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GEREJA DALAM PEPERANGAN 

1 Timotius 6:11-21 

Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka 1 Timotius 6 saat kita bersiap untuk menyelesaikan perjalanan kita melalui surat Paulus yang 

pertama kepada Timotius. Kita telah melihat bagaimana Paulus berbicara tentang guru-guru palsu, 

pentingnya doa, petunjuk-petunjuk mengenai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, petunjuk-petunjuk 

mengenai janda-janda dan penatua-penatua, petunjuk-petunjuk kepada budak-budak dan tuan-tuan. Ia 

telah memperingatkan kita tentang bahaya-bahaya materialisme. Lalu, anda mulai berpikir, pada saat kita 

tiba di akhir surat ini, “Baiklah, pada saat Paulus membawa pokok ini menuju satu klimaks, pada satu 

kesimpulan, apa yang terpenting dalam pikirannya yang ia ingin komunikasikan  kepada Timotius, yang ia 

ingin tinggalkan untuk Timotius dan jemaat di Efesus? Apa yang paling penting, dalam arti tertentu?” 

Inilah kata-kata yang Paulus tulis dalam 1 Timotius 6:11 
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Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke 

dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan 

mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 

Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, 

kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan.  

Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan 

jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah 

yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 

 

Kenali Realitas Global 

 

Kita sedang terlibat dalam satu peperangan spiritual. 

Terdapat satu pernyataan kunci dalam teks yang baru kita baca ini yang menurut saya merangkum esensi 

perintah Paulus yang terakhir kepada Timotius. Pernyataan ini terdapat dalam ayat 12; anda dapat 

menggarisbawahinya. Satu kalimat yang sederhana: “Bertandinglah dalam pertandingan iman yang 

benar.” Ini adalah bahasa yang sama yang Paulus gunakan pada akhir pasal satu, di mana ia mengatakan, 

“Timotius, perjuangkanlah perjuangan yang baik, dengan berpegang teguh pada imanmu.” Paulus 

sepertinya menggunakan pernyataan tersebut sebagai pembatas awal dan akhir surat ini. Pada akhir fasal 

satu dan pada akhir pasal enam, ia mengatakan kepada Timotius, “Timotius, kamu sedang berada dalam 

satu peperangan. Kamu sedang berada dalam satu pertempuran yang menuntut kewaspadaan untuk 

tetap memegang teguh imanmu.  

Ibrani 12:4 mengatakan, “Kita sedang berada dalam pergumulan melawan dosa.” 1 Petrus 2:11 

mengatakan, “Ada satu peperangan yang sedang berlangsung di dalam jiwa kita.” Yudas 3 berbicara 

tentang perjuangan iman. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus mengatakan, “Kita adalah 

prajurit-prajurit.” Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus, dua kali Paulus berbicara tentang 

bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen memiliki senjata-senjata yang kita gunakan dalam 

peperangan itu.  

Efesus 6:12 mungkin  merupakan pernyataan yang paling jelas tentang hal ini, di mana Paulus 

mengatakan, “Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 
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pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, 

melawan roh-roh jahat di udara.”  

Peperangan ini terlihat berbeda dalam setiap kehidupan kita, namun terdapat hal-hal yang sedang 

berlangsung dalam setiap kehidupan kita yang menyerang iman kita. Beberapa dari antara anda sedang 

berada dalam pertempuran untuk pernikahan anda pada saat ini. Saudara-saudara, pikiran anda 

merupakan medan tempur bagi pikiran-pikiran yang mengandung nafsu, dan ada satu pertempuran yang 

sedang berlangsung.  

Anda sebagai orang-orang yang sudah menikah, terdapat beberapa dari anda yang sedang berada dalam 

pertempuran melawan perselingkuhan, pertempuran melawan kekhawatiran dan keputusasaan. 

Mungkin beberapa dari antara anda sedang mengahadapi semua pertempuran, pertempuran melawan 

materialisme yang sedang berlangsung di sekitar kita dalam budaya ini yang membawa pengaruh pada 

jiwa anda. 

Inilah realitasnya: kita sedang terlibat dalam satu peperangan spiritual. Entah anda sedang berada di 

rumah, di tempat kerja, di kampus, sedang sendiri ada peperangan spiritual yang sedang berlangsung.  

Musuh dalam peperangan spiritual ini hebat. 

Kita sedang terlibat dalam satu peperangan spiritual, dan Terdapat kuasa-kuasa jahat di dunia angkasa 

yang keinginan dan tujuan mereka adalah untuk mencemarkan kemuliaan Allah, membelokkan injil Allah 

dan menghancurkan umat Allah. Terdapat satu musuh yang ingin menghancurkan pernikahan 

anda,menyerang integritas anda dengan tujuan menghalangi anda dari pengenalan akan kebaikan dan 

kemuliaan Allah dan penyebaran injil Allah. 1 Peter 5:8 mengatakan, “... Iblis berjalan keliling sama 

seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.” Ia adalah musuh anda. 

Skopus peperangan spiritual ini universal. Keterlibatan dalam peperangan spiritual ini tidak dapat 
dielakkan.  

Skopus peperangan spiritual ini universal; peperangan ini berciri kosmis dalam skopusnya. Peperangan ini 

melibatkan setiap bahasa, orang, setiap bangsa, suku, setiap keluarga dan setiap kehidupan, yang berarti 

bahwa keterlibatan dalam peperangan spiritual ini tidak dapat dielakkan. Keterlibatan anda dalam 

peperangan spiritual ini dimulai saat anda lahir. Alkitab tidak mengatakan, “Abaikan Iblis maka ia akan lari 

darimu.” Jika anda berusaha menghindar dari peperangan ini, dengan berpura-pura tidak ada perjuangan 

untuk dihadapi atau untuk dimenangkan, maka anda tidak akan dapat bertahan; anda akan goncang; 
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anda akan goyang; anda akan dikalahkan oleh musuh. Tindakan mundur secara spiritual hanya akan 

membawa kepada kekalahan spiritual. 

Pertaruhan dalam peperangan rohani ini adalah kekal. 

