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

Para Rasul pasal 20. Hari ini adalah hari besar bagi gereja. Hampir dua tahun yang lalu, saya menemukan 

diri saya sedang berada di satu negara komunis di mana saya menghabiskan waktu bersama pendeta-

pendeta yang menanam gereja seperti api yang menjalar. Ketika kami berbicara dengan pendeta-pendeta 

ini yang menanam semua gereja-gereja ini, mereka semua akan berkata kepada saya, "Sebagaimana anda 

ketahui, gereja tidak sehat jika tidak mengalami reproduksi." Saya mengatakan, "Ya, saya tahu," dan 

kemudian saya pergi dengan malu karena kenyataannya adalah bahwa kita sebagai gereja belum 

melakukan reproduksi. Itu adalah satu gambaran tentang kurangnya kesehatan.  

Saya kembali dan berbagi hal ini dengan para penatua, dan kemudian kami mulai mendalami Firman, dan 

kita sebagai satu keluarga orang beriman, mulai berbicara, "Baiklah, bagaimana hal ini  terlihat di tengah-

tengah kita?" Kami mulai mengadakan program residensi penanaman gereja. Kami berkata, "Kita akan 
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membuat rencana untuk melatih orang-orang di antara kita untuk pergi dan memimpin tim-tim dari kita 

untuk pergi ke konteks-konteks yang belum terjangkau di dunia dan yang belum terjangkau Amerika 

Utara."  

Jadi, hampir dua bulan yang lalu dari sekarang, kita mengutus orang pertama yang menanam gereja 

bersama istrinya, yang akan memimpin satu tim yang pergi ke satu kelompok masyarakat di Afrika Utara, 

satu kelompok masyarakat yang berbahaya ketika kita membawa Injil kepada mereka. Kita, sebagai satu 

keluarga orang beriman, mengadopsi kelompok-kelompok masyarakat ini, dan kita ingin menjadi bagian 

dari penanaman gereja di sana. Lalu, pada pagi ini kita memiliki hak istimewa untuk mengutus keluar, 

bahkan tidak hanya penanam gereja dan istrinya dan keluarganya, tetapi seluruh tim yang terdiri dari 

orang-orang yang Allah telah panggil keluar dari tengah-tengah kita untuk berangkat ke wilayah Pasifik 

Barat Laut, yakni pergi ke Seattle untuk menanam gereja di sana.  

Jadi dalam beberapa menit nanti anda akan memiliki kesempatan untuk mendengar dari pendeta tim ini, 

Andrew Arthur, yang telah terlibat dalam program residensi penanaman gereja ini. Andrew akan berbagi 

dengan kita dari Firman, dan sekilas penjelasan tentang bagaimana kita bisa berdoa untuk tim ini, dan 

kemudian saya akan tampil kembali, dan saya ingin menantang tim ini, khususnya saat mereka 

mempersiapkan diri untuk pergi ke Seattle.  

Sebelum saya memperkenalkan Andrew, dan ia akan tampil di sini, saya ingin mengatur panggung untuk 

teks yang ada di hadapan kita. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah suatu kebetulan bahwa kita 

menemukan diri kita dalam Kisah Para Rasul 20, saat Paulus bertemu bersama-sama dengan para 

pemimpin Gereja di Efesus. Mereka menghabiskan waktu satu dengan yang lain sebelum mereka 

berpisah, dan dalam teks ini dikatakan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Ini adalah waktu yang 

penuh air mata, emosional, dan menggugah perasaan antara Paulus dengan para pemimpin gereja ini 

saat mereka mempersiapkan diri untuk berpisah. Paralelnya tidak sama persis, tetapi menurut saya ada 

banyak persamaan antara apa yang kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 20 dengan apa yang terjadi 

hari ini.  

Apa yang ingin saya lakukan adalah membaca teks ini, dan saya ingin meletakkan beberapa landasan dan 

membiarkan hal itu yang membawa kita untuk mendengar dari tim ini dan pendeta ini yang kita utus, dan 

untuk menantang mereka. Saya ingin agar anda bersama saya melihat Kisah Para Rasul 20:17, dan kita 

akan membaca apa yang terjadi antara Paulus dengan para penatua di Efesus.  

Saya hanya ingin agar anda membayangkan kejadian ini. Kita telah menggunakan waktu kita pada minggu 

yang lalu di Efesus, di mana Paulus menghabiskan tiga tahun di sana. Jadi, ia memiliki relasi-relasi yang 

dekat, dan sekarang Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan ia berhenti di Miletus, di satu 
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pelabuhan yang terletak dekat Efesus. Ia mengatakan, "Panggil para penatua dari Efesus untuk datang." 

Mereka datang dan mereka bertemu dengannya di sana. Apa yang Paulus sampaikan ini adalah kata-kata 

perpisahan kepada para penatua yang ia kasihi, yang bersama mereka ia telah menghabiskan waktu dan 

saatnya tiba bagi mereka untuk berpisah. Jadi, saya hanya ingin melihat ke dalam mata Paulus dan hanya 

ingin melihat wajahnya saat ia mengatakan hal ini kepada para penatua ini. 

Lihat apa yang dikatakan dalam ayat 18. Ayat ini mengatakan, "Sesudah mereka datang, berkatalah ia 

kepada mereka. . . " Di sini Paulus sedang berbicara kepada para pemimpin ini. Ia mengatakan,  

Kamu tahu, bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di 

Asia ini: Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku 

banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi 

yang mau membunuh aku. Sungguhpun demikian aku tidak pernah lalai melakukan apa yang 

berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum 

maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah; aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang 

Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada 

Tuhan kita, Yesus.  

Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang 

akan terjadi atas diriku di situ selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku 

bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit 

pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan 

oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. 

Garis bawahi ayat 24. Ini adalah satu ayat yang luar biasa. 

Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah 

kukunjungi untuk memberitakan Kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi 

kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapa pun juga. Sebab aku tidak lalai memberitakan 

seluruh maksud Allah kepadamu. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena 

kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat 

Allah yang diperoleh-Nya dengan darah-Nya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, 

serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan 

menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, 

yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya 

mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama tiga tahun, siang 
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malam, aku tanpa henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air 

mata. 

Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya yang 

berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukan 

bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah 

aku ingini dari siapa pun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah 

bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam 

segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita 

harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, 

sebab Ia sendiri telah mengatakan: Lebih berbahagia memberi daripada menerima." 

Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan 

mereka semua. Lalu menangislah mereka semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus, 

mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berdukacita, terlebih-lebih karena ia 

mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Kemudian mereka mengantar 

dia ke kapal. 

Landasan-Landasan  ...  

Kita melayani Tuhan bersama-sama.  

Dengan teks ini dalam Kisah Para Rasul 20 dan dengan gambaran ini di ruangan ini, saya ingin meletakkan 

dua landasan, dan kemudian saya ingin memperkenalkan tim ini kepada anda. Dua landasan yang terlihat 

di seluruh Kisah Para Rasul 20, dan juga terlihat di ruangan ini. Yang pertama: kita melayani Tuhan 

bersama-sama. Paulus mengatakan dalam ayat 18, "Kamu tahu, bagaimana aku hidup senantiasa di 

antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini: Dengan segala kerendahan hati aku melayani 

Tuhan. . . .” Perkataan "melayani" berasal dari perkataan Yunani "doulos", yang berarti budak. Itulah 

perkataan untuk "budak" di zaman Paulus, dan ini adalah perkataan yang digunakan Paulus di seluruh 

Perjanjian Baru, dan di sini dipakai untuk menggambarkan siapa dia, dan siapa kita.  

Di ruangan ini, kita adalah budak-budak Allah. Kita bukanlah orang-orang yang hadir di gereja, kita 

bukanlah orang-orang religius yang mengikuti kegiatan-kegiatan rutin, kita adalah budak-budak, dan 

adalah baik untuk menjadi budak-budak Allah. Ini adalah siapa kita. Kita melayani Allah bersama-sama, 

kita adalah budak-budak-Nya. Hidup kita adalah milik-Nya.  

 

Kita menyebarkan Injil bersama-sama.  
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Landasan kedua: kita melayani Allah bersama-sama, dan kita menyebarkan Injil bersama-sama. Jadi, 

inilah yang Paulus katakan: sebagai akibat dari melayani Allah, ia memberitakan Injil dari rumah ke 

rumah, secara terbuka dan secara pribadi ia bersaksi. Dikatakan dalam ayat 21, “aku senantiasa bersaksi 

kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya 

kepada Tuhan kita, Yesus.”  

