnya lebih." Siapa yang memperoleh kemuliaan dalam gambaran 

ini? Sikap yang berpusat hanya pada diri sendiri merupakan salah satu musuh komunitas 

rohani. 

Musuh komunitas rohani yang kedua ialah sikap membenarkan diri sendiri. Ingat bahwa inilah yang 

merupakan masalah dalam jemaat-jemaat Galatia. Dengan adanya legalisme yang merembes ke 

dalam jemaat, orang-orang menekankan kebenaran mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan 

dan itulah penganut-penganut legalisme. Mereka senang menaruh beban pada orang lain. Anda 

harus melakukan hal-hal ini agar dapat diselamatkan. Inilah yang dilakukan oleh kelompok Judaizer 

ini dalam jemaat –jemaat Galatia. Inilah yang dikecam dengan keras oleh Yesus. Ia mengecam 

perbuatan orang-orang Farisi yang legalistik. Dalam Matius 23:4 Yesus berkata, "Mereka mengikat 

beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau 

menyentuhnya." Ingat bahwa kita berusaha memperkenankan Allah dan kita selalu berusaha 

memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang harus mereka lakukan untuk 

memperkenankan Allah. "Lakukanlah hal-hal ini." Sikap membenarkan diri sendiri, sikap yang 

berpusat hanya diri sendiri, sikap membenarkan diri sendiri. 

Musuh yang ketiga ialah sikap bergantung pada diri sendiri. Kita akan berbicara tentang saling 

menanggung beban sebagaimana tertulis dalam Galatia 6:2. Kita akan berbicara tentang apa 

maksud ayat itu, namun dapat dikatakan saat ini bahwa Paulus memahami bahwa masing-

masing kita dalam ruangan ini mempunyai beban yang kita pikul, dan tidak boleh ada di antara 

kita yang menanggungnya sendiri. Namun di sinilah kesombongan itu menyelinap masuk dan 

berkata, "Saya akan berhimpun bersama dalam ruangan ini. Saya akan berusaha tampil ke 
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depan. Saya tidak memerlukan orang lain di sekitar saya. Saya dapat melakukan ini sendiri." 

Kedengarannya anda berhasil dan penuh keyakinan menurut ukuran dunia, namun anda tidak 

menghayati maksud sebenarnya dari komunitas Kristen menurut ukuran Alkitab. Kita memang 

saling membutuhkan. Kita lemah tanpa bantuan satu kepada yang lain. Itulah gambarannya. 

Terdapat satu mitos kebergantungan pada diri sendiri yang mendominasi budaya individualistis 

kita dan pendekatan individualistis dalam gereja, sehingga kita harus waspada terhadap sikap 

bergantung pada diri sendiri, sikap berpusat pada diri sendiri, sikap membenarkan diri sendiri, 

sikap bergantung pada diri sendiri. 

Musuh yang keempat, yang mungkin merupakan musuh yang paling licik dan berbahaya, ialah 

penilaian terhadap diri sendiri. Saya ingin agar anda memahami apa yang saya maksudkan. 

Dikatakan dalam Galatia 6:3, "Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia 

sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Kita sedang hidup dalam satu dunia yang 

mengatakan, "Jika kita menginginkan relasi kita dengan orang lain menjadi baik, kita harus 

menilai tinggi diri kita." Inilah pandangan tentang penilaian terhadap diri sndiri yang bukan 

hanya mendominasi dunia, melainkan juga mendominasi kebanyakan Kekristenan masa kini. 

Adalah penting untuk memiliki penilaian yang tinggi atas diri sendiri dan pandangan ini ada di 

mana-mana. Ini ada juga dalam agama-agama dunia. Pendiri Buddhisme mengatakan, "Anda, 

anda sendiri, sama seperti orang lain dalam seluruh alam ini, berhak dikasihi dan disayangi." 

Ada juga pakar-pakar dalam masalah relasi antar pribadi, para peneliti tentang perkembangan 

diri, yang mengatakan, "Jika anda tidak baik dalam mengasihi diri anda, maka anda akan 

mengalami kesulitan dalam mengasihi orang lain, karena anda akan menyesali waktu dan 

tenaga yang anda berikan kepada orang lain yang tidak anda berikan kepada diri sendiri." Ini 

sudah cukup untuk mendorong anda ke tempat konseling di gereja ini. 

Ada yang mengatakan, "Terdapat bukti yang sangat kuat bahwa makin tinggi penilaian terhadap 

diri sendiri, maka lebih mungkin bagi seseorang untuk memperlakukan orang lain dengan rasa 

hormat, dengan ramah, dan dengan murah hati." Jadi, penilaian atas diri sendiri yang tinggi 

disamakan dengan rasa hormat, keramahan, dan kemurahan hati, kepada orang lain. Jika anda 

ingin menjadi ramah dan penuh hormat dan murah hati kepada orang lain, maka milikilah 

penilaian diri sendiri yang tinggi. Fokuslah pada penilaian diri sendiri. Berikanlah penilaian 

yang tinggi atas diri anda. Milikilah penilaian diri sendiri yang tinggi. Itu akan membuat relasi 

anda dengan orang lain menjadi lebih baik. Kitab Suci tidak mengajarkan demikian. Itu bukan 

yang diajarkan oleh Kitab Suci. Kitab Suci mengatakan, "Kalau seorang menyangka bahwa ia 
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berarti padahal sama sekali ia tidak berarti, maka ia menipu dirinya sendiri." Paulus 

mengatakan dalam Roma 7:18, "Tidak ada yang baik di dalam diriku." Yesus mengatakan dalam 

Yohanes 15:5, "Tanpa Aku, kamu tidak dapat berbuat apa pun." Bagaimana ini bisa sejalan 

dengan kemampuan berpikir positif? 

