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Jika anda membawa Alkitab dan saya harap anda membawanya, saya mengundang anda 

untuk membuka Yohanes pasal 5.  Saya akan memberi kepada anda sedikit anugerah dan 

memberi satu minggu lagi jika anda belum menyerahkan pekerjaan rumah supaya tidak 

dihitung sebagai kelambatan. Jadi anda dapat menyerahkan pekerjaan rumah itu pada 

minggu ini. Yang kita bahas minggu yang lalu ialah bagaimana membagikan cerita kita 

dalam 100 kata atau kurang dari itu tentang perbedaan yang Kristus telah buat dalam hidup 

kita. Saya ingin membagikan beberapa dari cerita-cerita itu. Cerita-cerita itu luar biasa. Saya 

membaca setiap cerita tersebut.  Adalah suatu dorongan yang membesarkan hati ketika 

membaca berbagai cerita tentang apa yang Kristus telah buat dalam kehidupan berbagai 

orang yang ada dalam ruangan ini. 

 

Saya ingin membaca beberapa dari cerita-cerita itu untuk anda. Gambaran yang singkat – 

pada dasarnya 45 detik atau kurang – tentang apa yang Kristus telah buat dalam kehidupan 

orang-orang dari keluarga orang percaya ini. Salah seorang berkata, ―Selama bertahun-

tahun kehidupan berputar mengitari saya, apa yang saya dapat lakukan, apa yang saya 

dapat bangun, bagaimana saya dapat berubah, apa yang dapat saya miliki. Saya memiliki 

semua yang dapat ditwartaknan oleh kehidupan ini, dan tetap ada sesuatu yang hilang. 

Sampai suatu saat ketika seorang teman bertanya kepada saya tentang di mana saya akan 

berada di masa kekekalan, barulah terjadi perubahan. Saya telah menjadi anggota gereja 

sejak kecil. Saya memang percaya tentang siapa Yesus, tetapi tidak pernah sungguh-

sungguh mempercayakan hidup saya masa kini atau masa depan kepadaNya. Ketika saya 

mulai percaya kepadaNya saya mengerti bahwa Ia telah membuktikan kesetiaanNya dalam 

setiap langkah hidup saya.‖ 

 

Cerita berikutnya: ―Suatu ketika terdapat suatu kekosongan yang besar dalam hidup saya. 

Saya berusaha mengisi kekosongan itu dengan hubungan-hubungan, hal-hal material, dan 

bahkan persetujuan orang lain. Namun tibalah suatu saat ketika saya menyadari bahwa 

kekosongan ini hanya dapat diisi oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Melalui hubungan yang 

erat dan bertumbuh denganNya, Ia telah menjadikan hidup saya sempurna dan lengkap.‖ 

 



Cerita berikutnya: ―Kematian ayah saya ketika saya masih kecil membawa keluarga saya 

berputar-putar tanpa kendali. Betapa pun saya berusaha keras saya tidak mampu 

memperbaiki apa yang salah dalam hidup kami. Saya telah mencoba mati-matian untuk 

memperbaiki semua yang salah dalam kehidupanku. Menjadi benar adalah tujuanku. Tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyadari bahwa cara terbaik apa pun yang saya 

coba untuk menjadi benar tanpa Allah adalah sangat salah. Melalui pertemuan dengan 

Yesus saya menemukan bahwa ia menagmbil semua yang tersisa dariki dan membuat saya 

benar di hadapanNya. Meceritakannya kepada orang lain adalah lebih daripada hakku, itu 

adalah hak istimewa.‖ 

 

Semua cerita ini menunjukkan gambar yang berbeda, suatu segi yang sedikit berbeda 

tentang apa yang Kristus telah perbuat dalam kehidupan kita.  

 

Orang ini berkata, ― Saya suka peta. Saya selalu mempunyainya. Sesuatu yang berarti jika 

saya mampu membuat rencana untuk hidupku, yang memberi sukacita dan kepastian 

bagiku. Suatu waktu saya menyadari bahwa peta kehidupan saya mempunyai banyak 

tempat yang kosong. Hal-hal berjalan dan itu tidak terlalu dapat diandalkan. Saya bertanya 

apakah Allah mempunyai sebuah peta yang lebih baik. Seorang teman menjelaskan bahwa 

benar demikian dan itulah Alkitab. Pada waktu membaca Alkitab saya mengerti bahwa untuk 

mengikuti peta Allah saya perlu percaya kepada Kristus dan hidup menurut rencanaNya.  

Sejak percaya kepada Yesus sekarang saya memiliki kepastian yang benar dan sukacita 

dalam mengenal Dia secara pribadi. 

 

Dua cerita lagi: 

Seorang lain berkata, ―Kehidupan saya dulu dijelaskan dalam kata pemberontakan. Keluarga 

saya dan saya sering berpindah-pindah dan karma itu saya selalu menjadi seorang gadis 

yang baru yang melakukan apa pun yang cocok. Melalui beberapa situasi yang sulit pada 

saat terpenting dalam hidupku, saya dipaksa untuk menguji siapa saya sesungguhnya. Sya 

tidak menyukai hal itu. Allah mulai bekerja dalam saya melalui firmanNya. Dan melalui orang 

yang berarti dalam hidupku saya mengerti bahwa jika saya percaya kepada siapa Dia dan 

apa yang Ia telah lakukan untuk saya saya akan menjadi satu ciptaan baru. Saya bangga 

mengatakan bahwa saya telah percaya kepadaNya dan hidup saya telah berubah untuk 

selamanya.‖ 

 



Satu lagi:  

―Kehidupan saya diliputi rasa malu – malu tentang suatu keluarga yang tidak berfungsi 

sebagaimana seharusnya. Impian yang tidak menjadi kenyataan, kepahitan. Dan pilihan-

pilihan yang salah. Saya berpikir saya tidak layak untuk dikasihi, namun bagaimana pun 

saya sangat merindukan kasih. Saya bertemu Allah dan Ia membuang rasa malu itu. Saya 

menemukan bahwa Yesus mati untuk mengambil rasa malu itu dan menggantikannya 

dengan kehormatan. Saat ini Allah terus mengarahkan fokus saya kepadaNya dan hanya 

kepadaNya. Rasa malu tidak lagi menjadi pusat hidupku. Setiap hari Allah mengasihi saya 

tanpa syarat dan saya mendapat kesempatan untuk mengasihiNya kembali.‖ 

 

Kita akan menaruh beberapa dari garis besar ini online saat anda mengerjakan cerita anda 

untuk dipikirkan, dan jika anda tidak mengikuti kelas minggu yang lalu, anda perlu kembali 

dan anda perlu menyelami khotbah itu—apa yang kita lakukan ketika kita mempelajari cerita-

cerita kita, bagaimana cerita kita dicocokan dengan cerita Allah. Dan apa yang kita buat ialah 

memikirkannya. Jika kita mempunyai satu menit untuk membagikan kepada orang lain 

tentang apa yang Kristus telah perbuat dalam hidup kita, bagaimana kita akan menggunakan 

satu menit itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan melakukan hal ini karena itu layak 

dilakukan. Karena adalah penting untuk melakukannya. Jika kita ingin trampil dalam hal apa 

pun, kita juga harus trampil dalam menyampaikan kepada orang-orang tentang apa yang 

Yesus telah perbuat dalam hidup kita. Walaupun, sayang sekali, itu bukan yang biasanya 

terjadi. Karena itu kita akan membahas hal tersebut. 

Yang saya ingin kita lakukan ialah mengambil satu langkah yang lebih dalam untuk 

berangkat dari cerita Allah dan cerita kita kepada pekerjaan Allah dan pekerjaan kita. Yang 

saya akan lakukan pagi ini ialah saya ingin kita berbicara tentang apa yang menurut saya 

merupakan hal yang terpenting dalam setiap metode untuk menyaksikan iman kita. Pada 

minggu yang lalu kita berbicara tentang semua mode penginjilan yang baru dan metode-

metode penginjilan yang ada sekarang. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa semua 

metode tersebut tidak selamanya buruk. Orang-orang telah datang kepada Kristus melalui 

metode-metode tersebut, lalu siapakah saya yang mau mengkritik hal itu? Akan tetapi ada 

sesuatu yang kurang dalam kebanyakan pendekatan itu yang menurut saya adalah unsur 

terpenting dalam apa yang dimaksud dengan menyaksikan iman kita. 

Dan saya ingin mengemukakan kepada anda pagi ini bahwa hal yang terpenting, nilai yang 

terpenting yang kita miliki dalam menyaksikan iman kita ialah kerjasama yang sederhana 

dengan Roh Kudus. 



Mungkin beberapa dari anda berpikir, ―Ya, itu mudah. Terima kasih karena sudah  

menyatakan hal yang jelas pagi ini, Dave.‖ Menurut saya ada yang kurang. Saya pikir kita 

telah menciptakan satu situasi di mana keberhasilan dalam menyaksikan iman kita 

didefinisikan berdasarkan apakah kita melewati ataukah tidak melewati jalan Roma, apakah 

kita menjelaskan ataukah tidak menjelaskan secara lengkap empat hukum rohani, apakah 

kita kita menyampaikan ataukah tidak menyampaikan seluruh cerita kita, apakah kita 

melewati semua ini ataukah tidak, dan lalu kita membawa seseorang melewati garis akhir, 

mensahkan kesepakatan itu, menandatangani kotak itu, membayar dengan doa, lalu kita 

telah berhasil dalam penginjilan. 

