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Caregroup umum

God's Grace Of Transformation (Anugerah
Tuhan Untuk Perubahan)

1 Timotius 1:12-17

EKSPRESI PRIBADI
Hidup manusia berada di dalam sebuah waktu tertentu dalam sebuah sejarah peradaban dunia.
Ketika kita lahir di dalam dunia ini, maka hidup kita itu terbagi menjadi tiga periode kehidupan
yang akan membentuk kita yaitu masa lalu yang sudah dilewati, masa kini yang sedang dihidupi
dan masa depan yang akan dihidupi selanjutnya. Setiap periode manusia itu terekam oleh
waktu dan menjadi sebuah memori yang membentuk cara berpikir, cara bertindak kita masingmasing. Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang pernah dilaluinya, baik masa lalu yang
kelam maupun masa lalu yang indah, baik masa lalu yang buruk maupun masa lalu yang baik.
Apapun masa lalu manusia, itu menjadi sebuah pelajaran yang membentuk manusia untuk
menjalani kehidupan yang lebih baik di masa hidup selanjutnya.
Sharingkan masa lalu yang pernah Anda lewati masing-masing dan yang menjadi kenangan
dalam kehidupan Anda yang diingat hingga sekarang!
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EKSPLORASI FIRMAN
Dalam suratnya kepada Timotius, kita dapat menyaksikan bagaimana Paulus menceritakan
masa lalunya sebelum diubahkan oleh Tuhan melalui anugerah-Nya yang ajaib. Paulus sedang
menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan itu tercurah untuknya sebagai manusia yang
seharusnya tidak pantas untuk menerimanya. Di tengah masa lalunya yang sangat buruk dan
kelam, Paulus menyaksikan bahwa anugerah Tuhan itu hadir dalam hidupnya untuk
mengubahkannya menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Kata “anugerah” sering dipakai
oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius untuk menekankan bahwa ia ada sebagaimana ia
ada sekarang itu bukan karena kekuatan, kepintaran dan kehebatannya, melainkan karena
anugerah Tuhan yang memungkinkan perubahan terjadi dalam hidupnya. Anugerah Tuhan
dalam kehidupan Paulus itu menjadi hal yang paling mendasar bagi pertobatan dan perubahan
yang dialami Paulus dalam hidupnya. Paulus menggambarkan anugerah Allah yang
diterimanya dalam hidup sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan setia kepada
Tuhan sampai akhir hayatnya (ayat 12)
Seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa sebelum Paulus bertobat dan
mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Paulus adalah seorang penghujat dan
penganiaya orang Kristen (ayat 13). Dia adalah seorang yang melakukan banyak hal-hal yang
“ganas” dalam kehidupan orang-orang Kristen. Namun yang menarik justru si penganiaya
pengikut Kristus ini pada akhirnya menjadi yang dianiaya oleh karena Kristus. Paulus benarbenar memaknai anugerah Tuhan yang diterimanya dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya
untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam suratnya, Paulus mendeskripsikan kesabaran Allah
sebagai suatu bentuk anugerah Allah kepada seluruh manusia untuk berbalik dan mengalami
perubahan secara radikal ke arah Kristus. Inilah yang menjadi penekanan penting bagi Paulus
kepada Timotius ketika menceritakan masa lalunya yang telah diubahkan dan sekarang
melayani Kristus sampai akhir hidupnya. Di dalam anugerah Allah itu terkandung kesabaran
Allah untuk menunggu manusia berbalik kepada-Nya dan hidup melakukan apa yang
dikehendaki-Nya.
Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. kita adalah orangorang yang telah menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita untuk tidak terus menerus
hidup di dalam masa lalu dosa kita melainkan justru mengalami hidup yang telah ditransformasi
oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang telah memberikan
anugerah-Nya kepada kita. Allah sabar menantikan perubahan setiap pengikut-Nya untuk
semakin hidup menanggalkan manusia lama dan semakin serupa dengan Kristus. Perubahan
hidup adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa anugerah Tuhan itu dialami hari demi hari dalam
menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi masa lalu yang pernah kita hidupi baik buruk
maupun baik, baik kelam maupun cerah, marilah kita belajar menjadi pribadi yang terus mau
ditransformasikan oleh Allah melalui anugerah-Nya dan menjadikan kita sebagai pengikutpengikut Kristus yang memaknai anugerah-Nya dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita untuk
hormat dan kemuliaan Allah.[HH]
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APLIKASI KEHIDUPAN
Pendalaman
Bagaimana Anda menjelaskannya bahwa anugerah Allah dapat mendatangkan perubahan
hidup?
Penerapan
Hidup seperti apa yang selayaknya Anda hidupi sebagai kehidupan yang telah diubahkan oleh
karya Allah yang didasarkan anugerah-Nya?

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.
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