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Dari Kisah Para Rasul 15 ke Kisah Para Rasul 16 ...  

 

Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, biarkan saya mengundang anda untuk membuka 

Kisah Para Rasul 16. Sebenarnya, mari kita mulai tepat di akhir Kisah Para Rasul 15:36. Saya sangat 

bersyukur untuk para pengajar Firman di seluruh gereja ini. Pada minggu lalu kita telah mempelajari Kisah 

Para Rasul 15 dan kita melihat kemuliaan Injil dan bahaya legalisme. Pertanyaannya adalah, bagaimana 

anda beralih dari Kisah Para Rasul 15 ke Kisah Para Rasul 16?  
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Kita hanya diterima di hadapan Allah oleh anugerah-Nya.  

Kisah Para Rasul pasal 15 merupakan satu selingan – satu selingan yang penting, singkat, teologis, dan 

historis – di mana kita melihat bahwa kita hanya diterima di hadapan Allah oleh anugerah-Nya. Itu adalah 

esensi keselamatan. Kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata melalui iman semata-mata dalam 

Kristus semata-mata, bukan berdasarkan pada apa pun yang kita lakukan tetapi hanya berdasarkan pada 

segala sesuatu yang telah Ia lakukan. Jadi, kita tidak melakukan suatu perbuatan, hidup, berdoa, belajar, 

atau beribadah dalam rangka memperoleh perkenanan di hadapan Allah, dalam rangka memperoleh 

status yang benar di hadapan Allah. Kita memperoleh perkenanan di hadapan Allah dan status benar di 

hadapan Allah hanya berdasarkan iman di dalam Kristus. Ia adalah kebenaran kita.  

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa kita berbuat sesuatu? Mengapa kita hidup, dan 

mengapa kita berdoa? Mengapa kita belajar? Mengapa kita beribadah? Saya senang bahwa anda 

bertanya. Gambarannya adalah bahwa kita melakukan hal-hal tersebut, bukan untuk mendapatkan 

perkenanan atau dalam cara tertentu menambah sesuatu pada status kita di hadapan Allah. Kita diterima 

di hadapan Allah hanya oleh anugerah-Nya, dan sebagai penerima anugerah, hati kita merindukan agar Ia 

dipermuliakan.  

 

Kita sepenuhnya meninggalkan diri kita untuk Allah demi kemuliaan-Nya.  

Kita hanya diterima di hadapan Allah oleh anugerah-Nya, dan karena inilah, kita sepenuhnya 

meninggalkan diri kita untuk Allah demi kemuliaan-Nya. Kita didorong, ditawan oleh anugerah, dan 

dibakar oleh anugerah agar kita hidup demi kemuliaan-Nya. Saya mempunyai satu kutipan dari J.C. Ryle, 

seorang pendeta dan teolog pada abad ke-19. Ia pernah menulis satu topik mengenai semangat, dan saya 

ingin membaca kutipan ini bagi anda, dan saya ingin menjadikan kutipan ini sebagai panggung untuk apa 

yang akan kita lihat di dalam Firman. Jadi, ikuti bersama dengan cermat apa yang dikatakan oleh pendeta 

dan teolog ini. J.C. Ryle mengatakan,  

Seseorang yang bersemangat dalam agama pada intinya adalah seseorang yang hanya 

memiliki satu hal. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh, hangat, 

tanpa kompromi, sepenuh hati, berkobar-kobar dalam roh. Ia hanya melihat satu hal, ia 

hanya mempedulikan satu hal, ia hidup untuk satu hal, ia telah ditelan oleh satu hal, dan hal 

tersebut adalah untuk menyenangkan Allah. Apakah ia hidup, ataukah ia mati, ataukah ia 

sehat, ataukah ia sakit, ataukah ia kaya, ataukah ia miskin, ataukah ia menyenangkan 

manusia, ataukah ia melakukan pelanggaran, ataukah ia dianggap berhikmat, ataukah ia 
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dianggap bodoh, ataukah ia menerima tuduhan, ataukah ia menerima pujian, ataukah ia 

mendapat kehormatan, ataukah ia mendapat malu, untuk semua ini orang yang 

bersemangat itu tidak peduli akan apa pun.  

Ia terbakar untuk satu hal, dan satu hal tersebut adalah untuk menyenangkan Allah, dan 

untuk memajukan kemuliaan Allah. Jika ia hangus dalam pembakaran tersebut, ia tidak 

mempedulikannya; ia merasa puas. Ia merasa bahwa, sebagaimana  satu lampu, ia dibuat 

untuk dibakar, dan jika ia hangus dalam pembakaran itu, itu berarti ia telah melakukan 

pekerjaan yang untuknya Allah telah memilihnya.  

Karena itu, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, "Apa yang akan terjadi jika setiap anggota gereja 

mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk satu hal seperti itu?" Itulah yang saya doakan. Dalam 

beberapa saat yang kita miliki bersama-sama ini, dalam mempelajari Firman Allah, saya berdoa untuk 

setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap pelajar, setiap remaja yang mengenal Kristus, bahwa Allah akan 

berdiam jauh di dalam hati anda, dan menumbuhkan semangat tersebut. Saya berdoa bahwa Allah akan 

menanamkan semangat yang berkobar-kobar untuk satu hal dalam hati anda, yang menyala-nyala di 

dalam diri anda, yang mendorong anda, yang menggerakkan segala sesuatu tentang siapa diri anda. 

Apakah itu pernikahan, keluarga, pekerjaan, teman-teman, harta, rencana, ataukah mimpi, anda 

digerakkan oleh keinginan yang membara untuk satu hal, dan itu adalah kemajuan kemuliaan Allah. 

Semuanya ditinggalkan demi satu hal tersebut.  

Apa yang saya ingin agar kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan 17 dan 18 adalah satu gambaran, 

satu ilustrasi, tentang satu hal tersebut. Sama seperti yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu ketika 

kita memilih satu bagian Kitab Suci untuk dipelajari, kita akan membaca seluruhnya, dan kita akan 

berhenti sejenak di dalam pembacaan kita, untuk mencoba memahami apa yang kita lihat, dan saya ingin 

agar kita berdoa bersama bahwa Allah akan memberikan kepada kita semangat semacam ini demi 

kemuliaan-Nya.  

Apa yang kita lihat di sni adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Perjalanan ini membutuhkan 

beberapa tahun, dan kita akan mendalaminya hanya dalam beberapa saat. Kita memiliki banyak hal 

untuk dibahas. Kita akan mulai dengan Kisah Para Rasul 15:36. Ingat konteksnya. Kisah Para Rasul 13 

mengisahkan perjalanan misi yang pertama, saat Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia. Mereka 

diutus keluar untuk perjalanan misi yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul 13 dan 14 kita telah 

mempelajari perjalanan tersebut pada saat kita berpuasa bersama, dan kita telah melihat perjalanan misi 

yang pertama.  
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Pada akhir perjalanan misi tersebut, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Kota ini merupakan 

semacam pangkalan pelayanan mereka. Sebenarnya, dalam Kisah Para Rasul 15, yang mengisahkan 

Sidang Yerusalem, Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem, menangani masalah teologis yang sangat 

penting dan berbobot ini dan kemudian kembali ke Antiokhia. Mereka kemudian meninggalkan Antiokhia 

ketika kita sampai ke Kisah Para Rasul 15:36. Alkitab mengatakan, "Beberapa waktu kemudian berkatalah 

Paulus kepada Barnabas, ‘Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita 

telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat, bagaimana keadaan mereka.’ Barnabas ingin 

membawa juga Yohanes yang disebut Markus; tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik 

membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-

sama dengan mereka.” 

Beberapa terjemahan secara harfiah mengatakan, "meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau pergi 

bersama mereka untuk pekerjaan itu. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka 

berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, 

dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan berangkatlah ia 

mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.” Mari kita teruskan dengan 

membaca beberapa ayat lagi. 

Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius; 

ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini 

dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau, supaya 

dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang 

Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Dalam 

perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan 

yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat 

menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari 

bertambah besar jumlahnya. 

 

Berkobar-kobar untuk kemuliaan Allah ...  