Yang ingin saya kemukakan kepada anda pagi ini bahwa mungkin saja kita berhasil dalam 

penginjilan dan mengakhiri satu percakapan tetapi bahkan tidak pernah menyinggung sedikit 

pun bahwa mungkin Roh Kuduslah yang memmbawa kita untuk melakukan hal tersebut. 

Sekarang anda mungkin berpikir, ―Tunggu sebentar, Dave, mungkin anda telah 

menyampaikan sesuatu yang keliru.‖ Tetapi bagaimana jika Roh Kudus Allah bekerja secara 

berbeda dalam kehidupan orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan bagaimana 

jika tanggung jawab kita yang utama hanyalah bergabung dalam apa yang Ia telah lakukan 

dan jika itu berarti membagikan cerita kita dalam percakapan selama satu jam, maka biarlah 

terjadi demikian. Jika itu berarti membawa seseorang untuk berdoa dan memberi hatinya 

kepada Kristus, maka biarlah terjadi demikian. Namun jika itu berarti tinggal diam dan 

melakukan sesuatu yang lain, biarlah demikian.  

Saya bukannya menyerang metode-metode penginjilan, tetapi mau mengatakan ini. Roh 

Kudus akan mengagalkan metode-metode penginjilan kita dari waktu ke waktu. Saya ingin 

katakan bahwa menyaksikan iman kita merupakan sesuatu yang dapat ditebak. Saya ingin 

katakan, ―Katakan hal-hal ini dan selesai. Itu akan membawa mereka melewati garis akhir.‖ 

Tetapi itu bukanlah caranya. Dalam Alkitab, itu bukan caranya. Setiap kali kita melihat Yesus 

berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, Ia mengatakan hal-hal yang berbeda. Ia 

menggunakan pendekatan yang berbeda tentang bagaimana BapaNya mengasihi orang 

yang berbeda. Kita melihat bahwa Paulus melakukan hal yang sama. Jadi daripada 

memberikan kepada anda satu garis besar dan berkata, ―sampaikanlah ini dan anda 

selesai,‖ tujuan saya untuk kita ialah membawa hidup kita berhubungan dengan Roh Kudus 

Allah dan apa yang Roh Kudus sedang perbuat di sekitar kita, dan bergabung denganNya 

dalam apa yang Ia telah lakukan. 

Beberapa dari kalian yang berpikir, ―Itu sepertinya sesuatu yang samar-samar, berikanlah 

sesuatu yang nyata. Kami tidak hanya ingin anda memberitahu kepada kami begaimana 



kami perlu menaati Roh Kudus. Apa maksudnya?‖ Baik, itulah yang akan saya lakukan pagi 

ini.  

Saya ingin kita menyelami hal tersebut. Pertama-tama kita akan memperhatikan kehidupan 

dan pelayanan Yesus, dan saya ingin kita melihat bagaimana Ia bekerjasama dengan Allah 

Bapa dalam tugasNya di bumi ini. Kemudian saya ingin kita membuat jembatan dari 

gambaran tersebut untuk melihat bagaimana hal itu berhubungan dengan kehidupan kita 

yang ada dalam ruangan ini. 

Marilah kita memperhatikan Yohanes pasal 5 ayat 16. Konteks bacaan ini ialah Yesus 

menyembuhkan seorang yang tidak bias berjalan, lalu kemudian beberapa pemimpin agama 

menjadi marah kepada orang tersebut karena ia mengangkut tilamnya pada hari Sabat. Lalu 

mereka mencari Yesus dan menyerangNya karena Ia menyembuhkan orang pada hari 

Sabat. Tidak boleh sama sekali membuat seorang lumpuh berjalan pada hari Sabat. Jadi 

Yesus mulai menjawab dalam ayat 16. 

Yesus berkata, ―Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Ia 

melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja 

sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih 

berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi 

juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian 

menyamakan diri-Nya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, 

jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga 

yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala 

sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-

pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi 

heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, 

demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya. Bapa tidak 

menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada 

Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. 

Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia.” 

Inilah respons Yesus kepada para pemimpin agama ini. Dan terselip di tengah-tengah ini 

adalah suatu deskripsi yang luar biasa tentang bagaimana Yesus berhubungan dengan 

BapaNya selama di bumi. Yang saya ingin kita perhatikan ialah 5 kebenaran – 5 prinsip yang 

mengarahkan keterlibatan Yesus dalam pekerjaan Allah. Kemudian kita akan membangun 

jembatan dari hal tersebut ke situasi kita. Tetapi marilah kita memikirkan tentang Yesus 

sesaat.  



Berdasarkan bacaan tadi, dengan memperhatikan khususnya ayat 17, 19, dan 20, saya ingin 

kita mengerti bagaimana Yesus berhubungan dengan Bapa. Pikirkanlah pekerjaan Allah 

dalam kebenaran-kebenaran ini.  

 

Pertama, Yesus tahu bahwa Allah Bapa sedang bekerja. Lihat ayat 17: ―Bapa-Ku bekerja 

sampai sekarang.‖ Apa yang kita pelajari minggu yang lalu, yaitu bahwa dosa masuk ke 

dalam dunia dan pada saat dosa masuk ke dalam dunia, Allah mulai mencari orang yang 

bersalah. Ia mulai menutupi orang yang malu. Ia mulai melindungi orang yang takut. Ia mulai 

mencari manusia yang berdosa sejak awal dalam Kejadian pasal 3 dan sejak itu Ia terus 

melakukannya. Dan itulah yang Yesus katakan. Allah terus, BapaKu terus bekerja. Ia terus 

menarik orang kepadaNya. Dan saya mau katakan bahwa hal yang sama terjadi saat ini. 

Bapa sedang bekerja, dan Yesus mengetahuinya. Yesus tahu bahwa Ia tidak perlu 

memprakarsai pekerjaan apa pun. Bapalah yang telah bekerja dan Yesus bergabung 

denganNya. Jadi pembelaan Yesus di hadapan para pemimpin agama itu pada dasarnya 

adalah: ―BapaKu sedang mengerjakan sesuatu, dan karena itu saya juga mengerjakan 

sesuatu. Saya melakukan apa yang Bapa lakukan.‖ Yesus tahu bahwa Bapa selalu bekerja 

untuk menarik orang kepadaNya. Itulah kebenaran pertama. 

 

Kebenaran kedua: Yesus tahu bahwa tanpa Bapa Ia tidak dapat mengerjakan apa pun. Anda 

dapat melihatnya di ayat 18: ―Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: ‗Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri‘.‖ Ini 

merupakan suatu pernyataan yang berarti. Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia tidak dapat 

melakukan apa pun tanpa Bapa. Hal ini terus-menerus ditekankan dalam Injil Yohanes. 

Marilah kita melihat secara singkat.  Lihat Yohanes 5:30. Anda boleh menggarisbawahinya. 

Di sini Yesus menekankan ketergantunganNya pada Bapa. Dikatakan dalam ayat itu, ―Aku 

tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang 

Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, 

melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.‖  

 

Sekarang lihat Yohanes pasal 7 ayat 28. Lagi Yesus mengajar dan berbicara tentang 

ketergantunganNya pada Bapa: ―Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: ‗Memang 

Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas 

kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal‘.‖  

 

Lihat Yohanes pasal 8 ayat 28. Yesus kembali sedang menjelaskan siapa diriNya, dan 

berkata, ―Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah 



Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang 

hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.‖  

 

Saya ingin menunjukkan satu ayat lagi. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 10. Di sini Yesus 

sedang menjelaskan kepada murid-muridNya tentang hubunganNya dengan Bapa. Ia 

berkata, ―Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa 

yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam 

di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya.‖  

 

Yesus berkata ―tanpa Bapa Aku tidak dapat melakukan apa pun. Aku datang dariNya. Aku 

mengerjakan apa yang Ia kerjakan. Apa pun pekerjaan Bapa, itulah arti hidupKu.  Tanpa Dia 

Aku tidak dapat berbuat apa pun.‖ Yesus benar-benar bergantung pada  Bapa. Yesus 

berkata bahwa Ia tidak dapat mengerjakan apa pun tanpa Bapa. Saya ingin agar hal itu 

menjadi dorongan yang memberi semangat bagi anda pagi ini. Jika kita merasa tidak 

mampu, jika kita merasa tidak memenuhi syarat untuk tugas menyaksikan iman kita kepada 

orang lain, saya ingin mengingatkan anda bahwa Yesus Kristus sendiri tidak dapat 

melakukan pekerjaanNya tanpa ketergantungan kepada Bapa. Ia juga bergantung pada 

Bapa. Ia tidak dapat melakukan pekerjaanNya dengan kuasa diriNya sendiri. Ia bergantung 

pada Bapa. Ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa.. 

 

Kebenaran ketiga: Yesus tahu bahwa Allah Bapa sedang bekerja. Ia tahu bahwa tanpa Bapa 

Ia tidak dapat melakukan apa pun. Ketiga: Yesus memperhatikan dan mendengarkan untuk 

mengetahahui di mana dan bagaimana Bapa bekerja. Ia memperhatikan dan mendengarkan 

untuk mengetahui di mana dan bagaimana Bapa bekerja.  

