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STRATEGI SUPAYA BERANI 

Kisah Para Rasul 4 

Marilah kita membuka Alkitab kita di Kisah Rasul  4.  Kita akan melanjutkan penyelidikan kita dalam kitab 

Kisah Para Rasul.  Bapak Pendeta memimpin kita mempelajari Kisah Para Rasul 1 dan 2, dan kita benar-

benar melihat beberapa jenis peristiwa besar di dalam kehidupan gereja mula-mula.  Kemudian kita 

melihat kenaikan Yesus, pemberitaan Injil pada hari Pentakosta, dan berdirinya gereja.  Sekarang, kita 

benar-benar semacam  mengubah sudut menuju kepada kemajuan Injil, seperti yang dikatakan Yesus, 

dari Yerusalem dan Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi.  Jadi, kita akan melihat Kisah Rasul 4 

dengan apa yang saya sebut sebagai "strategi supaya berani."  

Mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 4:1.  Inti di dalam Kisah Para Rasul ini, gereja benar-

benar terangkat.  Di dalam Kisah Para Rasul 3, seorang pria lumpuh disembuhkan di pintu gerbang Bait 

Allah. Jadi, ada penyembuhan orang lumpuh, dan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 3, yang akan 
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kita lihat sebentar saja, dan sekarang menjadi semacam pertentangan dimana gereja menentangnya 

sejak di bagian awal Kisah Para Rasul 4.  

“Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-

imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki ..."   Ayat ini berbicara tentang 

pembicaraan, yaitu Petrus dan Yohanes dan orang-orang di sekitar mereka, "... sangat marah karena 

mereka mengajar orang banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara 

orang mati.”    Maka mereka melakukan dua hal: mereka mengajar orang, dan mereka memberitakan 

bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, baik kebangkitan Yesus ataupun 

kebangkitan pada umumnya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati, yang disangkal oleh orang-orang 

Saduki, mereka memberitakan kebangkitan setidak-tidaknya melalui Yesus.  

Jadi dikatakan dalam ayat 3 bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap. "Mereka ditangkap dan diserahkan ke 

dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.  Tetapi di antara orang yang 

mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya ...”  Mereka memasukkan Petrus dan Yohanes di 

dalam penjara, “Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya,  

sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki.”   

"Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan 

sidang di Yerusalem ...” Kebanyakan orang berpikir ayat ini adalah apa yang disebut sebagai Sanhedrin, 

kelas penguasa di dalam masyarakat Yahudi," Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan 

mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: "Dengan Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Aleksander 

dan semua orang lain yang termasuk keturunan Imam Besar.  Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan 

kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: "Dengan kuasa manakah atau dalam nama 

siapakah kamu bertindak demikian itu?"    

----- 

Saudara tahu, Kisah Para Rasul merupakan salah satu kitab yang paling menguatkan tetapi juga agak 

mengecilkan hati di dalam seluruh Alkitab.   Pikirkan saja tentang semua hal yang kita lihat dalam kitab 

Kisah Para Rasul, dan kita hanya berkata, "Ya."   Maksud saya, ketika Saudara berpikir tentang gereja 

mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2:42, baris yang paling awal yang menggambarkan gereja mula-mula 

di dalam Kisah Para Rasul 2:42, "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 

Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa."   Kita melihat hal ini, dan kita 

berkata, "Lihatlah kemurnian hati dari gereja mula-mula."  
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Mungkin kita melihat episode didalam Kisah Rasul 3 tentang orang lumpuh yang disembuhkan, di mana 

Petrus dan Yohanes melihat orang tersebut, dan ia berteriak untuk mendapatkan sedekah, dan mereka 

berkata kepada orang lumpuh itu, "Lihatlah kepada kami," dan mereka memberitahu dia, " "Emas dan 

perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang 

Nazaret itu, berjalanlah!"  Kita melihat hal ini, dan kita berkata,"Inilah kuasa, dan kita menginginkan 

kuasa tersebut ada di gereja kita. "  

Kita membuka Kisah Rasul 4, di mana kita melihat, misalnya, di dalam Kisah Para Rasul 4:13, 4:29, dan 

4:31, tiga kali keberanian para murid disebutkan, dan kita berpikir, "Kami ingin keberanian seperti itu.  