Ini berbahaya karena pertaruhan dalam peperangan rohani ini adalah kekal. Dengarkan ini: Korban dalam 

peperangan ini bukan semata-mata kehilangan satu tangan atau kaki atau satu kehidupan di bumi; 

korban dalam peperangan ini kehilangan segala sesuatu, bahkan jiwa mereka sendiri, dan mereka terjun 

ke dalam neraka dengan siksaan yang kekal. Saya tidak ingin terlalu mendramatisasi hal ini, namun ini 

adalah realitas. Pikirkan hal itu.  Ada seorang Allah yang berada di atas dunia ini yang ingin agar setiap 

orang dapat diselamatkan. Ada seorang allah dengan “a” kecil yang ingin agar setiap orang dibakar di 

neraka. Ada satu pertempuran kosmis, dan anda dan saya sedang berada di tengah-tengahnya. 

Bagaimana kita berjuang dalam pertempuran ini, dan berperang dalam peperangan ini, mengandung 

implikasi-implikasi bagi setiap kehidupan kita untuk seluruh kekekalan dan kehidupan orang lain untuk 

seluruh kekekalan. 

Berjuanglah Dalam Pertempuran Yang Baik 

Rasakan hal ini. Paulus mengatakan, “Timotius, berjuanglah dalam pertempuran yang baik.” Anda 

mungkin berpikir, “Apakah ada pertempuran yang dapat disebut pertempuran yang baik?” Paulus 

mengatakan di sini, “Ya.” Ada pertempuran yang dapat dinamakan pertempuran yang baik. Bilamana 

anda berjuang untuk kehidupan yang kekal, bilamana anda berjuang untuk sukacita dan untuk damai, 

bilamana anda berjuang untuk keyakinan dan anda berjuang untuk pengharapan, itu adalah pertempuran 

yang sangat baik bagi anda, bukan hanya bagi anda tetapi juga bagi orang lain.  

Ada satu kejadian yang saya alami dalam kehidupan saya. Ini tentang dua orang saudara dalam keluarga 

orang beriman, dan mereka dalam beberapa waktu ini telah berusaha membawa saya ke gimnasium 

untuk mengikuti latihan ketahanan fisik. Mereka mengundang saya ke “Hari Sahabat.” Bilamana saya 

berpikir tentang “Hari Sahabat,” saya mempunyai berbagai kenangan yang indah dalam pikiran saya. Saya 

berpikir tentang sahabat-sahabat yang tersenyum, berkelakar, dan bersenang-senang. “Hari Sahabat” 

adalah satu hari bahagia. 

Namun bukan untuk “Hari Sahabat” yang ini. Saya tiba di tempat latihan kemarin pagi, dan kami 

diberitahu bahwa bersama-sama sebagai sahabat-sahabat, kami akan melakukan latihan fisik yang 

sederhana selama dua belas menit. Saya berpikir, “Dua belas menit. Seberapa berat latihan dalam dua 
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belas menit?” Pertama-tama kami melakukan pemanasan. Saya mau katakan bahwa pada akhir 

pemanasan ini saya sudah terengah-engah dan badan saya mulai terasa sakit. Lalu mulailah dua belas 

menit yang terlama dalam seluruh hidup saya. Kami berlari, melempar bola, berjongkok, dan tolak-angkat 

dengan gelang. Dua belas menit kemudian saya terkulai di lantai dan kaki saya mengancam untuk 

meledak.  

Saya terbaring di sana, dalam keadaan pucat, dan orang-orang yang berjalan di sekitar saya berbicara 

dengan nada perlahan sambil bertanya, “Apakah dia baik-baik saja?” Saya berpikir, “Tidak! Saya tidak 

merasa baik! Saya lagi dalam keadaan menyedihkan!” Ketika saya bangun dari tidur pada pagi ini, saya 

tidak dalam keadaan baik. Saya hampir tidak dapat mengangkat tangan lebih ke atas dari bahu saya. Saya 

merasa baik saat duduk sekarang, namun saya kuatir apa yang akan terjadi bila saya bangun berdiri 

dalam beberapa saat lagi. 

Ada anggota-anggota jemaat Brook Hills yang menyaksikan kejadian ini, dan salah satu dari anak-anak 

mereka menghampiri saya saat saya terbaring di lantai, dalam keadaan menyedihkan, dan anak ini 

memiliki keberanian untuk menatap wajah saya, anak yang kecil ini, dan mengatakan, “Pendeta David, 

anda adalah seorang pengkhotbah yang cukup baik, tetapi anda bukanlah seorang pelari yang baik.” Saya 

memandang kembali ke peristiwa tersebut dan dengan perasaan aneh saya menyimpulkan bahwa 

pengalaman itu adalah baik.  

Jadi inilah yang saya ingin agar kita lakukan: Saya ingin agar anda berpikir tentang di mana pertempuran 

sedang berkecamuk di dalam hati anda dan kehidupan anda pada saat ini juga. Kita sedang terlibat dalam 

peperangan spiritual; Mungkin ini terjadi dalam pernikahan anda, atau dalam tugas anda sebagai orang 

tua terhadap anak-anak anda, atau dalam relasi-relasi anda, atau dalam pikiran anda, atau dalam emosi 

anda.  

Jadi apa intinya? Saya ingin agar anda berpikir tentang kehidupan anda saat anda sedang duduk sekarang 

ini; wilayah-wilayah apakah yang di dalamnya pertempuran spiritual sedang berlangsung? Apa yang saya 

ingin agar anda lakukan adalah menempatkan hal-hal itu dalam garis depan pikiran anda, dan saya akan 

menyampaikan Firman yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Saya ingin menghibur anda, saya ingin 

menantang anda. Saya ingin memberi semangat kepada anda untuk berjuang dengan baik dalam 

pertempuran-pertempuran tersebut. 

Apa yang Paulus lakukan adalah bahwa ia mengitari pernyataan, “bertandinglah dalam pertandingan 

iman yang benar” dengan beberapa kata kerja berbentuk imperatif, yaitu yang berisi perintah, bagi 
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Timotius untuk mengetahui bagaimana berjuang dalam pertempuran ini. Saya melihat adanya lima 

perintah, yang juga tertulis dalam cacatan anda, dan saya ingin agar anda menempatkan berbagai 

pertempuran yang sedang berlangsung dalam kehidupan anda tersebut dalam pikiran anda saat ini, dan 

biarkan Firman ini datang ke pangkuan anda dan ke tengah-tengah pertempuran-pertempuran spiritual 

yang di dalamanya anda sedang berada. 