Ada banyak pandangan yang kita ikuti. Saya tidak ingin mengkritik psikologi sebagai satu 

keseluruhan dalam kaitannya dengan konseling alkitabiah, namun ada banyak hal, bahkan dalam 

psikologi Kristen dan konseling Kristen, yang mengatakan, "Kita perlu menilai tinggi diri kita." tetapi 

hal ini bertentangan dengan Kitab Suci yang mengatakan, "Aku bukan apa-apa. Tidak ada yang baik 

di dalamku," dan "Tanpa Aku kamu tidak dapat berbuat apa pun." Bagaimana jika kasih kita kepada 

orang lain dipahami dalam arti  berpikir, atau menilai, atau memusatkan pikiran pada diri kita 

sendiri? Tetapi, bagaimana kalau kasih kita kepada orang lain dipahami dalam arti menyadari bahwa 

tidak ada yang baik dalam diri anda tanpa Yesus Kristus? Dan, karena itu, anda membutuhkan 

Kristus bagi setiap hal yang baik dalam diri anda, dan sebagai kunci dalam relasi dengan orang lain. 

Jadi bukannya penilaian yang tinggi atas diri sendiri, melainkan penilaian yang tinggi terhadap 

Kristus. Bagaimana kalau menilai dalam Kristus, menikmati dalam Kristus, dan menyerahkan segala 

sesuatu dalam diri kita kepada Kristus, menjadi kunci untuk mengasihi orang lain? Menjadi kunci 

untuk kemurahan hati dan pengorbanan bagi orang lain? 

Gambaran inilah yang dilihat dalam Galatia 2:20: "Aku telah tersalib bersama Kristus. Bukan lagi aku 

yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya "Aku mau agar Kristis yang dinilai 

tinggi di dalam diriku." Ini adalah keindahan yang diperbuat oleh Kristus. Roh tinggal di dalam kita 

dan menghasilkan buah -- kasih. Ia yang mengerjakannya. Komunitas yang dipenuhi oleh Roh 

ditandai oleh penilaian yang tinggi terhadap Kristus dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Dan 

sebagai akibatnya, Kristus menghasilkan kasih dalam diri kita untuk orang lain. Karena itu, 

janganlah fokus pada diri anda. Fokuslah pada Kristus, dan Kristus yang di dalam anda. Arahkan 

mata anda, pikiran anda, dan kerinduan hati anda pada Kristus, dan dalam proses itu anda akan 

mulai menemukan apa artinya mengasihi satu sama lain dengan kasih yang berasal dari hati yang 

dipenuhi oleh Roh.  

Itulah musuh-musuh komunitas rohani -- sikap berpusat hanya pada diri sendiri, sikap 

membenarkan diri sendiri, sikap bergantung hanya pada diri sedniri, dan sikap menilai tinggi diri 

sendiri. Untuk mengalahkan musuh-musuh ini, saya ingin menunjukkan kepada anda satu senjata 

yang hakiki bagi komunitas rohani dalam mengalahkan keempat musuh tersebut, dan itu adalah 

sikap menguji diri sendiri. Ini dikatakan dalam Galatia 6:4-5: "Baiklah tiap-tiap orang menguji 

pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat 
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keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Pada 

dasarnya, yang Paulus maksudkan ialah bahwa bukannya melihat pikiran kita dan tindakan kita 

dan sikap kita sebagai dasar untuk membuat perbandingan dengan orang lain, melainkan 

berikanlah pikiran anda dan sikap anda dan tindakan anda di hadapan cermin kekudusan Allah. 

Dengan demikian, anda dapat melihat diri anda dengan benar. 

Adalah mudah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun untuk menempatkan 

pikiran kita dan sikap kita dan tindakan kita di hadapan kekudusan Allah dan membuang 

pikiran dan sikap dan tindakan apa pun yang tidak menghormati Allah dan tidak meninggikan 

Kristus, kita menemukan diri kita sebagai orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. 

Kita menemukan diri kita sebagai orang-orang yang membutuhkan anugerah dan belas kasihan 

di hadapan Allah yang kudus dan, dalam proses itu, kita menemukan sumber anugerah dan 

belas kasihan yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain. Karena bilamana kita melihat diri 

kita secara benar di hadapan Allah, maka kita akan bebas untuk mulai melihat orang lain secara 

benar di hadapan Allah, dan kita tidak lagi tertarik untuk menantang satu sama lain dan 

mendengki satu sama lain. Kita akan tertarik untuk mengasihi dan melayani mereka. Hal ini 

akan terjadi melalui sikap menguji diri sendiri. Cara anda mengalahkan kompetisi yang sia-sia di 

dalam hati kita dan hidup kita dan di dalam gereja ialah melalui pengakuan dan kerendahan hati 

di hadapan Allah. Lawanlah kompetisi dengan pengakuan. Inilah gambaran dari sikap menguji 

diri sendiri. 

Inilah yang saya ingin agar kita lakukan. Saya ingin agar kita mengambil beberapa waktu untuk 

menguji diri sendiri. Jika anda memperhatikan ibadah yang alkitabiah, pengakuan di hadapan 

Allah merupakan satu elemen yang harus selalu ada dalam satu pertemuan ibadah. Pengakuan 

di hadapan Allah bukan hanya penting dalam relasi kita dengan Allah. Pengakuan di hadapan 

Allah adalah amat penting dalam relasi dengan sesama, karena pengakuan di hadapan Allah 

yang menolong kita untuk menyadari siapa kita, siapa Kristus dalam belas kasihanNya bagi kita, 

dan kemudian kita akan mulai melihat sesama kita dengan cara yang amat berbeda. Jadi saya 

ingin mengundang anda untuk mengambil beberapa waktu untuk menguji diri kita, untuk membuat 

pengakuan dalam ibadah kita. Saya mengundang anda untuk berdoa di mana anda berada, berdoa 

sendiri, berdoa bersama, mungkin anda berlutut jika anda menginginkannya. Saya mengundang 

anda untuk meletakkan kehidupan anda dan pikiran anda dan sikap anda dan tindakan anda di 

hadapan kekudusan Allah, dan memohon kepadaNya untuk menyingkapkan hal apa pun dalam diri 

anda yang membutuhkan penyucian, yang membutuhkan pemurnian. Setiap akar kesombongan, 
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setiap akar yang melaluinya anda memaksakan otoritas anda atasNya atau atas orang di sekitar 

anda. 

