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AKAN DILANJUTKAN  

Kisah Para Rasul 28:17-31  

 

Saya ingin mengundang anda untuk mengambil Alkitab dan membuka Kisah Para Rasul 28:17. Masih akan 

ada lagi hal-hal yang akan datang yang disampaikan dalam seri pelajaran ini, tetapi sekarang kita akan 

melanjutkan dan menyelesaikan perjalanan kita melalui teks Kisah Para Rasul. Pada minggu yang lalu kita 

telah melihat terutama Kisah Para Rasul 20, pada saat kita mendalami bagaimana Paulus berbicara 

kepada para penatua yang datang dari Efesus. Anda tentu ingat bahwa pada saat itu Paulus sedang 

berada di Miletus, dan ia memanggil penatua-penatua untuk bertemu bersamanya, dan pada saat itu ia 

memberikan kepada mereka satu pesan terakhir karena ia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. 

Akhirnya, sebagaimana dikisahkan lagi dalam teks, kita menemukan bahwa Paulus sedang dalam 

perjalanan ke Roma dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi, itu adalah teks yang ada di hadapan kita pada 

saat Paulus melengkapi perjalanannya menuju Roma.  
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Mari kita mulai membaca Kisah Para Rasul 28:17 dan kita akan baca sampai ke akhir kitab, yakni ayat 31.  

Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah 

mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apa 

pun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, namun aku 

ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, 

mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku 

yang setimpal dengan hukuman mati.  

Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu dan karena itu terpaksalah aku naik 

banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah 

sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru 

karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata 

kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak 

seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai 

engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang 

aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya." Lalu mereka 

menentukan suatu hari untuk Paulus.  

Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia 

menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang Kerajaan Allah; dan berdasarkan hukum 

Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu 

berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang 

tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka.  

Tetapi Paulus masih mengatakan hal yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh 

Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya: Pergilah kepada bangsa 

ini dan katakanlah: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu 

akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, 

dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka 

melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, 

lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa 

keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka 

akan mendengarnya." 

Dalam ayat 30 dan 31 Lukas memberi kepada kita gambaran tentang pelayanan Paulus yang terus 

berkembang. "Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri; ia menerima semua 
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orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan 

Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.” 

Ada banyak hal dalam kehidupan yang memberi kepada kita satu keinginan untuk melihat adanya 

resolusi atau hasil akhir. Sebuah acara olahraga, misalnya, adalah sesuatu yang membuat kita 

menginginkan adanya hasil akhir yang memuaskan. Hal yang paling tidak memuaskan di dunia ini adalah 

ketika pertandingan harus berakhir dengan seri, dan tidak ada tim yang dinyatakan sebagai pihak yang 

menang atau pihak yang kalah. Tidak terjadi resolusi yang diinginkan. Acara-acara televisi dan film adalah 

juga hal-hal yang membuat kita menginginkan terjadinya resolusi. Hal terakhir yang ingin kita lihat di 

akhir satu cerita yang menegangkan adalah kata-kata, "Akan dilanjutkan." Kita ingin melihat konflik 

diselesaikan.  

Apa yang ingin dikatakan kepada kita dari hal tersebut? Hal itu memberitahu kepada kita, atau 

mengingatkan kita bahwa kita menginginkan resolusi. Kita ingin mengetahui bagaimana hal-hal itu 

berakhir. Kita ingin mengetahui akhir cerita. Kebenaran tentang apa yang kita alami itu benar-benar 

merupakan alasan utama yang membuat begitu banyak orang telah mengatakan bahwa akhir kitab Kisah 

Para Rasul yang ditulis Lukas bagi kita begitu tidak memuaskan. Coba anda berpikir tentang hal itu. Jika 

anda sudah membaca apa yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul 9 di mana 

Paulus mengalami pertobatan di jalan menuju Damaskus dan kemudian dalam 20 pasal berikutnya, kita 

dapat mengikuti pelayanan orang yang bernama Paulus ini. Selama tujuh pasal terakhir, kita diberitahu 

bagimana ia berangkat dari Yerusalem dan melewati perjalanan yang membawanya ke Roma, di mana 

dalam perjalanan itu ia mengalami karam kapal dan segala macam kesusahan dan bahaya. Kita telah 

diberitahu tentang pengadilan yang akan datang, bahwa Paulus akan diadili di hadapan Kaisar, yang kita 

kenal sebagai Nero.  

Secara manusia, Paulus adalah pahlawan dalam kisah ini, namun Lukas tidak pernah memberitahu kita 

bagaimana akhir seluruh kisahnya. Ia tidak pernah memberitahu kita apa yang terjadi pada Paulus. Ada 

berbagai macam teori dan segala macam usulan yang diajukan seperti mengapa Lukas tidak benar-benar 

memberi kepada kita akhir cerita yang kita inginkan. Menurut saya, pada akhirnya, alasan bahwa kita 

tidak memiliki akhir tersebut adalah karena kisah ini belum selesai. Kisah ini masih berlanjut dalam 

kehidupan gereja, dalam kehidupan gereja seperti gereja kita ini. Kisah dalam kitab Kisah Para Rasul 

berlanjut dalam kehidupan kita di seluruh kota kita pada minggu ini. Kisah ini terus berlanjut dalam 

kesempatan-kesempatan yang tidak terhitung jumlahnya yang diberikan bagi kita untuk membagikan Injil 

di kantor, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan anda, dan dalam percakapan sebelum tidur bersama 

anak-anak yang akan bertobat. Kisah ini berlanjut di mana pun Tuhan memberikan kepada kita 
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kesempatan untuk membagikan Injil, yaitu berita tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. 

Karena itu, kisah dalam kitab Kisah Para Rasul berlanjut.  

Ini adalah satu realitas yang merupakan berkat dan dan sekaligus hak istimewa yang tidak terkatakan, 

yaitu bahwa kita harus melanjutkan kisah yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi pada saat 

yang sama, dalam arti tertentu, ini merupakan beban karena banyak dari antara kita yang ketika melihat 

hidup kita sendiri, kita tidak melihat kemajuan Injil sebagaimana yang kita inginkan untuk melihatnya. Jika 

kita mau jujur, sebagian besar dari kita akan mengatakan, ya, kita dapat bersaksi melalui gaya hidup yang 

kita jalani, dan kita dapat bersaksi secara bersama, dan memang cara-cara tersebut benar-benar 

mempunyai peranan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, namun ada juga saat-saat di mana kita 

dipanggil untuk mengabarkan Injil secara verbal atau melalui perkataan. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Petrus, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap 

orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu." Banyak 

dari antara kita, termasuk saya sendiri, ketika datang ke titik itu, harus berjuang untuk mampu dalam 

cara bagaimana kita dapat berkomunikasi, bagaimana kita mencari kata-kata, lalu menemukan cara 

bagaimana kata-kata tersebut benar-benar dapat mengalir dari bibir kita, ketika kita akan berbicara 

tentang Yesus.  

Jadi, apa yang saya ingin agar anda lihat pada pagi ini, apa yang saya ingin agar anda lakukan, adalah 

memahami apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 28:17-31, dan saya terutama ingin melakukan dua 

hal. Saya ingin mendorong anda dalam membuat Injil berkembang di mana pun anda berada, di mana 

pun Allah telah memanggil anda dan melalui semua kesempatan yang Allah berikan kepada anda. 

Kemudian saya juga ingin, tidak hanya untuk mendorong anda, tetapi juga untuk membekali anda dalam 

perihal bagaimana berbicara tentang Kristus, tetapi mungkin sekali bukan dalam cara yang anda 

bayangkan.  