 

Jika anda melihat kembali Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan bahwa bukan hanya Anak 

tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriNya, tepapi juga bahwa Ia hanya dapat 

mengerjakan apa yang Ia lihat Bapa kerjakan. Ia hanya dapat mengerjakan apa yang Ia lihat 

BapaNya kerjakan. Di sini kita melihat suatu gambaran. Banyak pakar yang mempelajari 

teks ini bahkan berpendapat bahwa ini hampir berupa suatu perumpamaan tentang seorang 

anak dan ayahnya – tentang seorang anak yang bekerja sebagai seorang murid yang belajar 

dalam tempat kerajinan ayahnya dan memperhatikan bagaimana ayahnya bekerja. Ia 

memperhatikan bagimana ayahnya menggunakan tangannya dan mengerjakan ini dan itu, 

dan ia menirunya. Anak melihat apa yang ayahnya kerjakan. Ayah dengan sengaja 

menunjukkan kepada anaknya apa yang ia buat supaya anaknya mengerjakan hal yang 

sama. 

 



Pada malam yang lalu Heather tidak berada di rumah jadi hanya Caleb dan saya sendiri. 

Saya bertanggungjawab sendiri untuk mempersiapkan waktu tidur. Ini sesuatu yang berat. 

Tetapi segera setelah ibunya pergi, Caleb makan dan saya berpikir, ―Inilah malam bagi saya 

dan Caleb.‖ Jadi saya mulai memandangnya dan mengangkat tanganku. Tiba-tiba ia 

tersenyum lebar dan mulai mengangkat tangannya. Dan itu yang kami lakukan sepanjang 

malam. Saya mengambilnya setelah makan malam dan kami berjalan dan ia menyukainya. 

Ia melihat apa yang saya lakukan dan ia menirunya. Kita tahu bagaimana anak-anak 

melakukan hal itu. Adalah sesuatu yang menggetarkan ketika melihat bagaimana hal 

peniruan ini dilakukan oleh anak-anak. Jelas bahwa hal ini membuat anda 

mempertimbangkan kembali apa yang anda buat dan apa yang anda katakan.  Tetapi persis 

itulah gambaran yang kita lihat di sini. Yesus sang Anak berkata, ―Saya melihat apa yang 

Bapa lakukan. Bapa menunjukkannya kepada saya.‖ Ia melihat apa yang Bapa sedang 

kerjakan. Ia memperhatikan dan mendengar untuk melihat bagaimana dan di mana 

BapaNya bekerja. 

 

Kebenaran berikutnya: Yesus berkomitmen untuk bergabung dengan Bapa di manapun Ia 

bekerja. Ia hanya dapat mengerjakan apa yang Ia lihat dari Bapa karena apa pun yang Bapa 

kerjakan itulah yang Anak kerjakan. Yesus berkata, ―Apa pun yang Bapa kerjakan, saya 

pasti kerjakan.‖ Yesus tidak mengerjakan apa pun secara bebas. Yesus tidak melakukan 

apa pun dari kehendakNya sendiri. Ia mengerjakan persis apa yang menjadi kehendak 

Bapa. 

 

Marilah kita melihat Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus berkata, ―Makanan-Ku iala melakukan 

kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.‖  

 

Anda dapat memahami sudut pandang Yesus jika anda untuk seketika dapat berada di 

posisiNya. Ia akan pergi keluar untuk memulai hariNya dan Ia akan berkata, ―Saya menuju 

tempat di mana Bapa sedang bekerja dan bagaimana pun saya ditinggalkan untuk 

bergabung denganNya di mana pun Ia bekerja.  

 

Karena itu, dalam Lukas pasal 19 Yesus sedang berjalan melewati kerumunan orang dan 

melihat Bapa sedang bekerja dalam kehidupan seorang yang bernama Zakheus yang 

sedang memanjat sebatang pohon. Yesus berpaling ke situ dan menghimbau Zakheus untuk 

turun. Inilah pasal yang sama yaitu Lukas pasal 19 ayat 10 yang mengatakan bahwa Ia 

datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat.  

 



Lihat Lukas pasal 8. Yesus sedang berjalan melewati orang banyak utnuk menyembuhkan 

seorang yang hampir mati, bahkan ketika Ia tiba di tempat yang dituju, orang itu sudah mati. 

Dalam perjalanan melewati orang banyak itu tiba-tiba Ia berhenti dan berkata, ―Seseorang 

menjamah jubahku.‖ Murid-muridNya berpikir, ―Banyak orang berdesakan denganNya, Ia 

dikelilingi banyak oramg.‖ Namun Yesus tahu bahwa BapaNya sedang bekerja dalam hidup 

perempuan yang mengidap sakit pendarahan itu,  jadi Ia menyembuhkannya saat itu juga. 

 

Dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 kita menemukan satu kalimat yang menarik. Ayat itu 

mengatakan, ―Dan Ia (Yesus) harus melewati Samaria.‖ Ditekankan bahwa Yesus harus 

melewati Samaria. Itu bukanlah pilihan bagiNya. Sebenarnya kalau anda memperhatikan 

konteks yang melatarbelakangi Yohanes pasal 4, Yesus tidak harus melewati Samaria. 

Bahkan adalah kebiasaan umum pada waktu itu bahwa orang-orang Yahudi menghindari 

Samaria dalam perjalanan mereka. Mereka berjalan berputar di luar Samaria. Mereka 

mengambil jalan berputar untuk menghindarkan diri dari orang-orang Samaria yang mereka 

benci. Mereka tidak mau berada dekat orang-orang Samaria. Tetapi Yesus harus melewati 

Samaria. Mengapa? Karena Allah mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Bapa telah 

menetapkan satu tujuan untuk bertemu seorang perempuan di sebuah sumur di tempat itu. 

Hal itu yang mendorong Yesus untuk mengatakan bahwa ―MakananKu ialah melakukan 

kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya‖. Yesus berkomitment 

untuk bergabung dengan Bapa di mana pun Ia bekerja, yang pada akhirnya digambarkan 

dalam Yohanes pasal 12 pada waktu Yesus mengarahkan diriNya menuju salib secara 

langsung. 

 

Dan Ia berkata, ―Apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? 

Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu.‖ Dai 

taman Getsemani doaNya ialah ―Bukannya kehendakKu melainkan kehendakMu.‖ Ia 

berkomitmen untuk bergabung dengan Bapa di mana pun Ia bekerja. 

 

Kebenaran kelima: Yesus mengetahui bahwa Bapa melibatkanNya dalam pekerjaanNya 

karena Bapa mengasihiNya. Gambaran dalam Yohanes pasal 5 ayat 20 sungguh indah. 

Dikatakan, ―Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu 

yang dikerjakan-Nya.‖ Alasan mengapa Bapa menunjukkan kepada Anak segala sesuatu 

yang dikerjakanNya ialah bahwa Bapa mengasihi Anak. Alasan mengapa anda membaca 

tentang pernyataan diri yang terus-menerus ini ialah karena hubungan yang Bapa dan Anak 

miliki. Kata ―mengasihi‖ dalam ayat 20 mempunyai makna tertentu. Dalam bahasa aslinya, 

Yohanes menggunakan kata yang berbeda-bedan untuk ―mengasihi‖. Ada kasih ―agape‖ 

yang banyak digunakan, ada juga kasih ―phileo‖. Kasih ―agape‖ biasanya dipahami sebagai 



kasih yang tanpa syarat dari Allah. Sedangkan kasih ―phileo‖ lebih menekankan kasih 

persahabatan. Dalam ayat 20 yang dipakai ialah kasih ―phileo‖, yang menggambarkan Bapa 

dan Anak sebagai sahabat dalam satu hubungan yang erat satu dengan yang lain, dan Bapa 

menunjukkan kepada Anak apa yang Ia kerjakan dan Anak bergabung di dalamnya karena 

penyataan Bapa.  

 

Lihat Yohanes pasal 3 ayat 35. Perhatikan gambarannya. Dalam setiap Injil kita melihat 

bahwa pelayanan Yesus dimulai dengan gambaran tentang Bapa yang mengasihi Anak. 

Dalam Injil-Injil lainnya, hal itu terjadi ketika Yesus dibaptis. ―Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 

yang kepada-Nya Aku berkenan.‖ Dalam Yohanes pasal 3 ayat 35 dikatakan, ―Bapa 

mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya.‖ 

 

Dan dalam seluruh Injil Yohanes kita melihat bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya 

dengan Bapa. Yohanes pasal 10 ayat 30: ―Aku dan Bapa adalah satu.‖ Yang anda lihat ialah 

bahwa berkali-kali Yesus menekankan hubungan yang erat yang Ia miliki dengan Bapa. 

Bapa tidak merahasiakan apa pun dariNya. Bapa menunjukan kepadaNya segala sesuatu 

yang dikerjakanNya dan keduanya bergabung dalam pekerjaan ini. Ini merupakan suatu 

gambaran yang luar biasa tentang Allah Tritunggal.  Allah Anak dan Allah Bapa melalui Allah 

Roh Kudus terlihat dalam seluruh proses kepemimpinan ini. Luar biasa. 

 

Anda dapat melihat kebenaran-kebenaran ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-20 yang 

berkaitan dengan Yesus. 