Mungkin saja anda berada dalam ruangan ini dan anda belum pernah melihat kehidupan anda dan 

memahami diri anda dalam terang kekudusan Allah. Dalam beberapa saat ke depan ini anda akan 

melihat dosa dalam kehidupan anda disingkapkan di hadapan Allah yang kudus. Dan jika demikian, 

saya mengundang anda untuk menyadari bahwa Allah yang  kudus itu adalah juga Allah yang 

berberbelas kasihan, yang berjanji untuk mengampuni dosa anda dan menyucikan anda dari dosa, 

menebus anda dari dosa anda melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus  di salib sebagai pembayaran 

atas dosa anda. Dan saya ingin mengundang anda, mungkin untuk pertama kalinya, untuk 

mengandalkan Kristus dan kematian serta kebangkitanNya demi penghapusan dosa anda, di mana 

anda berkata, "Allah, saya membutuhkan belas kasihanMu." Atau, jika anda telah mengenal belas 

kasihaNya, jika anda adalah seorang pengikut Kristus dan telah mengandalkan Kristus, maka 

datanglah ke hadapanNya di mana menguji diri anda, dan berkata, "Allah, dalam hal-hal apakah saya 

tidak taat kepadaMu? Dalam hal-hal apa saya gagal menaati Engkau? Dosa-dosa apa yang saya 

sembunyikan dalam hidup saya? Kiranya Engkau singkapkan itu, dan dalam prosesnya perbaruilah 

saya, bukan hanya dalam relasi saya dengan Engkau, tetapi juga relasi saya dengan orang lain." Dan 

anda tahu bahwa sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengakui dosa-dosa kita, 

maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala 

kejahatan. Datanglah ke hadapan Allah yang kudus, tetapi juga Allah yang penuh rahmat dan 

anugerah, dan anda akan menemukan penyucian dan pemurnian. KIta akan kehilangan berkat ini 

kalau kita tidak menguji diri kita, Jadi saya mengundang anda untuk melakukannya sekarang. 

Ambillah beberapa saat dalam pengujian diri antara anda dengan Allah penguasa alam semesta yang 

kudus. 

Adalah menarik bahwa dalam Galatia 6 kita melihat Paulus memberitahukan kepada kita tentang 

bagaimana kita mengasihi seorang akan yang lain, namun dalam lima ayat pertama dalam pasal itu 

ia memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kita menjaga diri kita. Dan di sini penting bahwa 

jika kita tidak menjaga diri kita dalam kemurnian dan kekudusan, maka kita tidak akan tahu 

bagaimana mengasihi satu sama lain. Karena itu, berdasarkan pemahaman tentang musuh-musuh 

komunitas rohani dan satu jalan keluar untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut, saya ingin 

menunjukkan kepada anda lima perintah bagi komunitas rohani. KIta akan membaginya dalam dua 

kelompok. Dua perintah yang pertama terdapat dalam ayat 1 sampai 5, dan tiga perintah yang 

terakhir terdapat dalam ayat 6 sampai 10. Inilah lima perintah untuk komunitas rohani. 
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Kalau saya menggunakan perkataan "perintah," mungkin itu ditanggapi secara sensitif atau hiper-

sensitif berdasarkan apa yang telah kita pelajari dalam surat Galatia, karena kita bukan lagi budak-

budak kepada perintah-perintah Allah, jadi bagaimana kita dapat berbicara lagi tentang menaati 

perintah-perintah Allah dan tidak menjadi legalistis? Bagaimana kita dapat berbicara tentang 

ketaatan dan pada waktu yang sama tidak menjadi budak-budak lagi? Di sinilah kuncinya. Kuncinya 

ialah bahwa Kristus tidak pernah memberi perintah yang harus kita lakukan dengan kekuatan kita 

sendiri. Ia tidak pernah memberi kepada kita perintah untuk melakukannya dengan kekuatan kita 

sendiri. Setiap perintah Kristus merupakan satu panggilan kepada kita untuk mengandalkan Dia 

yang tinggal dalam kita dan yang melakukannya bagi kita. Ketika membicarakan ini dan mendengar 

perintah yang mengatakan, "Kasihilah seorang akan yang lain," kasih di sini bukanlah perbuatan 

daging. Kasih adalah buah Roh. Ia berkata, "Kasihilah seorang akan yang lain. Aku akan menaruh 

RohKu di dalam kamu dan RohKu di dalam kamu yang akan menghasilkan kasih tersebut. Jadi 

semua perintah yang Aku berikan kepadamu, Aku yang akan menyelesaikannya di dalam kamu, dan 

karena itu hiduplah oleh iman." Inilah seluruh gambaran yang telah kita lihat berulang-ulang dalam 

surat Galatia, sehingga ketika berpikir tentang perintah-perintah ini, Roh Kudus yang tinggal di 

dalam kita yang memampukan kita untuk menyelesaikannya, memampukan kita untuk menaatinya. 

Dengan latar belakang itu, perintah pertama yang Ia berikan kepada kita ialah, "Hadapilah satu sama 

lain dengan dosa anda." Perintah pertama, "Hadapilah satu sama lain dalam dosa anda," diberikan 

dalam Galatia 6:1, "Saudara-saudara,  kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, 

maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut." 