Larilah dari kejahatan yang berusaha menarik anda dari Allah. 

Inilah hal pertama yang Paulus katakan. Dalam ayat 11 ia mengatakan, “Tetapi engkau hai manusia Allah, 

jauhilah semuanya itu.” Bagaimana anda berjuang dalam pertempuran-pertempuran spiritual di sekitar 

anda? Yang pertama: Anda harus melarikan diri dari kejahatan yang berusaha menarik anda dari Allah. 

Anda berjuang melalui melarikan diri. Anda mungkin mengatakan, “Itu sepertinya bukan satu perjuangan. 

Itu sepertinya tindakan melarikan diri karena ketakutan dalam satu perjuangan.” Saudara-saudara, 

sewaktu-waktu tindakan melarikan diri merupakan jalan terbaik untuk berjuang bagi hidup anda. 

Melarikan diri merupakan strategi yang terbaik untuk berjuang bagi hidup saya.  

Karena itu Paulus mengatakan, “Larilah dari semua ini.” Apa yang Paulus bicarakan ketika ia mengatakan, 

“hal-hal ini,” adalah materialisme dan fitnah dan pementingan diri sendiri yang sudah ia singgung 

sebelumnya dalam pasal enam. Ia mengatakan, “Larilah dari perbuatan-perbuatan dosa. Larilah dari 

setiap pencobaan untuk berbuat dosa. Larilah. Jangan bermain-main dengan dosa; larilah dari dosa.” 

Jangan sampai tertipu. Dosa selalu mulai dengan lambat. Dosa selalu mulai dengan tiba-tiba. Hanya satu 

pandangan. Hanya satu pikiran. Hanya satu ciuman. Hanya satu pembelian. Hanya satu menit. Hanya satu 

apa saja. Tidak! Larilah! 

Akan tetapi, perhatikan ini. Pertempuran-pertempuran ini menyangkut hal yang lebih dalam dari sekedar 

perbuatan. Paulus mengatakan, “Larilah dari keinginan-keinginan dosa.” Larilah dari “hal-hal ini.” Anda 

dapat melihat kembali apa yang Paulus katakan dalam ayat 9 dan 10. Ia telah berbicara tentang keinginan 

akan kekayaan, cinta akan uang, dan keinginan yang berlebihan yang menarik anda dari Allah. Bilamana 

anda mempunyai keinginan yang menarik anda dari Allah, larilah! Jangan lewatkan ini; ambil satu langkah 

yang lebih dalam. Ini mempunyai makna yang penting. Dalam pertempuran iman, kita bukan hanya lari 

dari perbuatan-perbuatan dosa dan keinginan-keinginan dosa. Pada akhirnya, kita melarikan diri dari 

pikiran-pikiran yang berdosa. Pikirkan tentang itu. “Berjuanglah dalam pertempuran iman,” dan iman 

pada intinya adalah kepercayaan. 
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Di sini Alkitab mengatakan, “Bertempurlah untuk percaya akan Allah.” Ini memiliki makna yang sangat 

penting! Pikirkan tentang itu. Segera setelah Paulus berbicara tentang materialisme dalam 1 Timotius 6, 

kita mungkin bertanya mengapa kita mengejar materialisme dan barang-barang dunia? Paulus 

menyatakannya dengan jelas. Alasan mengapa kita mengejar materialisme dan barang-barang dunia 

adalah karena kita tidak percaya bahwa Allah adalah keuntungan. Kita tidak percaya bahwa Allah adalah 

cukup bagi kita, sehingga kita memenuhi kehidupan kita dengan lebih banyak barang dan benda-benda 

yang lebih besar dan yang lebih baik karena kita berpikir bahwa itulah yang akan memuaskan kita. Jika 

saja kita percaya akan Allah, kita tidak akan mengejar semua hal tersebut. 

Jadi anda melawan materialisme dengan jalan percaya akan Allah. Di sinilah kita menyadari bahwa semua 

perjuangan kita melawan dosa pada intinya merupakan perjuangan untuk kepercayaan. Pikirkan tentang 

itu. Mengapa anda berdusta? Anda berdusta karena anda percaya bahwa dengan berbuat demikian maka 

itu akan menjadi lebih baik bagi anda. Anda berdusta karena anda tidak percaya akan Allah yang 

mengatakan, “Adalah lebih baik bagi anda untuk mengatakan kebenaran.” Mengapa anda menyerah 

kepada ketidakmurnian seksual? Alasan mengapa anda menyerah kepada ketidakmurnian seksual adalah 

karena anda tidak percaya bahwa kemurnian seksual adalah yang terbaik bagi anda. Anda berpikir bahwa 

anda akan memiliki lebih banyak kesenangan dalam ketidakmurnian seksual.  

Anda juga dapat berpikir tentang perjuangan melawan kekhawatiran atau keputusasaan atau 

kebimbangan. Semua ini adalah perjuangan untuk percaya akan Allah.  Jadi, dalam pertempuran iman ini, 

Larilah dari apa pun dan dari segala sesuatu yang dapat membawa anda untuk tidak percaya akan Allah. 

Hal-hal ini tertulis di catatan pinggir di sini yang mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan 

Firman dalam pertempuran iman.  

Bilamana anda menemukan diri anda sedang berjuang untuk percaya bahwa Allah ada bersama anda, 

bilamana anda bergumul dengan kesepian, anda tidak mengalami kehadiran-Nya, lalu bagaimana anda 

berjuang melawan kesepian itu? Anda berjuang dengan Firman dalam Yosua 1 dan Mastius 28. Yesus 

mengatakan, “Aku akan bersama kamu senantiasa.” Saya akan percaya kepada-Nya. Bilamana saya tidak 

merasakan kehadiran-Nya, saya akan percaya bahwa Ia ada bersama saya. Berjuanglah dalam 

pertempuran iman dengan senjata Firman Allah. Anda mungkin sedang mengalami beberapa hal dalam 

kehidupan anda. Hal-hal tersebut sepertinya sedang runtuh di sekitar anda. Anda berpikir, “Apakah Allah 

memegang kendali? Apakah Ia peduli? Apakah ini akan berakhir dengan baik? Tidak mungkin hal ini dapat 

bekerja sama demi kebaikan.”  
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Bagaimana anda berjuang melawan hal itu? Anda berjuang dengan Mazmur 31:15 yang mengatakan, 

“Masa hidupku ada dalam tangan-Mu,” dengan Ayub 42:2 yang mengatakan, “Maksud-Mu akan 

tergenapi,” dan dengan Roma 8:28 yang mengatakan, “Engkau akan bekerja di dalam semua ini untuk 

mendatangkan kebaikan bagi saya karena saya mengasihi Engkau dan saya telah dipanggil sesuai dengan 

maksud-Mu.” Anda berjuang dalam pertempuran iman dengan senjata Firman. Katakanlah, “Saya akan 

percaya kepada Firman ini.” 