 

Ia tahu bahwa Allah Bapa sedang bekerja. Ia tahu bahwa tanpa Bapa Ia tidak dapat 

mengerjakan apa pun. Ia memperhatikan dan mendengar untuk mengetahui di mana Bapa 

sedang bekerja. Ia berkomitmen untuk bergabung dengan Bapa di manapun Ia bekerja. Dan 

Ia tahu bahwa Bapa melibatkanNya dalam pekerjaanNya karena Bapa mengasihiNya. 

 

Sekarang, inilah yang saya ingin kita lakukan. Saya ingin kita mangambil gambaran dari 

Yohanes pasal 5 ayat 17-20 dan saya ingin kita membangun jembatan. Saya ingin kita 

membangun jembatan dari gambaran dalam kehidupan Yesus ini dan saya ingin 

menanyakan ini, ―Bagaimana jika Yesus ingin memiliki hubungan dengan kita sebagaimana 

Ia miliki dengan BapaNya?‖ Tentu hubungan Yesus dengan BapaNya berbeda dengan 

hubunganNya dengan kita. Hubungan Yesus dengan BapaNya berbeda karena Yesus tidak 

pernah berdosa. Ia melakukan kehendak BapaNya dengan sempurna. Dan Yesus adalah 

Allah. Namun jika anda membaca Injil Yohanes anda melihat berkali-kali bahwa Yesus 

memperbandingkan hubunganNya dengan Bapa dengan hubunganNya dengan kita. 



 

Saya ingin menberikan beberapa contoh untuk anda. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 10. 

Perhatikan bagaimana Ia mengaitkan hubunganNya dengan Bapa dengan dengan 

hubunganNya dengan murid-muridNya. Ayat itu mengatakan: 

―Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang 

Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di 

dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di 

dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-

pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-

Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan.‖ 

 

Apa yang Yesus sedang kerjakan? Pekerjaan siapa? Pekerjaan BapaNya. Jadi siapa yang 

beriman kepadaNya akan mengerjakan pekerjaaan siapa? Pekerjaan Allah. Bahkan ―ia akan 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, sebab Aku pergi kepada 

Bapa.‖ Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. ―Dan apa juga yang kamu 

minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 

Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.‖ 

 

Anda melihat bahwa Yesus masih terus dalam bisnis mengerjakan pekerjaan BapaNya, 

tetapi melalui siapa Ia melakukannya? Ia melakukannya melalui kita. Jadi sekarang kita 

terllibat dalam gambaran ini – pekerjaan danBapa di dalam Kristus melalui kita dansebagai 

akibatnya 4000 orang hari ini di Gereja di Brook Hills sedang mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Apa yang anda maksudkan? Anda melihat semua 

yang Yesus lakukan – menyembuhkan orang ini, membangkitkan orang ini dari kematian 

dalam Yohanes pasal 11. Tapi perhatikan bahwa Ia menggunakan terminology yang sama 

dalam Yohanes pasal 5. Ia berkata, ―Kamu akan heran bahwa saya bahkan akan 

mengerjakan hal-hal yang lebih besar.‖ Dan dari hal itu Yesus kemudian berbicara tentang 

bagaimana Ia akan mempunyai otoritas sebagai seorang hakim atas seluruh dunia untuk 

memberi hidup dan membawa hidup. Dan keindahan dari apa yang Ia katakan tentang apa 

yang Ia kerjakan melalui kita ialah bahwa melalui kita Ia membawa hidup kepada orang lain. 

Ia membawa injil yang telah mengubah dan mentransformasi setiap kehidupan kita yang ada 

dalam ruangan ini, dan pekerjaanNya, kerinduanNya, ialah membawa hidup kepada orang 

lain. Ia melakukannya melalui kita. Itu sebabnya Ia mengatakan bahwa anda bahkan akan 

melakukan hal-hal yang lebih besar daripada ini. Kiranya Allah menolong kita sebagai 

GerejaNya supaya tidak mengarapkan yang kurang daripada hal-hal yang lebih besar 

daripada ini. 

 



Sekarang kita perhatikan Yohanes pasal 15. Kebenaran itu lebih jelas. Pikirkanlah tentang 

Bapa dan Anak, dan tentang Anak dan kita. Dengarkan Yohanes pasal 15 ayat 9, 

―Sebagaimana Bapa mengasihi Aku, demikian Aku mengasihi kamu.‖ Itu merupakan kasih 

yang besar. ―Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi 

kamu; ―tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan 

tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-

Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan 

sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti 

Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang 

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu 

berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.‖ 

 

Pikirkanlah hal ini dalam hubungan dengan apa yang baru kit abaca dalam Yohanes pasal 5. 

―Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh 

tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada 

kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.‖  

 

Bapa menunjukkan kepada Anak semua yang Ia sedang kerjakan. Anak berkata bahwa 

segala sesuatu yang Bapa tunjukkan kepadaNya Ia tunjukkan kepada kita. Kita terlibat 

dalam gambaran tersebut. Kita bukanlah hanya hamba-hamba. Kita bukanlah dalam 

hubungan majikan-pekerja dengan Yesus. Kita adalah sahabat-sahabat dan Ia, dari 

kasihNya kepada kita, sedang menyatakan diriNya kepada kita dan menyatakan pekerjaan 

Bapa kepada kita. 

 

Jadi menurut saya kita pasti dapat membangun jembatan di sini antara hubungan Yesus 

dengan BapaNya, kerjasamaNya dengan pekerjaan BapaNya, dan pekerjaan kita karena 

itulah yang Yohanes tekankan berkali-kali. Anda melihatnya lagi dalam Yohanes pasal 17 

ayat 20-23 yang kita telah pelajari awal tahun ini – tentang Bapa di dalam Dia dan Dia di 

dalam kita. Karena itu kita semua berada bersama dalam hal ini. 

 

Berdasarkan itu, yang saya ingin kita lakukan ialah memikirkan kelima kebenaran tersebut 

yang kita lihat dalam kehidupan Yesus dalam Yohanes pasal 5. Saya ingin membangun 

jembatan tentang bagaimana hal itu terwujud dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? 

Jika kita dimaksudkan untuk terlibat dalam pekerjaan Bapa sama seperti Yesus terlibat 

dalam pekerjaan Bapa, lalu bagaimana hal itu terlihat dalam hidup kita? 

 



Saya ingin memberikan kepada anda lima kata yang berisi dorongan yang berkaitan dengan 

setiap kebenaran yang telah kita lihat dalam Yohanes pasal 5.  Ingatlah kebenaran pertama, 

yaitu bahwa Yesus mengetahui bahwa Bapa sedang bekerja. 

 

Jadi kata pertama yang memberi dorongan untuk kita sebagai tubuh Kristus ialah: sadarlah. 

Sadarlah karena Allah sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Bapa 

selalu bekerja. Dan saya juga sedang bekerja. Kita harus sadar akan fakta bahwa Allah 

sudah bekerja di sekitar kita. Ini luar biasa. Salah satu halangan terbesar yang sering kita 

alami dalam menyaksikan iman kita ialah bahwa kita berpikir dan berkata, ―Saya hanya tidak 

tahu bagaimana memulainya. Saya tidak tahu bagaimana memulai suatu percakapan yang 

akan mengarahkan kepada Injil. Saya tidak tahu bagaimana memulai ini atau itu.‖ Dan yang 

saya ingin lakukan ialah sedikit membebaskan anda berdasarkan Firman Allah. Dan saya 

ingin membawa anda masuk dalam rahasia. Ia telah memulai pekerjaan itu. Ia telah 

mengambil inisiatif. Apakah mungkin, mungkin saja, bahwa ada orang-orang dalam 

komunitas ini di mana Allah sudah mulai bekerja dalam hidup mereka? Bahwa Allah sudah 

mencari mereka. Allah sudah membawa mereka ke satu titik di mana mereka mulai 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mulai ingin tahu akan hal-hal. Dan apakah 

mungkin bahwa tugas menyaksikan iman kita dimulai dengan menyadari bahwa Allah sudah 

bekerja? Sekarang kita mempunyai kesempatan untuk bergabung denganNya sebagaimana 

Yesus berkata, ―BapaKu senantiasa bekerja, jadi Aku pun bekerja.‖ Ya, BapaKu sedang 

bekerja, jadi Aku pergi untuk bekerja denganNya. Dan Ia melakukan ini.  

 

Pada waktu kita berbicara tentang hal ini pada Januari yang lalu saya memakai satu contoh 

ketika saya ke India beberapa tahun yang lalu. Dan kota di mana kami tinggal, Hyderabad, 

penuh dengan orang-orang yang belum dicapai oleh Injil. Berjuta-juta orang yang hanya 

sedikit atau belum pernah diperhadapkan dengan Injil. Banyak dari mereka yang belum 

pernah mendengar nama Yesus. Dan kami masuk ke dalam pertemuan-pertemuan – 

tempat-tempat publik yang besar di mana banyak orang berkumpul – taman-taman, dan 

tempat-tempat publik yang lain. Dan kami hanya berjalan keliling dan bercakap-cakap 

dengan orang-orang. Dan keyakinan yang mendorong kami, doa-doa yang mendorong kami, 

ketika kami datang dan melihat begitu banyak orang di tempat umum tersebut. India adalah 

satu negara yang padat penduduknya, khususnya di kota-kota ini. Dan yang mendorong kita  

ialah keyakinan bahwa di suatu tempat di antara kelompok orang ini Allah sudah bekerja. 