Ini mempunyai arti yang amat penting, namun kita tidak akan terlalu lama mendalaminya, alasannya 

ialah karena saya yakin bahwa inilah salah satu hal yang paling banyak diabaikan dalam gereja 

Perjanjian Baru, dalam gereja masa kini. Tidak selalu terjadi bahwa disiplin jemaat dan pemulihan 

jemaat menjadi begitu jarang dipraktekkan dalam gereja sebagaimana yang terjadi saat ini. Namun 

dalam kurang lebih satu setengah bulan ke depan, kita akan mendalami satu pelajaran tentang 

disiplin dan pemulihan dalam jemaat berdasarkan Firman Allah. Bahkan ketika saya menyinggung 

hal ini beberapa orang akan berpikir, "Tidak, apa yang anda maksudkan? Dengan mendisiplinkan 

satu sama lain, berarti kita akan mulai membukakan dosa satu sama lain, dan apa yang akan 

terjadi?" Tentu ada cara yang salah dalam mempraktekkan hal tersebut. Namun demikian, adalah 

tidak alkitabiah kalau kita mengabaikannya. 

Hal ini bukanlah satu pilihan bagi seorang pengikut Kristus yang dipenuhi oleh Roh untuk 

mengatakan tentang seorang saudara yang kedapatan melakukan dosa, "Itu bukan urusan saya. Itu 

masalah mereka." Ini bukan satu pilihan bagi seorang pengikut Kristus yang dipenuhi oleh Roh, 
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karena kita bersama berada dalam situasi ini, dan ada cara untuk memulihkan satu sama lain 

dengan lemah lembut di mana kita menunjukkan kasih dan keindahan dan anugerah dan rahmat 

Kristus dalam relasi dengan sesama. Dan kita perlu memahami tentang bagaimana melakukan hal 

itu berdasarkan Firman Allah. Jadi akan menjadi cukup jauh untuk kita dalami. Namun anda perlu 

mengingatnya. Ini adalah perintah Alkitab bagi kita untuk menghadapi satu sama lain dalam dosa 

kita. Roh mengerjakan ini dalam komunitas orang beriman dengan satu alasan. Kita akan 

membahasnya nanti. Perintah pertama: Hadapilah satu sama lain dalam dosa anda. 

Perintah kedua ialah: hiburkanlah satu sama lain dalam pergumulan-pergumulan anda. Ketika 

dalam Galatia 6:2 Paulus mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 

Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus," pada dasarnya ia memaksudkan apa yang sudah 

dikatakan dalam ayat satu, hanya dalam ayat dua ini  perintah ini ditekankan secara umum, 

karena dalam arti tertentu jika seorang saudara kedapatan melakukan dosa, maka ia dibebani 

oleh dosa itu. Orang itu memikul beban dosa itu, juga mengalami pencobaan dan tekanan dalam 

hatinya dan dalam hidupnya, sehingga kita harus saling meolong dalam hal tersebut. Dan inilah 

caranya kita menolong orang itu, yaitu dengan memulihkannya, lalu menolongnya untuk 

bangkit kembali oleh anugerah dan rahmat Kristus melalui Roh yang tinggal di dalamnya. Jadi 

dalam arti tertentu ayat dua berkaitan dengan masalah tersebut, namun implikasinya lebih luas. 

"Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." 

Seperti yang saya singgung sebelumnya, implikasi yang kita lihat dalam Galatia 6 ini ialah bahwa 

semua kita mempunyai beban. Kita semua mempunyai beban yang kita pikul. Mungkin beban itu 

adalah dosa dan pencobaan yang di dalamnya kita bergumul. Mungkin dalam beberapa saat tadi 

di mana kita menguji diri kita, terlihat dosa-dosa dalam kehidupan anda, beberapa hal yang 

sepertinya anda sendiri tidak mampu mengalahkannya. Anda terus dan terus melakukannya. 

Dan apa yang Alkitab katakan ialah, "Anda ingin memenangi pertempuran itu dengan kekuatan 

sendiri." Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu.  Kita harus saling menolong, saling 

menanggung beban, namun bukan hanya dalam masalah dosa melainkan juga semua bentuk 

pergumulan. Mungkin itu adalah pergumulan jasmani seperti sakit-penyakit, mungkin 

pergumulan emosional seperti depresi dan kekuatiran, keraguan, kegelisahan, atau 

kebingungan tentang keputusan yang harus anda ambil. Mungkin pergumulan keluarga seperti 

pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan orang tua, pergumulan dengan suami atau 

istri, atau tentang perceraian. Mungkin itu adalah pergumulan dalam pekerjaan, pengangguran, 

atau pergumulan keuangan. Jadi ini menyangkut berbagai hal yang berbeda. Mungkin itu adalah 

kepedihan, kesusahan, kehilangan, merasa ditinggalkan. atau kesunyian. Semua beban yang kita 
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pikul yang terwakili dalam ruangan ini. Adalah satu pemikiran yang menakjubkan bagi saya 

sebagai gembala di sini, untuk berdiri di hadapan banyak orang di sini dan merenungkan 

besarnya jumlah beban yang dipikul oleh kita semua. 

Kita dapat saja tidak menyadari hal ini. Kita dapat saja tidak menyadari fakta bahwa orang yang 

duduk di sebelah kita sedang memikul beban, dan Alkitab mengatakan bahwa tidak seharusnya 

mereka memikul beban itu sendirian. Jadi ini adalah satu perintah, bukan satu pilihan di dalam 

jemaat. Ini adalah satu kewajiban bagi kita untuk saling menanggung beban, saling memikul beban. 