Kejarlah kebaikan yang mendorong anda kepada Allah. 

Larilah dari kejahatan yang dapat menarik anda dari Allah.  Paulus mengatakan, “Larilah dari hal-hal ini 

dan kejarlah.” Kemudian, ia memberikan satu daftar yang berisi enam hal yang berbeda untuk dikejar: 

keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Karena itu, kejarlah. Kejarlah hal-hal 

tersebut. Kejarlah pemikiran dan kehidupan yang benar. Kejarlah hal tersebut. 

Ibadah, perkataan yang telah kita lihat sebelumnya, merupakan salah satu istilah favorit Paulus dalam 

surat 1 Timotius. Kepercayaan yang berpusat pada Allah, perilaku yang berpusat pada Allah, satu 

kehidupan yang berputar di sekitar Allah. Penuhilah pikiran anda, hati anda, kehidupan anda dengan 

Allah, itu yang pertama dan terutama. Inilah caranya anda berjuang dalam pertempuran iman. Penuhi diri 

anda dengan ibadah dan keadilan. Kemudian Paulus mengatakan, “Kejarlah iman.” Kejarlah kepercayaan 

yang lebih dalam akan Allah.  

Malcolm Muggeridge mengatakan,  

Berlawanan dengan apa yang mungkin diharapkan, saya melihat ke belakang ke 

pengalaman-pengalaman yang pada waktu itu tampaknya secara khusus menghancurkan 

dan menyakitkan, dengan kepuasan tertentu. Bahkan saya dapat mengatakan dengan 

kesungguhan yang sepenuhnya, bahwa segala sesuatu yang telah saya pelajari dalam 75 

tahun yang saya lalui di dalam dunia, segala sesuatu yang benar-benar telah memperluas 

dan menerangi eksistensi saya, telah terjadi melalui penderitaan dan bukan melalui 

kebahagiaan, apakah itu yang dikejar ataukah yang diperoleh. 

Ini yang dikatakan dalam Roma 5: “Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu 

bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 

menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan 

di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.” Karena itu, di tengah-tengah 
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perjuangan anda, mintalah dari Allah iman yang lebih dalam. Kejarlah kepercayaan akan Allah. Kemudian, 

kejarlah kerinduan yang lebih besar akan Allah. Kejarlah iman dan kasih.  

Ada sesuatu yang saya gumuli beberapa minggu yang lalu, jadi saya sisihkan beberapa saat untuk satu 

waktu extra yang terkonsentrasi bersama Tuhan. Saya benar-benar sedang bergumul melalui beberapa 

hal ini dalam doa, dan pada saat saya melakukannya. Tuhan memimpin saya ke Yohanes 15:9. Dalam satu 

cara yang segar, datanglah kata-kata yang Yesus ucapkan kepada murid-murid-Nya, “Sebagaimana Bapa 

telah mengasihi Aku, demikian juga Aku telah mengasihi kamu.” Luar biasa! Coba renungkan hal itu. 

Bahwa “Sebagaimana Bapa telah mengasihi Aku...” Itu adalah sesuatu yang amat berarti! Bapa sangat 

mengasihi Anak! Yesus mengatakan, “Demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu.” Kemudian, Ia 

mengatakan dalam baris berikutnya, “Sekarang tinggallah di dalam kasih-Ku.”  Ya, tentu! Ke mana lagi 

saya ingin pergi? Tentu! Bahkan mungkin di tengah kesusahan spiritual anda, biarkan hal ini meresap 

masuk ke dalam hati anda. Sebagaimana Bapa telah mengasihi Kristus, demikian juga Kristus telah 

mengasihi anda! 

Karena itu, tinggalah di dalam kasih-Nya! Tetaplah di dalam kasih-Nya! Anda dapat melihat bagaimana 

hal ini saya alami di tengah pertempuran iman! Saya hanya duduk di situ dengan Yohanes 15:9 di 

hadapan saya dan ketika saya berdoa, hati saya dihangati dengan kasih Allah. 

Berjuanglah dalam pertempuran iman. Kejarlah kasih, bukan hanya terhadap Allah tetapi juga terhadap 

orang lain. Mintalah iman untuk mengasihi suami anda, untuk mengasihi istri anda, untuk mengasihi 

sesama anda, musuh anda, dan teman-teman sekerja anda. Kerinduan yang lebih besar akan Allah. 

Kejarlah kesabaran di tengah situasi-situasi yang sulit. Paulus mengatakan, “Kejarlah ketabahan.” Kejarlah 

tahan uji dan ketekunan: kuasa untuk tetap maju walapun situasi makin sulit, Jangan menyerah.  

Beberapa dari antara anda telah berada dalam pertempuran-pertempuran yang telah berlangsung untuk 

waktu yang lama, dan saya hanya ingin mendorong anda untuk mengejar ketabahan. Jangan menyerah. 

Dikatakan dalam Matius 24:13, “Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.” 

Dikatakan juga dalam Ibrani 3:14, “Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang 

teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.” Kejarlah kesabaran di tengah situasi-

situasi yang sulit. 

Akhirnya, kejarlah kebaikan hati terhadap orang-orang yang sulit. Ini adalah aneh. Berjuanglah dalam 

pertempuran iman dengan kelembutan. Bagaimana anda dapat bertempur dengan kelembutan hati? 

