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Puji Tuhan! Jika anda membawa Alkitab dan saya harap anda membawanya, saya 

mengundang anda untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 2. Minggu yang lalu kita telah 

berbicara tentang bagaimana agenda Alkitab ialah menjadikan kita lebih tampak seperti 

Yesus. Bahwa maksud seluruh Kitab Suci ialah untuk menciptakan kita kembali ke dalam 

rupa Kristus dan bahwa itulah maksud utama Allkitab, yang juga berarti bahwa maksud 

utama Alkitab bukanlah menjawab setiap pertanyaan yang mungkin kita punyai dalam 

kehidupan kita atau menyediakan arahan khusus bagi setiap situasi yang kita hadapi. Kita 

mengakhiri pembicaraan minggu yang lalu dengan menekankan perbedaan antara hal-hal 

baik dengan hal-hal yang dikehendaki Allah, di mana hal-hal yang dikehendaki Allah adalah 

tentang Kitab Suci yang dimaksudkan untuk membawa kita ke dalam rupa Kristus. Hal-hal 

baik  berkaitan dengan prinsip-prinsip yang baik yang mungkin tidak secara detail dijelaskan 

dalam Alkitab. Saya ingin memperjelas sesuatu, dan saya sebenarnya ingin memperjelas 

banyak hal yang telah kita bicarakan tentang banyak contoh yang berbeda-beda, misalnya 

tentang bagaimana mengelola keuangan anda atau bagaimana memimpin keluarga anda, 

bagaimana membesarkan anak-anak anda, bagaimana membesarkan anak-anak remaja 

anda, bagaimana menjalani proses kedukaan. Saya tidak mau memberi kesan bahwa hal-

hal tersebut tidak penting, bahwa hal-hal tersebut tidak perlu dijawab ketika kita meneliti 

Firman. Tentu hal-hal ini penting bagi kita semua dalam ruangan ini. Namun yang kita perlu 

perhatikan ialah bahwa maksud utama Firman adalah untuk membawa kita ke dalam rupa 

Kristus.  

Dan jika kita fokus pada maksud tersebut maka kita akan mulai menerapkannya dalam 

kehidupan kita dalam berbagai keadaan di mana kita berada. Pada bagian tengah dari 

lingkaran itu saya ingin anda menuliskan karakter Kristus. Pada inti keberadaan kita, sebagai 

orang-orang yang percaya yang telah beriman kepada Kristus, Kristus hidup di dalam kita. 

Ini hampir seperti inkarnasi di dalam diri kita. Yohanes 1:14 mengatakan bahwa Firman telah 

menjadi daging. Allah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan ini berlangsung terus 

melalui setiap kehidupan kita. Kristus berada di dalam kita sebagaimana dikatakan dalam 

Kolose 1:27.  Ia hidup di dalam kita, Ia tinggal di dalam kita, kehadiranNya berada di dalam 



kita. Jadi pada inti keberadaan kita sebagai orang-orang percaya adalah karakter Kristus. 

Lingkaran kedua yang berada di luarnya dapat kita sebut hati nurani. Anda dapat menulis 

sesuatu di sampingnya. Ini adalah cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, cara kita 

percaya, dan apa yang kita percayai. Semua hal ini jelas dipengaruhi oleh karakter Kristus di 

dalam kita. Ketika Kristus datang ke dalam diri kita, Ia mengubah cara kita merasa, Ia 

mengubah keinginan kita, Ia mengubah apa yang kita percayai. Segala sesuatu sekarang 

berputar mengelilingi karakter Kristus yang ada di dalam kita yang mempengaruhi perilaku 

kita, hati nurani kita. Mari kita melihat lingkaran ketiga. Inilah perilaku kita. Inilah caranya kita 

bersikap, caranya kita bertindak, hal-hal yang kita lakukan. Sekarang kita melihat suatu 

perkembangan. Cara kita bertindak, apa yang kita lakukan, cara kita bersikap sepenuhnya 

bergantung pada apa yang kita pikirkan dan merasa dan percaya. Kita senantiasa 

melakukan apa yang kita percayai. Kita mungkin berkata bahwa kita percaya sesuatu namun 

kalau kita tidak mewujudkannya, kemungkinan besar kita tidak mempercayainya. Apa pun 

yang berada pada inti nilai-nilai kita, dan apa yang kita percayai dan apa yang kita pikirkan 

atau apa yang kita rasakan akan mempengaruhi cara kita bertindak. Itu akan mempengaruhi 

perilaku kita. Lingkaran terakhir, kita dapat menamahkannya sebagai gereja. Jangan lupakan 

ini. Kita telah berbicara di Gereja di Brook Hills di sini tentang bagaimana Allah telah 

merancangnya sehingga karakter Kristus direfleksikan dalam gereja.  

Kita ingin agar orang-orang dalam komunitas ini melihat orang-orang yang disebut Gereja di 

Brook Hills dan melihat rahmat dan anugerah, dan kesabaran dan sikap Kristus. Bagaimana 

mereka melihatnya? Hal itu terjadi melalui perilaku kita. Terlihat melalui cara kita bertindak. 

Kita hidup hari lepas hari dalam komunitas ini. Orang-orang melihat konsep kita, perilaku, 

dan itulah caranya mereka memahami tentang gereja, yaitu berdasarkan pada apa yang kita 

lakukan. Jadi pada intinya adalah karakter Kristus yang mempengaruhi cara kita berpikir dan 

merasa dan percaya, hati nurani kita yang mempengaruhi cara kita bertindak, yang adalah 

perilaku kita dan itu mempengaruhi bagaimana gereja itu tampak. Bagaimana karakter 

Kristus direfleksikan dalam gereja. Berdasarkan gambaran itu, saya ingin kita berpikir 

tentang aplikasi, karena apa yang kita telah bicarakan minggu yang lalu bahwa sering kita 

memelintir Kitab Suci untuk mengatakan apa yang kita ingin katakan, atau kita mengambil 

beberapa hal dari konteksnya dalam Alkitab lalu mencoba mengkomunikasikan hal-hal 

praktis, untuk merumuskan prinsip-prinsip tentang, mislanya, bagaimana mengelola 

keuangan kita, atau prinsip-prinsip tentang bagaimana membesarkan anak-anak remaja kita 

atau anak-anak kita, dan hal-hal lain seperti itu. Kita mulai fokus pada apa yang kita perlu 

lakukan. Bagaimana membesarkan anak-anak? Bagaimana mencari dana? Tentu anda 

dapat mencari dana yang merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam gereja yang perlu 



diberi perhatian, yang saya maksudkan misalnya bagaimana mencari dana dalam waktu 

sepuluh minggu ke depan.  

Hal-hal seperti bagaimana mengelola keuangan anda, bagaimana membesarkan anak-anak 

anda, hal-hal ini dapat dimasukkan ke dalam lingkaran yang mana? Lingkaran perilaku, yaitu 

apa yang kita perbuat. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita datang ke gereja dan kita ingin 

menekankan banyak hal yang praktis, aplikasi yang praktis, kita mengatakan misalnya 

bahwa pengkhotbah memberi kepadaku sepuluh langkah untuk melakukan ini dan lima 

prinsip untuk merencanakan dan melakukan ini. Kita terus-menerus fokus hanya pada 

konsep, perilaku, dan anda datang ke gereja minggu lepas minggu dan anda memperoleh 

satu daftar yang baru yang berisi hal-hal yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang 

harus diikuti. Lalu kita keluar dari gereja dan berusaha mempraktekkan hal-hal tersebut. 