Martin Luther mengatakan, "Seorang Kristen memerlukan bahu yang lebar dan tulang yang kuat 

untuk memikul beban dari saudara-saudara seimannya." Kita harus menjadi orang yang berbahu 

yang lebar dan bertulang yang kuat. Itulah yang harus kita lakukan. Dalam studi saya pada minggu 

ini saya menemukan satu perjanjian tentang makna keanggotaan gereja dari salah satu Gereja Baptis 

di Inggris pada tahun 1790, yaitu pada abad ke-18. Saya ingin agar anda mendengarkan apa yang 

menjadi pengakuan mereka, bagaimana relasi mereka satu kepada yang lain. Kalau anda ingin 

menjadi anggota gereja ini, tentu anda tidak hanya menandatangani satu kartu anggota. 

Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam perjanjian tentang keanggotaan itu. 

"Kami setuju untuk berjalan dalam kasih kepada mereka yang bersama-sama dengan kami berada 

dalam persekutuan Kristen. Untuk itu kami akan banyak berdoa satu kepada yang lain, jika kami 

memperoleh kesempatan, kami akan bersekutu bersama untuk tujuan-tujuan rohani. Kami yang 

berada dalam keadaan yang lebih nyaman dalam kehidupan ini daripada beberapa saudara kami, 

berkaitan dengan hal-hal baik dari pemeliharaan Allah atas kami, akan melayani semampu kami dan 

berusaha membantu mencukupkan kebutuhan mereka. Kami akan saling menanggung beban, 

bersimpati dan memberikan dorongan seorang kepada yang lain. Kami akan mempedulikan satu 

sama lain. Kami akan dengan saksama menghindari sikap menyerang atau sikap melukai  perasaan. 

Jadi kami akan berusaha menggenapi hukum Kristus. Hal-hal ini dan hal apa pun yang merupakan 

anjuran dari Firman Allah, dalam kekuatan anugerah Allah, kami berjanji untuk menaati dan 

mempraktekkannya. Akan tetapi, mengingat ketidakmampuan kami dalam melakukan hal-hal 

rohani yang baik, di dalam dan dari diri kami, maka kami memandang kepada Dia yang memberikan 

kuasa kepada yang lemah, dengan bersukacita bahwa di dalam Tuhan kami bukan hanya memiliki 

kebenaran, melainkan juga kekuatan. Karena itu, topanglah kami, Tuhan, maka kami akan aman. 

Amin." 

Ini indah. Saya ingin bergabung dengen gereja tersebut. Menjadi anggota gereja itu merupakan 

sesuatu yang baik. Bisakah anda melihat gambarannya? Jelas bahwa ini bukanlah klub, organisasi, 
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atau semacam kelompok agama. Ini adalah satu komunitas yang mengatakan, "Kami berada bersama 

demi satu sama lain. Saya di sini untuk anda. Anda di sini untuk saya. Inilah maksud kehadiran kita 

dalam komunitas rohani. Ini sebabnya kita selalu mendorong satu sama lain dalam keluarga orang 

beriman di sini agar melibatkan diri dalam kelompok kecil. Kita selalu berbicara tentang hal ini 

karena kenyataannya apa yang dikatakan dalam Galatia 6:2 tentang saling menanggung beban ini 

tidak mungkin terlaksana dalam satu ruangan besar yang dihadiri oleh 2.000 orang yang berkumpul 

sekali seminggu. Tidak mungkin demikian. Orang lain tidak dapat menanggung beban anda dalam 

konteks seperti itu dan anda tidak dapat menanggung beban orang lain dlam konteks demikian. Jadi, 

tidak ada artinya menjadi satu bagian dari satu komunitas orang beriman kalau anda hanya datang 

berkumpul bersama 2,000 orang sekali seminggu, lalu kembali ke rumah dan datang berkumpul lagi, 

dan demikian seterusnya. 

Dari satu segi kita dipanggil dan diperintahkan untuk berada dalam situasi-situasi, relasi-relasi, di 

mana kita dapat saling menanggung beban. Karena itu saya ingin mendorong anda, jika anda belum 

melibatkan dir dalam satu kelompok kecil, agar anda mulai melibatkan diri. Pada waktu yang sama, 

ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat menggunakan kesempatan yang ada bilamana kita 

berkumpul bersama untuk juga saling menanggung beban. Beberapa minggu yang lalu, kita telah 

meluangkan waktu di mana beberapa saudara yang mempunyai beban-beban yang khusus dan 

pergumulan-pergumulan, maju ke depan dan kita berlutut dan mendoakan mereka. Mungkin 

beberapa dari mereka merasa kurang nyaman, bahkan ada yang secara fisik tidak dapat 

melakukannya. Itu sebabnya sekarang saya ingin agar kita berhenti sebentar dan mengambil 

beberapa saat dalam merenungkan diri kita sebagai tubuh Kristus demi satu sama lain. Dan 

berdasarkan apa yang dikatakan dalam Galatia 6:2 ini, saya ingin mengundang anda, jika anda 

menginginkannya, jika anda sedang memikul beban tertentu, mungkin itu adalah dosa yang anda 

sendiri tidak mampu mengalahkannya, yang di dalamnya anda bergumul, atau mungkin itu adalah 

salah satu pergumulan fisik yang anda alami, pergumulan dalam keluarga, atau pergumulan 

emosional. Apa pun itu bebannya, ingat bahwa kita harus memerangi sikap bergantung pada diri 

sendiri. Kita ada di sini bukan untuk memikul sendiri beban itu, melainkan membaginya dengan 

orang lain. 

Saya ingin agar anda memperhatikan 2 Korintus 7:5. Dalam ayat itu Paulus mengatakan, "Bahkan 

ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana 

kami mengalami kesusahan: Pertengkaran dari luar dan ketakutan dari dalam." Jadi Paulus juga 

sedang memikul beban. Tetapi kemudian ia berkata, "Tetapi Allah, yang menghiburkan orang 

yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh 
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kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. 

Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu 

untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku." Bisakah anda memahami 

kaitannya? Di sini Paulus menyadari bahwa Allah adalah Allah segala penghiburan keitika ia 

menerima penghiburan dari Titus, ketika ia menerima penghiburan dari jemaat. Ketika kita 

menerima penghiburan dari seorang yang lain, kita menyadari bahwa penghiburan itu berasal 

dari Allah sendiri. Karena itu kita berdoa bagi satu sama lain dan kita mendukung satu sama 

lain, dan kita mengatakan, "Ya, kami akan saling menanggung beban," dan dengan cara ini kita 

memberikan kemuliaan hanya kepada Allah, karena Dialah yang memberi penghiburan itu.  

Bagaimana Ia menghibur kita? Melalui komunitas orang beriman, melalui satu sama lain. Itu 

sebabnya Kekristenan tidak mungkin dipraktekkan dalam isolasi atau kesendirian. Itu sebabnya 

tidak ada artinya bagi kita untuk bergabung dalam satu gereja tanpa dikenal. KIta adalah 

komunitas orang beriman di mana kita akan kehilangan Allah dan penghiburanNya dan 

kebesaranNya, jika kita mengabaikan perintah dalam Galatia 6:2. Tanggunglah beban satu sama 

lain. Karena itu, pujilah Allah untuk penghiburanNya dan untuk penghiburan yang Ia tunjukkan 

melalui orang lain. 

Sekarang kita kembali ke Galatia 6. Kita akan mendalami bagian terakhir dari teks ini. Dalam Galatia 

6:6-10 kita bertemu dengan tiga perintah lagi. Yang menarik ialah bahwa terdapat banyak 

perdebatan tentang bagian ini, diskusi di antara pakar-pakar Alkitab tentang apa sebenarnya yang 

Paulus maksudkan di sini, apa yang sedang terjadi dalam konteks orang-orang Galatia yang 

mendorong Paulus menulis bagian  itu. Dalam ayat 6 Paulus mengatakan, "Dan baiklah dia, yang 

menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang 

memberikan pengajaran itu." Kebanyakan pakar berpendapat bahwa ini berkaitan dengan 

orang yang mengajarkan Firman dalam gereja, dan Paulus ingin agar orang tersebut dicukupkan 

dalam kebutuhan finansialnya. Dan banyak orang berpikir bahwa ayat 6 sampai 10 berbicara 

tentang bagaimana kita menggunakan uang kita. Lalu dalam ayat 7 dan 8 Paulus berbicara 

tentang menabur dan menuai. Ini merupakan gambaran yang sama yang Paulus gunakan dalam 

2 Korintus 9 di mana ia berbicara tentang memberi dari harta kita, memberi dari sumber 

material. Kemudian dalam ayat 10 dikatakan, "Selagi kita mempunyai kesempatan, marilah kita 

berbuat baik kepada semua orang." Frasa ini, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, merupakan 

semacan ungkapan yang secara umum dipakai pada abad pertama tentang memberi amal 

kepada orang miskin. 
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Jadi, ada banyak orang yang berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan bagaimana kita 

menggunakan sumber-sumber keuangan kita. Mereka yang tidak berpendapat demikian 

mengatakan bahwa apakah ini berkaitan dengan sumber-sumber keuangan kita, ataukah 

sumber-sumber dalam arti umum, kebenaran yang sama berlaku. Karena itu saya ingin agar kita 

memikirkan tentang apa yang Paulus katakan tentang bagaimana kita menggunakan sumber-

sumber kita. Uang kita, dan juga waktu kita dan energi kita dan talenta kita dan pemberian kita, 

demikian juga perkataan kita dan tindakan kita, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber 

kita dalam komunitas orang beriman. Ada tiga perintah lagi bagi kita sebagai satu komunitas 

rohani. 

Perintah yang ketiga -- kita sudah melihat dua perintah sebelumnya -- ialah: bagikanlah apa 

yang anda miliki dengan murah hati. Ini yang dikatakan dalam ayat 6, "Dan baiklah dia, yang 

menerima pengajaran dalam Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang 

yang memberikan pengajaran itu." Di sini Paulus menggunakan satu perkataan yang dipakai 

dalam Perjanjian Baru untuk "persekutuan" untuk berbicara tentang relasi antara orang yang 

mengajar dalam jemaat dengan mereka yang diajar dalam jemaat, yang mengandung pengertian 

"membagikan" dalam satu relasi. Dalam gambaran yang Paulus berikan kepada kita dalam 

bagian-bagian yang lain, ia mendorong jemaat untuk mencukupkan kebutuhan para pengajar 

Firman. Karena pengajar Firman menyediakan kebutuhan rohani, maka mereka yang diajar 

perlu menyediakan kebutuhan material baginya supaya pengajar itu dapat mengajarkan Firman 

dan memusatkan perhatiannya pada tugas itu. Saya mau jujur bahwa saya merasa agak janggal, 

bahkan sepertinya berpusat pada diri sendiri untuk berkhotbah dari Galatia 6:6, seolah-olah 

saya mengatakan, "Saya adalah pengajar yang mengajarkan Firman kepada anda, karena itu 

jangan lupa membagikan hal-hal baik kepada saya." 