Ada orang-orang yang sudah ditarik Allah kepada diriNya. Mungkin beberapa dari kalian 

berpikir, ―Kalau begitu itu berarti bahwa Allah tidak menarik orang-orang lain?‖  Kita tidak 

perlu membahasnya. Marilah kita percaya saja bahwa Allah sedang menarik orang-orang 

kepada diriNya dan mungkin orang-orang tersebut akan memberikan dampak kepada orang-



orang yang lain di kemudian hari. Mungkin pada waktu ini tidak semua diberikan bagi kami. 

Jadi mungkin pada waktu ini Allah sedang menarik orang-orang kepada diriNya dan tugas 

saya ialah menemukan di mana Allah sedang bekerja. 

 

Jadi kami berkeliling dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada orang-orang itu dan 

hanya berusaha mengenal mereka dan mengetahui cerita-cerita mereka. Dalam kami 

mendengar cerita-cerita mereka terdapat keadaan-keadaan tertentu di mana menjadi jelas 

bahwa percakapan itu tidak membawa ke mana pun, jadi kami bercakap-cakap sebentar lalu 

pergi bertemu orang yang lain dan membuka percakapan dengan mereka, dan mereka mulai 

mengatakan hal-hal yang menunjukkan bahwa Injil benar-benar mengena pada mereka. 

Kami dapat membagikan kepada mereka tentang Yesus. Bapa sudah bekerja.  

 

Minggu yang lalu Daniel Phillips dan saya menuju ke jalan-jalan kota Birmingham untuk 

menanyakan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang tentang beberapa hal yang 

berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan nanti dalam seri pelajaran ini. Saya akan jujur 

terhadap anda dan saya tahu mungkin anda tidak percaya ini, tapi percayalah saya. Saya 

bukanlah tipe orang yang mudah bergaul.  Sedangkan istri saya adalah sebaliknya. Bagi 

saya, malam yang ideal ialah duduk di suatu tempat dan membaca buku, dan yang pada 

malam Tahun Baru akan tertidur pada jam 12.01. Sedangkan bagi istri saya, itu adalah 

berpesta dan bersenang-senang. Daniel juga adalah orang seperti saya. Kami pergi keluar 

dan dan dalam perjalanan kami bercakap-cakap dan berpikir, ―Ini sesuatu yang tidak biasa 

bagi kami.‖ Lalu kami menghampiri orang-orang dan berkata, ―Bolehkan kami mengajukan 

beberapa pertanyaan tentang pandangan anda tentang kehidupan?‖ Dan luar biasa. Orang-

orang sangat terbuka untuk berbicara tentang hal-hal ini. Beberapa percakapan berlangsung 

lebih lama daripada yang lain. Saya mau jujur bahwa banyak dari mereka yang menjawab, 

―Tidak, terima kasih‖  atau yang tidak menjawab seramah itu. Namun ada banyak yang 

berkata, ―Ya, saya tertarik.‖ Lalu kami mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

mereka. Dan mereka mulai bertanya kepada kami, ―Bagaimana pandangan anda tentang 

ini? Bagaimana pandangan anda tentang ini?‖ Saya teringat satu percakapan dengan tiga 

orang. Pada dasarnya mereka meminta saya untuk menyampaikan Injil bagi mereka. Bapa 

sudah bekerja. Ia ingin menarik orang-orang kepadanya. Ini adalah pekerjaanNya. Ia yang 

memulainya di Birmingham, dan kita adalah keluarga orang percaya yang terlibat dalam 

gambaran ini. Jadi sadarlah. Allah sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang di sekitar 

anda.  

 

Kebenaran yang kedua ialah: Yesus tahu bahwa tanpa Bapa ia tidak dapat mengerjakan apa 

pun. Jadi tantangan kedua – kata pemberi dorongan yang kedua ialah: bukan hanya 



sadarlah, melainkan juga bersedialah. Allah ingin melibatkan anda dalam pekerjaanNya. 

Inilah yang saya ingin kita memikirkannya. Apa yang terjadi jika anda bangun besok pagi 

dank ke mana pun anda pergi, apakah itu di perkantoran, apakah itu di tempat 

pembangunan, apakah itu di lingkungan tetanggamu, apakah itu di rumahmu, apakah itu di 

toko, di mana pun, anda memiliki pendekatan dan sikap ini, ―Allah, saya mau percaya bahwa 

Engkau sedang bekerja di sekitarku, dan pada hari ini saya mau bersedia untuk menjadi 

bagian dalam pekerjaanMu.‖ Sesederhana itu. ―Jika Engkau membuka pintu di sekitarku, 

Engkau menyediakan suatu kesempatan bagiku untuk memberi dorongan kepada orang lain 

dalam perjalanan rohani mereka, maka saya mau bersedia untuk itu.‖ Mengetahui bahwa Ia 

ingin melibatkan kita dalam pekerjaanNya. Ia sedang mengundang kita untuk menjadi bagian 

dalam pekerjaanNya. Jadi ambillah pendekatan tersebut. Ambillah perspektif tersebut. 

Bahkan mungkin dalam minggu ini  saja kita dapat mencobanya dan melihat bagaimana 

mata kita dapat terbuka kepada beberapa hal yang Ia tempatkan pada jalan kita. 

 

Cara saya melihat hal itu, bahkan dalam hidup saya sendiri, ialah bahwa saya ingin menjadi 

seorang yang menyediakan sumber-sumber untuk orang-orang dalam perjalanan rohani 

mereka, ketika mereka mengatakan bahwa hal ini sedang terjadi dalam hidup mereka atau 

hal itu sedang terjadi dalam hidup mereka.  Saya mau katakan, ―Lihat, saya mempunyai 

sesuatu yang dapat menolong dalam keadaan seperti itu.‖ Jika orang-orang mempunyai 

pertanyaan, saya tahu bahwa ada seseorang yang dapat menolong. 

 

Mungkin penghalang terbesar dalam menyaksikan iman kita ialah perasaan tidak mampu 

saja – perasaan bahwa bagaimana jika saya diberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya 

tidak mempunyai jawabannya. Kita semua pernah dalam situasi di mana seseorang 

mengajukan pertanyaan tentang Kristus, tentang Kekristenan, tentang Allah, dan kita tidak 

mengetahui jawabannya, lalu kita pergi dan merasa dungu. Saya menjadi bingung. Saya 

harap orang tersebut ada di sini. Saya harap pendeta tersebut ada di sini. Ia seharusnya 

dapat melakukannya dengan lebih baik. Atau bahkan ia tidak dapat melakukannya dengan 

baik. Saya tidak tahu siapa yang saya butuhkan di sini, tetapi seorang lain perlu ada di sini 

dalam situasi tersebut. 

 

Jadi kita mulai berpikir, ―Saya tidak dapat melakukan hal ini.‖ Saya ingin mengatakan kepada 

anda bahwa jika pemikiran tersebut telah masuk ke dalam pikiranmu, itu jelas adalah tipuan-

tipuan dari musuh kita. Dan saya ingin bertanya, ―Bagaimana jika?‖ Bagaimana jika Allah 

menempatkan anda dalam situasi tersebut untuk mendengarkan pertanyaan itu untuk satu 

alasan? Bagaimana jika Ia tahu apa yang Ia kerjakan? Bagaimana jika Ia tahu bahwa orang 

tertentu di sini atau orang tertentu di sana dapat terlibat dalm percakapan itu? Tetapi 



bagaimana jika Ia telah memilih anda untuk terlibat dalam percakapan tersebut? Jangan 

sampai anda pergi dan berkata, ―Saya bingung. Saya tidak dapat melakukan ini.‖ Dan 

akibatnya ialah bahwa pada waktu kita pergi seperti itu lalu perasaan ketidakmampuan 

meliputi kita. Yang terjadi ialah bahwa hal itu akan menutup kesempatan-kesempatan lain di 

kemudian hari karena sekarang kita hanya berpikir, ―Saya akan mendapat kesempatan lain 

di mana saya tidak tahu apa yang akan saya katakan dan saya tidak tahu apa yang akan 

saya lakukan.‖ Dan itu hanya akan membuat kita makin kurang aktif dalam menyaksikan 

iman kita. Namun bagaimana jika kita berkata, ―Baik, Allah, Engkau menempatkan saya 

dalam situasi ini dengan satu alasan. Saya akan mengandalkan itu.‖ Dan jika kita tidak tahu 

jawaban untuk suatu pertanyaan, kita dapat katakan, ―Saya tidak mengetahui jawabanya, 

tapi saya akan mempelajarinya dan saya akan memikirkannya sebentar dan saya akan 

kembali kepada anda.‖ Dan bagaimana jika kita bukannya pergi dan berkata, ―Saya bingung, 

saya tidak dapat melakukan ini. Saya tidak secerdas sebagai seorang Kristen sebagaimana 

seharusnya.‖ Bagaimana jika kita menjadi cerdas? Bagaimana jika kita mendalami Firman 

Allah dan menemukan jawaban untuk pertanyaan itu? Atau mendalami sumber-sumber lain 

dan menemukan jawaban untuk pertanyaan itu, lalu kembali kepada orang tersebut dan 

berkata, ―Saya telah melakukan beberapa pendalaman tentang hal itu dan inilah yang saya  

temukan.‖ Mungkin jawaban anda sudah cukup. Atau mungkin mereka akan berkata, 

―Apakah anda sudah memikirkan tentang hal ini?‖ ―Tidak, tapi saya akan kembali kepada 

anda untuk itu‖. Jadi anda pergi dan melakukanya. Mengapa anda melakukannya? Inilah 

alasannya: karena sekarang, percaya atau tidak, Allah sedang memakai situasi tersebut 

untuk membawa anda lebih dalam dalam imanmu, membawa anda lebih dekat kepadaNya, 

dan Ia sedang memakai anda untuk menolong orang itu dalam perjalanan imannya. Anda, 

dan bukan seorang yang lain. Sekarang anda terlibat dalam pekerjaan Allah dan 

keindahannya ialah bahwa Ia sedang membawa anda lebidh dekat kepadaNya melalui 

seluruh proses itu. 