Namun apa yang kita peroleh ialah fakta bahwa ternyata kita tidak mengikuti apa yang Kitab 

Suci ajarkan dan kita tidak memperhatikan apa yang Kitab suci katakan supaya kita 

melakukannya. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Adalah tidak 

mungkin bagi setiap kita dalam ruangan ini untuk mempraktekkan kehidupan Kristen kita 

dengan kekuatan sendiri. Keindahan kehidupan Kristen ialah Kristus hidup di dalam dan 

melalui kita. Masalahnya timbul ketika kita selalu fokus pada perilaku. Kita datang ke gereja 

minggu lepas minggu dan kita mendapatkan dari pengkhotbah suatu daftar yang berisi hal-

hal yang harus dilakukan. Suatu daftar yang berisi anjura-anjuran praktis dari pengkhotbah, 

lalu kita keluar dalam minggu itu dan kita berusaha mempraktekkan hal-hal tersebut dan 

mungkin itu berlangsung selama satu atau dua minggu. Namun kemudian kita menjadi 

kecewa karena kita tidak dapat melakukannya, lalu kita kembali untuk memperoleh yang 

lebih lagi.  

Pernahkah anda mengalaminya? Sebaliknya, apa yang terjadi ketika karakter Kristus 

ditumbuhkan dalam hati kita melalui FirmanNya? Ia mulai mentransformasikan kita dalam 

cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita percaya, dan itu akan mengubah cara kita 

bertindak dan Kristus mulai direfleksikan dalam gerejaNya. Saya ingin memberi satu contoh. 

Kebanyakan mahasiswa yang belajar di college sebelumnya bertumbuh dalam gereja namun 

kemudian meninggalkan iman mereka. Mereka mempunyai wawasan yang sama sekali baru 

di mana mereka bebas melakukan banyak hal. Bebas melakukan ini dan itu, segala macam 

cara yang baru dalam bertindak dan bersikap. Dan mereka mulai menyimpang dari iman. 

Mengapa? Karena tidak ada satu landasan bagi mereka tentang bagaimana mereka harus 

berpikir sebagai orang Kristen. Bagaimana percaya dan menghargai apa yang Kristus 

hargai, karena karakter Kristus belum bertumbuh dalam diri mereka.  

Bagaimana dengan kaum muda dan pergumulan yang dimiliki para remaja tentang 

kemurnian hidup, tentang kesucian, bilamana dalam umur seperti itu mereka dijejali dengan 



pencobaan-pencobaan di sekeliling mereka. Cara terbaik apakah yang dapat kita gunakan 

untuk mendorong para remaja kepada kehidupan yang murni dan kudus? Apakah dengan 

menyampaikan khotbah kepada mereka tentang bagaimanan menjadi murni, lakukan ini, 

lakukan ini, lakukan ini, ataukah menyirami mereka dengan Firman Allah dalam hati mereka 

sehingga karakter Kristus bertumbuh di dalam mereka? Sehingga mereka mulai mengasihi, 

dan menghormati Kristus, dan mulai berpikir seperti Kristus, dan mulai menyadari bahwa 

Roh Kudus menghasilkan dalam diri mereka penguasaan diri, dan bahwa hal itu akan 

terwujud dalam cara mereka bertindak. Bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana 

dengan kaum pria dalam budaya kita, di mana mereka yang tidak menuntun keluarga 

mereka dalam cara yang memuliakan Allah, para pria yang telah meninggalkan keluarga 

mereka dengan kehendak sendiri? Bagaimana anda menjawab hal tersebut? Apakah 

dengan mengumpulkan mereka lalu menyampaikan kepada mereka untuk lakukan ini, 

lakukan ini, lakukan ini, ataukah dengan memenuhi mereka dengan karakter Kristus 

sehingga mereka mulai mengasihi apa yang Kristus kasihi, mereka mulai merindukan apa 

yang Kristus rindukan, mereka mulai mengasihi istri mereka sebagaimana Kristus mengasihi 

jemaatNya dan menyerahkan diriNya baginya? Mereka akan mulai berpikir tentang 

bagaimana hal-hal tersebut harus tampak dalam kehidupan mereka. Firman akan 

mengenyangkan mereka dengan karakter Kristus.  

Kita akan mengambil langkah mundur jika kita selalu hanya fokus pada perilaku dan tidak 

pernah mengenyangkan jiwa kita dengan Firman Allah. Kita akan menjalani kehidupan 

Kristen yang kalah jika kita mengikuti cara demikian. Akan tetapi, jika kita memberi makan 

jiwa kita dengan Firman Allah maka itu akan mengubah cara kita menampakkan diri, cara 

kita bertindak, dan cara gereja menampakkan dirinya dalam masyarakat. Apakah itu masuk 

akal? Kita akan mengambil langkah mundur dalam ibadah jika kita tidak ditransformasikan 

ke dalam karakter Kristus hari lepas hari dan minggu lepas minggu ketika kita berkumpul 

bersama. Itu sebabnya Firman harus menjadi pusat ibadah kita. 

Kita telah melihat keluarbiasaan Firman, otoritas Firman, relevansi Firman, dan maksud 

Firman. Satu ciri terakhir dari Firman, yaitu alasan mengapa Firman harus menjadi pusat 

ibadah kita, yaitu akibat dari Firman. Saya ingin kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 

36. Ini adalah klimaks dari khotbah Petrus. Ia berkata, “Jadi seluruh kaum Israel harus tahu 

dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan 

dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu.” Perhatikan reaksi 

mereka. Mereka sangat terharu dan mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang 

lain, “‟Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?‟ Jawab Petrus kepada mereka: 

„Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 

Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh 



Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, 

yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.‟ Dan dengan banyak perkataan 

lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan 

menasihati mereka, katanya: „Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.‟ 

Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah 

mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.”: Mari kita baca bersama ayat 42: “Mereka 

bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu 

berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.”  

Saya ingin anda melihat akibat-akibat dari Firman, tiga akibat  yang timbul dari hal ini. 

Pertama, Firman membangkitkan kesadaran. Segera setelah Petrus mengakhiri khotbahnya, 

ayat 37 mengatakan, “Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu.” Ini 

merupakan satu ungkapan yang menarik yang digunakan Lukas untuk menjelaskan apa 

yang sedang terjadi. Mereka sangat terharu. Kita telah menyinggung apa yang terjadi dalam 

kitab Keluaran di mana 3.000 orang dibunuh dengan pedang ketika Taurat diturunkan. 

Mereka telah tidak taat kepada Taurat. Mereka sangat terharu. Di sini kita teringat Ibrani 

pasal 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa Firman Allah adalah hidup dan lebih tajam dari 

pedang bermata dua, yang menembus sampai ke hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Efesus 

6:17 mengatakan bahwa Firman Allah adalah pedang Roh. Inilah gambaran yang kita lihat di 

sini dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ini bukan semata-mata perkataan manusia, bukan 

semata-mata kitab yang lain. Ini adalah pedang yang melaluinya Allah dan suaraNya 

menembus hati kita dan pikiran kita.  Ada sesuatu yang bersifat supernatural yang bekerja 

ketika Firman Allah diberitakan. Dan di sini Firman itu membangkitkan kesadaran.  