Itulah yang kita lakukan sebagai satu gereja. Kita bersaksi di seluruh kota ini, dan ke mana pun Ia 

menuntun kita. Kita ingin bersaksi tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus 

Kristus. Itulah mengapa kita berada di sini di kota kita. Itulah mengapa kita memiliki pekerjaan di kota 

kita. Kita tidak memiliki pekerjaan-pekerjaan di sini, terutama, untuk menghasilkan uang dan 

memperoleh kenyamanan, kita memiliki pekerjaan di sini karena ini adalah jalan-jalan yang melaluinya 

kita dapat bersaksi tentang Injil. Kita berada di sini untuk penyebaran Injil. Itulah sebabnya kita berada di 

kota ini. Itulah sebabnya kita berada di berbagai posisi yang kita miliki di seluruh dunia ini, untuk 

penyebaran Injil.  

Ini berarti bahwa jika Tuhan, pada titik tertentu, mengatakan, "Kamu dapat menyebarkan Injil dengan 

lebih baik dalam konteks yang lain," maka kita dengan senang hati berangkat. Kita tidak boleh melekat 

pada kota ini atau melekat pada pekerjaan ini, atau melekat pada kenyataan yang ada di sini. Tidak. 

Hidup kita di sini adalah untuk penyebaran Injil. Itu sebabnya mengapa kita mempunyai napas. Karena 

itu, kita bebas untuk berangkat ke mana pun Ia tuntun di dalam dunia. Itulah yang kita lakukan. Kita 

menyebarkan Injil bersama-sama. Semakin banyak kita menyadari hal ini, dan semakin banyak kita 

menempatkan cek kosong di atas meja atau menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka 

semakin banyak Roh Kudus Allah akan menetapkan orang-orang tertentu dari antara kita yang diasingkan 

untuk menyebarkan Injil dalam konteks yang berbeda di seluruh dunia.  

Inilah realitas yang dihadapi gereja sekarang. Kita menjadi aktif dalam mengutus satu sama lain, dan 

itulah yang kita inginkan. Kita ingin menjadi aktif dalam mengutus satu sama lain. Saya tahu bahwa ini 

tampaknya berlawanan dengan intuisi kita. Permainan di gereja yang umumnya terjadi pada masa kini 

adalah untuk membawa sebanyak mungkin orang ke dalam, dan kita katakan bahwa kita ingin mengutus 

sebanyak mungkin orang ke luar. Itulah yang yang kita lakukan. Kita ingin agar orang-orang meninggalkan 

seluruh tempat untuk penyebaran Injil di tempat lain. Tetapi inilah kenyataannya. Pada saat kita menjadi 

aktif dalam mengutus satu sama lain, kita akan mengalami kepedihan karena berpisah satu dari yang lain.  

Jika kita akan menempatkan keluarga kita dan kehidupan kita di atas meja atau menyerahkan diri kita 

untuk dipakai oleh Tuhan untuk penyebaran Injil di seluruh dunia, maka kita harus membuang pengertian 

kita tentang relasi-relasi yang bagus dan yang seumur hidup antara satu dengan yang lain di tempat yang 
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sama, di gereja yang sama, dalam konteks yang sama nyamannya. Kenyataannya adalah bahwa 

sebagaimana Tuhan mengutus kita keluar, itu akan menyebabkan pemisahan satu dari yang lain. Itu tidak 

akan mudah. Ini tidak akan mudah bagi tim ini yang akan kita utus keluar untuk pergi ke Pasifik Barat 

Laut. Ini tidak akan mudah bagi orang-orang yang mengenal tim ini dengan baik. Ini tidak mudah bagi kita 

untuk mengutus seorang saudara perempuan kita dari keluarga orang beriman di sini ke India pada 

minggu yang lalu.  

Pengutusan ini mengimplikasikan adanya pemisahan, dan ini mempunyai arti yang sangat besar bagi kita 

untuk menyadarinya, karena selama kita sebagai satu keluarga orang beriman akan saling meninggalkan 

satu sama lain untuk penyebaran Injil sampai ke ujung-ujung bumi, kita harus dapat mengorbankan 

relasi-relasi kita dengan orang-orang yang duduk tepat di sebelah kita. Saya ingin agar kita merasakan hal 

tersebut dalam teks ini. Saya ingin agar kita merasakan hal teresebut, karena kenyataannya adalah 

bahwa jika kita terbuka untuk diutus maka kita akan selalu terbuka untuk dipisahkan, dan itu tidak akan 

mudah.  

Namun, inilah keindahannya: kita memiliki semua kekekalan di depan satu sama lain. Kita memiliki 

ratusan triliunan tahun. Kita mempunyai waktu. Kita tidak mempunyai yang lain selain waktu di masa 

depan. Kita secara maksimal mempunyai 70 sampai 80 tahun di sini, dan kita memiliki pekerjaan yang 

harus dilakukan di dunia. Karena itu kita ingin penyebaran Injil di sini. Kita ingin agar 70 atau 80 tahun 

kehidupan kita tersebut, jika Tuhan memberikan sebanyak itu, kita ingin membuatnya bermakna bukan 

untuk kehidupan yang mudah dan untuk kenyamanan di sini. Tidak, kita hidup untuk dunia yang lain. Kita 

ingin menyebarkan Injil seperti api yang menjalar di sini. Jadi, kepedihan karena perpisahan tidak berarti 

apa-apa dalam arti kekekalannya yang utama karena kita akan bersama-sama.  

Ada satu tim dari keluarga orang beriman di sini yang akan kita utus untuk menanam satu gereja di 

Seattle, negara bagian Washington, dan dalam arti tertentu kita akan terpisah dari mereka. Andrew 

Arthur akan memimpin program penanaman gereja ini, dan saya memintanya untuk mengajar tentang 

beberapa ayat berikutnya, ayat 22-25. Ia akan berbicara kepada kita sebagai gereja, berbagi dengan kita 

tentang bagaimana kita bisa berdoa untuk mereka, dan memberi kita sekilas penjelasan tentang teks ini 

dan bagaimana itu berlaku untuk mereka yang pergi ke Seattle.  

Kepada Jemaat di Birmingham ...  

[Pendeta Andrew Arthur mulai berbicara.]  

Saya Andrew Arthur, dan ini benar-benar adalah satu kelompok orang yang luar biasa. Sungguh 

menakjubkan untuk berpikir bahwa lebih dari setahun yang lalu, tidak satu pun dari kita bahkan 
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mengenal satu sama lain, namun dalam proses menjalankan residensi penanaman gereja ini dalam 

persiapan untuk pergi dan menanam, Tuhan telah membawa orang-orang ini bersama-sama, merajut hati 

mereka bersama-sama, dan telah menempatkan mereka pada halaman yang sama untuk perjalanan 

mereka. Kami akan berangkat keluar pada waktu yang berbeda selama tahun depan ke Seattle. Saya dan 

istri saya akan masuk ke mobil kami, dan kami akan mengadakan perjalanan melewati seluruh negeri ini 

mulai besok, dan kami akan bergabung bersama sisa anggota tim setelah itu pada waktu yang berbeda 

pada tahun ini.  

Ini adalah kelompok orang-orang yang luar biasa. Mereka telah mendorong dan menantang iman saya 

dalam banyak hal. Mungkin tidak ada yang lebih menggembirakan daripada mengetahui bahwa ini adalah 

sekelompok orang yang memahami bahwa syarat yang diperlukan untuk mengikuti Kristus adalah bahwa 

hal tersebut harus bebas dari segala syarat. Seorang murid sejati tidak bisa mengatakan kepada Yesus, 

"Saya akan mengikuti Engkau ke arah ini, tetapi tidak ke arah itu." Seorang murid Yesus yang sejati tidak 

bisa mengatakan, "Saya akan mengikuti Engkau di bawah syarat-syarat  ini, atau jika serangkaian kriteria 

ini dipenuhi."  

Yesus Kristus bukanlah seseorang yang dengan-Nya kita dapat melakukan tawar-menawar untuk menjadi 

murid-murid-Nya. Ia bukanlah seorang penjual barang di jalanan kota dengan siapa kita bisa bernegosiasi. 

Tuhan Yesus Kristus adalah Allah atas semua ciptaan, yang mengatakan kepada kita dan setiap orang 

yang lain, "Tinggalkan segala sesuatu demi semua orang." Yesus mengatakan ini dengan integritas mutlak 

karena Ia sendiri telah meninggalkan segala sesuatu demi semua orang, dan Roh Kudus telah menguasai 

hati saya sebagaimana Ia telah menguasai banyak hati anda dengan realitas tersebut.  