Inilah yang saya ingin agar kita lakukan. Jika anda memperhatikan Kisah Para Rasul 28:17-31, anda akan 

melihat bahwa teks ini dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama-tama, saya ingin agar kita memahami 

tentang kemajuan Injil dalam kehidupan Paulus. Saya ingin agar kita memperhatikan bagaimana Injil itu 

terlihat dalam kehidupan Paulus, dan kemudian, dengan diperluas pengertiannya, bagaimana kemajuan 

Injil harus juga terlihat dalam kehidupan kita. Setelah mengatakan hal itu, saya ingin agar anda, dan saya 

ingin agar kita menjadi sangat berhati-hati. Saya ingin menjadi sangat jelas tentang apa yang saya akan 

katakan ini. Saya tidak mengatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan Paulus, 

harus juga kita lihat di dalam kehidupan kita. Pada saat  kita berbicara tentang Injil, dan pada saat kita 
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berbicara tentang bagaimana memajukan Injil dan pada saat kita melihat kehidupan Paulus, kita tidak 

boleh mengambil kesimpulan yang keliru.  

Hal terakhir yang ingin saya bagikan untuk anda agar dibawa pulang setelah anda selesai mendengarkan 

khotbah ini adalah jika anda mengatakan, "Saya adalah seorang Kristen yang terburuk. Saya tidak pergi ke 

ujung-ujung bumi, dan saya tidak sedang dipukuli. Saya tidak sedang dirajam demi Injil, dan, anda tahu, 

saya tidak menyaksikan Injil untuk sepuluh orang setiap hari. Saya tidak menyaksikan Injil untuk sepuluh 

orang setiap tahun.” Saya tidak ingin anda pergi dengan mengatakan, "Saya tidak berbuat yang 

secukupnya. Saya tidak ada di situ." Karena kita harus ingat, dalam kalimat yang sangat sederhana, 

bahwa ketika kita melihat teks seperti ini, jelas bahwa tidak setiap orang adalah seperti Paulus.  

Tidak setiap orang di ruangan ini dipanggil untuk menjadi Rasul dengan huruf besar "R." Bahkan, saya 

akan mengatakan bahwa tidak satu pun dari antara kita yang demikian. Tidak setiap orang dari antara 

kita yang dipanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah Injil dalam pengertian teknis sebagaimana yang 

kita lihat dalam Kitab Suci. Tidak setiap orang dari antara kita dipanggil untuk menjadi misionaris dalam 

arti bahwa kita menetap terus-menerus di mana kita berada, dan kemudian kita pindah ke budaya lain, 

ke dalam kelompok masyarakat yang lain.  

Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sama sebagaimana yang Paulus lalukan ketika 

ia dipanggil untuk melakukannya. Seperti kita ketahui, kita semua memiliki panggilan yang berbeda-beda. 

Kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Kami memiliki 

berbagai tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Bahkan, hanya sedikit dari antara kita akan menjadi 

seperti Paulus, tetapi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa walaupun kita tidak bisa meniru 

kehidupan Paulus, namun saya berpikir bahwa ajaran Kitab Suci seperti ini dimaksudkan bagi kita untuk 

meniru hati Paulus.  

Apa yang ingin saya lakukan adalah agar kita membaca bagian ini. Saya ingin agar anda dapat memahami 

hati Paulus, pada saat ia harus berhadapan khususnya dengan orang-orang di sekelilingnya yang tidak 

mengenal Kristus. Saya ingin agar kita memahami hati Paulus. Kemudian, bagian kedua adalah sangat 

sederhana. Saya ingin bertanya, "Bagaimana kita sampai di sana?" Bagaimana kita dapat sampai ke 

tempat di mana kita dapat memahami hati Paulus, dan bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan kita 

sendiri? Jadi, yang pertama adalah apa yang kita lihat dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita 

sampai di sana.  

 

Kita terus memajukan Injil ...  

Kepedulian yang sama bagi jiwa-jiwa yang lain.  
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Perhatikan hal yang pertama, yaitu jika kita ingin terus memajukan Injil, apa yang kita lihat? Kita harus 

memiliki kepedulian yang sama bagi jiwa-jiwa yang lain. Itu adalah langkah pertama. Jika kita ingin 

melihat kemajuan Injil, kita harus memiliki kepedulian yang sama bagi jiwa-jiwa yang lain. Ada banyak 

cara yang telah kita lihat di dalam teks ini, demikian juga dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, dan 

bahkan dalam keseluruhan surat-surat Paulus, tetapi saya ingin agar anda merenungkan tentang semua 

yang telah kita lihat. Kita secara khusus telah melihat berbagai teks pada minggu terakhir ini. Anda ingat 

bahwa kita telah mendalami banyak hal dalam Kisah Para Rasul 20-26 selama seminggu terakhir. Jadi, 

saya ingin membawa anda kembali, hanya untuk memahami konteks, untuk melihat apa yang membawa 

Paulus ke titik ini di sini dalam Kisah Para Rasul 28.  

Mari kita kembali dan melihat Kisah Para Rasul 21:27. Masih ingatkah anda tentang apa yang telah kita 

katakan? Pada minggu yang lalu kita telah melihat apa yang Paulus lakukan. Ia memanggil para penatua 

dari Efesus untuk bertemu bersamanya di Asia Kecil, ke satu tempat yang disebut Miletus, dan ia 

berbicara kepada mereka dan kemudian Roh mengatakan kepada Paulus, "Kamu akan dianiaya. Kamu 

akan diadili." Paulus mengatakan, "Saya masih akan meneruskan perjalanan." Jadi, ia berangkat menuju 

Yerusalem, dan ia mendarat di sana dan kemudian, dalam Kisah Para Rasul 21:27, kita melihat apa yang 

dikatakan.  

“Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir,” dan perhatikan siapa mereka . . . “orang-orang 

Yahudi.” Perhatikan perkataan itu, “orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, melihat Paulus di dalam 

Bait Allah,” mereka melihat Paulus di sana, “lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil 

berteriak, ‘Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk 

menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini!’” Tempat ini, yakni Bait Allah. 

“Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini!" 

Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan 

mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota 

dan orang banyak datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah 

dan seketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah itu ditutup.” 

Apa yang kita lihat dari Kisah Para Rasul 21 tentang hal-hal yang terjadi sampai kita tiba di Kisah Para 

Rasul 28, adalah bagaimana Paulus diikuti di setiap sudut dan di setiap langkah. Ia ditolak oleh orang-

orang Farisi, oleh orang-orang Saduki, oleh para pemimpin agama, dan oleh penguasa-penguasa. Orang-

orang Yahudi menindas Paulus, mereka berusaha agar ia dianiaya dan diadili. Apa yang kita sadari adalah 

bahwa ini benar-benar bukanlah perkara yang baru dan bahwa kita telah melihat semua ini terjadi 

sepanjang perjalanan Paulus, bahwa ia terus-menerus dianiaya, bukan hanya secara umum, namun juga 
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dianiaya oleh orang-orang Yahudi berulang-ulang. Anda tidak perlu beralih ke teks-teks tersebut, tetapi 

saya ingin agar anda memperhatikan teks-teks tersebut dan mungkin menuliskannya di sisi Alkitab anda.  

Perhatikan apa yang dikatakan teks-teks ini dalam Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul 13:50 

yang mengatakan. "Namun orang-orang Yahudi . . .” Perhatikan siapa merekau. “Orang-orang Yahudi 

menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota 

itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu.” 

Dalam Kisah Para Rasul 13:50 kita melihat bagaimana Paulus dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Kita 

melihat hal yang sama lagi dalam Kisah Para Rasul 14:2. Sekarang Paulus berada di Ikonium. Dikatakan, 

"Tetapi orang-orang Yahudi, yang menolak pemberitaan mereka, menghasut orang-orang bukan 

Yahudi . . .” Perhatikan bahasa yang digunakan Lukas, “. . . dan membuat mereka gusar terhadap saudara-

saudara seiman itu.” Kita melihat bahwa orang-orang Yahudi meracuni pikiran orang-orang bukan-Yahudi 

untuk melawan Paulus dan Barnabas dalam Kisah Para Rasul 14:2. Sekali lagi, dalam Kisah Para Rasul 

14:19 kita membaca, "Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka 

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

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

Sekali lagi, dalam Kisah Para Rasul 17:13 kita membaca, "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.” Dan yang terakhir dalam Kisah Para Rasul 20:3. 