Saya ingin anda melihat sesuatu yang sangat menarik. Pertanyaan yang mereka ajukan 

dalam ayat 37 ialah: “Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat?” Ini merupakan 

pertanyaan kedua yang mereka ajukan. Lihat ayat 11 dan 12 dan perhatikan apa yang 

terjadi. Setelah kejadian yang ajaib itu, di mana semua rasul berbicara dalam berbagai 

bahasa yang berbeda dan lidah-lidah api turun ke atas mereka. Orang banyak itu heran 

karena para rasul berbicara tentang keajaiban yang Allah lakukan itu dalam bahasa-bahasa 

mereka. Dan pada akhir ayat 11 dan di ayat 12 dikatakan bahwa mereka heran dan 

bertanya, “Apa maksudnya in?”. Jadi, ada dua pertanyaan: “apa maksudnya ini”  dalam ayat 

12, dan “apa yang harus kami perbuat” di ayat 37. Saya kira menarik untuk diperhatikan 

bahwa ketika kita melihat hal-hal yang ajaib ini terjadi pada awal Kisah Para Rasul pasal 2, 

orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, lidah-lidah api berada di atas 

kepala mereka, lalu orang banyak menjadi ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi ketika 

Firman diberitakan, ketika Petrus berkhotbah, mereka tidak bertanya, “Apa maksudnya ini?” 

Yang mereka tanyakan ialah: “Apa yang harus kami perbuat?” Jadi bukan semata-mata 



keingintahuan lagi, melainkan kesadaran. Mereka menyadari bahwa sesuatu harus berubah. 

Saya ingin anda memperhatikan bahwa kita dapat melakukan banyak hal untuk membuat 

orang takjub dan yang mencengangkan mereka. Dan ada banyak pencobaan pada masa 

kini bagi gereja untuk menampilkan keajaiban, mencengangkan orang, dan memberi 

hiburan, dan mungkin hal-hal itu dapat membuat orang menjadi ingin tahu. Namun hanya 

pemberitaan Firman Allah melalui kuasa Roh Kudus yang dapat menghasilkan kesadaran. 

Dan itu sepenuhnya berbeda. Hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan orang, yang 

dapat berbicara di dalam hati. Tanpa Roh Kudus maka kata-kata saya tidak akan 

menghasilkan sesuatu pagi ini.  

Akan tetapi, karena Roh Kudus dan FirmaNya, maka Firman itu membangkitkan kesadaran 

di dalam hati kita. Untuk setiap akibat ini ada dua komponen atau dua bagian yang saya 

ingin anda lihat, lalu ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab dalam terang 

kecenderungan ibadah masa kini. Dua komponen dari kesadaran yaitu: pertama, kita 

menyadari pentingnya kebutuhan kita; dan kedua, kita menyadari kebesaran dari apa yang 

Allah sediakan bagi kita. Inilah yang dimaksudkan dengan kesadaran. Saya ingin anda 

melihat kebenaran ini dibukakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita telah membaca 

bagian-bagian yang berbeda dari khotbah Petrus, di mana pada dasarnya ia menyampaikan 

kepada mereka bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Anak Allah, Allah sendiri yang telah 

menjadi daging. Pada akhir khotbah ini Petrus menyatakan bahwa Alalh telah membuat 

Yesus yang mereka salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi pada dasarnya Petrus 

menyampaikan kepada mereka tentang Anak Allah yang telah disalibkan. Dan ia 

menyatakan bahwa mereka harus berhadapan dengan penghukuman Allah. Mereka telah 

menyalibkanNya. Dan saya ingin anda melihat dalam ayat 38 tentang kebutuhan mereka, di 

mana dikatakan bahwa mereka perlu bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 

apa? Untuk memperoleh pengampunan dosa. Itulah kebutuhan mereka. Itulah kebutuhan 

utama yang mendorong mereka untuk memberi respons dalam teks ini. Itulah kebutuhan 

utama yang mereka sadari. Mereka telah berdosa kepada Allah dan karena itu mereka 

berada di bawah penghukumanNya. Dan mereka membutuhkan pengampunan bagi dosa-

dosa mereka.  

Ini kedengarannya sangat mendasar. Pada masa kini kita dicobai untuk mengabaikannya.. 

Ketika kita menyaksikan Injil kita sering berbicara tentang bagaimana kita memiliki 

kebutuhan untuk menjadi sukses, atau kebutuhan untuk kebahagiaan, atau kebutuhan untuk 

pemenuhan diri, atau kebutuhan untuk petualangan. atau kebutuhan untuk hidup yang 

berlimpah. Kita berbicara tentang Injil sebagai jawaban. Yesus adalah jawaban untuk semua 

kebutuhan yang berbeda itu. Ia adalah jawaban untuk kebutuhan kita akan kesuksesan, 

kebutuhan kita akan kepuasan, kebutuhan kita akan kebahagiaan, kebutuhan kita akan 



pemenuhan diri. Dan tentu Ia memperhatikan semua hal ini. Namun jika hanya itu yang 

menjadi fokus kita itu berarti kita melewatkan kebutuhan yang terbesar yang semua kita 

dalam ruangan ini miliki, dan itu bukanlah kebutuhan akan kesuksesan, itu bukanlah 

kebutuhan akan pemenuhan diri, itu bukanlah kebutuhan akan kepuasan, itu bukanlah 

kebutuhan ketika kita dalam kesepian. Semua itu hanyalah gejala-gejala. Kebutuhan 

mendasar dari setiap kita ialah pengampunan dosa. Inilah masalah besar dalam alam 

semesta ini, untuk setiap kita, yaitu bahwa kita berada di bawah penghukuman dan murka 

Allah yang kudus karena dosa kita. Dan kecuali sesuatu dilakukan supaya kita dibenarkan di 

hadapanNya, maka kita akan terpisah dariNya untuk selamanya. Itulah kebutuhan inti.  

Tetapi mungkin ada yang berkata, “Jangan bicara tentang murka Allah, bicaralah saja 

tentang kasih Allah.” Saudara-saudara, kita tidak akan pernah sampai kepada pemahaman 

penuh tentang kasih Allah kecuali kita memiliki pemahaman penuh tentang murka Allah 

terhadap dosa kita. Kita cenderung tidak berbicara tentang hal ini dalam gereja-gereja di 

Amerika pada abad ke-21. Kita  tidak berbicara tentang murka Allah. Kita berbicara tentang 

kasih Allah dan dalam proses itu kita menciptakan satu ilah yang sentimental, yang sewaktu-

waktu kita yakini bahwa ia wajib menyelamatkan kita. Dan bahwa Ia berhutang keselamatan 

kepada kita. Saudara-saudara, itu bukan ajaran Alkitab. Bilamana kita sungguh memahami 

bahwa kita berada di bawah penghukuman Allah yang kudus, baru saat itulah kita dapat 

menyadari betapa suatu keindahan yang tak terhingga ketika Ia mengampuni dosa-dosa 

kita, dan bahwa Ia mengutus AnakNya untuk menanggung murka itu pada diriNya dan 

bukannya ditimpakan kepada kita. Itulah keindahan Injil. Jika kita tidak memberitakan 

tentang murka Allah, kita tidak akan pernah dapat memberitakan kasih Allah.  