Kita mengasihi umat Allah.  

Baiklah, berkobar-kobar untuk kemuliaan Allah. Saya ingin agar anda melihat satu gambaran tentang hal 

ini. Apa artinya memiliki semangat yang berkobar-kobar bagi kemuliaan Allah, untuk berkobar-kobar 

demi satu hal? Itu berarti bahwa sejak awal kita mengasihi umat Allah. Semangat yang berkobar-kobar 
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untuk kemuliaan Allah melibatkan kasih bagi umat Allah. Jadi, pada saat itu Paulus dan Barnabas sedang 

duduk-duduk di Antiokhia, dan Paulus mengatakan kepada Barnabas, "Barnabas, kita harus pergi untuk 

meneguhkan jemaat-jemaat yang kita telah dirikan." Barnabas mengatakan, "Ide yang bagus."  

Satu-satunya masalah adalah bahwa Barnabas ingin membawa sepupunya, Yohanes Markus. Jika anda 

ingat, ketika kita membaca Kisah Para Rasul 13 dan 14, ada saat di mana Yohanes Markus telah 

melakukan perjalanan bersama Paulus dan Barnabas, tetapi ia meninggalkan mereka dan menarik diri 

dari mereka. Ada banyak spekulasi tentang mengapa Yohanes Markus meninggalkan mereka pada saat 

itu. Beberapa orang berpikir bahwa ia rindu kampung halamannya. Yang lain berpikir bahwa ia memiliki 

sejenis penyakit. Beberapa yang lain berpikir bahwa Yohanes Markus tidak menyukai Paulus karena 

Paulus sekarang mendapat posisi kepemimpinan dalam tim ini yang lebih tinggi daripada Barnabas. Yang 

lain lagi berpikir bahwa Yohanes Markus tidak bisa menjalani hidup sebagai seorang misionari.  

Terlepas dari semua itu, Paulus tidak ingin membawa Yohanes Markus, sedangkan Barnabas ingin 

membawa Yohanes Markus, dan ini menyebabkan keretakan dan perselisihan yang tajam. Bayangkan apa 

yang terjadi. Ini adalah dua tokoh besar dalam gereja perdana. Paulus lebih berutang kepada Barnabas, 

dalam arti tertentu, bila dibandingkan dengan setiap manusia yang lain. Pengaruh yang Barnabas berikan 

atas kehidupan Paulus adalah monumental, dan di sini Barnabas berpisah dari Paulus, salah satu tim 

pelayan Kristus yang terbesar yang pernah ada dalam Kekristenan, dan mereka harus berpisah karena 

ketidaksepakatan ini. Pada hakekatnya, ini merupakan hal yang tidak baik.  

Pikirkan kembali apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15:28 di mana dikatakan bahwa mereka 

berdoa, dan merupakan hal yang baik menurut Roh Kudus dan kami untuk membuat keputusan ini. Tidak 

pernah dikatakan dalam teks ini bahwa Paulus dan Barnabas berdoa dan kemudian mengatakan bahwa 

adalah baik menurut Roh Kudus dan menurut kami bahwa kami harus berpisah. Tidak, ini adalah satu 

perselisihan, satu perpecahan. Ini bukanlah yang Yesus doakan. Dalam Yohanes 17, Yesus berdoa agar 

mereka akan menjadi satu seperti Dia dan Bapa adalah satu, tetapi Paulus dan Barnabas tidak bersatu. 

Mereka berpisah, tetapi apa yang saya ingin agar anda lihat adalah bahwa, oleh anugerah Allah, [Allah] 

mengatasi konflik yang kita ciptakan di dalam gereja. Kita yang menciptakannya.  

Kita cenderung untuk tidak setuju satu dengan sama lain. Kita cenderung untuk berpisah satu dari yang 

lain. Ini adalah akibat dosa dan ketidaksempurnaan yang ada di dalam kita. Mari kita jujur, saudara-

saudara, bahkan di dalam ruangan ini, kita cenderung untuk tidak setuju dan berpisah satu dari lain. 

Berapa banyak penanaman gereja yang sebenarnya dalam realitasnya adalah perpecahan gereja? Itulah 

yang kita lakukan. Itu adalah bagian dari penanaman gereja. Ini bukan strategi Allah dalam penanaman 

gereja. Kita akan berpisah dan kita akan mulai mendirikan Gereja Baptis Kedua, Ketiga, Keempat, dan 
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Kelima, dan kita akan mulai mendirikan Gereja Baptis Harmoni Baru. Ini tidak akan harmonis lebih dari 

dua minggu karena anda akan berada di sana, dan kita adalah masalahnya, bukan? Ini adalah dosa dalam 

diri kita yang menciptakan perselisihan dan perpecahan.  

Akan datang harinya ketika kita tidak akan berselisih lagi, di mana kita akan benar-benar bersatu ketika 

kita bersama-Nya, dan kita akan melihat wajah-Nya, dan kita akan bersama satu sama lain. Jadi, inilah 

kesepakatannya, kita bekerja menuju itu. Hal terakhir yang perlu kita lakukan berdasarkan Kisah Para 

Rasul 15 adalah mengambil kisah ini sebagai lisensi atau izin untuk menciptakan perselisihan dan 

perpecahan di dalam gereja. Kita mengatakan, "Nah, Paulus dan Barnabas berselisih dan terpecah. jadi 

kita melakukan hal yang sama."  

Tidak demikian.  Efesus 4 mengatakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai 

sejahtera.” Itu adalah satu perintah dari Kitab Suci. Itu bukanlah lisensi untuk perselisihan, tetapi 

gambarannya adalah bahwa, oleh anugerah Allah, Ia mengatasi konflik yang kita ciptakan di dalam gereja. 

Apa yang anda temukan di kemudian hari adalah bahwa Yohanes Markus melayani di bawah bimbingan 

Barnabas dan akhirnya ia menulis satu kitab Injil yang cukup baik. Dan kitab Injil ini termasuk dalam 

kumpulan kitab-kitab Perjanjian Baru yang kita miliki. Dikatakan dalam surat 1 Petrus 5 bahwa Markus 

sangat membantu Petrus dalam pelayanan. Bahkan Paulus, di akhir hidupnya, dalam surat 2 Timotius, 

menulis kepada Timotius dan berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya 

berguna bagiku.” Lalu dalam surat 1 Korintus, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas juga telah 

berdamai satu dengan yang lain. 

Jadi, oleh anugerah-Nya Allah mengatasi konflik yang kita ciptakan di dalam gereja, dan demi kemuliaan-

Nya, Allah telah menetapkan penganiayaan yang kita hadapi di luar gereja. Dalam Kisah Para Rasul 16, 

Paulus datang ke Listra dan ada seorang murid bernama Timotius yang tinggal di sana. Kemungkinan 

besar ia masih seorang remaja pada saat itu, dan kita tahu bahwa hubungan Paulus dengan Timotius 

akan menjadi sangat penting di kemudian hari. Persahabatan dan kemitraan mereka bersama dalam Injil 

akan menjadi sangat penting.  

Sekarang, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, "Bagaimana Timotius datang kepada iman dalam 

Kristus?" Kita tahu bahwa ibu dan neneknya memiliki pengaruh besar pada dirinya, tetapi saya ingin agar 

anda bersama saya melangkah lebih dalam dari itu. Di mana Timotius? Timotius tingal di sebuah kota 

yang bernama Listra. Apakah anda ingat apa yang terjadi ketika Paulus di Listra? Lihat kembali Kisah Para 

Rasul 14:19. Paulus sedang berkhotbah di Listra dan dengarkan apa yang terjadi.  

Kisah Para Rasul 14:19 mengatakan, "Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium 

dan mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari 



Página (Page) 7 

 

Paulus dengan batu dan menyeretnya ke luar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati.” 

Tentu saja ia tidak mati, tetapi ia dirajam begiru rupa sehingga mereka berpikir bahwa ia sudah mati. Kita 

tidak tahu apakah Timotius melihat kejadian ini ataukah tidak melihatnya. Tentu ia mendengar apa yang 

terjadi. Kita tidak tahu apakah ibunya atau neneknya melihat kejadian ini atau mendengarnya, tetapi 

kenyataannya adalah bahwa di sini kita melihat bagaimana gambaran penderitaan Kristus sedang 

dipamerkan dalam kehidupan Paulus di Listra, dan tentu hal itu memiliki setidaknya beberapa dampak 

pada Timotius sehingga ia datang kepada Kristus.  