Ia mendesak kita untuk menggemakan kata-kata Paulus dalam Kisah Para Rasul 20:24, di mana ia 

mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis 

akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang 

Injil anugerah Allah.” Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda pada pagi ini untuk mendukung 

dan mengutus tim ini  agar kami dapat menyelesaikan tugas kami, agar kami dapat mengikuti perjalanan 

kami, yang dimulai dari sini, keluarga orang beriman yang kami kasihi, ke Seattle, negara bagian 

Washington, di mana kami memiliki hak istimewa untuk memberi kesaksian tentang Injil anugerah Allah.  

Dalam persiapan untuk perjalanan ini, saya telah melakukan banyak hal. Mungkin, beberapa hal yang 

tidak seharusnya saya lakukan sebanyak yang saya lakukan, tetapi saya pasti telah kembali ke akar sastra 

saya. Saya telah membaca beberapa kisah petualangan yang menjadi favorit saya. Salah satunya, 

khususnya, yang ditulis oleh seorang bernama J.R.R. Tolkien yang diberi judul The Hobbit. Jika anda 

terbiasa dengan trilogi Lord of the Rings yang terkenal itu, The Hobbit adalah karya pendahuluan untuk 
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cerita itu. Dalam The Hobbit, Tolkien memperkenalkan kita pada Bilbo Baggins. Bilbo adalah hobbit (satu 

makhluk bayangan seperti manusia yang berukuran kecil), yang pendek, berbulu, berkaki besar, selalu 

lapar, yang tinggal di sebuah tempat yang disebut Shire dengan sekelompok hobbit yang lain.  

Seperti semua hobbit, Bilbo menghargai kenyamanan dan hal-hal rutin yang dapat diprediksi di atas 

segalanya. Para Hobbit ini mencintai keamanan dan keselamatan Shire. Mereka menghargai hal-hal rutin 

yang biasa. Mereka hidup dengan sangat puas di Shire dengan punggung mereka berpaling ke dunia yang 

lebih besar di sekitar mereka, dan itu terjadi untuk Bilbo, sampai suatu hari ia bertemu dengan penyihir 

misterius yang dikenal sebagai Gandalf the Gray. Ketika ia bertemu Gandalf, hal itu mengubah segalanya 

karena sebelum ia sempat menyadarinya, Bilbo menemukan dirinya terbawa ke dalam satu cerita yang 

jauh lebih besar, diluncurkan ke satu petualangan yang melibatkan Shire tapi diperluas jauh melampaui 

Shire.  

Jadi, setelah bepergian ke banyak negeri aneh dan mengalami beberapa hal yang luar biasa, ia akhirnya 

kembali ke Shire, dan ketika ia melakukannya, ia adalah hobbit yang berubah. Ia bukan lagi hobbit yang 

sebelumnya. Itulah yang Gandalf katakan setelah menyapanya ketika ia tiba. Ia mengatakan, "Sayangku 

Bilbo, sesuatu telah terjadi dengan anda. Anda bukan hobbit yang dikenal sebelumnya," dan hobbit-

hobbit lain mulai memperhatikan hal itu juga. Hobbit-Hobbit yang lain yang memiliki relasi dengan Bilbo 

menjadi sedikit lebih canggung karena mereka menemukan bahwa prioritas Bilbo dan nilai-nilainya telah 

berubah, bahwa perjalanannya membuka matanya ke dunia baru. Mereka melihat Bilbo menjadi aneh 

karena ia jatuh cinta dengan kehidupan di luar Shire. Jadi, pada saat hobbit-hobbit mulai bergaul dengan 

dia, sebagaimana dikatakan menjelang akhir cerita itu, mereka mulai menggelengkan kepala mereka dan 

menyentuh dahi mereka dan berkata kepada diri mereka sendiri, "Keluarga Baggins tua yang malang."  

Saya ingin menjalani kehidupan seperti ini yang menyebabkan para penonton menggelengkan kepala 

mereka dan menyentuh dahi mereka dan berkata, "Orang yang malang." Bukan karena mereka kasihan 

pada saya, tetapi karena mereka mengalami kesulitan untuk memahami apa yang terjadi dengan 

kehidupan saya. Saya tahu bahwa pendeta kami dan yang lainnya dari para pemimpin keluarga orang 

beriman tidak menginginkan yang lebih daripada adanya orang-orang yang melihat ke gereja kita untuk 

menggelengkan kepala mereka dan menyentuh dahi mereka dan mengatakan, "Orang-orang malang. 

Mengapa mereka menghabiskan uang mereka seperti yang mereka lakukan? Mengapa mereka 

melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Mengapa mereka pergi ke tempat-tempat mereka pergi?" 

Mereka benar-benar bingung dengan mengapa kita memprioritaskan apa yang kita prioritaskan, dan 

menghargai apa yang kita hargai, dan mereka bingung dengan sekelompok orang yang sedang jatuh cinta 

dengan kehidupan yang jauh melampaui dunia ini.  
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Karena kita tahu bahwa melalui Injil, Allah telah memanggil anda dan saya keluar dari Shire. Ia memanggil 

kita keluar dari tempat yang nyaman dan yang bisa ditebak, dan ia telah meluncurkan kita ke dalam kisah 

yang jauh lebih besar. Ia membawa kita ke dalam cerita itu, ya, yang menyangkut kepedulian akan hidup 

di sini di kota kita, namun jauh melampaui kota kita sampai ke ujung-ujung bumi.  

Rasul Paulus memahami realitas yang dinamik ini. Ia memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan 

orang memahaminya. Anda tentu ingat apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 9, ketika Paulus 

bepergian dan sedang berada di jalan menuju Damaskus, ketika ia bertemu Kristus yang bangkit, dan 

Yesus menjungkirbalikkan dunianya. Karena pada saat itu Paulus bukan hanya mengalami anugerah 

keselamatan, tetapi juga ia ditugaskan oleh Yesus untuk mengambil berita anugerah Allah dan 

memperluasnya ke seluruh bangsa.  

Paulus menerima amanat ini, tetapi kemudian ia juga menerima kualifikasi ini, pada saat Yesus 

mengatakan kepadanya, "Ketika engkau pergi dan mencapai bangsa-bangsa, engkau akan menderita. 

Bahkan, engkau akan menanggung banyak penderitaan." Apa yang menakjubkan tentang rasul Paulus 

adalah bahwa setiap kali ia mendengar kata-kata itu, saya suka bahwa ia tidak mengangkat tangannya 

dan mengajukan keberatannya terhadap Yesus. Saya menyukai fakta bahwa ia tidak mencoba untuk 

menegosiasikan jalan yang lebih baik. Saya menyukai fakta bahwa ia mengatakan, "Baik, Yesus, saya 

mengerti bahwa Engkau benar-benar Mesias, Engkau adalah Juruselamat." Ia bukannya mengatakan, 

"Saya akan mengikut Engkau, tetapi saya hanya akan mengikut Engkau ke arah ini, tidak ke arah itu."  

Paulus tidak melakukan hal seperti itu, dan kita dapat melihat sekilas penjelasan tentang mengapa hal 

tersebut terlihat dalam bagian ini, khususnya dalam ayat 22-24, ketika kita melihat sesuatu tentang 

keinginan Paulus dan ambisi utamanya dalam kehidupannya, yaitu untuk menghabiskan seluruh 

hidupnya dalam pelayanan kepada Juruselamatnya, satu kesediaan untuk menanggung apa pun yang ia 

harus tanggung dalam rangka membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Karena Paulus adalah tipe orang 

yang sangat menghargai, di atas segalanya, kehidupan yang dihabiskan untuk melayani dengan setia 

Juruselamatnya, yaitu satu kehidupan yang tidak menerima begitu saja anugerah Allah, melainkan yang 

mengambil anugerah Allah dan pergi bersamanya. Persis itulah yang ia lakukan.  

Perhatikan ayat 22. Paulus mengatakan, "Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem 

dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke 

kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku 

sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh 

Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah.”  
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Hal-hal akan berubah dalam pelayanan Paulus. Perjalanannya akan membawanya melalui Yerusalem, dan 

satu keinginannya yang berada di atas segala sesuatu adalah untuk tetap setia. Karena itu, dalam terang 

teks ini, saya ingin mendorong anda sebagai satu keluarga orang beriman untuk berdoa bagi tim kami 

dalam beberapa cara. Semua cara ini berkaitan dengan keinginan kami untuk menjadi setia. Kami ingin 

pergi dan melayani Yesus dengan setia.  

 

Berdoalah agar kami setia di tengah ketidakpastian.  