Terdapat kekuatan di sini, tetapi terdapat satu kekuatan yang tenang; ini adalah kekuatan yang rendah 
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hati. Kekuatan ini tidak diwujudkan melalui nada yang kasar dan menyakitkan, melainkan melalui satu 

penampilan yang ramah dan lembut. Bahkan terhadap mereka yang mungkin adalah orang-orang yang 

mengambil bagian atau yang menyebabkan adanya beberapa perjuangan di sekitar anda. Ini adalah 

pertempuran yang baik.  

Apa yang saya sukai tentang apa yang Paulus lakukan selanjutnya adalah bahwa ia membawa kita 

kembali ke realisasi bahwa hal-hal ini telah dibeli bagi kita di dalam Kristus. Paulus mengatakan dalam 

ayat 12, “Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk 

itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.” 

Alamilah kehidupan yang telah diberikan kepada anda. 

Paulus mengatakan kepada Timotius, larilah dari hal-hal ini, kejarlah hal-hal ini, dan kemudian, di tengah 

semua itu, berjuanglah untuk mengalami kehidupan yang telah diberikan bagi anda. Sungguh satu ayat 

yang menarik. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk merebut hidup yang kekal, tetapi Timotius 

telah diberikan hidup yang kekal di dalam Kristus ketika Kristus memanggil namanya, dan ketika Timotius 

mengaku imannya. 

Akan tetapi, ini adalah realitas. Pikirkan tentang itu. Dalam kehidupan anda, sebagai seorang pengikut 

Kristus, anda ada di dalam Kristus. Anda memiliki hidup-Nya, namun anda berjuang setiap hari untuk 

mengalami kepenuhan hidup-Nya di dalam anda. Anda dan saya tahu bahwa akan datang suatu hari di 

masa depan bilamana kita akan mengalami secara penuh dan lengkap, bebas dari dosa, hidup yang telah 

dibeli oleh Kristus untuk kita. Akan datang suatu hari bilamana pertempuran-pertempuran spiritual di 

dunia ini akan berakhir, namun sebelum hari tersebut tiba, kita masih terus berada dalam perjuangan 

dari hari ke hari, pertempuran dari hari ke hari, untuk mengalami hidup yang telah dibeli oleh Kristus bagi 

kita. Karena itu, saya mau katakan  kepada setiap orang percaya, sebagaimana yang Paulus katakan 

kepada Timotius, pada saat anda berjuang dalam pertempuran-pertempuran spiritual ini dalam 

kehidupan anda, ingatlah hal-hal ini. Ingatlah bahwa Ia telah memanggil anda dengan nama anda. Anda 

adalah milik-Nya. Anda adalah anak-Nya. Camkanlah hal tersebut. Anda bukannya berjuang melawan 

Allah. Allah yang berjuang bagi anda! 

Itu adalah kabar baik. Anda tidak berjuang melawan Allah; Allah yang berjuang bagi anda! Ia telah 

memanggil anda dengan nama anda. Anda telah mengaku iman anda. Anda telah mengambil posisi anda 

bersama Kristus. Seperti Mallory, pada hari ini, berdiri dan dibaptis, dan anda telah berdiri di hadapan 
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saksi-saksi. Paulus mengatakan, “Engkau telah mati terhadap dosa, dan engkau hidup di dalam Kristus. 

Engkau telah mengaku imanmu.” 

Karena itu, dalam terang hal ini, di hadapan Allah, hiduplah dalam terang kehadiran Allah. Paulus 

mengatakan, “Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu...” Pikirkan tentang itu, 

pada saat anda berjuang dalam pertempuran ini, Allah yang adalah hidup anda ada bersama anda! Anda 

berjuang di dalam dan bersama kehadiran Allah, Pencipta, Penopang segala sesuatu. Anda tahu bahwa Ia 

adalah untuk anda karena pengakuan anda akan Kristus. 

Hiduplah dalam terang kehadiran Allah; hiduplah dalam terang kesetiaan Kristus. Paulus mengatakan 

bahwa ketika hidup Anak Allah sedang berada dalam taruhan di hadapan Pontius Pilatus, dengan 

menyadari bahwa Ia segera akan menghadapi kematian-Nya, Ia membuat pengakuan yang baik. Ia 

mengaku kedudukan-Nya sebagai Raja demi anda, dan itu menuntut harga yang harus dibayar, yakni 

kehidupan-Nya.  Ini adalah Juruselamat yang mati bagi anda! Perhatikan itu! Juruselamat yang mati bagi 

anda sedang berdiri di samping anda dalam pertempuran! Oh, sungguh begitu baik! Apa yang perlu kita 

takuti? Juruselamat yang telah mati bagi anda adalah juga Sang Raja yang akan datang bagi anda.  

Kita berjuang dalam pertempuran iman dengan mata kita yang tertuju ke langit, karena kita memandang 

dan merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lari dari kejahatan. Kita mengejar kebaikan. 

Dengan mengetahui, percaya, dan mengantisipasi kenyataan bahwa Ia dapat datang kembali pada setiap 

saat, dan Ia pasti akan datang kembali pada suatu waktu. Bilamana Ia datang kembali, pada saat seperti 

itu, kita tidak ingin didapati sedang bermain-main dengan perkara-perkara yang darinya Ia telah 

membebaskan kita. 

Ia akan datang kembali untuk mereka yang setia, bukan untuk mereka yang tidak setia. Marilah kita 

berjuang dalam pertempuran itu 

Apakah anda merasa lemah, saudara-saudara? Jika demikian, pandanglah ke atas dan lihatlah Dia yang 

ada bersama anda. Pemerintahan-Nya adalah universal. Ia adalah satu-satunya yang berdaulat. Kanker 

tidak berdaulat. Perceraian tidak berdaulat. Kesukaran tidak berdaulat. Percekcokan tidak berdaulat. 

Pencobaan tidak berdaulat. Keputusasaan tidak berdaulat. Allah yang berdaulat atas semua hal ini. Ia 

memerintah atas semuanya. Pemerintahan-Nyan adalah universal  tidak dapat ditaklukkan.  

Ia adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Tidak ada seorang pun yang pemerintahannya 

bahkan dapat mulai menyamai pemerintahan Allah. Ia tidak takluk kepada maut. Hanya Allah yang tidak 
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takluk kepada kefanaan. Pikirkan tentang hal itu. Ia berada di atas sejarah. Allah melampaui waktu. Ia 

tidak dapat mati. Mazmur 90 mengatakan bahwa Ia adalah “dari kekal sampai kekal.” Ia tidak terhampiri,  

berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Allah berdiam dalam satu atmosfir kekudusan dan 

kemurnian dan kemuliaan. 