Di sinilah saya ingin agar anda berpikir tentang pola yang kita lihat di sini dalam kitab Kisah Para Rasul. 

Stefanus dilempari batu, dan siapa yang berdiri di sana? Paulus sedang berdiri di sana. Saulus berdiri di 

sana sementara Stefanus dilempari batu, dan Allah bahkan menggunakan perajaman Stefanus, yang 

dikisahkan dalam dua pasal setelah ini, untuk membawa dan menyebabkan pertobatan atau keselamatan 

Paulus. Kemudian, perajaman Paulus akhirnya, dalam arti tertentu, membawa Timotius kepada Kristus 

dan mereka bergabung bersama dalam kemitraan.  

Saya menyukai ini. Setan mencoba untuk menyerang gereja dari dalam dan dari luar. Di dalam: konflik di 

dalam gereja. Allah berkata, "Ini tidak baik, perselisihan ini tidak baik," namun Allah akan 

menggunakannya. Jadi, apa yang Allah katakan? "Bukan lagi satu tim misionari, tetapi sekarang ada dua 

tim yang akan pergi membawa Injil. Allah mengatakan, “Lihat itu, Setan! Kemudian, kamu akan merajam 

Paulus? Aku akan menggunakan ini untuk memimpin Timotius kepada Kristus, dan membuatnya menjadi 

seorang pendamping bagi Paulus dalam pelayanan mulai dari sini." Anda tidak dapat menghentikan Allah 

dalam membuat kemuliaan-Nya dikenal. Kita akan sampai ke situ.  

Gambarannya adalah bahwa kita mengasihi umat Allah. Tidak akan masuk akal untuk mengatakan, "Saya 

memiliki semangat yang berkobar-kobar bagi kemuliaan Allah," tetapi tidak memiliki kasih bagi umat 

Allah. Karena itu, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama. 

Marilah kita bergabung satu dengan yang lain dalam kesatuan semangat yang berkobar-kobar itu untuk 

satu hal, dan marilah kita mengasihi umat Allah. 

 

Kita mengikut Roh Allah.  

Kedua, kita mengikut Roh Allah. Beberapa ayat berikutnya yang akan kita baca memiliki makna yang amat 

penting. Seorang penulis mengatakan, "Peristiwa-pewristiwa yang dapat dianggap sebagai titik balik yang 

sesungguhnya dalam sejarah jarang terjadi, namun pasti di antara peristiwa-peristiwa tersebut terdapat 
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penglihatan Makedonia.” Apa yang akan kita baca ini memiliki implikasi untuk pertanyaan tentang 

mengapa Injil kemudian berkembang di dunia Barat.  

Kisah Para Rasul 16:6 mengatakan, "Mereka melintasi . . . " Ikuti apa yang dikatakan di sini.  

Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk 

memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, 

tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di 

Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: Ada seorang 

Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah 

kami!" Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk 

berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah 

telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 

Anda membaca hal itu, dan saya membaca hal itu. Paulus sedang menuju ke arah ini, lalu Tuhan berkata, 

"Tidak, jangan memberitakan Injil di sana." Paulus pergi ke arah ini, dan Roh tidak mengizinkannya untuk 

pergi ke sana. Paulus harus kembali dan kemudian pergi lagi.  

Paulus mungkin sekali telah memiliki rencana yang rapi ketika ia berangkat untuk meneguhkan jemaat-

jemaat di berbagai tempat ini. Sedangkan Roh mengarahkan kembali untuk ke sini dan ke sana. Apakah 

anda pernah merasakan hal seperti itu? Mungkin anda pernah merasa bahwa anda sedang mengikut 

Tuhan, dan anda akan ke arah ini, tetapi kemudian Ia berkata, "Tidak, jangan pergi ke arah itu lagi." Anda 

mungkin berkata, "Baik, saya akan pergi ke arah ini," tetapi Ia berkata, "Bukan juga ke arah itu." Jadi anda 

bertanya-tanya apa yang terjadi di sini.  

Teks ini benar-benar akan membuat menjadi tidak berarti semua ucapan kita yang lucu tentang 

bagaimana kita membedakan atau mengenali kehendak Allah. Kita tidak tahu bagaimana hal ini terjadi, 

tetapi Allah yang mengarahkan kita kembali. Saya ingin agar anda melihat sesuatu di sini, satu ilustrasi, 

satu gambaran tentang satu realitas yang kita lihat di seluruh Kitab Suci.  

Jadi, bagaimana kita mengikut Roh Allah? Pertama, kita menaati perintah-perintah-Nya. Paulus tidak 

hanya duduk-duduk lalu mengatakan, "Tuhan, Apa yang Engkau ingin agar aku lakukan?" Tidak, ada 

orang-orang yang membutuhkan Injil. Ada kota-kota yang membutuhkan Injil. Ada gereja-gereja yang 

membutuhkan penguatan. Ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Jadi, Paulus tidak duduk kembali sambil 

menunggu kehendak Allah. Kita tidak duduk kembali dan menunggu kehendak Allah. Kita berjalan dalam 

kehendak Allah. Kita memiliki perintah-perintah-Nya. Kita tahu bahwa ada perintah untuk menjauhi 
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percabulan. Kita tahu ada perintah untuk berdoa dan berjalan dalam Firman. Ada perintah untuk 

memuridkan orang.  

Anda besok pergi keluar dan memuridkan orang lain, besok pergi keluar dan membagikan Injil, dan anda 

berjalan dalam kehendak Allah. Anda tidak perlu khawatir, "Apakah ini benar?" Ya, tidak apa-apa bagi 

anda untuk memuridkan orang lain sepanjang minggu, anda bebas melakukannya. Anda tidak harus 

menunggu sampai ada beberapa perasaan khusus yang anda alami sampai ke tulang belakang anda baru 

kemudian anda berpikir, "Oh, ya, saya harus memuridkan orang sekarang." Tidak, kita harus senantiasa 

melakukan itu.  

Itu sebabnya Oswald Chambers berkata, "Orang Kristen tidak boleh bertanya, 'Apa kehendak Allah bagi 

hidup saya?'" Pertanyaan itu tidak pernah boleh diucapkan. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang 

paling umum, bukan? Ia mengatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak pernah boleh diucapkan. Oswald 

Chambers mengatakan, "Anda sedang berjalan melalui hutan. Kapan satu-satunya waktu di mana anda 

bertanya: di mana sebenarnya jalan ini? Ketika anda menyimpang dari jalan itu anda tersesat." Karena 

itu, ia mengatakan, "Tinggalah tetap di jalan itu. Berjalanlah dalam kehendak Allah. Anda tidak perlu 

bertanya di mana itu, berjalanlah saja langkah demi langkah dalam kehendak Allah."  

Inilah keindahannya: ketika anda berjalan dalam kehendak Allah, dan ketika kita mematuhi perintah-

perintah-Nya, Ia mengarahkan langkah-langkah kita. Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Ia 

tidak bisa mengaturnya, merencanakannya, atau memprediksinya. Ia taat, dan pada saat ia taat, Allah 

memimpinnya dan, sebagai hasilnya, Injil untuk pertama kalinya memasuki Eropa dan dikenal oleh 

sebagian besar leluhur kita di sini. Paulus tidak bisa merencanakan ini. Ia menaati, dan Roh memimpin. 

Bukankah ini yang dikatakan dalam Amsal 3:5-6? "Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, 

dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 

meluruskan jalanmu.” Ia akan meluruskan jalanmu.  

Allah tidak hanya tinggal di surga sambil berusaha untuk menjaga agar kehendak-Nya tersembunyi dari 

anda dan mencoba untuk membuatnya sulit pada anda. Saudara-saudara, Ia ingin agar kehendak-Nya 

digenapi dalam kehidupan anda, sehingga Ia telah menempatkan Roh-Nya di dalam diri anda. Ia bahkan 

tidak hanya akan memberikan bimbingan kepada anda. Ia akan berkata, "Aku akan tinggal di dalam kamu, 

dan Aku akan mengubah pikiran dan keinginanmu, dan Aku akan mengarahkan langkah-langkahmu. 