Perhatikan bagaimana hal itu terlihat dalam khotbah Petrus ini. Kita menyadari dalamnya 

kebutuhan kita dan kemudian baru kita menyadari kebesaran dari apa yang disediakanNya 

bagi kita. Jangan lupakan kabar baik dalam teks ini. Petrus mengatakan kepada mereka, 

bahwa walaupun mereka adalah pembunuh Anak Allah itu sendiri, namun Allah sendiri siap 

untuk mengampuni mereka, dan bukan hanya mengampuni mereka melainkan juga 

mencurahkan RohNya kepada mereka. Itu berarti Allah mencurahkan kehadiran Kristus, 

pribadi yang telah mereka bunuh. Ia akan mencurahkan kehadiranNya dalam hidup mereka 

melalui anugerah dan rahmatNya. Bukankah itu kabar baik? Itulah kabar yang luar biasa. 

Bayangkan Petrus sedang berbicara kepada kita pagi ini, di mana kita semua sedang berada 

di bawah penghukuman Allah karena dosa kita. Dan kita telah berdosa terhadap Allah yang 

kudus, namun Ia siap pagi ini untuk mengampuni semua orang yang datang kepadaNya, dan 

semua yang percaya akan kasih dan anugerah yang Ia sediakan dengan cuma-cuma. Itulah 

kabar baik. Jika kita melewatkan ini, itu berarti kita melewatkan kebesaran pemberianNya 

karena kita belum menyadari dalamnya kebutuhan kita. Perhatikan sukacita yang datang  



ketika kita melihat satu gambaran yang lengkap tentang Allah. Itulah yang dihasilkan oleh 

kesadaran.  

Pada titik ini saya ingin mengajukan satu pertanayaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan 

sampai di mana kita dalam Gereja di Brook Hills ini sensitif atau peka terhadap mereka yang 

datang ke gereja sebagai orang-orang yang mencari jawaban untuk kehidupan mereka. 

Saya akan menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan sedikit latar belakang. 

Berdasarkan suatu kerinduan untuk mengkomunikasikan dengan lebih baik tentang kasih 

dan anugerah Allah, yang sayangnya sering terjadi dengan mengabaikan sifat-sifat Allah 

yang lain, maka dalam kecenderungan masa kini tentang ibadah dalam gereja-gereja besar 

khususnya, diadakanlah ibadah yang berciri kepekaan terhadap para pencari jawaban itu. 

Maksudnya bahwa kita merancang ibadah itu dengan mengutamakan mereka yang ke 

gereja untuk mencari Kristus, mungkin mereka belum percaya, yang belum beriman 

kepadaNya. Ibadah dan pemberitaan Firman dibuat sedemikian rupa untuk melayani para 

pencari tersebut. Sebagai akibatnya, terjadilah suatu penyimpangan yang kuat dari Firman 

dalam ibadah tersebut. Saya pernah mengunjungi satu gereja ketika kami berada di New 

Orleans di mana biasanya kami mengunjungi gereja-gereja yang berbeda. Ibadah dalam 

gereja ini bersifat sangat kontemporer dan penampilannya sangat kental dengan kepekaan 

terhadap para pencari. Mereka melakukan apa yang mereka telah katakan. Saya teringat 

satu ucapan dari pendeta yang berkhotbah di gereja tersebut, setelah dia berbicara kira-kira 

15 atau 20 menit, ketika ia berkata, “Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada kalian 

satu ayat secara cepat dan kemudian saya akan kembali kepada apa yang saya sedang 

katakan.” Inilah kecenderungan masa kini, namun mungkin itulah caranya menggunakan 

Firman tetapi kemudian memelintirnya untuk dikenakan kepada beberapa isu yang paling 

diminati oleh para pencari tersebut.  

Jadi, saya ingin anda berpikir mengenai ide ini, yaitu apakah Gereja di Brook Hills perlu 

mengadakan ibadah yang berpola kepekaan terhadap para pencari. Pertama-tama, saya 

sangat setuju dengan usaha apa pun untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada 

Kristus. Justru itulah yang mendorong saya untuk mengatakan hal-hal yang saya akan 

sampaikan. Roma pasal 3 mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak 

seorang pun.” Jadi jika anda mengikuti apa yang dikatakan ayat tersebut bahwa tidak ada 

seorang pun yang mencari Allah, lalu anda juga  berpendapat bahwa kita mengikuti pola 

kepekaan terhadap para pencari, dan kita menempatkan kedua pandangan itu bersama-

sama, maka kita sebenarnya tidak peka sama sekali terhadap seorang pun dalam ibadah 

kita jika kita mengikuti pola kepekaan terhadap para pencari. Bahkan lebih dalam lagi, dan 

lebih penting bagi kita, apa yang terjadi kalau kita menyadari bahwa yang paling utama 

dalam satu ibadah ialah bahwa kita harus menyenangkan Pencari Ilahi? Mungkin anda 



bertanya, “Apa yang anda maksudkan?” Yohanes 4 mengatakan: „Bapa sedang mencari 

orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.” Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan 

bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 

mengatakan bahwa Allah menghendaki agar semua datang kepada pertobatan, dan agar 

tidak ada seorang pun yang binasa. Jadi Allah yang kita sembah dalam ruangan ini pada 

pagi ini adalah Allah yang rindu melihat orang-orang datang untuk mengenal anugerah dan 

keselamatanNya yang lebih besar daripada semua kerinduan kita yang digabungkan 

menjadi satu. Saya percaya bahwa Alkitab akan memberi pengajaran kepada kita melalui 

ibadah jika kita meninggikan karakterNya dan meninggikan suaraNya, bahwa kita dapat 

mengandalkan Dia untuk mencari orang-orang untuk datang kepadaNya. Jika kita 

meninggikan apa yang Ia ingin kita tinggikan maka Ia mengetahui jauh lebih baik daripada 

kita tentang bagaimana mencapai orang-orang dalam budaya abad ke-21. Jadi marilah kita 

percaya pada apa yang dikatakanNya, marilah kita meninggikan kebesaranNya, 

menjelaskan suaraNya, dan biarkan Dia yang mencari. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Ia 

saja yang menerima kemuliaan untuk apa yang terjadi dan bukannya ibadah yang berpola 

kepekaan terhadap para pencari.  

Saya ingin menunjukkan kepada anda hal ini dalam Kitab Suci. Mari kita buka 1 Korintus 

pasal 14 yang merupakan satu teks penting, yang berada di tengah-tengah uraian tentang 

beberapa perselisihan yang sedang terjadi dalam jemaat Korintus tentang nubuat dan 

bahasa roh. Ingat bahwa nubuat di sini ialah pemberitaan Firman, menerima Firman Allah, 

berbicara Firman Allah. Saya ingin kita memperhatikan 1 Korintus pasal 14 ayat 22. 

Perhatikan apa yang Paulus katakan. Ia mengatakan bahwa bahasa roh adalah tanda, 

bukan bagi orang-orang percaya melainkan bagi orang-orang yang tidak percaya. 

Sedangkan nubuat adalah untuk orang-orang percaya, bukan untuk orang-orang yang tidak 

percaya. Jadi jika semua jemaat berkumpul dan setiap orang berbahasa roh dan beberapa 

tidak dapat mengertinya atau beberapa orang yang tidak percaya datang ke pertemuan itu 

maka mereka akan berkata bahwa jemaat yang berkumpul itu sudah gila. Bukankah itu tidak 

baik? Merka akan mengatakan jemaat sudah gila karena semua yang mereka dengar ialah 

bahasa roh. Namun Paulus mengatakan bahwa “kalau semua bernubuat, lalu masuk orang 

yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh 

semua; segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia 

akan sujud menyembah Allah dan mengaku: „Sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu‟." 