Tidak terhampiri dan tidak terpahami. “Tidak seorang pun pernah melihat Dia dan memang manusia 

tidak dapat melihat Dia.” Lebih besar dari apa pun yang dapat manusia bayangkan! Ia secara total adalah 

transenden di atas kita! “Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal.” Ia memiliki segala kuasa, dan Ia 

layak menerima semua pujian!  

Apa yang ada di dalam dunia yang dapat mengambil hidup ini dari anda? Tidak ada sesuatu pun yang 

dapat merampok sukacita,pengharapan dari anda bilamana Allah ini adalah hidup anda. Karena itu, 

peganglah Dia dengan teguh. Peganglah dengan teguh hidup yang Ia berikan. Genggamlah itu. Alamilah 

itu. Itu adalah milik anda. 

Pertempuran ini akan menjadi baik jika kita berjuang bersama-Nya. Ini baru masuk akal. Saya sering 

bertanya-tanya, dan tampaknya bagi saya  bahwa perkataan “amin” dalam 1 Timotius 6:16 merupakan 

perkataan yang cocok untuk mengakhiri surat ini. Itu akan menjadi satu akhir yang jaya. Saya sering 

bertanya-tanya, “Mengapa Paulus kembali ke bahasan tentang materialisme dan tentang bagaimana 

berurusan dengan kekayaan?” Akan tetapi, adalah masuk akal bilamana anda berpikir tentang hal 

tersebut, dan anda menyadari bahwa Paulus, dalam satu pengertian yang sungguh nyata, hanya 

mengulangi apa yang ia telah katakan sebelumnya dalam 1 Timotius 6:6 di mana ia mengatakan, “Ada 

keuntungan yang besar dalam ibadah yang disertai rasa cukup.” Di dalam Allah, anda memiliki 

keuntungan!  

Dermakanlah harta material. 

Anda bebas untuk berjuang dalam pertempuran iman melalui mendermakan harta material. Paulus 

mengatakan agar kita “... berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan 

membagi.” Pada saat anda menaruh pengharapan di dalam Allah, jangan mengasihi uang! Jangan 

menginginkan kekayaan! Ia memberikan hal-hal yang baik, karena itu terimalah hal-hal tersebut dengan 

ucapan syukur dari Bapa yang memberikan pemberian-pemberian yang baik. Terimalah dengan ucapan 

syukur, berpadalah dengan itu, dan hiduplah dengan sederhana. Di dalam Allah anda bebas untuk hidup 

dengan begitu berbeda dari mereka yang lain dalam budaya di sekitar kita. 
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Kita tidak membutuhkan lebih banyak percekcokan, lebih banyak barang dan benda. Kita memiliki Allah! 

Hiduplah dengan sederhana dengan tujuan agar anda dapat memberi dengan berlimpah. Percayalah akan 

Allah dalam hal yang satu ini! Saudara-saudara, dengan hidup di tengah kekayaan terbesar yang dapat 

diperoleh dunia ini, jadilah murah hati dan rela untuk berbagi. Dermakanlah! Berlimpah dari rasa cukup 

di dalam Allah, anda memberikan derma, dan dalam proses itu, berjuanglah untuk kekekalan.  

Mari kita jujur satu terhadap yang lain, saudara-saudara. Selama kita hidup dalam budaya ini, kita akan 

berjuang dalam pertempuran-pertempuran melawan materialisme, dan saya hanya ingin mendorong 

anda, dalam tiga minggu terakhir ini berdasarkan 1 Timotius 6, agar anda tidak menyerah dalam 

pertempuran itu. Ini adalah pertempuran yang terjadi setiap kali anda melihat seorang yang lain memiliki 

barang tertentu. Berjuanglah dalam pertempuran itu. Berjuanglah untuk keuntungan besar di dalam 

Allah.  

Peliharalah seluruh kebenaran spiritual. 

Perintah terakhir yang Paulus berikan dalam rangka berjuang dalam pertempuran yang baik adalah, 

“Peliharalah seluruh kebenaran spiritual."  Anda hampir dapat mendengar suara Paulus dalam ayat 20 

saat ia membawa pokok ini kepada kepada akhirnya. Ia mengatakan, “O, Timotius,” kasih sayang ini, 

kebaikan hati ini, emosi ini, “O Timotius, peliharalah harta yang telah dipercayakan kepadamu.” Di sinilah 

kita menemukan esensi pertempuran iman. Kita berjuang untuk tetap setia pada injil. Kita telah melihat 

hal ini di seluruh surat ini, dari 1 Timotius 1 sampai 1 Timotius 6. Hal ini adalah satu kebenaran yang 

terus-menerus mengalir dalam surat ini. Paulus telah mengatakan, “Jangan mengajar doktrin yang 

berbeda. Peganglah iman dengan teguh. Tetapkanlah penatua-penatua yang dapat mengajar Firman. 

Latihlah dirimu dalam Firman iman. Abdikanlah dirimu bagi pembacaan Firman di depan umum. Awasilah 

ajaranmu dengan teliti.  

Mengapa semua ini begitu penting? Paulus mengatakan, “Peliharalah injil, bukan bimbanglah di dalam 

injil.” Pertama, ini adalah penting demi kebaikan kita. Paulus mengatakan hal ini berkali-kali. Orang-orang 

telah menyimpang dari kebenaran ini. Dalam 1 Timotius 1 ia mengatakan, “Mereka telah diserahkan 

kepada Iblis.” Dalam 1 Timotius 6 ia menggunakan kalimat, “menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai 

duka.” Di sini, dalam ayat 21 ia mengatakan, “...Beberapa orang telah menyimpang dari iman.” Anda 

akan dicobai setiap hari untuk bergeser dari injil. Paulus mengatakan semua ini kepada Timotius, gembala 

jemaat di Efesus yang telah melayani bersamanya selama bertahun-tahun, yang telah setia dalam segala 

hal ini, dan Paulus memperingatkannya berkali-kali, “Peganglah iman dengan teguh.”  
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Berjuanglah untuk memegang teguh Injil. Jangan menyerah dalam perjuangan itu. Setialah terhadap injil 

demi kebaikan anda dan berjuanglah untuk setia terhadap injil demi kebaikan orang lain. Saya ingin agar 

anda memikirkan tentang ini dalam dua tingkat yang berbeda. Pertama, saya ingin agar anda berpikir 

tentang ini: berjuang untuk setia terhadap injil demi kebaikan orang lain yang berada di luar gereja. Yang 

saya maksudkan adalah tentang mereka yang sedang terhilang, yang mati dalam dosa mereka.  