 

Hal pertama yang masuk ke dalam pikiran kita semua yang ada dalam ruangan ini ialah kita 

mengatakan, ―Saya hanya tidak cukup cerdas. Saya tidak cukup intelektual untuk orang itu.‖ 

Saya ingin mengingatkan anda bahwa menyaksikan iman kita bukanlah suatu permainan 

intelektual tentang siapa yang paling cerdas, karena jika anda adalah orang yang paling 

cerdas dalam percakapan itu dan anda mampu mempengaruhi orang itu dengan apa yang 

anda katakan, maka seorang lain akan tampil yang jauh lebih cerdas daripada anda. Saya 

tahu bahwa ini sulit dipercaya, namun ini mungkin terjadi. Seorang lain akan jauh lebih 

cerdas daripada anda dan ia akan meyakinkan orang tersebut dengan sesuatu yang 

berbeda sama sekali. Mungkin ini bukan pertandingan tentang siapa yang mempunyai 

kemampuan intelektual yang tertinggi. Mungkin inilah gambaran tentang  di mana Roh 



Kudus sedang terlibat dalam menarik orang-orang kepada diriNya – bahkan seorang 

intelektual yang paling keras sekalipun yang sama sekali menolak Allah. Roh Kudus 

mungkin mempunyai kuasa untuk menarik mereka kepada diriNya melalui pribadi Kristus. 

 

Saya ingin menberi satu contoh kepada anda. Ini tentang seorang anggota dari keluarga 

orang percaya di sini. Pada suatu waktu rekan sekerjanya yang berkepercayaan Mormon 

datang kepadanya dan menyaksikan iman Mormon-nya. Lalu anggota gereja kita ini datang 

kepada saya dan berkata, ―Bagaimana caranya menyaksikan Injil kepada rekan saya itu?‖ 

Dan saya menjawab, ―Ada beberapa sumber yang baik sekali yang dipakai oleh seorang 

bernama Bob Waldrep yang melayani bersama Watchman Fellowship, satu cabang dari 

gereja ini, dalam menolong orang-orang tentang bagaimana menyaksikan Injil kepada orang-

orang Mormon.‖ Jadi anngota gereja ini pergi dan berinteraksi dengan Bob. Lalu kemudian ia 

kembali dan berkata, ―Karena bahan pelajaran ini dan kemampuan untuk menjadi seorang 

saksi Injil kepada seorang Mormon, maka kekuatan dan imanku dalam Kristus menjadi lebih 

kuat dan lebih diteguhkan daripada sebelumnya. Istri saya telah memperhatikan adanya 

suatu perbedaan dalam hidupku dan saya memuji Allah untuk kesempatan ini dan saya 

berterima kasih kepada anda atas bantuan anda.‖ 

 

Tetapi ia tidak berhenti di situ saja. Apa yang ia buat ialah terus mempelajari beberapa dari 

ajaran-ajaran Mormon yang bertentangan dengan ajaran tentang Kristus dalam Perjanjian 

Baru. Ia mulai mengerti lebih banyak, bukan hanya tentang ajaran Mormon, melainkan juga 

apa yang Alkitab ajarkan tentang Yesus. Dan ia mulai diperlengkapi tentang bagimana 

menyaksikan Injil kepada orang-orang. 

 

Ini adalah email-nya yang terakhir: 

―Sebelum anda berangkat ke Kazakhstan saya sudah memberi informasi kepada anda 

tentang orang-orang Mormon yang mendengar kesaksian saya. Semuanya berjalan baik. 

Saya lebih dari bergembira untuk membagikan kepada anda seluruh hidp saya telah 

berubah total dalam dua bulan terakhir ini. Saya bukan hanya mempunyai dan kegairahan 

dan kerinduan untuk mengetahui lebih dalam tentang Firman Allah untuk diriku, tetapi juga 

membagikan dan mungkin satu hari nanti menberitakan FirmanNya. Dalam empat minggu 

terakhir ini Roh Kudus berbicara melalui saya kepada seorang yang belum percaya. 

Sebenarnya saya mengalami bahwa Roh Kudus memenuhi saya dalam satu cara yang 

supranatural yang diteguhkan oleh dua orang yang belum percaya. Saya juga dapat bersaksi 

kepada ipar laki-laki dan ipar perempuan saya, dapat menolong seorang rekan Kristen untuk 

siap bersaksi kepada seorang Muslim, dan bersaksi kepada berbagai orang yang belum 

percaya, dan memberi dorongan untuk orang-orang di sekitar saya. Saya berencana untuk 



bertemu dengan dua misionaris Mormon yang berbeda pada minggu depan dan menghadiri 

kebaktian di gereja bersama mereka. Saya akan bersaksi dalam lingkungan mereka dalam 

dua minggu.  Inilah yang Allah izinkan saya kerjakan dalam empat minggu terakhir ini. Apa 

berikutnya? Saya sedang berapi-api! Tidak ada apa pun dalam dunia ini yang lebih berarti 

bagiku saat ini selain belajar dan bersaksi tentang Allah. Biasanya baik kalau kita 

mendengar pada hari Minggu, tetapi sekarang saya percaya untuk pertama kalinya dalam 

hidupku bahwa saya dapat dan akan membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa untuk 

Kerajaan Allah. Allah telah menyadarkan saya untuk menyerahkan hal-hal di bumi dan 

keinginan-keinginan yang sebelumnya belum pernah saya berikan kepdaNya. Saya 

membaca FirmanNya. Saya membela FirmanNya. Saya menghafal ayat-ayat Alkitab, dan 

saya tidak dapat berhenti berbicara tentang Dia kepada siapa saja. Dengan jujur saya 

katakan, bahwa untuk pertama kali dalam hidup saya, tujuan saya adalah 100 persen untuk 

kemuliaan Allah dan bukan untuk diriku. Pada akhirnya saya mengerti dengan benar apa 

artinya menjadi seorang Kristen. Itu tidak hanya berarti pergi ke surga. Itu berarti saya 

membawa orang lain jugake surga.  Saya telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata 

Allah dan tidak dapat dikalahkan karena pada akhirnya saya membiarkan Dia mengontrol 

hidup saya. 

 

Hal yang dikatakan ini terjadi kurang dari enam bulan setelah ia menjadi bingung oleh suatu 

pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Kita mempunyai dua jalan yang dapat kita ambil 

ketika kita menghadapi situasi seperti itu.  Jika kita tersedia bagi Allah, kita menempatkan 

diri kita dalam situasi-situasi, dan Ia memberi kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita 

tangani, kita dapat pergi dan menjadi sedih dan tidak akan pernah menyaksikan Injil dengan 

siapa pun karena kita merasa tidak mampu. Atau, kita dapat bangkit dan belajar mengenal 

Allah dan menjadi aktif dalam menyaksikan InjilNya dan membiarkan Dia membarui hidup 

kita. Inilah persisnya arti gambaran ini karena ia tersedia dan ia menyadari bahwa Allah 

sebenarnya ingin memakainya dan melibatkannya dalam pekerjaanNya. Saya berdoa agar 

4.000 orang di Gereja di Brook Hills akan menghayati fakta bahwa Allah ingin melibatkan kita 

dalam pekerjaanNya. 

 

Sekarang kita membicarakan kata pendorong semangat berikutnya. Kebenaran ketiga yang 

telah kita lihat ialah bahwa Yesus memperhatikan dan mendengar untuk mengetahui di 

mana dan bagaimana BapaNya bekerja. Jadi, kata pendorong semangat yang ketiga ialah 

waspadalah. Lihatlah dan dengarlah bukti bahwa Allah bekerja. Waspadalah. Efesus pasal 1 

ayat 18 berbicara tentang berdoa agar mata hati kita terbuka dan terang untuk melihat apa 

yang Allah sedang kerjakan di sekeliling kita. 

 



Ada satu cerita yang menarik. Lihat 2 Raja-Raja pasal 6 yang bercerita tentang Elisa. Elisa 

sedang bersembunyi dalam kota dan seluruh pasukan tentara datang untuk menyerang dan 

membunuhnya. Mereka telah mengepung kota. Hamba-hamba Elisa melihat dari jendela dan 

melihat bahwa seluruh kota sedang dikepung oleh tentara. Lalu hamba-hamba itu kembali 

dan berkata, ―Elisa, apa yang harus kita lakukan? Inilah akhir kehidupan kita.‖  Lalu Elisa 

berdoa agar mata hamba-hamba itu dapat terbuka. Jadi hamba-hamba itu kembali untuk 

melihat ke luar dari jendela. Kali ini, mereka bukannya melihat pasukan tentara yang sedang 

mengepung kota untuk menyerang mereka, tetapi mereka melihat pasukan tentara Allah 

sedang melindungi mereka. Apa yang kita lihat dalam gambaran ini ialah bahwa Elisa 

mengalami kemenangan atas pasukan tentara yang meyerbu itu karena pertolongan Allah. 