Bukankah ini suatu gambaran yang baik? Ketika  ada orang yang meragukan apakah dalam 

ruangan ini ada orang yang belum beriman kepada Kristus, ketika orang-orang yang tidak 

beriman masuk ke ibadah kita dan mereka mendengar Firman Allah diberitakan dan mereka 

melihat kebesaran Allah ditinggikan, mereka akan sujud menyembah Allah dan mengaku 



bahwa Allah ada di antara kita, bahwa Allah sedang bekerja di sini. Mereka akan menyadari 

kebutuhan mereka dan menyadari kebesaran pemberianNya ketika kita beribadah untuk 

menyenangkan Pencari Ilahi kita dan bukan untuk menyenangkan siapa pun. Ini akan terjadi 

bilamana Roh bekerja melalui Firman, di mana Firman membangkitkan kesadaran. 

Akibat kedua dari Firman yaitu bahwa Firman menuntun kepada pertobatan. Saya ingin kita 

kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Saya ingin kita memperhatikan aspek lain di 

mana kita dicobai untuk menyimpang dari maksud Alkitab dan itu berbahaya. Dalam ayat itu 

dikatakan bahwa ketika orang-orang mendengar itu, mereka sangat terharu dan berkata 

kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, “Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat?” 

Apakah Petrus menjawab, “Mintalah Yesus agar masuk ke dalam hatimu,” atau “Undanglah 

Kristus ke dalam hatimu,” atau “Setiap orang silakan menundukkan kepala dan menutup 

mata dan berdoa untuk menerima Yesus”? Kalimat-kalimat ini anda temukan di seluruh 

Kekristenan di Amerika tetapi tidak anda temukan dalam Kitab Suci. Dan ada pencobaan 

besar pada masa kini untuk mengurangi makna Injil dengan cara menggunakan kalimat-

kalimat tersebut yang pada akhirnya mengabaikan makna Injil yang sebenarnya. Dan saya 

prihatin bahwa kita telah menciptakan satu pola berpikir di mana semua yang anda harus 

lakukan ialah mengucapkan semacam doa, mengisi bagian yang kosong dalam satu 

lembaran, atau berjalan ke depan mimbar untuk mengalami keselamatan. Itu jelas tidak 

alkitabiah, dan sebagai akibatnya orang-orang dibawa untuk berpikir bahwa mereka telah 

diselamatkan sedangkan mereka belum pernah mendengar Injil dan belum memberi respons 

secara alkitabiah.  

Ini sangatlah penting. Apa itu pertobatan? Apa maksudnya bahwa seseorang tiba pada titik 

keselamatannya? Petrus menjawab dengan satu perkataan yang mendorong adanya semua 

pengalaman pertobatan dalam Kisah Para Rasul 2. Perkataan apa? Bertobat. Ingat bahwa 

inilah berita yang sama dengan  yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dan sama 

dengan yang diberitakan oleh Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 3. Petrus 

dalam khotbah Kristen yang pertama meneruskan apa yang Yesus gunakan. Bertobatlah, 

berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus bagi pengampunan dosamu. Apa makna 

kata tersebut? Dalam bahasa asli Perjanjian Baru kata itu secara harfiah berarti perubahan 

arah. Secara harafiah berarti berpaling dari satu arah ke arah lain yang berlawanan, 

sebagaimana yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan di bagian-bagian lain 

bilamana Injil diberitakan. Ini adalah kata yang sangat penting. Beberapa dari anda mungkin 

berpikir bahwa imanlah yang menyelamatkan karena ada tertulis bahwa oleh anugerah kamu 

telah diselamatkan melalui iman dan ini bukan dari dirimu sendiri melainkan adalah 

pemberian Allah supaya jangan ada orang yang bermegah. Tentu saja, adalah iman, hanya 

iman yang menyelamatkan anda. Akan tetapi, haruslah kita ingat bahwa pemahaman 



alkitabiah tentang iman mencakup pertobatan. Biarkan saya menunjukkannya bagi anda 

dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kita telah menemukannya dalam Kisah Para Rasul 2:38. 

“Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis.” Itulah undangan. Saya ingin anda melihat di pasal 

3 ayat 19. Anda dapat menggarisbawahi ayat-ayat ini. Saya ingin menunjukkan kepada anda 

berapa banyak kali pertobatan ditekankan dalam Kisah Para Rasul. Pasal 3 ayat 19 

mengatakan, “Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan 

mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang sejak semula ditetapkan bagimu 

sebagai Kristus.”  

Saya ingin anda melihat pasal 8 ayat 22.  Ini merupakan satu bagian yang menarik. Simon si 

tukang sihir adalah seorang yang telah mengaku percaya secara terbuka, namun yang 

belum memiliki apa artinya pertobatan yang benar. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus 

kepadanya. Dalam ayat 21 Petrus mengatakan: “Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, 

sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan 

berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat hatimu ini.” Sekarang lihat Kisah Para 

Rasul pasal 17 ayat 30. Ini dikatakan Paulus ketika ia berada di Athena di mana ia 

menyampaikan uraian singkat tentang Injil. Inilah inti Injil yang Paulus sampaikan. Ayat 30 

mengatakan bahwa tanpa memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah 

memberitakan kepada manusian bahwa dimana-mana semua mereka harus apa? Bertobat. 

Itulah beberapa contoh yang kita lihat tentang pertobatan. Dalam bagian-bagian itu iman 

tidak disebut secara khusus. Sekarang saya akan tunjukkan satu contoh di mana iman atau 

kepercayaan kepada Kristus merupakan satu-satunya hal yang disebut yang dipisahkan dari 

pertobatan. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Ini diucapkan Paulus kepada 

kepala penjara. Dikatakan, “Percayalah akan Tuhan Yesus maka engkau akan 

diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu.” Jadi anda diselamatkan melalui percaya kepada 

Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat satu contoh di mana iman dan pertobatan disebut 

bersama-sama. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21, yang mengatakan bahwa 

Paulus telah bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka berpaling 

kepada Allah dalam pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus. Satu lagi. Dalam Kisah Para 

Rasul pasal 26 ayat 20. Paulus sedang berbicara tentang misinya untuk memberitakan Injil. 

Perhatikan apa yang ia katakan. Ia mengatakan bahwa ia telah memberitakan Injil kepada 

mereka di Damaskus, mereka yang di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan juga kepada 

orang-orang bukan Yahudi, agar mereka bertobat dan datang kepada Allah dan 

membuktikan pertobatan mereka melalui perbuatan. Kita akan kembali kepada ungkapan 

tersebut. Kita telah melihat bahwa di seluruh Kisah Para Rasul, pada peristiwa-peristiwa di 

mana orang-orang datang dan percaya kepada Kristus, di mana mereka mengalami 



pertobatan, di mana mereka menerima keselamatan, jelas bahwa itu mencakup pertobatan 

dan iman, atau pertobatan yang terpisah dari iman.  