Ada orang-orang di sini yang masuk dalam kategori ini, mereka yang bukan pengikut-pengikut Kristus, 

yang belum diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus dan belum memperoleh pengampunan dosa. 

Karena itu, berjuanglah melawan ketakutan.  Berjuanglah melawan reputasi. Berjuanglah melawan 

kesombongan. Berjuanglah melawan hal-hal tersebut agar anda dapat berbagi injil. Anda mengingat 

kembali saat ketika anda mulai membagikan injil dengan seseorang yang tidak mengenal Kristus. Ada 

pertempuran spiritual yang sedang berkecamuk pada saat itu, dan Roh Kudus dari Allah ada bersama 

anda. “Dia yang ada di dalam kamu adalah lebih besar dari dia yang ada di dalam dunia.”  

Ada kuasa yang ditemukan untuk pertempuran rohani. Anda tidak sendirian di dalam pertempuran itu 

dan karena itu jangan mundur dari pertempuran tersebut. Berjuanglah dalam pertempuran itu demi 

kebaikan orang lain. Berjuanglah untuk menyebarkan injil. Kemudian, yang kedua, berjuanglah untuk 

setia kepada injil demi kebaikan orang lain yang berada di dalam gereja. Inilah yang saya maksudkan. 

Situasi gereja di Eropa Barat dan di seluruh Amerika Serikat dinodai oleh gereja-gereja yang dulu biasanya 

memberitakan injil ini dan yang biasanya memegang teguh Firman, namun setelah itu, telah menyimpang 

ke dalam segala jenis teologi liberal, yang mempertanyakan karakter Allah, menyangkali kemuliaan Allah, 

melemah dalam beberapa situasi, dan sepenuhnya mengabaikan Firman Allah. Terdapat mereka yang 

menyebut diri sebagai gereja yang berkumpul di seluruh negeri ini untuk mendengar pikiran manusia dan 

pendapat manusia, dan Firman Allah hampir tidak dapat ditemukan di dalam gereja-gereja tersebut.  

Karena itu, demi kebaikan mereka yang datang sesudah kita, peganglah Firman ini dengan teguh. Saya 

telah menyinggung sebelumnya bahwa saya tidak kebal terhadap pencobaan untuk gugur dari iman ini 

dan untuk menjauh dari injil atau untuk menjauh dari Firman. Jadi, jika anda melihat itu terjadi, maka 

jangan biarkan saya tetap sebagai gembala. Jangan biarkan seorang pun menjadi gembala yang tidak 

memegang teguh Firman ini. Walaupun saya setia kepada Firman ini, realitasnya adalah bahwa akan tiba 

suatu hari, jika Yesus belum kembali, bilamana saya tidak akan lagi menajdi gembala di sini dan seseorang 

yang lain yang akan menjadi gembala. Pastikan bahwa orang tersebut memegang teguh Firman ini. Kita 

ingin agar anak-anak kita memegang teguh Firman ini. Kita setia dalam meneruskan tongkat estafet ke 

mereka yang datang setelah kita.  
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Berjuanglah untuk setia kepada. Pada saat kita berjuang untuk setia kepada injil, kita berjuang karena kita 

dipenuhi dengan anugerah Allah. Anda mungkin berpikir, “Saya tidak memiliki kekuatan untuk berjuang 

dalam semua pertempuran ini.” Di sinilah saya menyukai kata-kata Paulus yang terakhir. Jadi Paulus 

menatap Timotius dan berkata, “Anugerah menyertai engkau.” Dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri dalam Kolose 1:28-29, Paulus mengatakan, “Timotius, engkau melakukan semua ini, namun 

engkau melakukannya dengan kuasa Kristus dan dengan kekuatan Kristus yang bekerja dengan penuh 

kuasa di dalam dirimu.” Anda membutuhkan anugerah untuk berjuang dalam pertempuran-pertempuran 

ini. 

Di sinilah saya ingin meninggalkan kita dalam perjalanan melalui surat 1 Timotius ini. Saya ingin 

meninggalkan kita dengan dua ucapan yang sederhana dan signifikan yang berisi dorongan. Yang 

pertama, ketahuilah ini: kita tidak pernah sendirian dalam peperangan ini. Tentu kita mengetahuinya. 

Berdasarkan apa yang telah kita lihat dalam 1 Timotius 6, kita tahu bahwa Allah ada bersama kita. Kita 

tahu bahwa Ia ada bersama kita dan bagi kita, namun saya ingin agar anda bahkan melihat hal ini dalam 

satu cara yang agak berbeda. Ketika Paulus mengatakan dalam ayat 21, “anugerah menyertai engkau,” 

apa yang menarik adalah bahwa kata “kamu” bukan dalam bentuk tunggal, melainkan dalam bentuk 

jamak. Ini penting. Anda dapat melihat ini dalam catatan kecil di bagian bawah teks Alkitab ini. Perkataan 

Yunani untuk “kamu” adalah jamak, dan ini menarik.  

Ketika Paulus memulai suratnya ia mengatakan, “Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman: 

Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau.” 

Ia telah menulis surat ini kepada Timotius, tetapi ketika ia tiba di akhir suratnya ia mengatakan, 

“Anugerah menyertai engkau.”  Paulus tidak mengatakan, “Engkau, Timotius, anugerah menyertai 

engkau,” melainkan “Kamu sekalian, jemaat di Efesus bersama Timotius: Anugerah menyertai kamu 

sekalian.” Jadi, jika saya mengatakan kepada kita, “Kita tidak pernah sendirian dalam peperangan ini,” 

jelas bahwa yang saya maksudkan ialah bahwa Allah ada bersama kita, tetapi juga, pada saat anda 

berjuang dalam pertempuran iman ini, bukan hanya bahwa Allah ada bersama anda, tetapi juga umat 

Allah ada bersama anda. Anda tidak sendirian dalam peperangan ini. 

