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Caregroup umum

Prioritizing God (Mengutamakan Tuhan)

Keluaran 20:1-3; Matius 6:33

EKSPRESI PRIBADI
Hidup orang Kristen digambarkan Alkitab sebagai ‘berjalan’. Henokh berjalan bersama dengan
Allah. Rasul Paulus pun sering menggunakan istilah ‘berjalan’ dalam tulisannya. Di dalam
Alkitab terjemahan lama sering dipakai kata ‘berjalan’ (Alkitab Inggris versi KJV juga
menggunakan istilah yang sama), tetapi dalam Alkitab terjemahan baru menggunakan kata
‘hidup’. keduanya benar, hanya keindahan penekanan.
Berjalan menunjukkan hidup Kristen ‘dimulai dengan langkah’ iman. Jalan pun menunjukkan
progresifitas atau kemajuan. Dan jalan perlu kekuatan. Di tahun 2022 ini, tema ‘transformasi’
menjadi fokus kita bersama, be transformed to transform. Sebelum dipakai menjadi alat untuk
mentransform dunia, ditransformasi semakin serupa Kristus adalah sebuah kepastian dalam
proses iman Kristen. Perjalanan iman dan transformasi hidup merupakan satu kesatuan tak
terpisahkan. Dasar dan tujuan dari perjalanan iman dan transformasi hidup ini adalah hidup
yang mengutamakan Tuhan.
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EKSPLORASI FIRMAN
Alkitab memberikan tanda orang yang hidup mengutamakan Tuhan dan mengalami
transformasi hidup sebagai berikut:
1. Hidup yang kudus bagi Allah (mindset/iman)
Kudus artinya dipisahkan, separated. Orang Kristen dikuduskan berarti ia dipisahkan dari
dunia untuk menjadi milik Allah. Orang Kristen adalah milik Allah dan Allah adalah milik
orang Kristen. Sebagaimana gambaran Alkitab tentang mempelai, demikian relasi orang
Kristen dan Allah. Dan bahkan keintiman relasi itu digambarkan begitu dalam dan indah
dalam kitab Kidung Agung. Hidup orang Kristen itu terpisah. Ia milik Allah.
Sebagaimana Allah menguduskan manusia, Allah menghendaki orang Kristen pun
mengutamakan Allah di atas segala sesuatu dalam hidupnya, bahkan kegemerlapan dunia.
Allah tidak ingin ada Allah lain, dan tidak ada bentuk atau wujud yang diizinkan Allah
menggantikan diriNya (Kel. 20:1-3). Tidak ada yang lain. Hanya Allah saja. Hanya Dia yang
tertinggi dalam hati. Inilah mindset dasar hidup yang mengutamakan Allah, yaitu mengenal
kekudusanNya.
2. Hidup dalam kebenaran / firmanNya (perbuatan / doing)
Tak cukup hanya mindset/iman, harus hadir pula perbuatan yang benar. Allah adalah
kebenaran, dan orang Kristen dipanggil hidup benar. Firman Tuhan (Alkitab) adalah
kebenaran Allah yang menjadi standar hidup orang Kristen di dalam dunia yang gelap ini
(Sola Scriptura). Kristus mengajarkan, ‘Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu’ (Mat. 6:33). Ayat ini
menunjukkan betapa pentingnya kebenaran Allah dihadirkan dalam hidup Kristen. Karena
kebenaran Allah menyatakan Kerajaan Allah, dan orang Kristen adalah orang yang hidup di
dalam Kerajaan Allah, meski ia masih berjalan di dunia yang gelap. Dan Firman Tuhan
adalah pelita dan terang bagi kaki orang Kristen dalam melangkah memuliakan Allah. Orang
Kristen yang hidup/berbuat berdasarkan firman Tuhan adalah orang yang mengutamakan
Tuhan.
3. Hidup dalam kodrat ilahi secara utuh (God centered life)
Sebagaimana ikan tidak perlu sekolah untuk bisa berenang, dan burung tidak perlu sekolah
untuk bisa terbang, demikian orang Kristen sudah seharusnya hidup bagi Allah dan
mengutamakanNya. Tidak perlu dipaksakan. Itulah kodrat atau rancangan Allah bagi orang
Kristen. Rasul Petrus berkata, ‘Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janjijanji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian
dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia’ (2Pet.
1:4). Kodrat orang Kristen adalah kodrat ilahi. Ia hidup bagi Allah. Ia hidup mengutamakan
Allah. Sebagaimana Allah kodratnya adalah kasih (1Yoh. 4:8), maka orang Kristen harus
hidup dalam kasih. Karena Allah adalah suci, maka orang Kristen pun hidup dalam kesucian.
Allah menjadi satu-satunya fokus hidupnya. A God centered life.
Mengutamakan Allah bukanlah pemikiran atau konsep abstrak belaka. Mengutamakan Allah
adalah tentang hidup secara utuh, yaitu fisik, psikis dan rohani. Tidak terfragmentasi.
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Mengutamakan Allah bukanlah pilihan, sebaliknya tanda kesejatian orang Kristen. Orang yang
mengutamakan Allah, akan dipakai Allah bagi Kerajaan Allah. Dan orang yang mengutamakan
Allah, diberkati oleh Allah itu sendiri.[RP]

APLIKASI KEHIDUPAN
Pendalaman
Apa arti hidup mengutamakan Allah menurut Alkitab?
Penerapan
Berikanlah contoh-contoh konkrit hidup yang mengutamakan Allah?

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