Dikatakan dalam ayat itu, "Sesudah tiga bulan tinggal di situ ia hendak berlayar ke Siria. Tetapi pada 

waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali 

melalui Makedonia.”  

Gambaran yang kita lihat adalah ini. Dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul, Paulus terus-menerus 

menghadapi perlawanan dan penganiayaan oleh orang-orang Yahudi. Jika anda melihat teks kita, 

perhatikan khususnya baris pertama dalam Kisah Para Rasul 28:17-31. Paulus telah tiba di Roma. Ia sudah 

dibawa ke sana karena perlawanan dari orang-orang Yahudi, penganiayaan oleh orang-orang Yahudi, dan 

penuntutan orang-orang Yahudi agar Paulus diadili. Dikatakan bahwa "Tiga hari kemudian Paulus 

memanggil orang-orang terkemuka . . .” Apa yang dikatakan dalam baris ini? Mereka  adalah dari “. . . 

bangsa Yahudi .”  

Menurut saya hanya ada dua pilihan dalam hal ini. Entah Paulus telah menerima  terlalu banyak pukulan 

di kepalanya, ataukah Paulus memiliki kasih yang tulus untuk jiwa-jiwa orang-orang ini, dan jelas bahwa 

yang benar adalah yang kedua. Kita melihat ini dalam konteks Kisah Para Rasul dan bahkan dalam 

konteks bagian ini. Paulus mengasihi orang-orang ini dan ingin agar mereka datang kepada Kristus. 
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Bukankah itu yang kita lihat? Seperti yang kita baca, kita dapat melihat cara Paulus menyebut mereka 

dalam ayat 18 sampai ke ayat 22 saat ia berusaha untuk memperoleh kesempatan, dengan tidak perlu 

menyinggung mereka, tetapi untuk memenangkan bagi dirinya dan bagi mereka suatu kesempatan untuk 

mendengar Injil.  

Kita melihatnya dengan amat jelas dalam Kisah Para Rasul 28:23. Perhatikan apa yang Lukas katakan 

kepada kita. "Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. . .” Agar Paulus memberitakan Injil. 

“Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya.” Saya ingin agar anda 

mendengar bagaimana hal ini digambarkan. “Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang 

Kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka 

tentang Yesus.” Perkataan, “menerangkan,” merupakan perkataan yang lain untuk memberitakan. Ia 

baru saja memberitakan Injil. Tentu hal itu mencakup pertanyaan dan jawaban, namun hal itu 

berlangsung “dari pagi sampai sore.” Ia mencurahkan hatinya. Ia menerangkan Kitab Suci kepada mereka. 

Kemudian perhatikan apa yang dikatakannya. Kita melihat dua kalimat yang menjelaskan tentang 

bagaimana Paulus melakukan hal tersebut. Ia "menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang 

Kerajaan Allah,” itulah kalimat yang pertama. Dan kalimat yang kedua, "Berdasarkan hukum Musa dan 

kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus.” Jadi, apa yang kita lihat? Perhatikan 

bagaimana Lukas menggambarkannya. Perhatikan bagaimana ia menggambarkan pemberitaan Paulus. 

Lukas mengatakan bahwa hal itu meliputi, pertama-tama, perihal bersaksi. Ia mengatakan, "Bersaksi 

tentang Kerajaan Allah." Perkataan yang digunakan di sini adalah satu perkataan yang berarti 

"mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh" atau "menyatakan secara tegas." Ini berarti menugaskan 

seseorang di bawah sumpah. Ini berarti memperingatkan seseorang, misalnya, tentang Kerajaan Allah.  

Inilah yang menurut saya dapat kita tarik dari peristiwa tersebut. Ya, ada fakta-fakta yang harus kita 

hadirkan. Ada satu kisah yang harus kita komunikasikan. Itu bukan kisah kita. Ini bukan sesuatu tentang 

kita, tetapi dapat melakukannyadalam cara yang sama yang Paulus lakukan saat ia bersaksi, dan ada satu 

tujuan untuk itu. Ia bersaksi, tidak untuk dirinya sendiri atau untuk apa pun yang lain, tetapi tentang 

Kerajaan Allah di dalam Kristus. Ia bersaksi tentang Kristus, tetapi saya ingin agar anda memperhatikan, 

seperti yang Lukas gambarkan, itu bukanlah satu kesaksian tanpa gairah. Sebaliknya, perhatikan 

perkataan yang digunakan. Dikatakan bahwa ia "berusaha." Ia "berusaha meyakinkan mereka." Ia 

berusaha untuk membujuk mereka. Perkataan yang digunakan di sini melibatkan gairah dan emosi. Ini 

adalah permohonan kepada orang-orang untuk datang kepada Kristus.  

Sungguh menarik bahwa dalam mitologi Yunani, ada satu dewi Yunani yang bernama Pathos. Perkataan 

ini mempunyai akar kata yang sama dengan perkataan yang digunakan di sini untuk menjelaskan 
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bagaimana Paulus berusaha meyakinkan mereka. Dalam mitologi Yunani ini adalah dewi rayuan. Ini 

adalah dewi persuasi. Jadi, saya tidak berpikir bahwa terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa apa 

yang Lukas komunikasikan di sini tentang pemberitaan Paulus adalah bahwa Paulus, boleh dikatakan, 

sedang memohon-mohon kepada mereka.  

Paulus memohon-mohon kepada mereka untuk datang kepada Kristus. Ia memohon-mohon kepada 

mereka untuk diperdamaikan dengan Allah, sebagaimana yang ia bicarakan dalam 2 Korintus 5:20. Ia 

memohon-mohon kepada mereka untuk datang kepada Kristus, dan ketika saya membaca itu, saya 

langsung disadarkan bahwa itu bukanlah saya. Karena lebih sering daripada tidak, saya tidak memiliki 

gairah semacam itu. Karena lebih sering daripada tidak, saya puas untuk menutup mulut saya dan tahu di 

dalam hati saya, walaupun Tuhan telah dengan jelas mengungkapkan hal itu, bahwa orang yang sedang 

berada di hadapan saya ini sedang menuju kekekalan yang terpisah dari Kristus. Namun, cukup sering, 

saya temukan dalam hati saya ketidakpedulian akan kekekalan mereka.  

Saudara-saudara, ketika saya melihat bagian ini, dan saya melihat bagaimana Paulus mencari mereka 

dalam tiga hari, ini bahkan bukan dalam tiga bulan atau tiga tahun. Dalam waktu tiga hari, ia memanggil 

mereka untuk datang bertemu bersamanya. Lalu Ia menunjuk hari lain lagi bagi mereka untuk mendengar 

Injil. Ia menguraikan Kitab Suci dari pagi hingga sore. ia bersaksi tentang Kerajaan Allah, dan ia berusaha 

untuk membujuk mereka. Ia memohon-mohon kepada mereka, meminta kepada mereka untuk datang 

kepada Kristus.  

Saudara-saudara, apa yang teks ini ingatkan kepada saya adalah bahwa kita tidak bisa mengabaikan 

orang-orang yang terhilang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita mungkin adalah orang-orang yang 

beragama. Mereka mungkin menjadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, sama seperti orang-orang 

di sini dalam Kisah Para Rasul 28. Mereka tampaknya mungkin memiliki segala hal bersama. Mereka 

bahkan mungkin tidak mencari Injil, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa terlepas dari Kristus, setiap orang 

ditakdirkan untuk neraka. Bahwa setiap orang berhak masuk neraka. Bahwa setiap orang telah 

memberontak melawan Allah. "Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah," dan kita 

semua, terpisah dari Kristus, akan menghabiskan kekekalan di bawah murka Allah yang kekal. Kita tidak 

bisa mengabaikan orang-orang yang terhilang di sekitar kita.  

Sebaliknya, kita dengan bergairah harus memohon kepada orang-orang yang terhilang di sekitar kita. 

