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365 renungan

Growing up
1 Petrus 2:1-10
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan
yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
- 1 Petrus 2:2
Kristen sejati pasti mengalami kelahiran baru, yakni bertobat dan meninggalkan dosa-dosa
yang utama, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah (ay. 1). Semua
dosa itu jahat, tapi dosa-dosa yang dicatat dalam ayat pertama dari 1 Petrus ini adalah dosadosa yang merusak persekutuan dan persaudaraan orang Kristen. Dosa-dosa ini juga kerap
kita dapati pada diri orang Kristen yang belum bertobat, walaupun mungkin ia rajin pergi ke
gereja dan melakukan pelayanan.
Semua orang yang lahir baru harus berusaha meninggalkan dosa-dosa lamanya, meskipun
dengan perjuangan yang keras dan susah. Kemudian, ia sebagai bayi rohani yang baru akan
bertumbuh, yaitu dengan munculnya keinginan untuk selalu minum susu yang murni. Maksud
dari “susu yang murni” di sini adalah firman Tuhan yang murni. Karena itu, bagi Anda yang baru
menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamant, rajinlah membaca Alkitab dan mendengarkan
firman Tuhan.
Roh Kudus yang penuh kuasa akan menolong kita memahami dan mengalami pertumbuhan
rohani.
Sewaktu saya masih baru bertobat, di sela-sela waktu luang kuliah, saya menyempatkan diri
untuk membaca Alkitab yang selalu saya bawa kemana-mana.
Pelan-pelan melalui pembacaan itu, saya makin dibuat mengerti dan bertumbuh dalam
pengenalan akan Tuhan, serta firman-Nya. Memang ada banyak juga firman yang saya tidak
pahami, karena itu saya mencoba bergabung dalam Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) dan
belajar bersama dengan saudara seiman saling bertanya dan berdiskusi mengenai kebenaran
firman. Melalui KTB tersebut, kerohanian saya bertumbuh lebih lagi. Selain itu, firman juga
menguatkan hubungan antar sesama, membuat saya makin bertumbuh dalam karakter yang
terus diasah dengan sesama.
Saudaraku, yuk semangat growing up! Bertumbuh dalam pengenalan akan ajaran Kitab Suci.
Bertumbuh dalam komunitas yang menolong Anda untuk menerapkan firman Tuhan.
Bertumbuh dalam karakter melalui persahabatan dengan saudara seiman. Dan akhirnya,
bertumbuh dalam melayani Tuhan dan sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang
yang sungguh-sungguh bertobat.
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Salam bertumbuh.
Refleksi Diri:
●

●

Apakah Anda sudah benar-benar mengalami proses kelahiran secara rohani yang baru? Jika
belum, segera bertobat dan tinggalkan dosa-dosa lama Anda.
Apa komitmen yang ingin Anda ambil sebagai usaha untuk bertumbuh dalam hal kerohanian?
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