Jadi saya ingin kita melihat dua komponen dalam pertobatan yang menurut saya terlihat di 

seluruh Kisah Para Rasul dan juga di bagian-bagian lain dalam Kitab Suci. Komponen yang 

pertama dalam pertobatan ialah perpalingan dari dosa. Kita berpaling dari dosa. Ketika anda 

memasuki hubungan pribadi dengan Kristus anda tidak lagi terus ingin melakukan dosa, 

anda berpaling dari dosa. Dan ketika anda berpaling dari dosa anda berpaling menuju 

sesuatu yang lain, anda berpaling dari dosa dan anda berpaling kepada Kristus. 

Renungkanlah kedua tingkatan yang berbeda tersebut. Istri saya dan saya tinggal di New 

Orleans selama lima tahun. Di seluruh kota ini anda tidak diperbolehkan belok ke kiri. Yang 

dapat anda lakukan ialah mengambil belokan U. Jadi jika anda ingin ke kiri, anda mengambil 

belokan ke kiri lalu kembali untuk mengambil belokan ke kanan. Itulah maksud pertobatan, 

seumpama belokan U di New Orleans. Dan memang perlu pertobatan di New Orleans. Jadi 

anda mengambil belokan U dan menuju ke arah yang berlawanan. Anda berpaling dari dosa 

menuju Kristus. Pikirkanlah makna pertobatan ini.  

Pikirkanlah tiga kata kunci yang kita temukan sepanjang Kitab Suci, di dalam pikiran kita, di 

dalam hati kita, di dalam kehendak kita. Di dalam pikiran kita berarti kita mengubah pikiran 

kita tentang dosa. Kita mengubah pikiran kita tentang Allah, tentang Kristus. Ada suatu 

perubahan mental yang berlangsung dalam pertobatan. Tetapi tidak cukup kalau kita hanya 

mengubah pikiran kita. Itu hanya berarti iman secara mental bukan? Bahkan setan-setan 

percya akan Allah dan gemetar. Jika setan-setan dapat melakukan ini, maka ini bukanlah 

yang kita butuhkan untuk keselamatan. Kita perlu melangkah lagi. Bagaimana dengan hati 

kita? 2 Korintus pasal 7 ayat 10 berbicara tentang mengalami dukacita rohani atas dosa kita. 

Itu adalah akibat pertobatan, yaitu kita merasa menyesal atas dosa-dosa kita. Lalu ada 

perubahan dalam kehendak. Lukas pasal 3 ayat 7 dan 8 mencatat bagaimana Yohanes 

Pembaptis dalam pemberitaannya tentang pertobatan menekankan pentingnya 

menghasilkan buah dan hidup sesuai pertobatan yang telah dialami, di dalam kehidupan, 

hati, pikiran, dan kehendak. Ini adalah satu perubahan total dalam pikiran, satu perubahan 

total dalam hati, satu perubahan total dalam kehendak yang terjadi dalam pertobatan. Itulah 

artinya berpaling dari dosa menuju Kristus.  

Ada dua kata yang Petrus gunakan dalam khotbahnya dalam ayat 36 di mana dikatakan 

bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus. Kata yang 

kedua, yaitu Kristus yang adalah Mesias, Juruselamat, Dia yang menyelamatkan kita dari 

dosa kita. Jadi anda mengaku Kristus sebagai Juruselamat. Lihat juga Roma pasal 10 ayat 9 

dan 10 yang mengatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan 

dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkanNya dari kematian, maka kamu  



akan diselamatkan. Jadi anda mengakui Dia sebagai Juruselamat anda dan sebagai Tuhan 

anda. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. 

Perkataan yang terdapat dalam kalimat itu sangat besar maknanya. Saya ingin 

mendalaminya kalau ada waktu. Namun kita akan berada di sini minggu depan untuk 

khotbah yang lain. Perkataan “Tuhan” digunakan lebih dari 100 kali dalam Kisah Para Rasul, 

di mana banyak kali digunakan untuk mangacu pada Allah Bapa. Namun kebanyakan 

penggunaannya mengacu pada Yesus. Pada dasarnya kata itu berarti Allah yang 

memerintah, atau Allah yang berkuasa. Jadi maksudnya ialah bahwa Yesus adalah Allah, 

Allah yang telah menjadi daging. Bahwa Ia bukan semata-mata manusia tetapi juga bahwa 

Ia adalah berdaulat. Ia berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu termasuk kehidupan 

kita. Itu terjadi ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita datang ke titik di mana kita 

beriman, yaitu iman yang alkitabiah yang benar kepada Kristus. Apa yang terjadi ialah 

perubahan dalam hati, pikiran, dan kehendak, tentang dosa kita, dan itu berarti perpalingan 

kita menuju Kristus sebagai Dia yang menyelamatkan kita dari dosa and sebagai Dia yang 

adalah Tuhan atas segala sesuatu dalam hidup kita.  

Itulah gambaran Alkitab tentang iman yang menyelamatkan.  Saya tidak mengatakan pada 

titik ini bahwa ketika anda mengalami pertobatan maka semuanya akan menjadi sempurna. 

Tentu kita telah dibenarkan di hadapan Allah, kita telah menjadi kudus di hadapan Allah, 

namun pada waktu yang sama kita masih berjuang dengan dosa. Jadi saya tidak ingin ada 

orang yang meragukan keselamatan mereka hari ini hanya karena mereka pernah 

melakukan dosa, bahkan hanya karena mereka masih berjuang dengan dosa dalam hidup 

mereka. Tetapi saya ingin mengatakan ini: saat kita masuk dalam keselamatan, itu berarti 

kita masuk dalam proses yang berkelanjutan. Itu berarti perpalingan yang terus-menerus dari 

dosa dan perpalingan yang terus-menerus kepada Kristus. Kita makin menyadari hari demi 

hari bahwa Ia adalah Tuhan atas kehidupan kita, bahwa Ia telah menyelamatkan kita, dan 

terus menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kepada kita kemenangan atas dosa. Kita 

terus merasa menyesal atas dosa kita. Kita terus mengalami perubahan dalam pikiran kita 

dan perubahan dalam kehendak kita dan hidup kita tampak berbeda. Inilah hal yang kita 

telah lupakan, kita telah menciptakan keselamatan hanya dalam pengertian suatu waktu 

saja, dan kita telah mengabaikan bagian-bagian Alkitab yang lain yang berbicara tentang 

keselamatan dari segi kelanjutan salam satu proses setelah kita percaya. Kita telah melihat 

banyak orang yang mengucapkan satu doa dan berjalan menuju depan mimbar namun yang 

hidupnya tampak sama saja dengan orang-orang lain di dunia. Dan kemurnian gereja telah 

dikorbankan pada mezbah dari pandangan tentang kepercayaan yang dianggap mudah, 

yang telah kita ciptakan dalam kaitan dengan keselamatan.  



Pertanyaan yang ingin saya ajukan pagi ini ialah, sudahkah anda mengalami pertobatan? 

