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Firman

Dalam Kisah Para Rasul 4, saat Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak. Mereka
mengajarkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi para imam kepala
itu marah karena menurut mereka, murid Yesus tidak punya hak untuk mengajar, apalagi
mewartakan tentang Yesus. Karena itu Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, dan
dipenjara. Dalam persidangan, mereka mendapat pertanyaan menjebak, yaitu dengan kuasa
manakah atau dalam nama siapakah mereka bertindak menyembuhkan orang lumpuh itu?
Berkat hikmat dan kekuatan Roh Kudus, Petrus menegaskan bahwa kuasa Yesus, yang telah
disalibkan, itulah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu.
Ucapan Petrus membuat anggota Mahkamah Agama marah tapi juga heran. Mereka
menghendaki bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus orang Nazaret, tidak akan ada lagi
orang yang menyebut nama-Nya. Namun, mereka tidak dapat menghambat karya Allah yang
luar biasa. Sebab, apa yang diberitakan para rasul itu benar adanya. Para murid Tuhan Yesus
sungguh berani, mereka tidak takut untuk memberitakan Injil. Kenapa sih, mereka tetap
memberitakan nama Tuhan Yesus meski sudah dilarang? Lalu Petrus dan para murid yang
lain menjawab bahwa mereka lebih taat kepada Tuhan, daripada kepada manusia.
Jika suatu saat Sahabat Fligo dihadapkan pada pilihan yang sulit, harus memilih lebih taat
pada Tuhan atau kepada manusia (teman, misalnya), mana yang kalian pilih? Seringkali
terasa sulit untuk taat pada Tuhan. Mungkin karena malu atau takut. Tetapi kita harus lebih
taat kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Jangan menyerah ya! Berdoalah kepada Tuhan, supaya Dia memberikan keberanian untuk

Kisah Para Rasul 5:29

taat kepada-Nya. (W2)

Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab,
katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah
dari pada kepada manusia.

DOA HARI INI :
Tuhan Yesus, tolong kami agar selalu berani taat kepada ﬁrman-Mu. Kami
mau belajar menjadi anak yang taat selalu. Dalam nama Yesus, kami
berdoa. Amin.
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1. Dalam Kisah Para Rasul 4-5, siapakah kedua Rasul Tuhan Yesus
yang dipenjara? Apa alasan mereka diadili dan dipenjara?

2. Apa rahasia kedua Rasul Tuhan Yesus berani menghadapi para
imam?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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