Pikirkan tentang apa yang Paulus katakan dalam Roma 9. Paulus, ketika ia berbicara tentang orang-orang 

sebangsanya, mengatakan, "Oh, hati saya hancur, hati saya sedih. Saya bersedih hati oleh karena mereka 

agar mereka datang kepada Kristus.” Mereka mempunyai semua janji, semua hak istimewa, dan ia 

mengatakan, “Saya mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku 
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secara jasmani.” Saya bertanya-tanya: Apakah kita juga mempunyai hati seperti itu? Tidak harus untuk 

orang-orang Yahudi, meskipun kita harus memiliki hati seperti itu untuk mereka, tetapi secara khusus 

untuk orang-orang yang Allah telah tempatkan di sekitar anda. Boleh dikatakan untuk "saudara-saudara 

sebangsaku secara jasmani." Apakah kita memiliki gairah seperti itu?  

Dengarkan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Spurgeon selalu memberikan pemahaman yang 

begitu menantang melalui kata-katanya. Dengarkan apa yang ia katakan tentang penginjilan. Ia 

mengatakan, "Jika orang-orang berdosa harus dikutuk, setidak-tidaknya biarkan mereka melompat ke 

neraka melewati tubuh kita. Biarkan mereka pergi dengan tangan kita di sekitar lutut mereka. Jangan ada 

yang pergi ke sana tanpa diberi peringatan dan didoakan lebih dahulu." Kita harus memiliki kepedulian 

yang sama bagi jiwa orang lain.  

 

Keyakinan yang sama akan kedaulatan Allah.  

Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan yang sama akan kedaulatan Allah. Kita terus memajukan Injil, 

memiliki kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang lain, dan kemudian keyakinan akan kedaulatan Allah. 

Perhatikan apa yang Lukas katakan dalam ayat 24. Paulus baru saja berkhotbah. Itu berlangsung dari pagi 

sampai sore. Ia menjelaskan Kitab Suci kepada mereka, bersaksi, dan memohon-mohon kepada mereka. 

Kemudian, perhatikan ringkasannya dalam ayat 24, yang adalah hasil dari pemberitaan itu, "Ada yang 

dapat diyakinkan." Ini sangat jelas, bukan? Ini adalah kenyataan yang seharusnya demikian. "Ada yang 

dapat diyakinkan dengan perkataannya. Tetapi ada yang tetap tidak percaya."  

Bayangkan jika anda adalah Paulus. Anda telah menghabiskan waktu sepanjang hari. Anda telah 

menetapkan tanggal bagi mereka untuk datang lagi. Tentu ada waktu interval di antarannya, antara 

bagian pertama saat ia bertemu mereka pada awalnya, dengan waktu yang kemudian ketika ia 

menetapkan tanggal lain bagi mereka untuk datang. Tidak diragukan lagi bahwa Paulus telah 

menghabiskan waktu interval tersebut untuk berdoa bagi mereka. Ia berdoa bagi hati mereka. Ia berdoa 

untuk pertobatan mereka. Ia berdoa agar Injil dapat disampaikan dengan jelas. Kemudian ia 

menghabiskan hari itu, dari pagi sampai sore untuk menguraikan Kitab Suci kepada mereka. Ia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mereka, bersaksi dan memohon-mohon kepada  mereka dan, secara harfiah, teks 

itu mengatakan, "Beberapa dari mereka mulai dapat diyakinkan dengan perkataannya. Tetapi yang 

lainnya tetap tidak mau percaya." Ini benar-benar merupakan satu evaluasi negatif yang terang-terangan 

tentang apa yang terjadi. Beberapa orang percaya, tetapi kebanyakannya tidak.  
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Apakah anda pernah mencurahkan hati anda dalam Injil? Berdoa untuk seseorang? Merindukan 

seseorang untuk datang kepada Kristus? Tuhan telah memberi kepada anda kesempatan itu untuk 

membagikan Injil, dan mereka tetap tidak menanggapi? Sewaktu-waktu pemberitaan kita dan pengajaran 

kita dan kesaksian kita untuk membagikan Injil tidak berjalan sesuai cara yang kita rencanakan. Hal itu 

tidak membawa akibat sebagaimana yang kita inginkan.  

Saya bisa mengingat kembali khotbah yang saya beritakan pada tahun-tahun yang lalu, dan itu adalah 

satu khotbah yang saya sampaikan di gereja lain. Itu terjadi setelah Natal, tetapi sebelum Tahun Baru, 

hanya agar anda mengingatnya. Itu adalah semacam khotbah untuk Tahun Baru. Saya berkhotbah 

berdasarkan Filipi 4:8, dan saya akan membaca teks ini. Paulus mengatakan, "Jadi, akhirnya, Saudara-

saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, 

semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” 

Ini adalah satu teks yang beruasaha mengangkat hati kita. Jadi saya ingin memberikan dorongan bagi 

jemaat tersebut. Saya berkata, "Anda tahu bahwa terdapat kecenderungan yang kita semua memilikinya, 

yakni untuk lari ke hal-hal yang negatif, dan lari ke sikap suka mengkritik, dan lari ke hal-hal yang tidak 

membawa manfaat, dan sebagainya. Karena itu marilah kita, pada tahun ini, mengarahkan mata kita 

pada Kristus, memberikan kasih sayang kita kepada Kristus. Marilah kita meninggikan Kristus dan benar-

benar fokus pada-Nya."  

Biasanya kebaktian di gereja tersebut dimulai pada jam 11:00 dan berakhir pada jam 12:00. Saya 

mempunyai kebiasaan yang cukup rutin untuk melewati batas waktu ketika saya berkhotbah, jadi saya 

baru menyelesaikan khotbah saya pada jam 12:10 pada hari itu. Sebagaimana kebiasaan saya, saya pergi 

ke belakang untuk berjabat tangan dan menyapa orang-orang pada saat mereka berjalan keluar, dan saya 

tidak akan pernah lupa ketika melihat seorang perempuan sedang berjalan keluar. Ia tidak mengatakan 

apa-apa tentang khotbah. Ia hanya menatap saya dengan penampilan yang paling dingin yang dapat anda 

bayangkan, dan ia berkata kepada saya, "Saya dapat memahami bahwa anda tidak memperoleh jam 

alarm sebagai hadiah Natal," lalu berjalan keluar. Ini mebuat saya cukup terkejut.  

Ini adalah keadaan yang sama bilamana kita membagikan Injil, memberitakan Injil, dan mengajarkan Injil 

di mana pun Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Sewaktu-waktu tidak akan terjadi hasil 

sebagaimana yang kita inginkan. Bahkan, berkali-kali apa yang kita kerjakan itu tidak akan membawa hasil 

yang kita inginkan. Sewaktu-waktu akan terjadi, berkali-kali akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa 

kita harus mengambil risiko. Tuhan akan menyuruh kita untuk membagikan Injil, untuk berbicara tentang 

Kristus dalam cara apa pun dan dalam keadaan bagaimana pun yang terlihat dalam kehidupan kita, kita 

akan berbicara tentang Kristus, dan sebagai hasilnya kita akan ditolak, ditertawakan, dipinggirkan, dan 
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mereka akan menolak Injil. Akan tetapi, inilah yang saya ingin agar anda pahami. Hal-hal tersebut pasti 

akan terjadi. Itu telah terjadi dalam kehidupan Paulus, dan saya ingin agar anda memperhatikan 

bagaimana Paulus menanggapinya. Saya ingin agar anda melihat bagaimana Paulus menanggapi keadaan 

tersebut. Ada dua hal yang Paulus lakukan.  

Perhatikan ayat 26. Pertama-tama, kita melihat bahwa Paulus ditolak pada saat ia memberitakan Injil, 

menerangkan Kitab Suci, dan bersaksi tentang Kristus. Dan ketika mereka menolaknya, perhatikan bahwa 

ia bersandar pada kedaulatan Allah untuk keselamatan. Perhatikan apa yang ia katakan, dimulai pada 

pertengahan ayat 25, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan Nabi Yesaya. . ." Kita tidak tahu apakah Paulus mengatakan ini setelah mereka berpaling dan 

menolak Injil, namun ini merupakan semacam kesimpulan dari apa yang terjadi. Atau mungkin kalimat itu 

dapat dipahami sebagai penyebab yang akhirnya membuat mereka mengambil keputusan untuk pergi. 