Saya prihatin bahwa dalam usaha kita untuk mencapai sebanyak mungkin orang, kita telah 

melemahkan Injil. Kita telah meyakinkan orang untuk percaya pada keselamatan yang 

kurang dari makna alkitabiahnya, dan mengelabui orang kepada pikiran bahwa mereka 

sudah diselamatkan padahal belum. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mengalami 

pertobatan? Lihat hidup anda. Apakah ada bukti untuk perpalingan yang terus-menerus dari 

dosa dan perpalingan yang terus-menerus kepada Kristus? Apakah ada kesedihan atas 

dosa? Apakah ada perubahan-perubahan dalam hidup anda yang terlihat dari hari ke hari 

ketika anda berserah di bawah kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menyerahkan hidup 

anda kepadaNya? Apakah ada bukti untuk itu? Mungkin anda bertanya, “Apakah anda 

bermaksud mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan saya yang menghasilkan 

keselamatan?” Tidak sama sekali. Saya tidak akan pernah mengatakan demikian. Tetapi 

ingatlah ungkapan dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20? Biar saya membacakannya lagi 

bagi anda. Apa yang Paulus katakan? Ia mengatakan bahwa mereka harus bertobat dan 

berpaling kepada Allah dan buktikan pertobatan mereka melalui perbuatan-perbuatan. Ini 

tidak berarti bahwa anda harus bekerja agar bisa ke surga. Itu sana sekali bukan yang 

Alkitab ajarkan. Itu Injil yang palsu. Akan tetapi, Kitab Suci memang mengajarkan bahwa 

anda diselamatkan oleh iman semata-mata, tetapi bukan oleh iman yang dipisahkan dari 

perbuatan. Apakah itu masuk akal? Iman anda menunjukkan dirinya hari demi hari.  

Saudara mahasiswa, kaum dewasa, siapa saja dalam ruangan ini, jika tidak ada bukti dari 

iman anda dalam kehidupan hari demi hari, jika tidak ada perpalingan yang terus-menerus 

dari dosa dan perpalingan yang terus-menerus kepada Kristus, maka kita harus dengan 

serius memperhatikan apa artinya diselamatkan. Yesus berkata bahwa “banyak orang akan 

mengatakan kepada kepadaKu pada hari itu, „Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat 

dalam namaMu? Dalam namaMu kami telah mengusir setan-setan dan melakukan mujizat-

mujizat?‟ Dan Aku akan menjawab, „Pergilah dariKu, Aku tidak mengenal kamu, hai kamu 

yang berbuat jahat‟.”  Akan ada banyak orang yang terkejut pada hari itu karena mereka 

telah dikelabui untuk berpikir bahwa mereka merupakan bagian dari Kerajaan tetapi ternyata 

tidak demikian. Hal ini sangat penting, lebih penting daripada apa pun dalam kehidupan ini, 

dan saya berdoa  supaya kita semua, termasuk pendeta anda ini, dengan serius 

memperhatikan hati kita. 

Ini membawa ke pertanyaan lain. Jika ini adalah Injil, apakah kita akan pergi memberitakan 

Injil tentang anugerah yang murah ataukah anugerah yang mahal? Apa yang anda 

maksudkan? Baiklah saya menggunakan kata-kata dari seorang yang bernama Dietrich 

Bonhoffer dari Jerman. Ia menulis satu buku yang berjudul “Harga Untuk Menjadi Murid”, 

buku yang luar biasa. Ia menggunakan istilah “anugerah murahan”. Itu terjadi ketika kita 



memberitakan tentang pengampunan tanpa menuntut pertobatan, yang berarti anugerah 

tanpa menjadi murid, dan anugerah tanpa salib. Anugerah yang benar menuntut seseorang 

memberikan hidupnya sebagai harga. Dan itulah anugerah karena yang diberikan kepada 

orang itu adalah satu-satunya hidup yang benar. Orang yang mempunyai hak untuk 

mengatakan bahwa ia telah dibenarkan oleh anugerah semata-mata, adalah orang yang 

telah meningalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Apa maksudmu? Bukankah jika 

itu adalah anugerah, maka kita tidak dapat menerimanya sebagai hak kita? Tentu benar. 

Dan justru itulah keindahannya, karena anda begitu ditawan oleh anugerah sehingga ketika 

anda mendengar Yesus berkata, “Barang siapa yang mau mengikut Aku ia harus 

menyangkal dirinya, mengangkat salibnya, dan mengikut Aku,” anda meninggalkan jala anda 

sama seperti murid-murid Yesus dan mengikutiNya. Itulah anugerah yang mempunyai harga. 

Itu adalah anugerah karena kita dapat mengikut Yesus. Itu mempunyai harga karena segala 

sesuatu yang menjadi milik kita dipertaruhkan. Mungkin yang lebih penting ialah apakah kita 

dalam setiap kehidupan kita menginginkan anugerah yang murahan ataukah anugerah yang 

mempunyai harga?  

Firman membangkitkan kesadaran, Firman menuntun kepada pertobatan, and akhirnya 

Firman berakibat dalam suatu kelanjutan. Ketika anda  kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2, 

dikatakan bahwa dengan banyak perkataan lain lagi Petrus mengingatkan dan mendesak 

mereka. Banyak orang yang menerima perkataannya dibaptis dan kurang lebih 3.000 orang 

ditambahkan kepada jumlah orang-orang percaya pada hari itu. Satu-satunya hal yang 

bersifat umum yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang membuat mereka 

merasakan sesuatu yang nyata dalam hidup mereka ialah baptisan. Tidak dikatakan bahwa 

mereka berjalan menuju depan mimbar atau menandatangani satu kartu, atau semacam itu. 

Tidak berarti bahwa hal-hal itu tidak berguna. Namun baptisan mempunyai makna yang 

besar karena melaluinya mereka menunjukkan kesatuan mereka dengan Kristus dan 

gerejaNya. Salah seorang pekabar Injil favorit saya dari masa lampau ialah George 

Whitfield. Ia dapat berdiri dan berkhotbah untuk 20.000 orang tanpa menggunakan pengeras 

suara. Sungguh luar biasa bagaimana Allah memakai orang ini untuk membawa banyak 

orang kepada Kristus. Orang-orang datang kepadanya setelah satu pertemuan dan 

menanyakan tentang berapa banyak orang yang diselamatkan dalam pertemuan malam itu 

atau minggu itu. Jawabannya? Ia akan menjawab, “Saya tidak tahu. Kita akan lihat dalam 

enam bulan nanti.” Jawaban seperti itu tidak terdengar dari banyak pekabar Injil masa kini. 

Anda akan mendengar mereka menyebut jumlah ini atau jumlah itu. Whiitfield tidak 

bermaksud mengatakan bahwa mereka baru akan memperoleh keselamatan dalam waktu 

enam bulan. Yang ia maksudkan ialah kita akan mengetahui siapa yang telah bertobat 



berdasarkan kehidupan mereka. Apakah kehidupan kita mencerminkan hal seperti itu dalam 

satu kesinambungan untuk mencari Kristus?  

Ada dua komponen di sini. Pertama, kita dipimpin oleh Roh. Dikatakan bahwa 3000 orang 

menjadi percaya dan mereka bertekun. Kata ini secara harfiah berarti berlanjut secara tetap. 

Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka memberi diri kepada Firman karena 

mereka dipimpin oleh Roh. Bilamana anda mengalami pertobatan, anda percaya pada apa 

yang Kristus telah lakukan. Hal ini dapat anda lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus 

berjanji bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang terjadi bukanlah 

bahwa hari ini mereka menerima sesuatu dan hari berikutnya menerima Roh. Mereka 

memiliki Roh yang berdiam di dalam mereka dan itulah kabar baik. Ketika kita mengalami 

pertobatan, ketika kita beriman kepada Kristus secara alkitabiah, maka Roh Kudus datang 

berdiam di dalam kita. Roh Kudus adalah jaminan yang menjamin warisan kita. Dengan kata 

lain, Roh Kudus adalah bukti untuk keselamatan kita dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup 

kita. Pertobatan adalah nyata. Kristus adalah nyata bagi kita. Ia tinggal di dalam kita. Ia tidak 

datang lalu pergi, Ia tinggal di dalam kita, yaitu semua kita yang benar-benar telah percaya 

kepadaNya. Jadi kita dipimpin oleh Roh.  