Jadi hal ini tidak akan saya uraikan karena pertama-tama ini bukanlah satu isu yang terjadi dalam 

konteks gereja kita ini. Saya memuji Allah dan saya ingin mengambil kesempatan ini berdasarkan 

teks ini untuk berterima kasih kepada anda karena anda telah berbagi, bahkan secara material, 

bukan hanya dengan saya melainkan juga dengan pempimpin yang lain dalam gereja ini. Saya terus 

memuji Allah sejak akhir tahun yang lalu ini. Dengan segala pergumulan ekonomi yang kita hadapai 

dalam negara ini, ternyata kita memberi lebih banyak daripada yang pernah diberikan oleh gereja 

ini sebelumnya. Itulah alasan untuk memuji Allah atas kemurahan hati anda dan bagi komunitas ini, 

saya berterima kasih untuk persekutuan, dan atas mereka yang dengan setia memberi kepada 

komunitas orang beriman, untuk ketaatan anda. Dan mungkin bagi anda yang belum memberi 

dengan setia kepada komunitas orang beriman, anda dapat mempertimbangkan bagaimana perintah 
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ini dapat anda wujudkan dalam kehidupan dan keluarga. Namun saya ingin berterima kasih kepada 

jemaat ini dan bahkan saya akan melangkah lebih dalam. 

Apa yang Paulus lakukan di sini ialah bahwa ia sedang mengingatkan jemaat tentang betapa 

pentingnya Firman itu diajarkan. Itu sebabnya seorang pengajar perlu dicukupkan kebutuhannya 

mengingat tugas penting dalam mengajarkan dan memberitakan Firman, yang merupakan pusat 

dari fungsinya sebagai seorang pemimpin di dalam jemaat. Dan di sinilah saya ingin mengambil 

kesempatan untuk berterima kasih kepada anda sebagai satu keluarga orang beriman karena anda 

telah menunjukkan kerinduan akan Firman. Saya senang berkhotbah kepada keluarga orang 

beriman di sini dan menikmati kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bepergian. 

Namun ini tidak dapat dibandingkan dengan himpunan orang yang berkumpul bersama yang tahu 

bahwa kita akan membuka Alkitab dan mendalaminya. Kita akan mempelajari Firman dan anda 

tentu mengharapkan saya untuk memusatkan perhatian pada Firman, dan anda menyediakannya 

bagi saya. Entah anda menyadari ini ataukah tidak, anda telah menyediakan bagi saya sehingga saya 

mempunyai waktu untuk memberitakan Firman di tengah-tengah tanggung jawab yang lain. Anda 

percaya akan pentingnya Firman ini. 

Namun inilah yang penting. Saya mau jujur kepada anda. Pada setiap hari Minggu saya 

menghabiskan sekurang-kurangnya dua jam dalam berkhotbah. Sebenarnya saya telah memotong 

banyak hal. Pada Sabtu malam, saya bertanya, "apa lagi yang saya harus potong," demikian juga pada 

hari Minggu pagi, "apa lagi yang harus saya potong?" Bahkan saat ini pun ada yang saya potong. 

Alasan saya dalam melakukannya ialah bahwa jika gereja ini dibangun pada pemikiran saya dan 

pendapat saya dan gagasan saya, maka kita hanya membuang-buang waktu dan kehidupan kita di 

dalam gereja. Namun jika Firman Allah ini diajarkan dengan jelas dan benar minggu demi minggu, 

maka kehidupan kita akan diubah untuk kekekalan, bukan karena kemampuan pengkhotbah atau 

pendeta dalam berkomunikasi dengan kata-kata dan pemikiran dan gagasannya, melainkan karena 

Firman Allah itu bermanfaat. Jadi saya berterima kasih bahwa anda menyediakannya untuk saya, 

dan anda tidak bersungut-sungut untuk waktu yang dipakai dalam hal ini. Saya menghargai anda 

sebagai keluarga orang beriman untuk hal ini. 

Dan kemudian, kalau boleh saya meneruskan dengan berterima kasih selangkah lagi. Saya ingin 

berterima kasih atas ketaatan anda yang telah ditunjukkan dengan murah hati. Yang saya 

maksudkan ialah anda berbagi dalam hal-hal yang baik. Saya teringat ketika membaca teks ini, saya 

berpikir tentang bagaimana ketaatan anda kepada Firman, baik yang dibagikan secara pribadi 

melalui email, melalui orang lain. Anda menunjukkan bahwa anda bukan hanya pendengar Firman, 

melainkan anda adalah pelaku-pelaku Firman, sebagaimana yang Paulus katakan dalam 2 
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Tesalonika 2, "Aku hidup karena kamu berdiri teguh di dalam Tuhan." Saya menemukan kehidupan. 

Saya mengalami kehidupan itu ketika saya mendengar, ketika saya mendapat email, dan saya 

berharap dapat membalas semuanya. Saya menderia karena tidak dapat menjawab semua email itu, 

yang mengatakan, "Dengarkanlah apa yang Tuhan lakukan. Dengarkanlah." Saya membaca email-

email itu dan saya menundukkan kepala dan menyembah Allah. Dengarkan email ini dari seorang 

anggota jemaat Brook Hills yang tidak menyebutkan namanya. 

"Berbagi hal-hal yang baik. Pada hari Minggu yang lalu, anda meminta maaf kepada kami karena 

terlalu berterus terang." Masih ingatkah anda pada hari Minggu di bulan November itu ketika saya 

hanya ingin menjadi seorang gembala yang sabar dan berbelas kasihan, "tetapi saya yang saat itu 

duduk di baris yang keempat, saya ingin bangkit dan berseru, 'Jangan meminta maaf. Kami ingin 

mendengarkannya.' Tahukah anda apa yang saya lakukan pada hari Minggu itu ketika anda 

memberitahukan kepada kami tentang betapa kayanya kami? Istri saya dan saya kembali ke rumah, 

pergi tidur, lalu mengumpulkan beberapa barang dan semua pakaian bayi dari cucu kami karena ia 

sudah bertumbuh lebih besar, termasuk mainan yang tidak dipakainya lagi. Saya mengambil 

beberapa ratus dolar yang telah saya tabung untuk memperbaiki halaman depan rumah dan 

berangkat ke tempat proyek di pusat kota, dan saya berdoa. Saya berdoa bagi orang-orang yang 

tidak saya kenal yang akan menerima apa yang saya miliki dalam jumlah yang banyak. Rumah 

pertama yang dikunjungi didiami oleh seorang yang berumur 30 tahun yang mempunyai seorang 

bayi dan mereka membutuhkan lebih banyak pakaian. Saya merasa semua berjalan baik. Saya 

membawa pakaian untuk disumbangkan kepadanya dan juga mainan bayi. Ia juga membutuhkan 

uang untuk keperluan belanja, jadi saya memberinya $100.00.  