Maukah anda berdoa dalam beberapa cara bagi kami? Yang pertama, berdoalah agar kami akan 

ditemukan setia di tengah ketidakpastian. Paulus yakin tentang beberapa hal, dan ia kurang yakin tentang 

hal-hal lain. Ia tahu apa yang ia lakukan, ia mengatakan hal itu pada akhir ayat 24, yaitu ia seharusnya 

bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Pada saat ini, ia tahu ke mana ia harus pergi. Roh sedang mendesak 

dia ke Yerusalem. Ia memiliki gambaran umum tentang apa yang akan terjadi padanya di sana. Ia tahu 

bahwa itu akan melibatkan beberapa jenis kesulitan dan pergumulan, semacam penganiayaan dan 

penderitaan, tetapi ia tidak mengetahui detailnya, ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi padanya 

ketika ia sampai di sana.  

Bukankah itu semacam ritme kehidupan Kristen? Kita menjalani hidup kita dalam pertukaran aneh antara 

kepastian dan ketidakpastian. Setiap pengikut Kristus bisa yakin tentang beberapa hal. Misalnya, kita bisa 

yakin tentang perintah yang diberikan kepada kita. Allah selalu memberikan perintah. Kita tahu 

bagaimana seharusnya kita berada dalam hidup ini, apa yang seharusnya kita lakukan, seperti yang 

dikatakan Paulus pada akhir ayat 24, yaitu memberi kesaksian tentang Injil anugerah Allah. Kata-katanya 

di sini menggemakan apa yang Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul 1:8, ketika Ia menampakkan diri 

kepada murid-murid-Nya, dan Ia mengatakan ini kepada mereka. Ia berkata, "Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan saksi-Ku." Para saksi harus 

bersaksi, dan saksi-saksi Yesus bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Ini adalah perintah buat kita.  

Kabar baiknya adalah bahwa pada saat cerita ini terungkap dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat lagi 

dan lagi bahwa alasan utama mengapa Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, mengapa Ia memenuhi 

kehidupan orang percaya, adalah agar mereka dapat menggenapi perintah ini. Roh Kudus adalah Roh 

yang bersaksi. Ia memberi kesaksian kepada kita, meyakinkan kita bahwa kita mengalami anugerah, 

bahwa kita diselamatkan, tetapi kemudian Ia memberdayakan kita untuk bersaksi kepada orang lain, 

untuk berbicara, dan membagikan berita kita dan dan menceritakan kisah ini. Inilah sebabnya Roh Kudus 

telah diberikan kepada kita.  
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Saya ingin mendorong anda atau mengingatkan anda pada pagi ini bahwa kegiatan ini pada dasarnya 

adalah suatu kegiatan verbal. Hal ini membutuhkan penggunaan kata-kata, selalu demikian, dan akan 

selalu demikian. Saya tahu bahwa beberapa dari kita lebih nyaman dengan bentuk komunikasi yang non-

verbal. Kita ingin melayani, kita ingin memberi, kita ingin memenuhi kebutuhan praktis, dan itu bagus. 

Saya sama sekali tidak ingin mengurangi belas kasihan yang Injil ciptakan dalam hati kita untuk 

memenuhi kebutuhan dan untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Injil tentu menciptakan 

itu. Anugerah Allah tentu mendorong hal itu, tetapi saya ingin agar kita ingat bahwa perintah utama 

untuk kita adalah verbal. Jika kita terlibat dalam semacam kegiatan tanpa pernah berbicara dan berbagi 

cerita ini, hidup kita akan terlihat lebih seperti dermawan daripada murid.  

Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk bersaksi, murid-murid yang bersaksi. Mungkin ini bisa 

membuat beberapa dari anda merasa tidak nyaman, karena mungkin anda tidak merasa sangat percaya 

diri dalam kemampuan anda untuk berbicara dan mengomunikasikan Injil kepada teman-teman anda, 

keluarga anda, kepada rekan-rekan kerja anda, tetapi saya ingin mendorong anda bahwa itu adalah baik.  

Bahkan, itu adalah tempat yang lebih baik untuk berada daripada seseorang yang percaya diri dalam 

kemampuannya untuk mengomunikasi Injil, karena yang terjadi adalah bahwa itu akan memaksa anda, 

itu akan membawa anda ke dalam kesadaran untuk bergantung pada Roh Allah. Anda akan menemukan 

diri anda berdoa lagi dan lagi, "Allah, penuhilah saya dengan Roh-Mu, agar saya dapat berbicara." 

Kemudian, setialah untuk membuka mulut anda dan melakukannya. Kenyataannya adalah bahwa 

beberapa dari anda akan melakukan hal ini di kota ini selama sisa hidup anda. Anda akan memberi 

kesaksian tentang Injil anugerah Allah di sini.  

Kemudian, ada orang-orang lain lagi dari antara anda, ketika saya dan anggota-anggota tim saya kembali 

untuk mengunjungi gereja ini pada bulan-bulan dan tahun-tahun dari sekarang, anda tidak akan duduk di 

kursi ini lagi karena Allah akan menuntun anda untuk melakukan hal ini di tempat lain, untuk menggenapi 

perintah ini dalam konteks yang lain. Tuhan selalu memberikan perintah, dan Ia sewaktu-waktu memberi 

perintah yang khusus. Ini adalah yang dialami Paulus. Ia tahu bahwa perjalanannya akan melalui 

Yerusalem, dan kami berdiri di hadapan anda sebagai satu kelompok yang percaya bahwa perjalanan 

kami akan melalui Seattle.  

Saya tidak menyarankan bahwa kita telah memiliki banyak kejelasan tentang keputusan ini dan tentang 

perintah ini sebagaimana Rasul Paulus. Saya tidak mengatakan itu, tetapi saya mengatakan bahwa Allah 

telah menggunakan berbagai hal untuk menarik hati dan pikiran tim ini bersama-sama dan mengubah 

lintasan hidup kami untuk menuju kota itu. Kami percaya bahwa Ia mengarahkan kami ke sana, tetapi 

kemudian beberapa dari anda mungkin merasa frustrasi oleh seluruh gagasan tentang Allah yang 
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mengarahkan orang ke tempat-tempat tertentu. Sebagian alasannya adalah karena anda terlalu banyak 

menganalisa perjalanan hidup anda sendiri, dan anda mungkin berpikir sekarang, "Nah, bagaimana 

dengan saya? Saya tidak membuat satu keputusan dengan sadar dan yang rohani untuk datang ke kota 

ini. Pekerjaan saya yang membawa saya di sini. Sekolah saya yang membawa saya ke sini. Keluarga saya 

yang membawa saya ke sini. Saya lahir di sini." Mungkin anda bertanya-tanya apakah kesetiaan 

merupakan satu kemungkinan untuk anda. Dapatkah anda menjadi setia tanpa memiliki tujuan tertentu 

dan perintah dalam pikiran anda yang telah ditanamkan oleh Allah? Jawaban untuk itu adalah, "Tentu 

saja, ya."  

Ini adalah contoh Paulus ketika ia menunjukkan kepada kita apa artinya kesetiaan. Kesetiaan kepada 

Yesus berarti bahwa di mana pun anda berada, anda akan berada seluruhnya di sana, terlepas dari 

bagaimana anda sampai di sana. Di mana pun anda berada, tetaplah di sana seluruhnya. Selama waktu 

Paulus berada di Efesus, ia melayani orang-orang di Efesus. Ia menginvestasikan hidupnya ke dalam 

orang-orang tersebut. Ia melayani mereka. Ia mengasihi mereka. Ia mengajar mereka. Ia berbagi hidup 

dengan mereka. Ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk mencemaskan mengapa ia ada di sana dan 

bukannya di tempat lain.  

Saya bertanya-tanya apakah beberapa dari anda begitu lumpuh dalam perjalanan anda bersama Yesus 

karena anda tidak bisa memikirkan hal-hal lain selain diri anda sendiri. Anda terus-menerus bertanya-

tanya, "Ya, haruskah saya berada di sini, atau haruskah saya berada di tempat lain? Apakah saya adalah 

bagian dari tempat ini, atau apakah saya bagian dari tempat lain?" Anda begitu sibuk menanyakan pada 

diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini dan mendoakan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga anda telah 

melumpuhkan pelayanan anda di masa sekarang. Kenyataannya adalah bahwa kesetiaan mengatakan 

bahwa, di manapun anda berada, beradalah sepenuhnya di sana. Setialah dalam mengerjakan pelayanan 

anda sekarang.  

Kemudian, orang-orang lain dari anda, pada saat anda mendoakan pokok-pokok doa ini, anda mencoba 

untuk melihat arahan Allah untuk hidup anda, anda merasa bahwa ada sesuatu yang mulai berubah, 

bahwa anda memiliki keinginan untuk berada di tempat lain, tetapi kemudian anda melihat kehidupan 

anda, dan anda melihat bahwa Allah tidak cukup mengatur hal-hal tertentu tentang di mana anda ingin 

berada. Jika itu adalah situasi anda, maka biarkan saya mendorong anda untuk tidak mengizinkan 

keinginan anda akan pelayanan masa depan dalam konteks lain membayangi investasi anda saat ini. 