Dalam gambaran ini kita melihat bahwa hamba-hamba itu memiliki sudut pandang yang 

sama sekali berbeda, yaitu melihat hal-hal yang ada melalui mata Allah. Waspadalah. 

Lihalah dan dengarlah bukti bahwa Allah bekerja. 

 

Bagaimana kita melakukan ini? Mungkin anda berkata, ―Inilah salah satu hal yang samar-

samar itu, Dave. Bagaimana saya dapat melihat dan mendegarkan bukti bahwa Allah 

bekerja?‖ Saya ingin mengingatkan anda akan beberapa janji lalu saya ingin kita berpikir 

tentang bagaimana hal ini dapat dipahami secara praktis. 

 

Mari kita melihat Yohanes pasal 8 ayat 47. Saya ingin menunjukkan dua janji yang 

diperuntukkan bagi kita yang berkaitan dengan hal menjadi waspada, melihat dan 

mendengarkan bukti bahwa Allah bekerja. Ayat 47 mengatakan: ―Barangsiapa berasal dari 

Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena 

kamu tidak berasal dari Allah." Jadi jika anda adalah milik Allah itu berarti anda 

mendengarkan apa yang Allah katakan. 

 

Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 27. Di sini Yesus berbicara tentang diriNya 

sebagai seorang Gembala dan kita sebagai domba-domba. Yesus berkata, ―Domba-domba-

Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku.‖ Sama 

seperti domba mengenali suara gembala, kita dapat mengenali suara Kristus – suara Allah. 

 

Mari kita melihat hal ini secara praktis. Suara sipa yang palis anda kenali? Bagi saya, suara 

istri saya. Saya teringat, dan ini lucu, ketika awalnya kami menikah saat ia menelpon atau 

merekam berita untuk saya, dan ia berkata, ―Hai sayang, ini Heather,‖ lalu melanjutkan 

beritanya, dan saya pun berbuat demikian, ―Hai sayang, ini Dave.‖ Kami kemudian 

menyadari bahwa kami tidak harus memulai dengan ―Hai sayang,‖ karena kami sudah saling 

mengenali suara masing-masing. Ada cara untuk berbicara satu kepada yang lain. Ada 



suara yang yang dengan segera dapat dikenali. Bagaimana saya mengenali suaranya dalam 

cara demikian? Karena saya telah lama bersamanya, karena saya dalam hubungan 

sedemikian dengannya. 

 

Saya ingin anda melihat bagaimana hidup kita bersama Kristus sekarang, yang bukan saja 

terkait dengan kita melainkan juga mempunyai dampak yang besar pada kemampuan kita 

untuk bergabung dengan Kristus dalam apa yang Ia sedang kerjakan dalam kehidupan 

orang lain. Ini berarti yang kita butuhkan bukan saja satu waktu teduh di mana kita 

menggunakan waktu dalam doa dan merenungkan Firman. Kita perlu meluangkan waktu 

dalam Firman dan doa supaya kita menjadi siap dan tersedia bilamana Ia memberi 

kesempatan bagi kita. Kita akan waspada. Kita akan mendengar di mana Ia bekerja. Ia akan 

berbicara kepada kita. Itulah caranya. Dan keduannya berjalan bersama-sama. Makin anda 

memberi respons kepada Firman Allah dalam situasi-situasi tersebut, anda akan makin 

mengenali suaraNya. 

 

Masalahnya ialah, pada waktu kita mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus, 

dan membagikan cerita kita dengan orang lain, lalu kita terus-menerus menutup pintu 

terhadap kesempatan-kesempatan tersebut, maka kita akan menjadi makin kebal dan makin 

tuli terhadap suara Allah. Tetapi kita mendengar apa yang Ia katakan. Kita mengenali 

suaraNya. Sekarang, bagaimana kita mencari bukti bahwa Ia sedang bekerja? Mari kita 

pikirkan ini secara praktis. Bilamana saya masuk ke dalam rumah saya dan melihat mainan 

di mana-mana saya tahu bahwa seseorang telah bekerja. Saya tahu bahwa anak saya, 

Caleb, telah bekerja. Bilamana saya masuk ke dalam rumah saya setelah seharian di luar 

dan saya mencium sesuatu saya tahu bahwa seseorang telah bekerja. Caleb telah bekerja 

dengan mainannya dan juga istri saya, Heather, telah bekerja dalam memasak. Ada banyak 

macam bau yang dapat mengidentifikasikan bukti tentang pekerjaan macam apakah yang 

sedang dikerjakan dalam tempat yang khusus ini. Kita tahu itu karena kita 

mengidentifikasikan macamnya pekerjaan itu melalu cara ini. 

 

Bagaimana jika kita mulai memperhatikan percakapan-percakapan yang kita lakukan hari 

demi hari dan mulai waspada terhadap indikasi-indikasi rohani yang ada dalam begitu 

banyak percakapan, di mana sering kali kita gagal memanfaatkannya. Misalnya ketika orang 

berbicara tentang apa yang menjadi pergmulan mereka, ketika orang berbicara tentang apa 

yang membuat mereka takut, ketika orang berkata, ―ini terjadi padaku dan saya tidak 

memahami mengapa itu terjadi.‖ Ada banyak macam kesempatan yang kita miliki. 

Masalahnya ialah kita langsung berpikir, ―Bagaimana caranya bagi saya untuk beranjak dari 

hal-hal tersebut ke empat hukum rohani?‖ Anda tidak perlu membuat hubungan-hubungan 



yang aneh. Misalnya, ―Saya melihat anda punya seekor dog (anjing). Kalau kata itu dibalik 

akan menjadi God (Allah), lalu Ia melakukan ini dan itu.‖ Anda tidak perlu melakukan seperti 

itu. Anda tidak perlu melakukan semua hal yang kreatif dan aneh seperti itu yang hanya 

akan membuat kita kelihatan bodoh di depan dunia. Itu bukanlah yang saya maksudkan. 

Yang saya maksudkan ialah: bagaimana jika kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan 

tersebut dan berkata, ―Bagaimana saya bisa memberi dorongan kepada orang ini dalam 

perjalanan rohaninya?‖ Dan itu akan membuka kesempatan-kesempatan untuk masuk ke 

cerita-cerita kita lalu terus dan terus lagi dan luar biasa. Biarkan Allah yang melakukannya. 

Ia ingin melakukannya. Ia akan melakukannya kalau kita membiarkan Ia melakukannya. Kita 

hanya perlu waspada dan melihat serta mendengarkan bukti tentang bagaimana Ia telah 

bekerja di skeliling kita. 

 

Yang berikut, yang keempat. Berdasarkan kebenaran bahwa Yesus berkomitemen untuk 

bergabung dengan Bapa di mana pun Ia bekerja, kata pendorong semangat yang 

Keempat ialah: jadilah aktif. Korbankanlah agenda anda setiap hari untuk mengambil bagian 

di mana Allah sedang bekerja. Ini sangat penting. Yesus berkata bahwa di mana pun Bapa 

bekerja Ia bergabung denganNya. I secara penuh berserah untuk bergabung dengan Bapa 

di mana pun Bapa bekerja. AgendaNya telah dikorbankan bagi agenda Bapa. Kita telah 

mengambil hal itu dan menambahkan sedikit padanya. Pendekatan kita yang biasa ialah: 

―Allah, tunjukkanlah kepadaku kehendakMu. Tunjukkanlah di mana Engkau sedang bekerja 

dan saya akan memutuskan apakah saya akan bergabung denganMu dalam hal tersebut.‖ 

Jadi, ―Tunjukkanlah kehendakMu dan saya akan putuskan apakah saya akan menaatinya.‖ 

Itu bukanlah Kekristenan yang alkitabiah. Bukan ―tunjukkanlah kehendakMu dan saya akan 

memutuskan apakah saya masuk ataukah tidak dalam tugas yang tertentu itu.‖ Yang benar 

ialah sikap penyerahan di mana kita berkata, ―Saya akan mengambil risiko dan 

mengorbankan agenda saya sepanjang minggu untuk bergabung dalam agenda Allah. Jika 

itu berarti bahwa jadwal kegiatan saya akan terganggu, biarlah itu terjadi. Jika itu berarti 

bahwa saya tidak akan lagi menjadi seorang Kristen yang hanya sibuk melakukan banyak 

hal tetapi yang  membuahkan sedikit hasil bagi Kerajaan Allah, maka saya akan 

mengorbankan agenda saya dan saya akan mengambil risiko untuk mengetahui cerita-cerita 

dari orang-orang. Saya akan mengambil risiko untuk melibatkan diri dalam kehidupan orang 

lain, dan membiarkan agenda saya ditentukan oleh apa yang sedang lakukan dalam hidup 

mereka. 