Berjalanlah di dalam Aku. Tinggallah di dalam Aku. Aku akan mengarahkan langkah-langkahmu."  

Ini tidak selalu merupakan rute yang paling langsung. Yang saya maksudkan adalah bahwa Allah bisa saja 

memberi kepada Paulus penglihatan ini beberapa malam sebelum ia mulai pergi ke arah ini, tetapi Roh 
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entah bagaimana menghentikannya dari sana. Dalam arah ini, Roh bisa saja memberinya penglihatan ini 

sejak awal, Ia bisa saja memberitahu rencana tersebut sebelumnya. 

Apakah anda pernah berharap bahwa Allah akan melakukan itu dalam kehidupan anda? Berhadapan 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang anda miliki, anda mungkin mengatakan, "Baik, saya mau berjalan 

dalam kehendak-Nya, tetapi masih ada begitu banyak hal yang tidak disebutkan dalam Firman. Seperti 

misalnya, dengan siapa saya harus menikah? Namanya tidak tercantum di sini. Mungkin namanya ada, 

tetapi saya tidak tahu yang mana yang tepat, ada banyak nama di sini. Pekerjaan apa yang harus saya 

ambil atau di mana kita harus tinggal? Keputusan apa yang harus saya lakukan di sini atau di sana?" Anda 

bergulat dengan semua ini.  

Anda tidak menemukan penjelasan yang detail dalam Firman tentang hal-hal itu, dan karena itu anda 

bergumul dengan ha-hal tersebut, dan anda kemudian berpikir, "Akan lebih baik untuk memiliki satu 

penglihatan Macedonia dalam ukuran kecil, dan tiba-tiba itu terjadi, itulah dia.” Ini akan menghemat 

banyak stres dalam waktu kencan jika saja anda mendapat penglihatan itu. Jadi, kita menginginkan itu, 

dan kenyataannya adalah bahwa Allah bisa saja memberikannya, tetapi Ia tidak melakukannya. Mungkin 

ada sesuatu yang lebih dalam maknanya dalam penglihatan Paulus ini daripada sekedar petunjuk tentang 

wilayah yang harus didatangi. Mungkin tujuan penglihatan ini bahkan lebih dalam dari Makedonia.  

Mungkin Allah sendiri adalah tujuannya. Mungkin pengetahuan tentang Dia, atau keintiman dengan-Nya 

dan berjalan bersama-Nya. Bagaimana jika Allah adalah tujuannya, bahkan lebih daripada jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan kita? Jika kita tidak hati-hati, kita bisa begitu terjebak dalam usaha untuk 

mendapatkan semuanya secara jelas di sini, sehingga kita kehilangan seluruh maknanya. Allah sedang 

membentuk dan menempa Paulus pada saat ia pergi ke sana dan ke sini.  

Saya tidak tahu tentang anda, tetapi saya memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak sabar. Saya 

mungkin sendirian dalam kaitan dengan usaha untuk membedakan hal-hal ini. Saya dan istri saya telah 

dalam proses mengadopsi  anak selama beberapa tahun terakhir. Sedikit lebih dari dua tahun yang lalu, 

kami berdoa, dan kami mencari Tuhan, dan kami berkata kepada Tuhan, "Apakah Engkau ingin agar kami 

mengadopsi anak? Di mana Engkau ingin agar kami mengadopsi anak?" Kami jelas merasa bahwa Ia 

memimpin kami untuk mengadopsi anak. Kami menempatkan peta di atas meja. "Domestik, 

internasional, di mana?"  

Pada saat kami berdoa, kami dengan jelas merasa bahwa Tuhan membawa kami ke satu negara di Asia 

Tenggara. Sebelumnya ketika kami memulai proses tersebut, mereka mengatakan bahwa proses itu akan 

selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. Dua tahun kemudian, berkas surat-surat kami masih tetap 

seperti biasa di Nepal dan tidak terjadi apa pun, dan negara ini hampir menutup dirinya untuk proses 
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adopsi dari Amerika Serikat. Jadi, selama dua tahun kami telah berdoa untuk seorang gadis kecil di Asia 

Tenggara, dan tidak ada yang terjadi. Kami berpikir, "Kami percaya ini adalah yang Engkau kehendaki bagi 

kami."  

Pada akhir tahun yang lalu, kami mengetahui bahwa ada cara yang melaluinya kami dapat memulai 

proses adopsi secara paralel. Kami dapat menyimpan berkas surat-surat di negara yang satu ini, dan kami 

dapat mengadopsi anak dari negara lain juga, jadi kami memulai proses tersebut di negara yang lain ini. 

Kami tidak tahu bagaimana nanti negara yang pertama akan membuka kembali proses ini. Kami tidak 

tahu bagaimana nanti negara yang baru akan melakukannya. Kami tentu tergoda untuk berpikir pada 

saat-saat tertentu, "Jika saja Engkau telah menunjukkan kepada kami hal ini dua tahun yang lalu, kami 

bisa saja menghemat beberapa waktu dalam seluruh gambaran ini."  

Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada ketidaksabaran dalam diri saya dan istri saya yang mulai 

menyelinap masuk, tetapi saya ingin mengatakan kepada diri sendiri dan kepada kita bahwa  tidak perlu 

bagi kita untuk menjadi tidak sabar dengan Allah. Ia bisa membuka negara yang pertama begitu saja, dan 

kami bisa saja mendapatkan panggilan besok. Ia bisa saja melakukan yang sama di negara yang baru. 

Mereka bisa membawa anak-anak dari segala macam negara kepada kami besok, siapa tahu. Ia bisa 

melakukannya. Ini bukan berarti bahwa Ia tidak memiliki kuasa, tetapi bagaimana jika intinya adalah 

bahkan lebih dalam daripada seorang anak dari negara tertentu? Bagaimana jika intinya adalah mengenal 

Dia dan percaya kepada-Nya dan menikmati-Nya dan mengasihi-Nya? Karena itu, kuatkanlah hati anda.  

Pada saat kita menaati perintah-perintah-Nya, Ia akan menuntun langkah-langkah kita. Sepanjang 

sejarah, ini adalah yang Allah lakukan. Putra saya dan saya pada malam hari membaca biografi David 

Livingstone, Misionari ke Afrika. Ia telah membawa dampak yang sangat besar dengan membawa Injil ke 

Afrika, dan kami sedang membaca buku ini. Livingstone sebelumnya telah merencanakan untuk pergi ke 

China. Ia sama sekali tidak tahu pada saat itu bahwa Allah kemudian akan menggunakannya untuk 

melakukan sesuatu di Afrika.  

William Carey, bapa misi modern, memiliki pengaruh yang besar pada negara India dan pada mulanya ia 

ingin pergi ke Polinesia. Jemaat-jemaat dan gereja-gereja yang ada di seluruh Myanmar yang dikuasai 

agama Buddha dimulai oleh Adoniram Judson. Ia sebenarnya berangkat untuk pergi ke India. Ini bukan 

berarti bahwa mereka semua melakukan kesalahan pada awalnya. Ini berarti bahwa Allah akan 

menuntun langkah-langkah kita demi kebaikan kita dan demi kemuliaan-Nya.  

 

Kita mengandalkan anugerah Allah.  
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Ini mengarah pada fakta, bahwa pada saat kita mengasihi umat Allah dan mengandalkan dan mengikut 

Roh Allah, pada saat kita pergi, kita mengandalkan anugerah Allah. Jadi, sekarang Injil akan di bawa ke 

Eropa. Tujuan mereka adalah koloni Romawi yang pertama yakni kota Filipi dalam Kisah Para Rasul 16:11,  

Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya 

tibalah kami di Neapolis; dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu 

kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami ke 

luar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang 

Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ; setelah duduk, kami berbicara kepada 

perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan 

itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang 

penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 

memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan 

seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-

sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai 

kami menerimanya. 