Kita tidak tahu persis bagaimana hal itu terjadi, namun bagaimana pun juga, ini adalah evaluasi Paulus 

tentang apa yang telah terjadi. Beberapa orang percaya, yang lainnya tidak percaya, dan karena itu 

Paulus mengutip dari kitab nabi Yesaya.  

Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan Nabi Yesaya: “Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah: Kamu akan 

mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun 

tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, 

dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan 

mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.” 

Yang benar adalah ini: sewaktu-waktu Allah akan mengalahkan kekerasan hati. Terpujilah Allah!  

Ia telah melakukannya dalam kasus kita. Sewaktu-waktu, Allah benar-benar mengalahkan kekerasan hati, 

dan memang hanya Allah yang dapat mengalahkan kekerasan itu. Sungguh ini adalah misteri Allah dan 

juga adalah misteri Kitab Suci, kita tidak mengerti. Kita tidak bisa menempatkan semuanya dengan bagus 

dalam satu  paket yang rapi, tetapi sewaktu-waktu, untuk alasan apa pun, baik sekarang atau nanti, Allah 

tidak melakukan itu. Untuk alasan apa pun, Allah tidak selalu mengalahkan kekerasan hati. 

Kecenderungan kita dan godaan bagi kita adalah menjadi putus asa ketika Allah melakukan itu, atau 

ketika Allah tidak melakukan itu.  

Apa yang saya ingin agar anda pahami adalah bahwa Paulus tidak putus asa. Paulus bersandar pada 

kedaulatan Allah atas keselamatan. Paulus tahu bahwa ia tidak dipanggil untuk menobatkan setiap jiwa. 

Ia dipanggil untuk memberitakan Injil. Paulus bersandar pada keyakinan itu, dan kemudian kita melihat 
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bagaimana keyakinan tersebut membebaskannya sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 30 dan 31. 

Sebagai hasil keyakinannya untuk bersandar pada kedaulatan Allah, selama dua tahun kemudian, ia hidup 

dengan biaya sendiri, dan ia "menerima semua orang yang datang kepadanya. . ." Perhatikan apa yang 

Paulus lakukan. Ia tidak putus asa. Ia tidak berhenti. Ia tidak berhenti berbicara tentang Kristus. 

Sebaliknya, ia dengan tegas tidak melakukan hal itu. Ia "dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa 

ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.” Hal ini mengajar kita, 

saudara-saudara, bahwa kita tidak perlu putus asa atas penolakan Injil. Sebaliknya, kita harus bertahan 

dengan setia dalam pemberitaan Injil.  

Anda mungkin dapat menuliskan ayat-ayat Kitab Suci ini di samping catatan anda: 1 Korintus 1:22-24. 

Pernyatan ini benar-benar memberi kepada kita sekilas pemahaman ke dalam apa yang terlihat secara 

detail di sini dalam Kisah Para Rasul, dan yang diwujudkan dalam pelayanan dan tulisan-tulisan Paulus. 

Dengarkan apa yang ia katakan dalam 1 Korintus 1:22-24. Paulus mengatakan, "Orang-orang Yahudi 

menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat . . .” Perhatikan apa yang Paulus katakan. 

Inilah yang mereka cari. Inilah yang mereka inginkan. Inilah yang mereka akan terima. Inilah yang mereka 

cari dalam diri seorang pengkhotbah. Ia mengatakan, “Tetapi kami tidak memberi kepada mereka tanda-

tanda, dan kami tidak memberi kepada mereka hikmat. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan.”  

Tensa kata kerja yang dipakai dalam pernyataan Paulus ini adalah bentuk kala kini, dan dalam arah aktif. 

Itu berarti bahwa apa yang Paulus lakukan itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung, yang berlanjut 

terus. Mereka mencari hikmat, kami memberitakan Kristus. Mereka menuntut tanda-tanda, kami 

memberitakan Kristus. Mereka menolak, kami memberitakan Kristus. Mereka mengolok-olok, kami 

memberitakan Kristus. Terus dan terus, kami memberitakan Kristus. Kemudian, hal tersebut mengarah ke 

apa yang kemudian Paulus katakan, “Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-

orang bukan Yahudi suatu kebodohan.” Beberapa orang tidak akan memahaminya. Beberapa orang tidak 

akan memahaminya karena kedegilan hati mereka sendiri.  “Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik 

orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.” 

 

Gairah yang sama untuk kerajaan Kristus.  

Saudara-saudara, memberitakan Injil bukan terserah pada kita. Kita dipanggil bukan untuk 

menyelamatkan setiap orang, tetapi untuk memberitakan Injil dan memiliki kepedulian yang sama bagi 

jiwa-jiwa yang lain, dan memiliki keyakinan yang sama akan kedaulatan Allah. Yang ketiga, kita harus 

memiliki gairah yang sama untuk kerajaan Kristus. Gairah yang sama untuk kerajaan Kristus. Saya ingin 
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agar anda melihat apa yang menurut saya adalah penyebab yang mendorong Paulus lebih daripada 

kasihnya untuk orang-orang lain atau alasan-alasan duniawi apa pun. Tidak berarti bahwa hal-hal 

tersebut adalah buruk. Semua hal tersebut adalah baik. Saya ingin agar anda melihat apa yang 

sebenarnya mendorong hati Paulus.  

Saya ingin agar anda melihat apa yang dikatakan dalam ayat 20. Kita bisa melihat hal ini dalam ayat 20, 

ayat 23 dan ayat 30-31. Ayat-ayat ini mengandung gagasan-gagasan yang paralel. Saya ingin agar anda 

memahaminya, dimulai dari ayat 20. Kita kembali dulu ke ayat 19 yang mengatakan, "Akan tetapi orang-

orang Yahudi menentang hal itu dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan 

dengan maksud untuk mengadukan bangsaku.” Lalu perhatikan kata penghubung di sini, anda dapat 

menggarisbawahinya. “Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan 

kamu.” Lalu, ada kata penghubung lain yang memberikan kepada kita alasan yang mendasar tentang 

mengapa Paulus begitu merasa terdorong, mengapa ia ingin melihat mereka. “Sebab justru karena 

pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." 

Ini menimbulkan pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan pengharapan Israel? Apa itu makna 

pengharapan Israel bagi Paulus, dan mengapa pengharapan tersebut begitu mendorongnya, dan 

bagaimana pengharapan yang sama dapat mendorong kita? Saya ingin membawa anda untuk melihat 

apakah kita memahami dengan benar tentang pengharapan Israel. Marki kita kembali melihat apa yang 

dikatakan dalam Kisah Para Rasul 23:6. Frasa ini, "pengharapan Israel," dan frasa-frasa lain yang terkait, 

digunakan di sejumlah tempat. Saya akan memberitahukan ayat-ayat ini agar anda dapat menuliskannya. 

Semua ini berkaitan dengan proses peradilan terhadap Paulus, mulai dari Kisah Para Rasul 21 sampai ke 

Kisah Para Rasul 28, kita dapat melihat hal itu disebutkan. Misalnya, yang pertama dalam Kisah Para Rasul 

23:6. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 24:14-15, lalu dalam Kisah Para Rasul 24:21, dan kemudian lagi 

dalam Kisah Para Rasul 26:6-8.  

Saya ingin membaca dua ayat pertama dari ayat-ayat tersebut kepada anda karena menurut saya ayat-

ayat ini akan memberi kepada kita sekilas pengertian yang cukup jelas tentang apa yang dimaksud 

dengan "pengharapan Israel." Kisah Para Rasul 23:6 berbicara tentang apa yang terjadi pada tahap awal 

penuntutan terhadap Paulus. Ayat itu mengatakan, "Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang 

Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu, ‘Saudara-saudara, aku adalah 

orang Farisi, keturunan orang Farisi; aku dihadapkan ke Mahkamah ini, karena aku mengharapkan 

kebangkitan orang mati.’" Jika anda memperhatikan kalimat ini, "Karena aku mengharapkan kebangkitan 

orang mati,” kedua hal ini, yakni pengharapan dan kebangkitan orang mati, terkait satu dengan yang lain 

secara gramatikal. Keduanya saling berkaitan. Keduanya benar-benar berbicara tentang hal yang sama. 
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Pada dasarnya, pengharapan itu adalah kebangkitan orang mati, dan itu menimbulkan pertanyaan, "Apa 

itu kebangkitan orang mati?"  