Kesetiaan terjadi secara nyata pada setiap saat. Ini adalah hari kenyataan saat ini. Jadi, selama anda 

berada di sini, beradalah sepenuhnya di sini. Jangan menunggu untuk berada di tempat lain untuk mulai 

memberi kesaksian tentang Injil anugerah Allah. Lakukanlah sekarang.  
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Kemudian, pada saat hati anda mulai berubah, Tuhan mulai menentukan langkah-langkah anda menuju 

ke tempat lain, ke konteks yang lain. Lalu seperti Paulus, ke mana pun anda pergi, beradalah seluruhnya 

di sana, pusatkan perhatian anda kepada perintah Tuhan, dan ikutilah dalam iman. Namun, ketahuilah 

bahwa ketika anda melakukannya, Allah jarang memberitahu hal-hal yang detail. Ia selalu memberikan 

perintah untuk kita taati. Ia sewaktu-waktu memberikan perintah, tetapi Ia jarang pernah memberikan 

rincian tentang bagaimana perjalanan mereka akan terjadi secara detail, terutama pada tahap 

permulaannya. Allah kita akan memberikan rinciannya bagi kita dalam langkah-langkah yang berikutnya.  

Tim saya sedang belajar hal ini sekarang. Ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, banyak 

detail yang belum ditemukan. "Kapan rumah kami akan terjual? Di mana kami akan mendapatkan 

pekerjaan? Di mana anak-anak kami akan bersekolah? Siapa yang akan menjadi tetangga sebelah kami? 

Di mana kami akan berkumpul bersama untuk menyembah Yesus bersama-sama? Bagaimana kita 

tersebar di seluruh kota untuk melayani penduduk Seattle?" Ada begitu banyak detail yang belum 

ditemukan, tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti bergerak maju. Kepastian bukan merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mobilitas.  

Karena itu, setelah anda mulai merasa dipimpin oleh Allah, ikutilah Allah. Kita tahu bahwa Allah telah 

memberi kita satu perintah: bersaksi tentang Injil, dan kami adalah tim yang terdiri dari orang-orang yang 

percaya bahwa Ia telah memberi perintah kepada kami pada waktu ini. Kami akan ke Seattle, dan kami 

percaya bahwa Ia akan mengisi detailnya dalam langkah-langkah yang berikutnya. Itu sebabnya mengapa 

kita memiliki ayat-ayat yang kaya dengan makna dan luar biasa seperti Amsal 3:5-6. Kita diberitahu dalam 

ayat-ayat tersebut, "Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada 

pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.” Itu sebabnya 

kita mempunyai Amsal 16 : 9 yang mengatakan, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi 

TUHANlah yang menentukan arah langkahnya.” Allah kita memberikan detailnya dengan tenang. Apa 

yang kita lakukan dalam kesetiaan adalah untuk melanjutkan apa yang kita ketahui dan menolak untuk 

menjadi hamba apa yang tidak diketahui. Jangan menjadi budak apa yang tidak diketahui, dan berdoalah 

agar kami juga tidak demikian. Berdoalah agar kami setia di tengah ketidakpastian. 

 

Berdoalah agar kami setia di tengah kesukaran.  

Kemudian, yang kedua, berdoalah agar kami setia di tengah kesukaran. Paulus tahu bahwa pergi ke 

Yerusalem akan menjadi sulit, Roh Kudus meyakinkan dia akan hal itu. Ia akan menghadapi hukuman 

penjara dan penderitaan, secara harfiah, rantai dan kesusahan, namun walaupun ia mengetahui hal ini, ia 

masih bergerak maju. Paulus adalah jenis orang, kita lihat dalam ayat 24, yang menghargai kesetiaan 
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kepada Yesus sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga bahkan daripada keselamatan hidupnya sendiri. 

Ini adalah tipe orang yang mengatakan, "Jika saya pergi ke Yerusalem, dan jika kepergian saya ke sana 

berarti saya akan mengalami penderitaan, saya akan tetap berjuang bagi Injil." Ini adalah tipe orang yang 

berkata, "Saya akan setia kepada Juruselamat, dan jika kesetiaan itu akan membuat saya lebih awal pergi 

ke kuburan, maka jadilah itu. Karena apa yang penting bagi saya lebih daripada kehidupan saya sendiri 

adalah kesetiaan kepada Kristus."  

Perhatikan dalam ayat 23 bahwa ketika Paulus berbicara tentang penderitaan ini, pemenjaraan ini, 

perhatikan bagaimana ia menjelaskan bahwa Roh Kudus memberi kesaksian ini padanya bahwa di setiap 

kota hal tersebut akan terjadi padanya. Sengsara akan menunggunya. Tentunya ia tidak menerapkan 

makna pernyataan ini untuk Lukas dan teman-teman seperjalanannya. Jelas bahwa mereka akan terbawa 

ke dalam pergumulan-pergumulan tersebut. Jelas bahwa mereka akan mengalami beberapa kepedihan 

dan penganiayaan yang Paulus akan hadapi, namun Paulus di sini berfokus pada dirinya.  

Apa yang saya ingin kita lakukan adalah berpikir tentang bagaimana analogi antara perjalanan Paulus ke 

Yerusalem dengan perjalanan kami ke Seattle dan dengan perjalanan anda ke mana pun Tuhan akan 

menuntun anda di masa depan. Analogi antara ayat 23 dan 24 dengan kehidupan kita tidak selalu 

ditemukan dalam janji penganiayaan yang diterima oleh Paulus. Penganiayaan tentu merupakan bagian 

dari kehidupan Kristen sebagaimana pendeta kita akan tunjukkan dalam beberapa saat lagi, tetapi di 

mana ayat 23 dan 24 benar-benar bersinggungan dengan kehidupan kita, menurut saya, adalah dalam 

semangat yang terlihat dalam perspektif Paulus.  

Ini adalah tentang fakta bahwa Paulus memahami bahwa melayani Yesus lebih berharga daripada 

keselamatan dirinya sendiri, bahwa kesetiaan kepada Kristus lebih berharga daripada kehidupan itu 

sendiri. Ini adalah perspektif orang yang telah jatuh cinta dengan kehidupan di luar dunia ini. Itulah satu-

satunya penjelasan untuk perspektif Paulus. Karena itu saya bertanya-tanya apakah ini akan menjadi 

perspektif kita juga. Apakah kita menghargai kesetiaan kepada Kristus lebih daripada kehidupan itu 

sendiri? Apakah kesetiaan kepada Yesus lebih penting bagi kita daripada kehidupan yang nyaman dan 

hal-hal rutin yang dapat diprediksi? Apakah kesetiaan kepada Yesus lebih menjadi perhatian kita daripada 

keselamatan dan keamanan kita, atau apakah kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dengan begitu 

mudah dapat membelokkan perhatian kita dari pelayanan kita kepada Kristus?  

Jika itu terjadi, maka berarti kita mungkin tidak merangkul perspektif Paulus dalam teks ini. Mungkin kita 

tidak melihat apa yang ia lihat. Kita tahu bahwa kita akan berangkat ke Seattle, kita tidak akan ke Sri 

Lanka. Kita tahu bahwa Yesus memimpin orang-orang lain dari antara anda untuk konteks-konteks di 

mana kemungkinan untuk mempertaruhkan hidup anda akan sedikit lebih bersifat terang-terangan, 
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sedikit lebih eksplisit, di mana anda tahu bahwa masuknya anda ke suatu negara tertentu, dan melayani 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu, akan disertai dengan risiko besar untuk kehidupan anda 

sendiri. Namun pada saat yang sama, kami tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kami tidak akan 

menghadapi bagian kami yang adil dalam kesukaran-kesukaran dalam kepindahan ke Seattle untuk 

menanam gereja.  

Melayani Kristus dalam konteks apa pun akan memperkenalkan dan membuka pintu untuk berbagai 

kesukaran. Ini akan sulit untuk memahami bahwa anak saya yang berusia empat bulan akan tumbuh di 

sisi lain negara ini tanpa adanya akses yang mudah ke kakek-neneknya. Stres dan ketegangan dan 

kelelahan yang diakibatkan oleh perpindahan semacam ini bagi keluarga-keluarga dan pernikahan adalah 

sesuatu yang kita harus pertimbangkan secara serius. Semua itu dapat membuka pintu untuk berbagai 

dosa dan godaan, jadi tolong berdoa agar kami setia di tengah-tengah kesulitan apa pun yang muncul 

sepanjang perjalanan ini.  