Kedua, kita merindukan Firman. Bilamana Roh berada di dalam kita maka Ia ingin 

mengenyangkan kita dengan karakter Kristus di dalam kita, dan kita mempunyai kerinduan 

dan kelaparan akan Firman dalam diri kita. Kita merindukan Firman. Dii dalam diri kita 

bertumbuh kerinduan dan kehausan yang tidak dapat dipenuhi dengan hal yang lain ketika 

kita memiliki Firman dan Roh. Itu seumpama anda telah menemukan makanan kesukaan 

anda sehingga makanan yang lain tidak menarik lagi. Dan bilamana anda telah mengalami 

apa artinya dikenyangkan oleh Firman lalu anda mencoba beribadah tanpa Firman, maka itu 

akan menjadi tidak menyenangkan. Dan anda akan mengatakan, “Saya menginginkan 

Firman, rohku merindukan Firman.”  Orang bertanya pada saya tentang bagaimana saya 

dapat mempunyai kerinduan yang dalam akan Firman. Inilah kuncinya. Jika anda 

menginginkan satu kerinduan yang dalam akan Firman, bacalah Firman. Karena makin anda 

membacanya, makin anda mempelajarinya, makin anda menghafalnya, makin anda 

merenungkannya, maka roh anda akan makin merindukannya. Saya teringat ketika untuk 

pertama kalinya saya pergi ke rumah istri saya untuk makan malam. Keluarga saya sudah 

terbiasa untuk tidak makan makanan laut. Ayah saya membenci makanan laut jadi kami 

basemua membenci makanan laut. Lalu di rumah keluarga istri saya, yang dissuguhkan 

pertama kali adalah udang laut. Saya pada mulanya tidak menyukainya tetapi kemudian 

saya mencobanya dan terasa enak dimakan.  Akhirnya menjadi terbiasa dan saya mulai 

suka makan makanan laut. Saat ini saya suka udang karena saya telah mencicipinya. Anda 



dapat melihat bagaimana itu terjadi? Hal yang sama  berlaku untuk Firman, yaitu  bahwa 

Firman mengakibatkan kelanjutan dalam hidup kita.  

Pertanyaan yang perlu kita ajukan ialah: apakah hidup kita mencerminkan suatu bukti yang 

berkelanjutan dari hati kita yang telah mengalami perubahan? Ini kembali kepada 

pertanyaan mendasar yang saya ajukan kepada anda tentang pertobatan. Apakah hidup kita 

mencerminkan satu bukti yang berkelanjutan dari hati yang telah mengalami perubahan? 

Jika kehidupan anda tidak mencerminkan bukti yang berkelanjutan dari hati yang telah 

mengalami perubahan, maka pagi ini saya berdoa bahwa anda akan dengan serius 

mendalami apakah Roh Kristus berada dalam diri anda. Yang terpenting ialah ini: efektivitas 

kita sebagai gereja sepenuhnya bergantung pada iman kita pada Firman Allah. Gereja di 

Brook Hills pada akhirnya tidak akan dihakimi atau dituntut pertanggungjawaban kepada 

Tuhan berdasarkan bagaimana baiknya musik atau bagaimana megahnya bangunan, 

melainkan bagaimana kita setia kepada Firman Allah. Jika saya bisa  sedikit mengubah 

kalimatnya . Kekekalan kita sebagai satu individu sepenuhnya bergantung pada kesetiaan 

kepada Firman Allah. Bukan berarti  bahwa kita harus melakukan hal-hal tertentu agar dapat 

masuk ke surga. Akan tetapi, sebagai akibat dari anugerah dan iman yang telah mengubah 

kita secara total, maka kita akan rindu untuk setia kepada FirmanNya. Dan itu sebabnya 

Yesus berkata dalam Matius 7:21-23 bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa 

di surga yang akan mewarisi Kerajaan Allah. 

Marilah kita bersama menundukkan kepala. Saya ingin mendesak anda dan memohon pada 

anda sebagaimana yang Petrus lakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sudahkan anda 

mengalami pertobatan? Apakah anda sedang berada dalam proses perpalingan yang terus-

menerus dari dosa dan perpalingan yang terus-menerus kepada Kristus? Jika tidak, maka 

yang terpenting bukannya mengucapkan doa atau menyanyikan pujian. Tetapi saya mau 

mendesak anda saat ini untuk mengakui iman anda kepada Kristus dan berkata, “Tuhan, 

ubahlah pikiran saya tentang dosa saya, ubahlah hati saya tentang dosa saya, dan ubahlah 

hidup saya. Saya tahu bahwa Engkau mati di salib dan bangkit dari kubur untuk dosa saya 

dan saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup saya dan itulah keselamatan yang 

alkitabiah, dan itu diberikan cuma-cuma  kepada semua orang yang mau percaya.” Saya 

ingin mendesak anda agar tidak tertipu atau tidak berada dalam gerakan aktivitas 

keagamaan yang monoton yang kehilangan makna yang sebenarnya, supaya jangan smpai 

anda terkejut di hadapan Allah suatu waktu karena anda belum sungguh beriman 

kepadaNya.  Saya ingin agar kita memasuki saat pertobatan. Saya tahu bahwa apakah ada 

orang yang perlu bertobat dan mengalami pertobatan untuk pertama kalinya, ataukan ada 

orang dalam ruangan ini, laki-laki dan perempuan, yang masih menyerahkan diri kepada 

dosa.  Saya ingin mengundang anda  untuk masuk ke saat pertobatan hari ini. Saya mau 



mengundang anda untuk berpaling dari dosa anda. Apa pun pergumulan yang terjadi, saya 

mau mengundang anda untuk berpaling dari hal-hal itu dan biarkan itu berlalu. Atau mungkin 

anda perlu pergi ke seoorang yang lain pada waktu ini dan berkata bahwa anda perlu 

bertobat dari hal-hal yang anda telah lakukan terhadap orang itu, atau anda perlu 

pengampunan dalam hal-hal tertentu. Saya ingin kita meyediakan waktu di mana kita 

bertobat dan saling mengakui dosa satu kepada yang lain. Anda lakukan apa yang perlu 

anda lakukan, apakah itu pergi ke seorang yang lain, mungkin mengisi tempat di depan ini 

dan berkata bahwa anda perlu mengalami perubahan dalam hati, perubahan dalam pikiran, 

perubahan dalam kehidupan, dan menempatkan diri di bawah kuasa Yesus sebagai Tuhan, 

atau bertemu seseorang dalam ruangan ini. Saya mengundang respons anda. Saya mau 

mengundang anda untuk berdiri dalam ruangan ini dan menyanyikan tentang kehadiran 

Kristus. Teruskan memberi respons sebagaimana Allah memimpin anda dalam saat 

pertobatan. Marilah kita memandang kebesaranNya, dan dalam proses itu kita akan melihat 

kebutuhan kita, dan teruskan memberi respons sebagaimana Allah memimpin anda. 

 

 