Saya ingin berhenti sejenak di sini sebelum kita melanjutkan ke beberapa cerita berikutnya di sini di Filipi, 

dan kita akan maju dan dan menetapkan apa yang akan kita lihat. Kita akan melihat bahwa terlepas dari 

status kita, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Setiap perkataan di sini adalah penting: terlepas 

dari status kita, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Pertama, Allah memberikan keselamatan 

kepada Lidia. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah membuka hatinya. Lukas dengan sengaja 

menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang melakukan ini. Semua orang ini sedang mendengarkan, lalu 

Allah membuka hati Lidia terhadap Injil. Allah yang melakukan ini. Allah membuka hati seorang 

pengusaha perempuan asal Asia dari golongan atas. Ia berasal dari Asia Kecil, yaitu Turki modern, dan ia 

adalah seorang pengusaha sukses, seorang penjual kain ungu, dan pada hari itu Allah membuka hatinya 

untuk percaya kepada Kristus.  

Selanjutnya, Allah memberikan keselamatan kepada seorang budak Yunani dari golongan yang lebih 

rendah. Jadi, ini merupakan ujung lain yang berlawanan dalam spektrum sosio-ekonomi. Seorang budak 

perempuan dan seorang pengusaha perempuan yang sukses sama-sama percaya kepada Kristus. "Suatu 

kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu,” sebagaimana dikatakan dalam ayat 16, “kami bertemu 

dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung; dengan tenungan-tenungannya tuan-

tuannya memperoleh penghasilan besar.” Secara harfiah, ia dirasuk setan dan telah membawa banyak 

keuntungan bagi majikan-majikannya melalui tenungannya. Pada dasarnya, ia adalah seorang pelacur 
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rohani. “Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, ‘Orang-orang ini hamba Allah Yang 

Mahatinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan.’ Hal itu dilakukannya selama beberapa 

hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, 

‘Dalam nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.’ Seketika itu juga keluarlah 

roh itu.”  

Apa yang perempuan ini katakan tidak harus diartikan bahwa ia percaya kepada Kristus untuk 

keselamatan seperti yang kita lihat dengan Lidia, atau yang akan kita lihat dengan kepala penjara di Filipi, 

tetapi kebanyakan ahli yang menafsirkan teks ini, dengan menempatkan tiga cerita ini bersama-sama, 

menarik kesimpulan bahwa perempuan ini sudah dilepaskan oleh nama Kristus dan mungkin sekali 

percaya kepada Kristus dan kemudian menjadi bagian dari jemaat di Filipi. Kita tidak tahu dengan pasti, 

tetapi kita cukup yakin akan hal itu.  

Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat 

penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke 

pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap 

pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini; 

mereka adalah orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh 

diterima atau dituruti oleh orang Roma." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. 

Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan 

mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. 

Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai 

dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling 

tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. 

Jadi, kita telah melihat dua pertobatan sejauh ini: yang satu adalah pertobatan seorang pengusaha 

perempuan Asia dari golongan atas, dan yang lainnya pertobatan seorang budak Yunani dari golongan 

yang lebih rendah. Sekarang kita melihat pertobatan seorang kepala penjara Romawi dari golongan 

menengah.  

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada 

Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa 

bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah; dan seketika itu juga 

terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu 

terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya 



Página (Page) 14 

 

hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah 

melarikan diri. 

Ia akan mati jika mereka melarikan diri 

Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami 

semuanya masih ada di sini!" Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari 

masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka ke 

luar, sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat, supaya aku diselamatkan?" 

Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau 

dan seisi rumahmu."Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua 

orang yang ada di rumahnya. 

Betapa satu adegan yang luar biasa. 

Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. 

Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke 

rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa 

ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang pembesar-

pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, 

"Lepaskanlah kedua orang itu!" Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, 

katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu; jadi keluarlah kamu 

sekarang dan pergilah dengan damai!" Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa 

diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di depan umum, lalu melemparkan 

kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak 

mungkin demikian! Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami ke luar."  

Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika 

mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma, maka takutlah 

mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu ke luar dan memohon, 

supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke 

rumah Lidia; dan setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan menghiburkan 

mereka, berangkatlah kedua rasul itu. 

Oh, ini adalah baik. Gempa bumi sedang bergemuruh pada saat mereka bernyanyi. Jadi mereka memilih 

lagu, dan terjadilah gempa bumi, lalu mereka bernyanyi. Mengapa semua ini terjadi? Mereka dijebloskan 
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ke dalam penjara, punggung mereka terkoyak, kaki mereka sakit, mereka menyanyikan pujian, gempa 

bumi, dan semua ini terjadi untuk membawa sipir penjara Filipi dan keluarganya kepada Kristus.  

Ketika anda mendengar cerita-cerita tentang Lydia, budak perempuan, dan kepala penjara, apakah 

pikiran dan hati anda tidak tertarik untuk berpikir tentang semua keadaan yang Allah atur dalam 

kehidupan anda, semua orang yang Ia bawa pada saat ini dan saat itu, sehingga anda mendengar Injil 

pada saat itu ketika Tuhan membuka hati anda dan menarik anda kepada-Nya? Ia mengatur semua hal 

ini, sehingga anda dapat mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tidak 

didasarkan pada apa pun yang telah kita lakukan. Kita sedang melarikan diri dari-Nya, mati dalam dosa 

kita, tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, dan Allah melakukan semua itu. Ia memberikan 

keselamatan kepada kita. Terlepas dari status kita, Ia memberikan keselamatan kepada kita, dan terlepas 

dari keadaan kita, Ia memberi kepada kita suatu nyanyian.  

Jadi, ini adalah berita bagus bagi seorang budak perempuan dan kepala penjara Filipi, tetapi itu sulit bagi 

Paulus dan Silas. Mereka telah dicambuk, dipukuli, dan dibuang ke tengah-tengah sel penjara Romawi. 

Apa yang terjadi dengan gagasan bahwa tempat paling aman untuk berada adalah di tengah-tengah 

kehendak Allah? Tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Itu adalah tempat yang paling 

berbahaya bagi mereka untuk tinggal, di tengah-tengah wilayah Makedonia yang menuju ke barat ke 

Eropa. Ini berbahaya bagi mereka, namun pada saat mereka duduk di sana di penjara, mereka tahu 

bahwa mereka pada akhirnya bukanlah tawanan Roma, melainkan mereka adalah tawanan Kristus.  

Allah yang memegang kehidupan mereka di tangan-Nya, dan Ia menggunakan semua ini demi kebaikan 

mereka, demi keselamatan orang lain, dan demi kemuliaan-Nya. Ketahuilah ini: jelas bahwa tidak satu 

pun dari antara kita yang sedang berada dalam sel penjara Filipi sekarang dengan punggung terkoyak. 

Pada saat yang sama, bolehkah saya mengingatkan anda bahwa tidak peduli apa pun situasinya di mana 

anda menemukan diri anda di saat ini, tidak peduli apa pun situasinya di mana anda mungkin 

menemukan diri anda di masa depan, tidak peduli bagaimana pun gelapnya keadaan, keadaan yang 

menyakitkan sekalipun, anda tidak pernah tidak memiliki nyanyian, anda tidak akan pernah tidak 

memiliki nyanyain. Tidak peduli betapa sulitnya keadaan, tidak peduli betapa kerasnya keadaan, tidak 

peduli siapa yang tidak akan lagi bersama anda, yang hilang, apa pun yang terjadi, anda tidak akan 

pernah tanpa nyanyian karena Raja yang berdaulat itu memegang kehidupan anda di tangan-Nya, dan Ia 

berjanji bahwa Ia akan menggunakan itu demi kebaikan anda, demi kebaikan orang lain, dan demi 

kemuliaan-Nya, dan untuk itulah kita memiliki semangat yang menyala-nyala. Bahkan lebih daripada 

kenyamanan atau kemudahan dalam hidup ini, kita berkobar-kobar untuk kemuliaan-Nya, dan karena itu 

kita mengandalkan anugerah Allah. 
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Kita memberitakan kebenaran Allah.  