Berdoalah agar kami dapat memiliki perspektif yang benar ketika kesukaran itu datang. Menurut saya 

godaan yang dihadapi setiap orang percaya ketika kesukaran muncul dalam kehidupan mereka adalah 

mulai menantang kesetiaan mereka kepada Kristus, apakah itu menyangkut kepergian kami ke Seattle, 

atau anda yang tinggal di kota ini. Apa pun yang mungkin terjadi, godaan yang kita hadapi ketika 

kesukaran itu muncul adalah kita kehilangan perspektif kita. Kita tidak mengikuti mata Paulus dalam ayat 

24. Alih-alih memfokuskan perhatian kita pada Juruselamat kita, kita tergoda untuk mengalihkan 

pandangan kita dan berfokus pada keadaan kita, kesulitan kita, ketidaknyamanan kita, kesukaran kita.  

Jadi, ketika kita mengarahkan mata kita kepada-Nya, dan kita mulai melihat kesukaran-kesukaran secara 

langsung, saya kuatir bahwa kita terlalu banyak memberikan kehormatan kepada kesukaran-kesukaran 

tersebut. Kesetiaan tidak memperhatikan kesukaran secara langsung. Perspektif seorang pengikut Kristus 

yang setia adalah untuk mengatakan, "Tidak," pada saat kesukaran muncul. “Saya akan tetap 

mengangkat mata saya, dan saya akan memfokuskan perhatian saya, iman saya, kasih sayang saya, pada 

Juruselamat saya. Saya akan percaya bahwa mengenal Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, dan menaati-

Nya lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri, dan tidak peduli kesukaran apa pun yang datang, 

mata saya tertuju pada hadiah."  

Itulah yang akan saya cari. Tolong berdoa agar tim kami mengejar hal itu. Agar kami akan mengarahkan 

mata kami pada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan 

bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Maukah anda memberikan kami anugerah 



Página (Page) 16 

 

untuk perspektif itu? Agar kami akan melihat Yesus dan sukacita dalam  melayani Dia yang jauh lebih 

berharga daripada setiap kesukaran yang kita mungkin alami sepanjang jalan.  

Ketahuilah bahwa ketika anda berdoa dengan cara ini bagi kami, kami berdoa dengan cara ini bagi 
anda.  

Maukah anda berdoa agar kami setia di tengah ketidakpastian, tetapi maukah anda juga berdoa agar 

kami akan setia di tengah kesukaran? Kami ingin agar anda tahu bahwa ketika anda mendoakan hal-hal 

ini dan dengan cara ini untuk kami, kami juga akan berdoa dengan cara-cara ini dan mendoakan hal-hal 

ini untuk anda.  

 

Kepada jemaat di Seattle ...  

[Pendeta David mulai berbicara lagi.]  

Inilah saudara dan ini adalah tim yang kita utus keluar. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin 

menutup waktu kita dalam Firman dengan berbicara, khususnya kepada mereka, kepada jemaat di 

Seattle. Ini tidak berarti bahwa orang lain boleh dimaafkan pada waktu penutup ini, karena kenyataannya 

adalah bahwa ini adalah hal yang pasti akan dikatakan kepada kita dari Firman dan kenyataannya adalah 

bahwa  ketika mereka pergi, kita akan bersama mereka. Itulah keseluruhan gambaran dalam Kisah Para 

Rasul 13. Ketika kita nanti meletakkan tangan kita ke atas mereka dalam beberapa saat lagi, itu adalah 

gambaran identifikasi dengan mereka.  

Ini bukan sesuatu yang berada di luar anda, ini adalah sesuatu yang secara langsung menjadi bagian dari 

anda, dari kita bersama-sama sebagai satu umat. Saya ingin berbicara khususnya kepada mereka. Teks ini 

diakhiri dengan Paulus yang memberi nasihat kepada para penatua di sini. Jelas bahwa tidak semuanya 

paralel dengan keadaan kita dan tidak semua orang yang akan pergi adalah penatua, tetapi kenyataannya 

adalah bahwa setiap orang yang akan pergi merupakan seorang pemimpin gereja ini. Karena mereka 

semuanya anggota gereja, jadi mereka semua adalah pemimpin di dalam gereja. Saya ingin berbicara 

kepada mereka sebagai pemimpin dalam gereja dan bagi kita di gereja juga. Namun, ini adalah nasihat 

yang saya ingin berikan mereka saat mereka pergi.  

Pergilah untuk keselamatan orang lain.  

Pertama, saat anda pergi, pergilah untuk keselamatan orang lain. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 

20:26, "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapa pun juga.” Apa 

artinya itu? Artinya, "Aku tidak bersalah atas darah anda." Saya ingin agar anda kembali dengan cepat ke 

Yehezkiel 33. Saya ingin menunjukkan gambaran ini, gambaran dalam Perjanjian Lama yang Paulus 
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singgung dalam Perjanjian Baru. Ini mempunyai makna yang sangat besar untuk memahami mengapa tim 

ini pergi ke Seattle.  

Ketika Paulus melihat orang-orang dari Efesus ini dan berkata, "Aku tidak bersalah atas semua darah 

anda," apa artinya? Saya ingin agar anda memperhatikan Yehezkiel 33:1, dan saya ingin agar anda 

mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel. Yehezkiel 33:1 mengatakan, "Lalu datanglah 

firman TUHAN kepadaku,” Yehezkiel sedang berbicara. Inilah yang Tuhan katakan kepadanya, “Hai anak 

manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka,” lalu ikuti terus 

apa yang dikatakan mulai dari ayat 2. 

Kalau Aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil 

seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya dan penjaga ini 

melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan 

bangsanya, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak 

mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa 

kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, 

darahnya tertimpa kepadanya sendiri.  

Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga, yang melihat 

pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat 

peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, 

orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab 

atas nyawanya dari penjaga itu. 

Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. 

Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi 

nama-Ku. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! -- dan 

engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari 

hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut 

pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan 

orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati 

dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 

Inilah adalah gambaran yang kita lihat dalam Yehezkiel 33. Kemudian, kita melihat Paulus mengatakan 

dalam ayat 26, "Saya tidak bersalah atas darah anda." Bahkan, jika anda melihat Kisah Para Rasul 18:6, 

setelah Paulus berada di Korintus, ia ditendang keluar dari rumah ibadat oleh orang-orang Yahudi, dan ia 
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berbalik dan berkata, "Saya tidak bersalah atas semua darah anda. Saya telah berkhotbah, anda 

menendang saya keluar, saya tidak bersalah."  

Gambarannya adalah bahwa jika anda memiliki berita yang bisa menyelamatkan seseorang dari 

kehancuran, dan anda menyampaikan berita itu, anda memberikan peringatan itu, dan setelah anda 

memberikan peringatan dan orang tidak mau mendengarkan, orang tidak merespon, maka anda tidak 

bersalah atas darah mereka. Yehezkiel 33 telah memberi kepada kita gambaran tentang tanggung jawab 

kita. Jika anda memiliki berita penghakiman yang akan datang, dan anda tinggal diam, maka orang ini 

akan mati dalam dosa mereka, dan darah mereka akan berada di tangan anda. Ini adalah satu teks yang 

keras.  

Jika anda berada di Jepang, dan anda bertanggung jawab untuk membunyikan sirene, membunyikan 

alarm, dan anda melihat tsunami datang, dan anda tidak membunyikan alarm ketika anda tahu bahwa 

tsunami sedang datang, lalu tsunami datang dan melanda kota itu, darah mereka akan berada di tangan 

anda. Kita mendengar Paulus mengatakan hal ini, dan pada gilirannya juga menasihati tim ini, "Anda pergi 

ke Seattle sebagai penjaga.” Kami tidak mengutus anda untuk diam. Kami mengutus anda untuk 

membunyikan alarm.  

Tsunami murka Allah ditujukan untuk orang-orang berdosa, dan Kristus telah membayar harga sebagai 

pengganti orang-orang berdosa. Anda mengetahui itu. Karena itu, pergilah dan bunyikan alarm, agar 

anda tidak bersalah atas  darah orang-orang di Seattle, dan lakukan hal yang sama di kota kita. Perhatikan 

bahwa ini adalah untuk kita semua. Kita ingin membunyikan alarm rahmat Allah di seluruh kota, dan 

dalam proses tersebut kita dapat mengatakan, "Kami tidak bersalah atas darah anda." Itulah 

gambarannya  di sini. Jadi, pergilah untuk keselamatan orang lain.  

 

Pergilah dengan Firman Allah.  

Bagaimana anda melakukan itu? Yang kedua, anda pergi dengan Firman Allah. Itulah cara Paulus untuk 

mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Ia mengatakan dalam ayat 26 bahwa ia bersih dari darah siapa pun, 

dan kemudian dalam ayat 27 ia mengatakan bahwa itu adalah karena ia tidak lalai memberitakan seluruh 

maksud Allah. Itulah yang ia katakan sebelumnya ketika ia pergi dari rumah ke rumah secara publik 

maupun pribadi untuk menyatakan dan mengajarkan Firman Allah.  