Rumah yang berikutnya memiliki tiga anak laki-laki di dalamnya, semuanya di bawah 12 tahun, jadi 

saya memberikan kepada mereka televisi, mesin pemutar video, dan dua perangkat untuk 

permainan video. Ibu mereka membutuhkan uang untuk belanja kebutuhan, jadi saya memberi 

$100.00 kepadanya.. Rumah berikutnya didiami oleh sepasang suami-istri yang membutuhkan 

pakaian untuk si istri dan uang untuk pembayaran mobil, jadi saya memberikan kepadanya pakaian 

istri saya dan $100.00. Kami berdoa dengan setiap keluarga dan memberitahu mereka bahwa kami 

datang bersama Allah. Pada saat itu saya tidak meresa perlu untuk mengatakan bahwa saya adalah 

anggota suatu gereja karena saya ingin agar Allah saja yang menerima kemuliaan, bukan satu gereja.  

Saya menerima permintaan bantuan yang cukup banyak sehingga kami kembali ke rumah dan 

mengambil lebih banyak barang untuk disumbangkan. Istri saya dan saya sekarang melayani di 

Jimmy Hale, Meals in Wheels, dan saya akan mulai mengajar seni dan grafik di Pusat Studi Jimmy 

Halle. Allah telah menyalakan hati kami untuk mengemban pelayanan ini. Istri saya dan saya akan 
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terus melayani di dalam dan di sekitar komunitas kami dan dalam komunitas lainnya. Terima kasih 

karena anda  menerapkan Firman Allah dalam hati dan pikiran yang membutuhkan satu panggilan 

untuk  bangkit dan melakukan sesuatu yang baik." 

Terima kasih untuk anda yang berbagi ketaatan dengan murah hati. Terima kasih banyak. 

Berbagilah sumber-sumber anda dengan murah hati. Itulah yang diajarkan Alkitab kepada kita. 

Inilah yang kita sedang lakukan. Perintah yang keempat ialah: Taburlah sumber-sumber anda untuk 

kekekalan. Dikatakan dalam Galatia 6:7-8 bahwa seorang akan menuai apa yang ditaburnya. Jika 

anda menabur jelai, anda tidak akan menuai gandum. Jika anda menabur biji bunga matahari, anda 

tidak akan menuai apel. Inilah kenyataannya. Kita akan menuai dalam kekekalan apa yang kita tabur 

sekarang. Dalam 2 Korintus 9:6-15 Paulus berbicara tentang menabur sumber-sumber keuangan 

anda, bukan untuk keinginan daging melainkan untuk Roh. Saudara-saudara, kita tidak mungkin 

meninggalkan seri pelajaran tentang "Radikal" ini selama kita mempelajari surat ini. Dengan harta 

milik kita dan keuangan kita, kita mempunyai satu pilihan. Kita dapat menggunakannya untuk 

memuaskan keinginan daging kita dan yang akan menghasilkan buah duniawi, ataukah kita 

menaburnya untuk memuasakan keinginan Roh dan yang akan menghasilkan buah yang kekal. 

Dan masih ada 30.000 anak hari ini yang akan mati karena kelaparan atau penyakit-penyakit yang 

bisa disembuhkan. Kita tidak dapat meninggalkan seri pelajaran ini sebelum kita menolong mereka. 

Apakah kita akan menabur sumber-sumber kita, waktu, uang, untuk kekekalan, ataukah hanyan 

untuk sementara?  Perintah yang terakhir ialah: gunakanlah sumber-sumber anda dengan tidak 

mementingkan diri sendiri. Dikatakan dalam ayat itu, "Jangan lelah dalam berbuat baik." Jangan 

menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Mungkin kita merasa lelah di tengah jalan, tapi saya mau 

mendorong anda untuk terus berjalan. Kita hidup dalam satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh. 

Kita tidak selalu akan melihat dengan segera buah pekerjaan kita, namun saya ingin mendorong 

anda. Saya ingin mendorong anda untuk maju terus dan jangan pernah lelah dalam berbuat baik.  

Pada tahun 1793, William Carey pindah ke India untuk mencapai orang-orang yang belum dicapai 

dengan Injil. Selama tujuh tahun ia bekerja dan berjerih lelah dan berusaha, dan tidak melihat 

seorang pun datang kepada Kristus. Ia menulis surat kepada saudara perempuannya di Inggris, 

"Saya merasa seperti satu tunas tanaman yang akan tumbuh namun dihanyutkan berulang-ulang." 

Tetapi pada tahun 1800, pada bulan Desember, ia memperoleh kesempatan untuk membaptiskan 

petobat pertama dari agama Hindu di sungai Gangga. Salah seorang temannya menulis, "India adalah 

satu wilayah dengan satu juta dewa dan dewi. Hai dewa dan dewi yang terbuat dari batu dan tanah, 

tidakkah kalian gemetar ketika dalam nama Allah Tritunggal orang ini menggoncangkan kamu sama 

seperti debu dari kakinya?" Dan itulah permulaan dari satu tuaian jiwa-jiwa yang Allah berikan bagi 
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William Carey dan rekan-rekannya. Kita mungkin tidak akan melihat dengan segera buah dari satu 

tindakan kasih yang digerakkan oleh kehidupan yang dipenuhi oleh Roh, namun kita harus tetap 

yakin bahwa tuaian itu akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