Hal ini membawa kita ke hal yang keempat, kita memberitakan kebenaran Allah. Hal ini membawa ke 

Kiasah Para Rasul 17, kepada apa yang telah dikatakan oleh beberapa orang sebagai dokumen misionari 

terbesar di seluruh Perjanjian Baru. Ini dimulai di Tesalonika, yang merupakan ibukota Makedonia. Ayat 1 

mengatakan,  

Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di 

situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 

Tiga hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab 

Suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan 

bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan 

kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan 

Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak 

sedikit perempuan-perempuan terkemuka.  

Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang 

berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka 

menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada 

sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason 

dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, "Orang-

orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima 

mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan 

Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak 

dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Tetapi 

setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara seiman lainnya, 

mereka pun dilepaskan. 

Mari kita teruskan. 

Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paulus dan 

Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. 

Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di 

Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari 

mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 
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Karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di antaranya 

adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki.  

Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan 

firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan 

hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat 

menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang 

mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Atena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas 

dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. 

Anda harus melihat ini. Itulah yang kita lihat di mana pun Paulus pergi. Di sinilah hal itu selalu dimulai. 

Dimulai dengan Firman ini yang diucapkan, Firman diucapkan. Segala sesuatu dikatakan di dalam semua 

cerita ini berputar di sekitar hal itu. Paulus pergi ke rumah ibadat, ke jalan-jalan, ke mana pun ia bias 

pergi, dan ia berbicara tentang Firman. Dalam ayat 2 dikatakan, "Tiga hari Sabat berturut-turut ia 

membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab .Suci,” Di Tesalonika “Ia menerangkan dan 

menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia 

berkata, ‘Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu.’" Kemudian, mereka percaya hal itu. 

Beberapa orang tergugah. Ini sebabnya Paulus dalam 1 Tesalonika 1 mengatakan, "Kamu menerima 

firman itu dengan sukacita, dengan banyak penderitaan, dengan kuasa Roh Kudus." Anda menerima 

Firman.  

Paulus berangkat ke Berea. Ia mengajarkan Kitab Suci di sana, dan mereka menerimanya. Mereka 

menyelidiki Kitab Suci setiap hari. Semuanya berkisar pada penerimaan Firman Allah dan pengajaran 

Firman Allah. Tentunya tidak semua orang senang dalam proses ini. Jadi, orang-orang Yahudi mulai 

menentang mereka di Tesalonika dan kemudian melakukan hal yang sama di Berea, tetapi saya ingin agar 

anda memperhatikan apa yang mereka katakan di Tesalonika. Mereka pergi ke rumah Jason, di di mana 

ada saudara-saudara lainnya, lalu membawa mereka dari kota. Apa yang terjadi? Dengarkan kata-kata 

mereka. Ayat 6 mengatakan, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari.” 

Saya tidak berpikir bahwa mereka memaksudkan demikian, namun ini adalah satu pujian. Paulus dan 

Silas dikenal karena mengacaukan dunia kafir. Itu bagus. Saya ingin, dan kita ingin dikenal karena 

mengacaukan dunia kafir. Kita ingin dikenal karena mengacaukan kuasa kegelapan.  

Bukankah anda ingin agar musuh yang dalam kegelapan untuk mengatakan, "Orang-orang itu, mereka 

membuat masalah bagi kami." Pada saat Firman ini diucapkan, dunia ini berubah. Firman ini baik, 

saudara-saudara. Firman ini memiliki kuasa untuk menjungkirbalikkan kerajaan-kerajaan. Mereka 

berkhotbah, dan mereka mengatakan, "Ada raja lain selain Kaisar." Tentu saja, ada raja lain. Ada satu 
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kerajaan lain yang sedang maju dan berkembang, dan pada saat Firman ini diberitakan, Firman ini 

mengacaukan dan mengubah hati manusia.  

 

Di tengah-tengah penyembahan berhala, kita rindu agar Allah dipuji.  

Kita memberitakan kebenaran Allah di mana pun kita pergi, bahkan di daerah yang bermusuhan 

sekalipun. Ini membawa kita ke Atena. Ayat 16 mengatakan, "Sementara Paulus menantikan mereka di 

Atena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala.” 

Mari kita berhenti sejenak. Saya ingin memberitahukan kepada anda sedikit latar belakang tentang 

Atena. Kota Atena adalah pusat kegiatan filosofis dan budaya dalam kekaisaran Romawi, sejenis kota 

wisatawan dalam beberapa hal juga. Di sinilah semua ide, ideologi diperdebatkan dan dibahas, satu kota 

yang penuh dengan keindahan dan kecemerlangan, tetapi Paulus tidak terkesan, karena ketika ia 

memperhatikan kota itu, ia melihat berhala di mana-mana. Para sejarawan mengatakan bahwa mungkin 

terdapat 30.000 dewa yang berbeda dan berhala-berhala di seluruh Atena. Mereka ada di mana-mana.  

Seorang sejarawan mengatakan, "Lebih mudah untuk menemukan satu dewa di Atena daripada 

menemukan satu manusia." Ada tempat untuk berwisata di sini. Paulus tidak mengatakan, "Saya 

mempunyai satu hari yang dapat saya gunakan untuk mengunjungi Atena dan saya akan menikmatinya, 

melihat semuanya." Tidak, Paulus diprovokasi. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa ia menjadi geram 

dengan kemarahan kudus. Mengapa? Karena ia melihat satu situasi di mana berhala ini, dan berhala ini, 

dan dewa ini, dan dewa ini, menerima pujian dan hormat dan pengabdian dan persembahan, dan Paulus 

tahu bahwa hanya ada satu yang layak menerima pujian dan hormat dan pengabdian dan persembahan. 

Karena itu, di tengah-tengah penyembahan berhala, ada semangat yang berkobar-kobar untuk satu hal. 

Di tengah penyembahan berhala, kita rindu agar Allah dipuji.  

Paulus mulai berbicara tentang Injil kepada siapa saja yang bisa ia temui. Dikatakan dalam ayat 17,  

Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang 

yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. 

Juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa berdebat dengan dia dan ada yang 

berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-

rupanya ia pemberita ajaran dewa-dewa asing." Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus 

dan kebangkitan-Nya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan 

mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kauajarkan ini? 
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Di jalan-jalan ke rumah ibadat dan berhadapan dengan para filsuf yang berkuasa, kita melihat perdebatan 

ideologi di Bukit Mars.  

"Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kauajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada 

kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu." Adapun semua orang Atena 

dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau 

mendengar segala sesuatu yang baru.” Di sini Lukas memberitahu kepada kita apa yang ia pikirkan 

tentang Atena.  

Jika anda melihat ayat 22, Paulus mulai berbicara. Sebelum kita masuk ke dalam hal yang ia katakan, saya 

ingin agar kita memahami hal ini dengan cepat karena ini mempunyai makna yang sangat besar. Paulus 

sedang memberitakan Injil. Ia pergi dan berbicara kepada setiap orang yang ia dapat temui di Atena. Hal 

ini pada akhirnya membawanya ke tempat yang tertinggi ini di Atena. Mengapa ia melakukannya? Apa 

yang menjadi motivasi utamanya?  

Apa yang saya ingin agar anda lihat adalah bahwa motivasi utamanya bukanlah tugas. "Ya, saya harus 

berkhotbah. Itulah yang seharusnya saya lakukan, jadi saya akan melakukan itu." Bahkan ketaatan adalah 

satu motivasi yang baik, tetapi bukan itu yang mendorongnya. Motivasi utamanya bukanlah belas 

kasihan. Teks ini tidak mengatakan, "Paulus melihat kebutuhan semua orang-orang di sekelilingnya." Ada 

orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya, semua penyembah berhala yang ada di sekelilingnya, 

yang tidak mengenal Kristus, yang terpisah dari Allah, mati dalam dosa mereka, dan yang pikirannya 

dipenuhi kegelapan. Ia melihat semua itu, namun bukan itu yang mendorongnya.  