Itulah gambarannya. Itulah bagaimana caranya anda membunyikan alarm melalui Firman ini. Anda akan 

berangkat ke Seattle dengan Firman ini, dan anda tidak memiliki banyak hal yang lain untuk dibawa  ke 

meja atau ditawarkan kecuali Firman ini. Anda tidak memiliki apa pun lagi untuk dibawa ke meja atau 

ditawarkan di Seattle kecuali Firman ini, tetapi Firman ini baik, karena itu bunyikanlah alarm itu. Dalam 
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setiap kesempatan yang anda dapatkan, bunyikanlah alarm itu. Pergilah untuk keselamatan orang lain 

dengan Firman Allah.  

 

Jagalah hati anda.  

Yang ketiga, ketika anda pergi, jagalah hati anda. Ayat 28 mengatakan, "Jagalah dirimu.” Mari kita lihat 

satu teks lagi. Wahyu pasal 2, kitab yang terakhir dalam Perjanjian Baru. Jagalah hati anda. Dalam Wahyu 

2 terdapat surat Kristus kepada Gereja di Efesus di kemudian hari. Gereja Efesus adalah salah satu dari 

tujuh gereja yang tercantum di sini. Inilah yang Kristus katakan kepada jemaat di Efesus. Paulus 

mengatakan kepada para penatua, "Jaga dirimu. Jaga hatimu sendiri," dan dengarkan apa yang Yesus 

katakan kepada jemaat di Efesus tidak lama setelah itu.  

Wahyu 2:2 mengatakan: "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku 

tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat bahwa engkau telah menguji mereka 

yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapati 

mereka pendusta.” Mereka kuat dalam doktrin dan dalam peringatan terhadap bahaya ajaran sesat. 

“Engkau tetap sabar dan menderita karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah.” Mereka 

tampaknya sedang berusaha, tetapi lihat ayat 4. “Meskipun demikian, Aku mencela engkau, karena 

engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.” Ini adalah gambaran yang sangat jelas bagi kita. Kita 

adalah orang-orang yang sibuk dengan banyak hal yang baik, bahkan di dalam gereja, kita melakukan 

banyak hal. Di Seattle mereka akan melakukan banyak hal yang baik, tetapi pertanyaan kunci untuk kita 

semua di ruangan ini , "Di mana hati anda? Di mana hati anda?" Kristus yang memiliki hati anda.  

Untuk tim ini yang akan ke Seattle: jagalah hati anda. Jagalah keintiman dengan Kristus, karena 

kenyataannya adalah bahwa musuh akan datang ke dalam tim ini, dan ia akan datang ke gereja ini dalam 

setiap kesempatan dan mencoba untuk menarik hati kita agar jauh dari Allah. Setelah hati kita dijauhkan, 

maka ia dapat menghancurkan dan mendatangkan malapetaka. Karena itu, jagalah hati anda.  

 

Rawatlah gereja.  

Kemudian, pada saat anda menjaga hati anda, rawatlah gereja. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh 

kawanan, yang merupakan satu gambaran yang besar maknanya. Itulah yang kita lihat di seluruh Kitab 

Suci. Umat Allah seringkali disebut sebagai kawanan. Ini adalah kawanan domba Allah, yang merupakan 

kunci.  
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Paulus sedang berbicara kepada para penatua, dan ia berkata, "Ia telah mennetapkan kamu sebagai 

pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah." Kepada para pemimpin gereja yang yang mempunyai 

posisi yang penting: ingat bahwa gereja adalah milik-Nya. Meskipun anda adalah pemimpin-pemimpin 

dalam gereja namun anda bukanlah yang terutama dalam kepemimpinan, anda adalah gembala-gembala 

yang berada di bawah pimpinan seorang yang lain. Ada seorang Gembala Agung, Gembala yang baik, 

Gembala Besar, yang memerintah atas gereja. Gereja adalah milik-Nya. Ini adalah seluruh gambaran yang 

kita lihat di sini. Dalam 1 Petrus 5 dan Ibrani 13, Allah membimbing umat-Nya, Ia adalah gembala atas 

umat-Nya, dan Ia mempercayakan kepada umat-Nya gembala-gembala, pendeta-pendeta, penilik-penilik 

untuk mengawasi perawatan jiwa mereka.  

Karena itu, lakukanlah ini, rawatlah gereja karena gereja adalah milik-Nya. Ini bukan gereja anda di 

Seattle, itu bukan gereja saya, atau gereja kita di kota ini, ini adalah gereja-Nya. Kita adalah gereja-Nya. 

Ingatlah bahwa gereja adalah milik-Nya, dan ingat bahwa gereja telah dibeli oleh-Nya. Mereka adalah 

jemaat Allah yang telah diperoleh dengan darahNya sendiri. Betapa satu pernyataan yang luar biasa, satu 

referensi kepada Kristus dan kepada keilahian-Nya, dan fakta bahwa Ia telah membeli gereja dengan 

darahNya sendiri.  

Bilamana kita memahami ini, hal itu secara radikal mengubah perspektif kita tentang gereja karena kita 

menyadari betapa Kristus sangat menghargai domba-domba yang telah dibeli-Nya. Apa yang menarik 

tentang keseluruhan gambaran yang dinyatakan dalam Kitab Suci tentang umat Allah sebagai kawanan 

domba ini adalah bahwa kita memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa domba adalah hewan yang 

bagus, lucu, dan suka dipeluk. Mereka tidak demikian. Jika anda memiliki gambaran seperti itu, itu jelas 

karena anda belum pernah berada di sekitar domba. Domba adalah hewan yang kotor yang penuh 

dengan cacing dan kutu. Mereka harus dicuci dengan bahan kimia yang berbeda untuk membersihkan 

mereka. Mereka keras kepala, bebal, dan dungu.  

Gambaran ini membuat kita sadar akan kerendahan kita karena kita menyadari bahwa ini adalah 

gambaran yang Allah telah gunakan di seluruh Kitab Suci untuk menggambarkan siapa kita. Alkitab tidak 

pernah mengatakan, "Mereka adalah singa atau harimau atau jaguar atau kuda." Tidak, kita adalah yang 

paling bodoh dari semua hewan. "Umat-Ku adalah kawanan domba." Sebagai akibat dari hal-hal ini, tidak 

selalu mudah untuk bergaul dengan domba. Ini adalah keindahannya. Kristus datang dan mati, bukan 

untuk yang kuat dan sukses, melainkan untuk yang lemah dan berdosa, bukan untuk yang bersih, 

melainkan untuk yang kotor.  

Hal ini membuat kehidupan di dalam gereja sewaktu-waktu menantang, karena anda akan menjadi 

bagian dari satu gereja yang terdiri dari domba-domba yang dungu, orang-orang yang keras kepala. 
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Biarkan saya membuka rahasia ini bagi anda: gereja ini penuh dengan orang-orang yang dungu, orang-

orang yang keras kepala, dan saya yang paling utama dalam hal tersebut, namun Kristus telah membayar 

harga untuk mereka dengan darah-Nya sendiri, jadi saya ingin mengasihi mereka, dan saya menugaskan 

anda untuk mengasihi mereka, sebagaimana Juruselamat yang telah membeli mereka dengan darah-Nya 

mengasihi mereka.  

 

Berjaga-jagalah.  

Rawatlah gereja, dan pada saat anda melakukannya, berjaga-jagalah. Jelas bahwa gembala-gembala 

harus memberi makan kawanan domba dan merawat kawanan domba, tetapi juga gembala-gembala 

harus melindungi kawanan domba. Ini adalah yang dikatakan Paulus. Ia mengatakan dalam ayat 29-30, 

"Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu 

dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa 

orang, yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut 

mereka.” 

Inilah yang perlu kita perhatikan: Setan tidak mengambil liburan, jadi seharusnya anda juga demikian. 

Bukan dalam arti menghabiskan waktu untuk pergi beristirahat dengan keluarga anda, tetapi anda tidak 

boleh pernah menjadi lengah di Seattle, dan kita tidak boleh pernah menjadi lengah di kota ini. Musuh 

selalu menyerang. Pada saat ini ia sedang menyerang. Karena itu, para pemimpin dalam gereja, berjaga-

jagalah. Mereka berjaga-jaga. Ayat 31 mengatakan, "Oleh karena itu, berjaga-jagalah."  