Tidak ada seorang pun dari antara kita yang terlibat dalam pertempuran spiritual sendirian. Kita semua 

menghadapi berbagai pertempuran di seluruh dunia. Anda sedang menghadapi pertempuran-

pertempuran. Saya sedang menghadapi pertempuran-pertempuran. Kita semua menghadapi 

pertempuran yang berbeda sepanjang minggu, dan kita membutuhkan satu sama lain. Di sinilah saya 

hanya ingin, sekali lagi, mendorong anda. Jika anda tidak terlibat dalam kelompok-kelompok kecil yang 
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terdiri dari saudara-saudara seiman di mana anda dapat bergandengan tangan dalam pertempuran ini, 

saya mendorong anda untuk melibatkan diri dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Di situlah anda 

dapat bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman yang mengenal anda, yang mengenal 

pertempuran-pertempuran yang sedang anda lalui, dan anda mengenal pertempuran-pertempuran yang 

sedang mereka lalui, di mana anda berbagi kehidupan satu dengan yang lain, di mana anda bersama 

dapat menjalani pertempuran-pertempuran itu, dan bersama satu sama lain menyebarkan injil.  

Di sinilah gambaran tersebut dimaksudkan, yaitu bahwa sepanjang minggu kita berada bersama satu 

dengan yang lain, berbagi satu kepada yang lain melalui kelompok-kelompok kecil bersama saudara-

saudara seiman, saling bergandengan tangan, dan kita bersama berjuang dalam pertempuran. Kemudian, 

kita datang berkumpul bersama pada hari Minggu. Kita adalah satu bala tentara yang mengatakan, “Kita 

merasa letih, namun Allah kita adalah besar. Ia layak menerima pujian dan kemuliaan dan penghormatan, 

dan Ia telah memenangkan pertempuran. Jadi kita akan bersukacita di dalam Dia. Kita akan 

mendengarkan apa yang Ia katakan. Kemudian, bersama satu dengan yang lain, mendampingi satu sama 

lain, kita akan kembali memasuki pertempuran dalam minggu ini.” 

Inilah gambaran tentang gereja yang anda lihat di sini dalam 1 Timotius 6; anda bersama berjuang dalam 

pertempuran ini dengan anugerah yang ada di dalam anda semua. Salah satu cara yang melaluinya kita 

mengalami anugerah Allah adalah melalui satu sama lain.  

Nasihat yang kedua sebagai dorongan adalah bahwa hasil peperangan spiritual ini tidak dapat diubah, 

yaitu bahwa pertempuran, peperanagan ini telah dimenangkan. Itulah yang dinyatakan dalam Perjamuan 

Tuhan. Kita akan mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan dalam sesaat lagi. Kristus telah menanggung 

hukuman kita pada diri-Nya, dan Ia telah bangkit dari kubur. Ia telah menaklukkan dosa dan maut, dan Ia 

telah menaklukkan Setan. Saya telah mengutip 1 Yohanes 4:4 sebelumnya. “Kamu berasal dari Allah, 

anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, 

lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.” Ini mentransformasi perspektif kita tentang 

pertempuran-pertempuran yang kita hadapi. 

Pikirkan hal itu dengan cara ini. Pada pagi hari tanggal 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee bertemu 

dengan Jenderal Ulysses S. Grant untuk menandatangani kesepakatan yang menandai berakhirnya 

Perang Saudara di Amerika Serikat. Perang sudah selesai. Damai telah dicapai, namun yang menarik, di 

sebelah selatan dari tempat kita duduk ini, dari Montgomery sampai Mobile, pertempuran masih 

berkecamuk. Walaupun Perang Saudara telah berakhir secara teknis, pertempuran di Fort Blakeley masih 
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berlangsung. Pertempuran tersebut benar-benar nyata. Senapan dan bayonet membawa kehancuran, 

dan kematian terjadi dengan brutalnya. Perang telah dinyatakan selesai namun pertempuran masih saja 

berlangsung. Beberapa hari kemudian baru damai yang penuh dan final mencapai seluruh wilayah. 

Ini bukanlah satu gambaran yang sempurna, namun ikuti maksud saya di sini. Menurut saya kejadian 

tersebut menggambarkan sedikit tentang apa yang terjadi dalam pertempuran iman  yang sedang kita 

alami. Kemenangan telah dicapai! Iblis telah dikalahkan! Namun apa yang masih menjadi taruhan ialah 

kehidupan orang-orang yang masih bertempur, dan sebagaimana damai masih harus diwujudkan secara 

penuh di wilayah Alabama bagian selatan, kemenangan yang Yesus telah peroleh masih harus 

diwujudkan secara penuh di dalam dunia.  

Harinya akan tiba bilamana Ia akan datang dan menegakkan kemenangan-Nya secara final dan penuh. 

Kejahatan akan dimusnahkan secara total, tetapi sekarang, kita mendapati diri kita sedang berada dalam 

pertempuran iman. Pada saat kita berada dalam pertempuran ini, saya ingin agar anda mendengar ini 

dan biarkan hal ini meresap masuk ke dalam hati. Kita tidak berjuang dalam perang ini untuk 

memperoleh kemenangan; kita berjuang dalam peperangan ini dari kemenangan. Hal itu mengubah 

segala sesuatu. Ia telah menaklukkan dosa dan maut. Ia telah menaklukkan Setan. 

Jadi, pada minggu ini anda akan bertempur melawan musuh yang telah dikalahkan. Karena itu, larilah 

dari kejahatan yang menarik anda jauh dari Allah. Kejarlah kebaikan yang mendorong anda kepada Allah. 

Alami kehidupan yang telah dibeli bagi anda. Ia telah memanggil nama anda. Anda telah mengaku iman 

anda. Hiduplah dalam terang kehadiran-Nya. Hiduplah dalam terang kesetiaan-Nya terhadap anda. 

Dalam ketakjuban akan kebesaran-Nya, peliharalah injil ini pada saat anda menempatkan diri anda di 

garis depan dari misi untuk memperkenalkan kemuliaan-Nya ke ujung-ujung bumi. Itulah pertempuran 

yang layak untuk diperjuangkan. 