Pada awalnya, jika kita berpikir tentang pengharapan, kita mungkin berpikir tentang surga dan 

kebangkitan kita, dan memang hal-hal itu termasuk di dalamnya, namun apa yang menarik di sini adalah 

ungkapan ini, "kebangkitan orang mati," di mana "mati" adalah dalam bentuk jamak. Jadi, yang 

dimaksudkan di sini adalah kebangkitan orang-orang yang mati, yang berarti akan mencakup semua 

orang. Apa yang Paulus bicarakan di sini bukan hanya tentang kebangkitan orang benar. Ini adalah 

kebangkitan orang benar dan orang fasik.  

Kita melihat hal tersebut dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 24. Mari kita membuka bagian itu. Saya ingin 

agar anda memahami apa yang Paulus maksudkan. Dalam Kisah Para Rasul 24:14-15, Paulus berkata, 

"Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan 

menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang mereka sebut aliran. Aku percaya kepada segala sesuatu yang 

tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama 

seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar 

maupun orang-orang yang tidak benar.” Hal ini kemudian menimbulkan lagi pertanyaan, bagaimana 

mungkin hal itu dianggap sebagai sesuatu yang penuh dengan pengharapan? Bagaimana mungkin 

kebangkitan orang fasik, kebangkitan orang yang tidak benar, merupakan hal yang baik? Bagaimanakah 

hal itu dapat disebut sebagai pengharapan Israel?  

Seluruh pandangan Kitab Suci, khususnya yang terlihat dalam Perjanjian Lama, sangat menolong kita 

pada saat kita melihat apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul 24, dan kemudian 

Kisah Para Rasul 28, di mana Paulus berbicara tentang pengharapan Israel. Kita diingatkan berulang-ulang 

bahwa Israel sedang menantikan hari bilamana kerajaan itu akan datang. Itulah sebabnya mengapa 

pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang konyol.  

Dalam Kisah Para Rasul 1:6, tentu anda mengingat apa yang dikatakan pada awal kitab ini, murid-murid 

bertanya, "Tuhan, maukah Engkau, pada masa ini . . ." melakukan apa? "memulihkan kerajaan bagi 

Israel?" Ini bukan pertanyaan yang buruk. Hanya saja mereka tidak mengerti waktu dan sarana. Ini adalah 

pertanyaan yang bagus. Mereka memandang ke depan untuk datangnya pemulihan kerajaan. Mereka 

memandang ke hari bilamana Allah akan datang, ketika Mesias akan datang, dan ketika Ia datang, apa 

yang akan Ia lakukan? Ia akan menghakimi orang benar dan orang yang tidak benar. Ia akan 

membangkitkan orang mati. Ini akan menjadi hari bilamana Allah akan meminta pertanggungjawaban 

semua orang yang telah memberontak terhadap-Nya, dan hari bilamana apa yang dikatakan dalam 

Yesaya 35 akan terwujud, "Akan datang saatnya bilamana orang lumpuh akan bersorak-sorai, bilamana 
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orang bisu akan bernyanyi, bilamana orang tuli akan mendengar, bilamana orang buta akan melihat, dan 

bilamana orang mati akan dibangkitkan." Mereka menantikan hari bilamana Mesias akan datang, 

bilamana kerajaan itu akan datang. Itulah hari bilamana Allah akan memberikan hati yang baru, bilamana 

Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Itulah hari bilamana Ia akan melepaskan para tawanan dan 

membebaskan mereka, bilamana Ia akan membuang dosa-dosa mereka sejauh timur dari barat.  

Ketika kita datang ke bagian ini dalam Kisah Para Rasul 28, dan kita mendengar tentang pengharapan 

Israel, kita diingatkan bahwa bagi Paulus, apa yang kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, yakni 

pengharapan akan kerajaan, pengharapan akan seorang Mesias yang datang, bukanlah sesuatu yang akan 

terjadi di masa depan. Bagi Paulus, kerajaan telah datang sekarang. Kerajaan ada di sini. Pengharapan 

Israel telah tiba di dalam dan melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Bahwa karena kehidupan, 

kematian, dan kebangkitan Yesus, maka kerajaan Allah telah datang dan, sebagaimana Lukas 

menjelaskannya, itu telah datang untuk para pemungut cukai, dan untuk orang-orang berdosa, dan untuk 

para pelacur. Di zaman kita sendiri, Kerajaan Allah telah datang untuk suami-suami yang menyesal dan 

istri-stri yang curang, dan anak-anak yang tidak patuh, dan para pecundang, dan orang-orang luar, dan 

mereka semua memiliki satu kesamaan: mereka semua diampuni oleh darah Anak Domba. Kerajaan itu 

telah datang bagi mereka yang jauh, mereka yang terbuang, mereka yang terhilang. Kerajaan Allah telah 

datang, dan Ia telah membawa mereka masuk. Ini adalah kabar baik yang harus kita beritakan. Itu 

sebabnya Yesus berkali-kali mengatakan dalam Injil bawa Ia datang untuk memberitakan kabar baik 

tentang Kerajaan Allah.  

Dalam Kisah Para Rasul 4 kita membaca bahwa mereka memberitakan kabar baik. Dalam Kisah Para Rasul 

8:12 kita membaca bahwa mereka memberitakan kabar baik tentang Kerajaan Allah. Ini adalah hal yang 

baik yang kita miliki untuk ditawarkan kepada orang-orang. Kerajaan Allah telah datang. Tidak ada 

seorang pun yang terlalu jauh. Tidak ada seorang pun yang dosanya terlalu besar. Tidak ada dosa yang 

terlalu menyedihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu terkotak-kotak. Tidak ada reputasi terlalu cemar. 

Kerajaan Allah telah datang untuk orang-orang seperti ini, dan jika itu demikian, jika hal-hal ini benar, 

maka saudara-saudara, kita tidak bisa memberikan hati kita kepada hal-hal yang sepele. Jika hal-hal yang 

begitu mendalam dan yang berdampak kekal tersebut adalah benar, kita tidak bisa memberikan hati kita 

kepada dunia yang akan berlalu lewat fashion, dan hiburan, dan olahraga, dan politik, dan kekuasaan, 

dan uang, dan seks. Kita tidak bisa memberikan hati kita kepada hal-hal yang sepele.  

Sebaliknya, kita harus mengasihi secara mendalam kisah Injil. Ini tidak berarti bahwa kita tidak pernah 

bisa mengadakan percakapan dengan orang-orang lain tentang apa pun kecuali tentang salib Kristus. Ini 

tidak berarti bahwa kita tidak dapat memiliki percakapan yang menyenangkan, interaksi, pengembangan 
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relasional dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus melakukan itu, tetapi yang dimaksudkan di sini 

adalah bahwa ada beberapa hal yang lebih penting daripada yang lain, dan terutama salib Kristus adalah 

hal tersebut. Ada godaan di seluruh ruangan ini untuk memberikan hati kita kepada hal-hal yang tidak 

penting. Setan menghidangkan kepada kita menu yang berisi pilihan-pilihan yang dimaksudkan untuk 

mengalihkan perhatian kita. Banyak dari hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang 

dalam hakekatnya berdosa, namun Setan menghidangkan hal-hal tersebut di hadapan kita yang 

membuat kita tidak akan menyerahkan diri kepada hal yang terbesar. Kita tidak akan memberikan diri 

kita untuk kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Kita harus mengasihi kisah Injil secara mendalam. 