Pada semua sisi, anda akan menghadapi penganiayaan dari luar gereja. Itu sudah pasti. Ada orang-orang 

yang mengaku diri sebagai orang kafir di Seattle, yang tidak menginginkan adanya lebih banyak orang 

Kristen datang ke Seattle untuk menanamkan gereja. Paulus berkata, "Pergilah dengan mata yang 

terbuka lebar." Itu tidak akan mudah. Anda akan menghadapi penganiayaan dari luar gereja, dan anda 

akan menghadapi perlawanan dari dalam gereja. Di sinilah penganiayaan dari luar gereja bisa menjadi 

terang-terangan. Sedangkan perlawanan dari dalam gereja bisa berbahaya dalam bentuk-bentuk yang 

halus. Inilah yang Paulus secara khusus tekankan, "Dan serigala-serigala yang ganas akan masuk ke 

tengah-tengah kamu." Ayat 30 mengatakan, "Dari antara kamu sendiri."  

Dapatkah anda membayangkan itu? Di sini Paulus sedang berbicara kepada satu kelompok penatua yang 

memiliki komitmen, dan ia berkata, "Dari antara kamu, akan datang beberapa orang yang mencoba untuk 

menarik orang agar menjauh." Tentu akan menjadi aneh bagi saya untuk melihat tim ini dan berkata, 

"Beberapa dari anda akan mencoba untuk menarik orang lain agar menjauh." Ini hampir seperti Paulus 
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berkata, "Anda bahkan tidak bisa mempercayai diri anda sendiri." Dalam arti tertentu itulah yang ia 

katakan.  

 

Mengabdilah dengan sepenuh hati.  

Ini mengarah ke hal berikutnya: mengabdilah dengan sepenuh hati. Paulus mengatakan, "Mengingat 

bahaya di depan, di luar dan di dalam," ayat 32 mengatakan, "sekarang aku menyerahkan kamu kepada 

Tuhan dan kepada firman anugerah-Nya yang berkuasa.” Itulah jawaban Paulus.  

Karena itu, saya akan menyerahkan anda kepada Allah dan kepada Firman anugerah-Nya. Mengabdilah 

dengan sepenuh hati. Ini adalah gambaran yang kita telah lihat dalam Kisah Para Rasul 6 pada waktu 

gereja mulai bertumbuh dan para rasul mengatakan, "Kita perlu memastikan agar kita berjaga-jaga. Ada 

dua hal yang perlu selalu diingat, yakni pelayanan doa dan pelayanan Firman. Kita harus berada bersama 

Allah, dan kita harus berada di dalam Firman Allah." Pilar kembar gereja ini harus menjadi tujuan 

pengabdian kita.  

Dorongan saya untuk anda adalah untuk menjaga agar pilar kembar ini akan tetap kuat. Milikilah sikap 

tidak kenal lelah dalam doa. Kepada anda sebagai orang-orang milik Allah, apa yang dapat anda lakukan 

di Seattle dengan kekuatan anda sendiri? Anda tidak dapat melakukan apa pun. Karena itu, doa tidak 

boleh pernah menjadi tambahan di antara anda. Biarlah doa selalu menjadi hal yang mendasar di antara 

anda. Milikilah iman di dalam Tuhan, bersandarlah dalam kuasa-Nya, dalam kebesaran-Nya, dalam 

hikmat-Nya, dan dalam pengetahuan-Nya. Kenalilah Dia dengan mendalam dan andalkanlah Dia dengan 

sepenuh hati. Mengabdilah dengan sepenuh hati kepada Allah dalam doa, dan mengabdilah dengan 

sepenuh hati kepada pelayanan Firman.  

Adalah Firman anugerah yang akan melakukan pekerjaan di Seattle. Firman ini memiliki kuasa untuk 

mendewasakan gereja dan memberikan warisan di antara semua mereka yang dikuduskan. Karena itu, 

milikilah keyakinan dalam Firman anugerah ini, dan milikilah keyakinan dalam Injil. Orang-orang berkata, 

"Di kota seperti Seattle, ada begitu banyak tren budaya atau ciri-ciri demografis tertentu seperti ini atau 

itu, yang merupakan tantangan-tantangan baru bagi Injil." Saya tidak ragu bahwa pasti ada tantangan-

tantangan terhadap Injil, tetapi realitas Injil ini telah bekerja sangat baik selama 2000 tahun, dan Seattle 

tidak akan menghentikannya. Milikilah keyakinan dalam Injil ini. Injil ini tidak dapat dihentikan.  

 

Berilah tanpa pamrih.  
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Berikut adalah dua nasihat terakhir: berilah tanpa pamrih. Paulus mengatakan, setelah ini, "Perak atau 

emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapa pun juga,”  yang dalam konteks ini hampir 

tampaknya sedikit keluar dari konteks, tetapi kemudian ketika anda berpikir tentang hal ini, ini 

mempunyai makna yang sangat besar untuk tim di Seattle. Ini mempunyai arti yang besar bagi mereka 

karena tentunya pengorbanan finansial merupakan bagian dari gambaran ini untuk mereka. Ini juga 

mempunyai arti yang besar bagi kita. Di sini Paulus berkata, "Keserakahan dan ketamakan dan 

materialisme akan menghancurkan gereja."  

Jadi, waspadalah terhadap semua itu. Waspadalah terhadap materialisme, keuntungan, keinginan untuk 

mengumpulkan lebih banyak barang, keserakahan dan ketamakan. Waspadalah terhadap semua itu. 

Berilah diri anda tanpa pamrih. Lebih baik memberi daripada menerima. Biarlah itu menjadi mantra anda.  

 

Pergilah dengan berkorban.  

Dan akhirnya, pergilah dengan berkorban. Pada bagian terakhir ini saya ingin agar anda merenungkan 

intensitas emosional yang terlihat. Dikatakan dalam teks itu, "Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus 

berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Lalu menangislah mereka semua tersedu-

sedu dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia.” Ini adalah gambaran tentang 

bagaimana mereka menjadi satu bersama-sama.  

 

Kesimpulan ...  

Inilah yang kita lakukan. Kita tidak akan mendatangi Andrew dan menciumnya, tetapi kita akan 

berkumpul di sekitarnya, dan kita akan berdoa bersama. Kenyataannya adalah bahwa apa yang kita lihat 

di sini pada akhir Kisah Para Rasul 20 adalah kepedihan karena terjadi perpisahan di antara umat Allah. 

Perpisahan bagi penyebaran Injil, dan di sinilah kita kembali ke tempat kita mulai: dua kesimpulan.  

Pertama, kita untuk sementara terpisah dari satu dari yang lain untuk kemajuan Injil-Nya. Itulah yang 

orang Kristen lakukan. Itulah yang ingin dilakukan oleh orang-orang Kristen yang menginginkan 

penyebaran Injil.  

Mereka tidak melindungi diri mereka dalam tempurung kehidupan yang mudah dan relasi yang selalu 

nyaman. Tidak, kita bergerak dengan Injil. Ada lebih banyak orang yang membutuhkan Injil, jadi kita 

bergerak. Dalam beberapa kasus, kita bergerak dengan cara sedemikian yang membuat kita tidak akan 

pernah melihat orang-orang lagi. Itulah yang dikatakan Paulus di sini dalam Kisah Para Rasul 20. Sekarang 
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jelas bahwa kita, oleh anugerah Allah, memiliki komunikasi modern dan sistem transportasi yang 

modern. Kenyataannya adalah bahwa kita mungkin, kalau Tuhan berkenan, akan melihat lagi wajah 

saudara-saudara kita, jadi ini bukan sesuatu yang terlalu keras sebagaimana satu perpisahan.  

Namun, ketika anda berpikir tentang hal itu, bahkan jika kita tidak memiliki hal-hal tersebut, dan bahkan 

pernyataan, "Mereka sangat berdukacita, terlebih-lebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan 

melihat mukanya lagi,” ketika anda berpikir tentang hal itu, dalam artinya yang terutama, itu hanya 

merupakan satu bagian dari gambaran yang menyeluruh. Ya, mereka tidak akan melihat wajahnya lagi di 

sini, dan ya, ada kemungkinan dan peluang bahwa kita tidak pernah bisa melihat lagi wajah tim yang kita 

utus keluar dari sini, tetapi kita untuk sementara terpisah satu dari yang lain untuk kemajuan Injil.  

Kita selamanya akan bergabung satu dengan yang lain untuk memuji kemuliaan-Nya. Untuk triliunan 

tahun nanti, kita akan menjadi satu dengan lainnya dengan sejumlah orang dari Seattle dan Birmingham, 

dan Afrika Utara, dan di mana-mana di antara wilayah-wilayah itu, bernyanyi memuji-Nya. Karena itu, 

pada saat kita berpisah dan diutus keluar, kita merindukan hari itu. 