Motivasi utama Paulus adalah semangat yang berkobar-kobar bagi kemuliaan Allah. Ini yang dikatakan 

dalam Yesaya 42:8, di mana Allah mengatakan, “Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan 

memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.” Itulah semangat 

Allah yang menyala-nyala; Allah juga memiliki semangat yang menyala-nyala untuk kemuliaan-Nya dan 

pujian-Nya. Apa yang mendorong Paulus, motivasi utamanya, adalah kemuliaan Allah. Jadi, saya ingin 

berhenti di sini, bahkan secara pastoral, hanya untuk menempatkan hal ini dihadapan anda, karena 

dalam kaitan dengan kunjungan ke kota kita pada minggu ini, kita tidak melihat 30.000 berhala yang 

duduk-duduk di kota kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak dikelilingi oleh berhala.  

Kita hanya buta terhadap penyembahan berhala kita sendiri, baik di dalam komunitas di sekitar kita 

maupun satu ketakutan dalam hidup kita sendiri. Ada berhala di mana-mana dalam komunitas ini. Uang, 

seks, jabatan, kekuasaan, kesombongan, hiburan, olahraga dan rekreasi, tim, harta, dan semua yang ada 

di sekitar kita, membuat kasih sayang kita ditarik dan pengabdian kita ditarik jauh dari satu-satunya yang 

layak menerima semua kasih sayang dan semua pengabdian. Karena itu, dalam kehidupan kita sendiri, 



Página (Page) 20 

 

marilah kita menumbuhkan semangat yang berkobar-kobar untuk menjaga kasih sayang dan pengabdian 

kita. Marilah kita melawan apa saja dan segala sesuatu yang akan merayap masuk ke dalam kehidupan 

kita yang akan mencuri kasih sayang dan pengabdian bagi-Nya. Dan marilah kita berusaha untuk itu, dan 

ketika kita melihat orang-orang di sekitar kota kita, biarlah mereka dan orang-orang di antara bangsa-

bangsa melihat semangat yang berkobar-kobar itu.  

Kita perlu memuridkan orang. Saya ingin menempatkan hal itu di hadapan kita. Ya, kita perlu 

memuridkan orang. Itu adalah perintah. Di sini, di kota ini dan di seluruh dunia terdapat lebih dari 6.000 

kelompok masyarakat yang belum terjangkau dengan Injil. Saya ingin agar kita mengetahui hal-hal 

tersebut, tetapi apa yang akan mendorong kita bukanlah belas kasihan bahkan untuk mereka yang dalam 

kebutuhan, juga bukan ketaatan terhadap tugas dan perintah. Apa yang akan mendorong kita adalah hati 

yang dicengkeram oleh semangat yang berkobar-kobar untuk kemuliaan Allah.  

Itulah yang mendorongnya dan yang terbukti ketika ia mendapat kesempatan untuk berbicara di depan 

orang-orang itu. Dengarkan apa yang ia katakan, "Hai orang-orang Atena,” ayat 22, “Aku lihat bahwa 

dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa.” Paulus mulai memuji-muji mereka. “Sebab 

ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga 

sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa 

mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. 

Inilah intinya, seperti yang dikatakan ayat 24, “Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, 

yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,” Kita hanya 

akan melihat ini secara singkat. Ia adalah Pencipta alam semesta. Di sinilah Paulus memulai beritanya. Ia 

mengatakan, “Anda berpikir bisa membentuk satu allah? Kenyataannya adalah bahwa Allah yang 

membentuk anda dan segala sesuatu yang ada di sekeliling anda. Di sinilah Injil dimulai. Injil dimulai 

dengan Allah. 

“Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang 

memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang.” Allah adalah Penopang 

kehidupan. Allah tidak bergantung pada anda. Anda yang bergantung pada Allah, Pencipta alam semesta, 

Penopang kehidupan. Ia adalah Penguasa atas bangsa-bangsa, dan Ia menciptakan bangsa-bangsa dari 

satu orang. “Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami 

seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman 

mereka . . .” Ia adalah Penguasa atas bangsa-bangsa dan Juruselamat bagi orang-orang yang 

berkekurangan. 
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Ayat 27 mengatakan, “supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan 

Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.” Pencipta alam semesta, Penopang kehidupan, 

Penguasa bangsa-bangsa, dan Ia tidak jauh dari anda. Ia telah datang kepada anda. Ia adalah Bapa bagi 

setiap orang di antara kita. “Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga 

dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini keturunan-Nya juga.” 

Ia adalah Bapa bagi setiap orang di antara kita, dan Raja atas semua kita. “Karena kita berasal dari 

keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, 

ciptaan kesenian dan keahlian manusia.” Ia adalah Raja atas anda. Anda tidak memiliki otoritas atas Allah. 

Ia yang memiliki otoritas atas anda, yang membawa kepada realitas bahwa Ia adalah Hakim atas dunia 

ini. 

Ayat 30 mengatakan, “Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua 

orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan 

menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang 

suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Paulus mengatakan, 

“Allah akan menghakimi setiap orang melalui Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati.” Ini 

bukanlah hal yang paling populer bagi Paulus untuk mengatakannya. 

Jadi, ayat 32 mengatakan, “Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang 

mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu 

Paulus meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi 

percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama 

Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka.”  

Semoga lagu ini bergema dari bibir kita di ruangan ini, di kota ini, dan di antara semua bangsa. Allah 

adalah Pencipta dan Penguasa dan Penopang dan Raja. Dia adalah Bapa kita masing-masing, Raja atas 

kita semua, dan Ia akan menghakimi dunia. Ini adalah yang kita beritakan. Ketika kita melihat 

penyembahan berhala, kita rindu bahwa pujian kepada Allah dapat diberitakan. 

 

Di tengah-tengah dunia yang tidak bermoral, kita percaya pada kuasa Injil.  

Akhirnya, di tengah-tengah dunia yang tidak bermoral, kita percaya pada kuasa Injil. Kemudian, Paulus 

berangkat menuju Korintus. "Kemudian Paulus meninggalkan Atena, lalu pergi ke Korintus.” Kota ini 

adalah satu pusat perdagangan metropolitan. 
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Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila, yang berasal dari Pontus. Ia 

baru datang dari Italia dengan Priskila, istrinya, karena kaisar Klaudius telah memerintahkan, 

supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Karena 

mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka 

bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat Paulus 

berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-

orang Yunani. 

Berhenti sejenak di sini. Korintus adalah satu kota kosmopolitan, kota yang besar, satu kota multikultural, 

satu kota pelabuhan, dan penuh dengan gaya hidup yang tidak bermoral. Afroditus adalah dewi cinta, 

dan terdapat satu kuil Afroditus yang didirikan di sebuah bukit yang menghadap ke seluruh kota. Ada 

seribu pelacur kuil yang tinggal di kuil Afroditus dan setiap malam mereka turun ke kota untuk 

mempraktekkan pekerjaan mereka.  Anda dapat melihat mengapa, ketika kita membaca surat 1 dan 2 

Korintus, Paulus berkata, "Jauhilah percabulan. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah 

dirimu dari mereka.” "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus." Berkali-kali Paulus mengatakan demikian. 

Jadi, kota Korintus penuh dengan kemaksiatan yang merajalela dan bukan kota yang mudah untuk 

ditinggali. Coba anda bayangkan tentang hal itu. Bayangkan bahwa anda pergi ke kota-kota besar pada 

zaman kita, bukan kota kita yang ukurannya biasa, tetapi ke New York City, anda pergi ke Los Angelos, 

anda pergi ke Mumbai, anda pergi ke Delhi, anda pergi ke Meksiko City, London, di mana kota-kota ini 

diisi penuh dengan kerumunan orang yang besar jumlahnya, dipenuhi oleh cara hidup yang tidak 

bermoral dan kefasikan, dan anda mungkin mulai berpikir, "Apa yang bisa saya lakukan?" Ini adalah hal 

yang luar biasa.  

Paulus berada di kota ini dan, ketika ia mulai berkhotbah, dengarkan apa yang terjadi. "Ketika Silas dan 

Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi 

kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu melawan dia dan 

menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, ‘Biarlah darahmu 

tertumpah ke atas kepalamu sendiri; aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada 

bangsa-bangsa lain.’” Ketika dikatakan, “Mereka melawan dan menghujatnya,” secara harfiah berarti 

mereka menghimpun satu kesatuan tempur untuk melawannya. 