Paulus berkata, "Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap 

orang yang percaya." Apakah kita memiliki keyakinan yang demikian? 

 

Aplikasi  

Dalam memahami Kisah Para Rasul 28, kita telah mengatakan bahwa kita akan memajukan Injil, kita 

harus memiliki kepedulian yang sama bagi jiwa-jiwa yang lain. Kita harus memiliki keyakinan yang sama 

akan kedaulatan Allah, dan kita harus memiliki gairah yang sama untuk kerajaan Kristus. Karena itu, hal 

terakhir yang ingin saya lakukan adalah untuk meninggalkan anda dengan perintah-perintah kosong dan 

imperatif kosong dan hanya mengatakan, "Mau tahu caranya? Lakukan saja." Anda hanya perlu memiliki 

lebih banyak gairah untuk Kristus. Anda hanya perlu memiliki lebih banyak keyakinan. Anda hanya perlu 

memiliki lebih banyak kasih, memiliki perhatian yang lebih bagi orang-orang di sekitar anda. Meskipun 

perintah-perintah ini sebenarnya sudah cukup bagi kita, namun menurut saya terlalu banyak khotbah 

penginjilan, khotbah-khotbah yang bertujuan untuk membagikan Injil, yang seringkali lebih memberikan 

penekanan pada hal-hal seperti, "Anda dapat melakukan semua itu dengan kekuatan anda sendiri." Saya 

mengetahui ini karena saya telah berkhotbah seperti itu sebelumnya, tetapi saya tidak ingin 

melakukannya lagi.  

Saya ingin membawa anda kepada apa yang menurut saya adalah akar, adalah motivasi yang mendasar. 

Saya ingin membekali anda. Saya ingin membekali anda pada tingkat yang mendasar, meninggalkan anda 

dengan lebih dari sekedar pengertian "harus lakukan itu," tetapi juga dengan "bagaimana 

melakukannya." Itulah mengapa saya memberikan kutipan ini bagi anda. Saya ingin agar anda 

membacanya bersama saya. Mike Horton mengatakan, "Justru karena gereja pertama-tama adalah 

tempat ..." Jelas bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah batu bata dan campuran semen untuk satu 

bangunan, melainkan yang ia maksudkan adalah satu kumpulan orang. "Justru karena gereja pertama-

tama adalah tempat di mana Allah ..." Perhatikan bahwa ungkapan "di mana Allah" menunjuk pada 
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tindakan yang terjadi sebelumnya: "... Allah melakukan hal-hal tertentu, gereja menjadi satu umat yang 

merupakan satu masyarakat baru yang terbentuk dalam zaman yang jahat ini."  

Kemudian ia berbicara tentang bagaimana kita melakukan itu melalui penginjilan dan tindakan-tindakan 

pelayanan. "Melalui tindakan-tindakan kesaksian dan perbuatan mereka, orang-orang percaya berbagi 

karunia yang telah mereka terima dengan sesama mereka." Berbagi Injil. Kita berbagi kehidupan, 

kematian dan kebangkitan Kristus dengan sesama kita, tetapi perhatikan dua baris terakhir. Ini adalah 

apa yang saya ingin agar anda menghayatinya. "Namun, sebelum mereka dapat melayani, mereka harus 

dilayani. Sebelum mereka dapat bertindak, mereka harus menerima. "  

Betapa sering kita mendapatkan perintah dengan cara lain. "Aku akan melakukannya, dan kemudian, 

mungkin Allah akan datang untuk bersama saya. Mungkin Allah akan membantu saya ketika saya 

kewalahan." Namun, apa yang Horton katakan adalah bahwa Allah yang melakukan. Allah yang 

merasakan. Allah yang bertindak. Kemudian, dari kelimpahan itu, kita bertindak juga. Kita harus dilayani 

sebelum kita dapat melayani. Kita harus menerima sebelum kita dapat bertindak. Saya pikir tempat yang 

baik untuk melihat ini adalah dalam kitab Kisah Para Rasul. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya 

katakan, karena saya akan memberi kualifikasi di sini. Sebenarnya, tidak ada satu ton perintah untuk 

menginjili dalam Kitab Suci. Apakah Anda pernah berpikir tentang itu? Yang saya maksudkan adalah 

bahwa tentu kita memiliki beberapa perintah tentang itu, jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada 

satu pun. Kita memiliki perintah-perintah itu. Satu contoh yang jelas adalah Amanat Agung. Yesus 

mengatakan kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Kita memiliki beberapa 

perintah. Misalnya juga, kita memiliki teks seperti 1 Petrus 5, namun apa yang akan saya arahkan bagi 

anda ialah bahwa tidak ada satu ton perintah untuk menginjili, tetapi ada satu ton contoh tentang 

menginjili.  

Dapatkah anda memahaminya? Tidak ada satu ton perintah untuk melakukannya, tetapi, lebih tepatnya, 

ada satu ton contoh, yang menurut saya menyarankan hal ini. Hal ini terutama berlaku dalam kitab Kisah 

Para Rasul. Ini sejalan dengan kutipan tersebut. Membagikan Injil ini tidak dimaksudkan untuk menjadi 

beberapa latihan buatan dalam kehidupan Kristen. Sebaliknya, hal itu dimaksudkan untuk menjadi 

limpahan Injil yang alami di dalam dan melalui hidup kita. Itu bukan tentang berada di sini lalu kita 

menemukan sesuatu. Sebaliknya, itu ada di sini dan itu adalah sesuatu yang mengalir keluar.  

Itulah sebabnya mengapa hal itu begitu penting. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bahwa kita 

berkumpul pada setiap Hari Tuhan untuk mendengar Injil diberitakan kepada kita terlebih dahulu 

sebelum kita dapat memberitakannya kepada orang lain. Itulah sebabnya mengapa sangat penting 

bahwa kita datang bersama-sama dan kita bernyanyi tentang Injil. Itulah sebabnya mengapa sangat 
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penting bahwa kita datang bersama-sama, dan kita melihat Injil kembali diperankan dalam baptisan dan 

Perjamuan Tuhan. Itulah sebanya mengapa sangat penting bahwa kita datang bersama-sama, dan kita 

bersekutu bersama di sekitar dan melalui Injil. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bahwa kita 

mengadakan meditasi tentang Firman, dan mendengarnya, dan kita merenungkannya, dan kita berdoa 

tentang Injil dan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita, di dalam dan melalui pribadi dan karya Kristus. 

Allah adalah aktor, sedangkan kita adalah penerima. Kemudian, hal itu akan mengalir keluar ke dalam 

lingkungan, dan rumah, dan keluarga, dan ke seluruh dunia.  

 
Injil harus berfungsi baik sebagai berita dan maupun sebagai motivasi dalam penginjilan kita.  

Secara singkat saya ingin membawa kita kembali kepada hal yang cukup jelas dinyatakan dalam kitab 

Kisah Para Rasul dan seluruh Perjanjian Baru, dan itu adalah ini: bahwa Injil harus berfungsi baik sebagai 

berita maupun sebagai motivasi dalam penginjilan kita. Anda ingin berbicara tentang “bagaimana 

melakukannya”? Saya tidak mendorong anda untuk "Mulailah dengan cara ini dan akhirilah seperti ini." 

Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah berita. Dia adalah Allah yang kudus, dan kita adalah 

orang-orang berdosa. Kristus telah datang dan membayar hukuman kita secara penuh di kayu salib. Ia 

telah bangkit dari antara orang mati, dan semua yang menaruh iman mereka di dalam-Nya menerima 

hidup yang kekal. 

Itulah Injil, tetapi apa yang saya ingin pastikan ialah agar anda menghubungkan kedua pengertian ini, 

yaitu bahwa Injil itu bukan hanya merupakan berita kita, tetapi juga merupakan motivasi kita. Itulah yang 

menggerakkan kita untuk membagikan Injil. Itulah yang kita lihat dalam kebenaran yang kita pelajari 

bersama pada pagi ini. Pikirkan tentang hal ini. Saya ingin agar anda membuat hubungan antara apa yang 

akan kita katakan dengan apa yang telah kita katakan. Bahwa kita harus memiliki kepedulian yang sama 

bagi jiwa-jiwa yang lain.  