 

Sekarang, untuk melibatkan diri di mana Allah sedang bekerja, kita harus memikirkan di 

mana Allah sedang bekerja. Ia tentu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita 

telah bicarakan ialah bahwa ia sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang belum 



mengenal Kristus. Dengan demikian ini berarti bahwa untuk melibatkan diri di mana Allah 

sedang bekerja, di manakah kita perlu terlibat dalam kehidupan kita? Di antara orang-orang 

yang belum mengenal Kristus. Namun disayangkan bahwa kecenderungan yang ada 

menunjukkan bahwa makin lama seseorang hidup sebagai orang Kristen, maka makin 

kurang ia terlibat dalam kehidupan orang yang belum percaya. Yang terjadi ialah kita 

menjadi  terpisah dari orang-orang dan budaya yang sebenarnya menjadi tujuan panggilan 

kita untuk membawa Injil ke dalam kehidupan mereka. Dan kita mempunyai kecenderungan 

untuk menyendiri dalam dunia Kristen kita dan tidak ikut serta secara berarti dalam 

membawa Injil ke dalam budaya di sekeliling kita. Dengan jujur saya mau katakan bahwa 

inilah bagian di mana saya paling diyakinkan pada minggu yang lalu ini. Kalau saya mau 

jujur terhadap anda, saya melihat diri saya dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang 

percaya kepada Kristus. Saya dikelilingi oleh pengikut-pengikut Kristus. Jika mereka adalah 

orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, siapakah kita yang secara berarti 

melibatkan diri dalam kehidupan mereka? 

 

Jika kita tidak seperti itu, bagaimana kita dapat menjadi aktif di mana Allah sedang bekerja 

jika kita mengabaikan tempat di mana Allah sedang bekerja? Dan ini bahkan berkaitan 

dengan apa yang kita sudah mulai minggu yang lalu. Kita telah melihat bahwa adalah keliru 

kalau berpikir bahwa cara yang paling efektif untuk membawa orang kepada Kristus ialah 

membawa mereka ke dalam gedung ini untuk mendengarkan orang yang sedang berdiri 

yang berkata, ―Saya tidak banyak berada di sekitar orang-orang yang belum percaya.‖ 

Sering  kali kita cenderung berpikir, ―Dave, anda menganggapnya mudah.  Anda melakukan 

ini setiap waktu. Saya pikir andalah yang menganggapnya mudah. Andalah yang bergaul 

dengan orang-orang ini, dengan pribadi ini atau pribadi itu. Karena itu bagaimana kalau kita 

semua melibatkan diri daripada berkata bahwa ini akan terjadi seperti ini atau seperti itu? 

Bagaimana kalau kita semua terlibat – 4,000 dari kita- dalam mendatangi komunitas ini dan 

kita membiarkan Allah melakukan pekerjaanNya ketika kita secara aktif berhubungan 

dengan orang-orang yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Dan kita 

melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang. Kita mengasihi mereka, kita melayani mereka, 

kita mengorbankan kehidupan kita bagi mereka yang belum mengnal Kristus. Jadilah aktif. 

Korbankanlah agendamu setiap hari dan libatkan dirimu di mana Allah sedang bekerja. 

 

Dapatkah anda membayangkan jika 4,000 orang dari kita melakukan hal tersebut secara 

teratur – bahwa kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab untuk membawa kehidupan 

kita ke dalam hubungan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Kita mencari 

kesempatan-kesempatan untuk memberi dorongan kepada mereka dalam perjalanan rohani 

mereka seterusnya – kesempatan-kesempatan yang akan dibukakan Allah, dan ketika Ia 



membuka kesempatan-kesempatan itu kita tidak harus menembak kembali dengan senjata 

mesin dari Alkitab. Kita tidak harus berdiri di atas podium dan memberi tahu mereka 

bagaimana mereka dapat terbang lurus, tetapi kita mendapat kesempatan untuk 

membagikan cerita kita tentang apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita – 

menyaksikan bagaimana cerita kita itu berhubungan dengan cerita Allah,  dan menyediakan 

sumber-sumber yang akan menolong mereka dalam perjalanan rohani mereka. 

 

Jadilah aktif. Korbankan agenda anda setiap hari untuk melibatkan diri di mana Allah sedang  

bekerja. Dan semua itu terarah ke hal  ini. Yesus mengetahui bahwa Bapa melibatkanNya 

dalam pekerjaanNya karena Bapa mengasihiNya. Jadilah kagum. Ingatlah bahwa Allah telah 

melibatkan kita dalam pekerjaanNya bukan karena Ia membutuhkan kita, tetapi karena Ia 

mengasihi kita. Saya ingin anda merenungkannya untuk sesaat. Bukan karena Ia 

membutuhkan kita melainkan karena Ia mengasihi kita. 

 

Ini adalah satu kutipan dari A.W. Tozer. Anda sudah mendengar saya berulang kali 

menyebut namanya. ―Allah yang mahakuasa, karena Ia mahakuasa, maka Ia tidak 

membutuhkan dukungan. Gambaran tentang Allah yang tidak tenang dan yang berusaha 

mengambil hati dan membujuk manusia untuk mendapatkan sesuatu adalah tidak 

menyenangkan.  Akan tetapi jika kita memperhatikan pandangan popular tentang Allah, 

persis itulah yang kita lihat. Kekristenan abad ke-20 telah menempatkan Allah pada posisi di 

mana Ia perlu ditolong. Mungkin pikiran paling sulit dari seluruh egotisme alamiah kita untuk 

diterima ialah bahwa sebenarnya Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Kita sering 

memahami Allah sebagai seorang Bapa yang sibuk, rindu, dan yang agak frustrasi,  yang 

bergegas mencari pertolongan untuk melaksanakan rencanaNya yang penuh kebaikan untuk 

mendatangkan damai dan keselamatan kepada dunia. Terlalu banyak pernyataan yang 

didasarkan pada konsep khyalan tentang Allah yang frustrasi ini. Seorang pembicara yang 

efektif dapat dengan mudah membangkitkan rasa belas kasihan pada pendengarnya, bukan 

hanya untuk orang-orang kafir, melainkan juga untuk Allah yang telah berusaha demikian 

keras dan demikian lama untuk menyelamatkan mereka tetapi yang gagal karena 

kekurangan bantuan. Saya kuatir bahwa ribuan orang Kristen yang memasuki pelayanan 

mempunyai motivasi untuk menolong melepaskan Allah dari situasi yang memalukan yang 

diakibatkan oleh kasihNya, dan kemampuanNya yang terbatas sepertinya tidak mampu 

membawa di keluar. Tambahan lagi, dalam tingkat tertentu terdapat suatu idealisme yang 

terpuji dan adanya belas kasihan yang cukup memadai bagi orang-orang yang tidak 

beruntung dan itulah pendorong sebenarnya dari kebanyakan kegiatan Kristen masa kini.‖ 

 



Dan saya ingin mengingatkan anda , berdasarkan teks ini, bahwa Allah telah melibatkan kita 

dalam misiNya, pertama-tama bukan karena Ia membutuhkan kita melainkan karena Ia telah 

mengasihi kita, dan Bapa menunjukkan kepada Anak apa yang Ia kerjakan dan Anak 

menunjukkan kepada kita apa yang Ia kerjakan. Mengapa? Karena kita disebut sahabat-

sahabatNya. 

  

Saya merasa telah mengalami beberapa hal yang baik dalam hidupku sampai saat ini. Saya 

telah memperoleh kesempatan untuk bepergian ke berbagai tempat. Saya rasa saya sudah 

mengalami cukup kesenangan, namun saya akan mengatakan dengan sungguh bahwa 

hanya ada beberapa hal yang lebih menyenangkan daripada berada di depan dan 

menyaksikan bagaimana Allah membawa transformasi ke dalam hidup seseorang untuk 

kekekalan. Betapa suatu hak istimewa yang kita miliki untuk menjadi bagian dalam 

gambaran ini. Jadi marilah kita percaya pada apa yang Tuhan katakan dan menjadi kagum 

bilamana Ia memberikan kepada kita hak istimewa untuk membawa seseorang ke dalam 

hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang merubah hidup mereka untuk kekekalan. 

 

Dengan mengatakan demikian saya ingin memberi dorongan kepada anda untuk memikirkan 

pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, pertimbangkanlah tiga orang yang anda kenal yang 

biasanya anda ketemu dan yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Jawablah 

pertanyaan ini tentang setiap orang dari ketiga orang itu.‖ Tujuan menyeluruh dari tiga 

pertanyaan ini bukanlah bahwa anda akan memikirkan bagaimana orang itu sekarang dapat 

menjadi proyekmu. Itu bukanlah gambaran yang kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Apa yang 

kita lihat ialah bagaimana kita yang menjadi proyek. Kita membutuhkan transformasi dalam 

kehidupan kita supaya kita terbuka kepada apa yang Allah sudah lakukan di sekeliling kita. 

Jadi itulah rancangan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. 

Pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dimaksudkan untuk menolong anda memikirkan 

bagaimana anda memberi dorongan yang berarti kepada orang lain dalam perjalanan rohani 

mereka? Bagaimana anda aktif, terlibat dalam pekerjaan Allah, membagikan dirimu, 

hidupmu dengan mereka, dan khususnya ceritamu? 

 

Dan ini membawa kepada pertanyaan terakhir: ―Hal-hal khusus apakah yang anda dapat 

lakukan minggu ini untuk memberi dorongan kepada mereka dalam perjalanan rohani 

mereka?‖ Inilah pemikiran tentang apa yang perlu diubah dalam kehidupan kita supaya kita 

dapat melibatkan diri dalam pekerjaan Bapa. 