Pikirkan tentang situasi tersebut. Tempatkan diri anda pada posisi Paulus. Anda pasti merasa lelah pada 

waktu-waktu tertentu dalam kegiatan rutin seperti ini. Kita akan melihat perjuangan Paulus di Korintus 

dan bertanya-tanya apakah Paulus harus tetap tinggal ataukah tidak, dan dengarkan apa yang terjadi. 

Dikatakan dalam ayat 7, “Ia keluar dari situ, lalu pergi ke rumah seseorang bernama Titius Yustus, yang 
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takut kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala 

rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari 

orang-orang Korintus, yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan dibaptis.” 

Dengarkan ini, "Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, 

‘Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak 

ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.’ Lalu 

tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di antara 

mereka.”  

Sekarang, inilah kesepakatannya, dan di sinilah saya ingin menarik segala sesuatu untuk menutup di sini. 

Saya tahu bahwa kita harus memahami bahwa hidup dengan semangat berkobar-kobar yang terarah 

semata-mata untuk kemuliaan Allah tidak akan membuat hal-hal menjadi mudah dalam kehidupan ini, itu 

tidak akan membuat hal-hal menjadi mudah di tempat kerja anda, itu tidak akan membuat hal-hal 

menjadi mudah di beberapa rumah anda, itu akan tidak membuat hal-hal menjadi mudah di komunitas 

anda, dan tentu saja tidak akan membuat hal-hal menjadi mudah ketika kita masuk ke berbagai konteks 

yang berbeda di dunia. Sekarang kita tidak memiliki penglihatan dari Kristus bagi kita. Mungkin anda akan 

mendapat satu penglihatan malam ini, itu bagus, namun kita tahu bahwa apa yang kita lihat di sini 

mencerminkan kebenaran yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya di seluruh Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru.  

Karena itu, saya ingin mendorong anda dengan hal ini. Rabu malam yang lalu, saya berkhotbah di satu 

gereja yang lain di daerah kami untuk satu Konferensi Misi. Kami bermitra bersama dalam Injil dengan 

gereja ini, dan saya berada di Konferensi Misi ini dan setelah itu, seseorang menarik saya. Ia tinggal di 

Eropa Barat, di mana ia berusaha untuk memberitakan Injil di Eropa Barat. Ia berada dalam satu daerah 

yang dingin, daerah yang keras di Eropa Barat, dan ia menarik saya, dan berkata, "Saya hanya ingin 

mengucapkan terima kasih, dan saya ingin berterima kasih kepada gereja anda karena telah membuat 

Firman dan pengajaran Firman ini tersedia melalui berbagai cara, karena kami berada dalam situasi di 

mana tidak ada orang Kristen di sekitar kami, dan kami kelaparan, dan kami memerlukan Firman, dan 

kami diberi makanan rohani oleh gereja setiap hari. Firman itu memberi makanan yang tetap untuk 

kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya. Jadi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih."  

Saya telah berbicara dengan berbagai orang lain yang berada dalam konteks yang sama. Karena itu, jika 

saya bisa, saya ingin mendorong orang-orang yang ada di sini, tetapi saya juga ingin mendorong, jika itu 

mungkin, seorang saudara yang mungkin sedang hidup dalam beberapa konteks lain di dunia sekarang, 

yang sedang mendengarkan ini dan yang sedang berjuang dan bertanya-tanya apakah mereka harus 
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tinggal ataukah tidak. Mereka mungkin bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan di tengah-

tengah kegelapan, di tengah-tengah hati yang dingin di sekitar mereka, di tengah-tengah kesulitan dan 

keadaan luar biasa di sekitar mereka. Jadi, saya ingin menyampaikan ini. Itulah yang kita lihat di seluruh 

Kitab Suci.  

Saya ingin mengingatkan kita, pertama, bahwa kita tidak takut. Jangan takut. Ini adalah pesan Allah 

kepada umat-Nya di seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan takut. Allah tidak memberi 

kepada kita roh ketakutan atau takut, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saya tahu bahwa kita 

mungkin berpikir, "Saya merasa cukup takut ketika saya berbagi Injil di tempat kerja. Saya merasa cukup 

takut ketika saya hendak membagikan Injil dalam konteks ini atau konteks itu. Saya merasa cukup takut 

terhadap beberapa orang dalam konteks lain di dunia. Saya takut ketika saya dalam budaya Islam, budaya 

Hindu, di mana ada harga yang harus dibayar. Saya cukup takut. Bagaimana agar saya tidak takut?" Ini 

membawa kita ke pengingat yang kedua:? Kita tidak takut karena kita tidak sendirian.  

"Aku menyertai engkau," kata Yesus. Ia tidak hanya mengatakannya kepada Paulus dalam suatu 

penglihatan. Ia mengatakan kepada kita. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ia 

bersama anda sebagai anak-anak Allah. Anda tidak pernah sendirian. Di sini Paulus berada di tengah-

tengah kota Korintus yang tidak bermoral, di mana kemerosotan moral terjadi di mana-mana, dan Yesus 

berkata, "Aku ada di sana bersama anda." Anda sebgai anak-anak Allah, di sini dan dalam konteks lain di 

seluruh dunia, anda tidak sendirian. Anda tidak pernah sendirian.  

Ia bersama anda, karena itu janganlah takut. Kita tidak takut, dan kita tidak sendirian. Sebagai akibatnya, 

kita tidak akan diam. Teruslah berbicara. Teruslah berbicara bahkan jika sepertinya tidak ada orang yang 

mendengarkan. Ketika sepertinya tidak ada orang yang mendengarkan di rumah, atau tidak ada yang 

mendengarkan di tempat kerja anda, atau tidak ada orang yang mendengarkan dalam konteks lain di 

mana anda melakukan pelayanan di kota di sini, ketika sepertinya tidak ada orang yang mendengarkan di 

negara tertentu di Timur Tengah atau Afrika Utara atau Eropa Barat atau Asia Tengah atau Asia Timur, 

ketika sepertinya tidak ada seorang pun di sekitar anda yang mendengarkan, dan sepertinya tidak ada 

hasilnya, teruslah berbicara. Janganlah diam. Allah akan membuka hati.  

Injil itu bagus. Itu berkuasa. Allah akan membuka hati melalui proklamasi Firman. Ia telah melakukannya 

selama 2.000 tahun, dan Ia tidak akan berhenti sekarang. Mereka berusaha menghentikan-Nya di sini. 

Mereka mencoba untuk menghentikan-Nya, orang-orang Yahudi yang iri hati, dan mereka bangkit, dan 

mereka membawa Paulus ke hadapan Dewan Romawi, dan mereka mengatakan, "Dewan Romwai, 

hentikan Paul agar ia tidak berkhotbah." Kata Dewan Romawi, "Tidak. Kita akan, sebenarnya, 
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membuatnya legal bagi Paulus untuk terus berkhotbah.” Jadi hal itu menyerang mereka kembali, dan 

karena itu Injil terus berlembang.  

Allah akan membawa Injil ini untuk maju. Jangan diam. Kita tidak akan diam, dan sebagai akibatnya, kita 

tidak akan dihentikan, dan orang-orang akan dimuridkan, dan gereja-gereja akan ditanam. Inilah Paulus 

dalam perjalanan misinya yang kedua. Jika anda melihat Kisah Para Rasul 18:22, ia datang kembali ke 

Antiokhia, pangkalan pelayanannya, dan yang telah dihasilkan ialah bahwa Paulus baru saja 

meninggalkan sekelompok murid dan sekelompok gereja, dan itulah tujuannya. Itulah juga yang kita 

hasilkan, yang dihasilkan oleh kehidupan anda dan kehidupan saya, yang dihasilkan oleh gereja, sebagai 

satu keluarga orang beriman. Dari apa yang kita hasilkan ini, kita akan hidup dengan semangat berkobar-

kobar yang semata-mata terarah pada kemuliaan Allah, dan orang-orang dimuridkan, gereja-gereja 

ditanam, dan kita tidak akan dihentikan. 