 

Pada saat kita ...  

Kita harus memiliki keyakinan yang sama akan kedaulatan Allah, dan gairah yang sama untuk kerajaan 

Kristus, tetapi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya melalui 

Injil karena, pada saat kita mengingat anugerah Injil, kita termotivasi dengan kasih yang tulus kepada 

orang lain. Apakah ada orang-orang dalam kehidupan anda yang tidak anda sukai? Mungkinkah ada 

orang-orang yang belum percaya dalam kehidupan anda yang tidak anda sukai? Saran saya untuk anda 

bukannya, "Anda hanya perlu melakukannya. Anda hanya perlu memiliki lebih banyak kasih untuk orang-

orang tersebut. Anda hanya perlu memiliki perhatian yang lebih bagi mereka."  
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Semua itu benar, tetapi saya akan menyarankan bahwa satu-satunya cara agar kita bisa sampai ke titik itu 

dengan kasih yang murni, satu-satunya cara agar kita bisa sampai ke titik di mana kita melihat Paulus 

bersaksi tentang Kerajaan Allah dan membujuk dan memohon mereka untuk datang kepada Kristus 

adalah dengan mengingat bahwa, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita 

masih jauh dari-Nya, Ia telah mati untuk kita. Dan jika Allah yang kudus dan tak terbatas dapat mengutus 

Anak-Nya sendiri untuk melakukan itu, pasti kita bisa melakukannya untuk orang-orang berdosa seperti 

kita. Tentunya, kita bisa mengasihi mereka dengan jenis kasih yang sama dan dengan kuasa Injil.  

Pada saat kita mengingat anugerah Injil, kita akan termotivasi dengan kasih yang tulus kepada orang lain. 

Juga, pada saat kita merangkul kebenaran Injil, kita akan dikuatkan dalam menghadapi penolakan. 

Bagaimana agar anda tidak putus asa ketika orang lain menolak anda? Bagaimana agar anda tidak 

menjadi takut, dan bagaimana agar anda tidak berkecil hati karena orang menolak Injil? Dengan cara ini: 

dengan mengingat bahwa identitas kita tidak terikat pada berapa banyak orang yang kita menangkan 

bagi Kristus, identitas kita terikat pada siapa Yesus itu, dan apa yang telah Ia lakukan demi kita. Ini dapat 

kita lakukan dengan mengingat Injil, dan kembali ke Injil, dengan mengatakan, “Ya, mereka mungkin 

menolak saya, tetapi saya diterima di dalam Kristus, dan itulah yang penting." Kita diterima dalam Kristus 

dan karena itu kuasa Injil mengalahkan pendapat manusia.  

Akhirnya, pada saat kita memandang keajaiban Injil, kita digerakkan dalam kasih sayang kita untuk 

kerajaan Kristus. Beberapa minggu yang lalu, saya telah berkhotbah tentang Kisah Para Rasul 15, dan 

anda tentu ingat tentang Sidang Yerusalem, yang memberi penekanan pada Injil anugerah yang penuh 

kemuliaan. Saya berkhotbah pada pagi itu pada jam 9:00 dan 11:00 dan kemudian kembali pada 

malamnya untuk berkhotbah dalam kebaktian pada jam 18:00. Ketika itu saya telah menyelesaikan 

khotbah saya, dan kami telah merampungkan pelayanan, dan saya sedang berjalan melewati tangga-

tangga menuju bagian belakang untuk pulang. Saya benar-benar, benar-benar lelah. Saya dengan jujur 

mengatakan bahwa saya saat itu mengasihani diri sendiri dengan cara yang tidak rohani, lalu saya bisa 

melihat orang ini yang ingin berbicara dengan saya. Saya, dalam kedagingan saya, ingin pulang, tetapi 

Roh mendorong saya untuk berbicara dengannya.  

Lalu saya turun, dan saya menanyakan namanya, dan ia mengatakannya kepada saya, dan ia 

menunjukkan bahwa ia berasal dari luar kota. Ia datang hanya sebagai pengunjung ke gereja kita. Ia 

sebenarnya datang dari negara bagian lain, dan kebetulan berada di sini pada malam itu. Kami 

memperkenalkan diri dan segera ia mengatakan, "Saya mempunyai masalah dengan sesuatu yang anda 

katakan." Saya katakan, "Baiklah, silakan." Lalu ia berkata, "Anda mengatakan dalam khotbah anda 

bahwa di dalam Kristus, orang percaya yang terlemah dan orang suci yang terkuat sama-sama 
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dibenarkan, sama-sama diampuni di hadapan Allah." Ia berkata, "Apakah anda percaya demikian?" Saya 

berkata, "Ya, saya percaya demikian, ya, tentu." Ia berkata, "Lalu mengapa saya telah melakukan semua 

hal ini selama bertahun-tahun? Mengapa saya telah diberitahu untuk mengucapkan semua doa yang 

formal semacam ini? Mengapa saya telah diberitahu bahwa saya harus menerima sakramen ini, dan saya 

harus melakukan ini, dan saya harus melakukan itu agar saya dapat diselamatkan? Mengapa saya telah 

diberitahu hal-hal itu? Pada dasarnya, entah apa yang anda katakan adalah benar, ataukah apa yang saya 

katakan adalah benar. "  

Jadi kami duduk di sana selama kurang lebih 40 menit setelah ibadah, dan saya sepenuhnya diizinkan 

untuk berbicara, dan ia adalah seorang pendengar yang baik. Saya berjalan bersamanya melalui teks 

demi teks yang berbicara tentang anugerah Allah dalam Kristus. Saya membawanya ke Yohanes 10, 

Efesus 2, Roma 3, dan Roma 4. Saya berbicara dengannya tentang salib dan Injil. Saya tidak akan pernah 

lupa, di akhir percakapan kami, saat ia memalingkan muka sambil berkata, "Apakah anda benar-benar 

mengatakan bahwa semua yang harus saya lakukan adalah percaya kepada Yesus, dan saya akan 

diselamatkan?" Ini sungguh menyadarkan saya pada saat itu. "Ya, itulah yang kami percaya."  

Dan itulah yang kita katakan. Terlepas dari dosa saya, terlepas dari rasa malu yang ada di dalam saya, 

terlepas dari rasa bersalah yang saya miliki, dan terlepas dari murka Allah yang layak saya terima, oleh 

karena Yesus maka saya dapat diselamatkan. Yesus Kristus telah datang. Ia telah menjalani kehidupan 

yang harus saya jalani, menjalani kematian yang harus saya jalani di salib, dan Ia telah dibangkitkan 

dalam kemenangan atas dosa, dan semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, ya, sungguh, mereka 

akan diselamatkan.  

Saya menyampaikan hal tersebut kepada anda untuk mengatakan ini: pada saat saya pulang pada malam 

itu, saya telah diperbaharui dengan keinginan yang nyata untuk memberitakan berita Injil di lingkungan 

saya sendiri, dan ke mana pun Allah membawa saya. Ini bukanlah sesuatu yang telah saya lakukan. Bukan 

sesuatu yang telah dilahirkan dalam hati saya sendiri. Itu semata-mata adalah bagaimana saya disegarkan 

dalam Injil yang kemudian membawa saya kepada keinginan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. 

Menurut pendapat saya, itulah caranya. Ada cara-cara untuk itu. Ada teknik-teknik untuk itu. Ada segala 

macam hal yang dapat kita jelajahi, tetapi pada dasarnya, jika kita ingin melihat Injil berkembang, jika kita 

ingin memiliki kepedulian terhadap jiwa orang lain, kita ingin memiliki keyakinan akan kedaulatan Allah 

dan gairah untuk kerajaan Kristus, jenis gairah yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul 28:17-3, itu hanya 

akan datang melalui satu cara dan hanya ada satu cara, dan itu adalah Injil. Marilah kita memberikan diri 

kita untuk itu. 