Kami ingin keberanian seperti itu dapat menjadi ciri khas kami secara pribadi dan sebagai satu tubuh. "  

Tetapi saat itulah kita mulai melakukannya, saya pikir, dimana pada saat yang sama, kita melihat gereja 

mula-mula, dan kemudian kita melihat diri kita sendiri.  Kita melihat "gereja modern," atau "gereja 

kontemporer," dan tampaknya menjadi pemutusan yang besar antara apa yang kita lihat di sana, dan 

dalam beberapa kasus, apa yang kita lihat dalam hidup kita sendiri dan di dalam gereja kita sendiri.  Saya 

tidak mengatakan hal ini berlaku  dalam semua kasus, tetapi sebenarnya dalam beberapa kasus.  

Sekarang, saya ingin sangat berhati-hati sebelum saya mulai.  David menyinggung tentang hal ini minggu 

lalu, dan kita akan melihat pola di seluruh kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi saya ingin sangat berhati-hati 

untuk mengatakan bahwa tidak setiap hal yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ditujukan untuk 

kita lakukan dengan cara yang sama. Dengan kata lain, David mengatakannya dengan cara seperti ini, 

"Ada beberapa hal di dalam Kisah Para Rasul yang bersifat deskriptif," dengan kata lain, mereka hanya 

menjelaskan apa yang telah terjadi, "dan ada beberapa hal dalam Kisah Para Rasul yang memberi 

petunjuk," dengan kata lain, hal-hal yang seharusnya terjadi, terjadi dalam hidup kita sendiri.  

Jadi, hanya untuk memberikan kepada Saudara beberapa contoh, ada hal-hal tertentu yang bersifat 

deskriptif di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar diulang.  

Jelas, hal-hal tersebut tidak dapat diulang.  Sebagai contoh, hanya ada satu peristiwa kenaikan Yesus yang 

disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 1:8 dan selanjutnya.  Hanya ada satu peristiwa tentang turunnya 

Roh Kudus.  Hanya ada satu peristiwa tentang kelahiran dan berdirinya gereja.  Ini unik, saat-saat yang 

tidak dapat diulang di dalam sejarah keselamatan kita yang hanya kita lihat, dan kita bersyukur kepada 

Tuhan, tetapi kita tidak perlu mencari peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di jaman kita sendiri.  

Hanya karena beberapa hal di dalam Kisah Para Rasul bersifat deskriptif, bukan berarti bahwa segala 

sesuatu hanya bersifat deskriptif.  Ada hal-hal yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul dimana saya 
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benar-benar percaya harus menjadi preskriptif (memberi petunjuk).  Dengan kata lain, peristiwa-

peristiwa tersebut harus menjadi peristiwa di dalam hidup kita, dan saya pikir Kisah 4 merupakan salah 

satu contoh.  Saya akan menyampaikan kepada Saudara, dan saya pikir kita semua akan setuju, bahwa 

keberanian para murid yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 harus menjadi ciri kehidupan kita dan 

kehidupan gereja ini.  Kita harus berani bagi Yesus.  

Sekali lagi, saya ingin sangat berhati-hati, karena saya sensitif terhadap hal ini.   Saya memikirkan hal ini 

dalam kehidupan saya sendiri. Saya tidak ingin meminta dengan kaku atau legalistik dengan cara apapun, 

karena saya tahu ini adalah wilayah yang kebanyakan dari kita sedang berjuang.  Banyak dari kita 

berjuang ketika tiba saatnya untuk benar-benar menyuarakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus dengan 

cara yang sama seperti yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4.  

Kebenarannya adalah, kebanyakan dari kita di ruangan ini bukan jenis orang yang dapat mengubah 

percakapan apapun kepada Injil dengan hanya menjentikkan jari-jari kita.  Saya bersyukur untuk orang-

orang semacam itu.  Saudara-saudaraku, ada yang memiliki keberanian semacam itu, tetapi 

kebenarannya adalah sebagian besar dari kita tidak secepat atau seberani untuk membagikan Injil seperti 

yang seharusnya.  Entah itu kurangnya perhatian, atau didorong oleh kurangnya keberanian, atau 

mungkin kurangnya kepercayaan, ada berbagai macam alasan yang bisa kita berikan, tetapi dengan 

sangat sederhana, kita semua dapat mengidentifikasi saat-saat di dalam hidup kita ketika kita didorong 

oleh Roh Kudus untuk berbicara tentang Kristus, dan untuk beberapa alasan, perkataan tersebut tidak 

pernah cukup hanya keluar dari mulut kita.  

Dengan ayat ini pagi ini, saya ingin teks ini menjadi kekuatan bagi Saudara.  Saya ingin menguatkan 

Saudara.   Saya ingin memotivasi kita, bagi mereka yang tidak peduli, tetapi saya juga ingin memberi 

wewenang kepada kita.  Saya ingin mendorong kita dengan kuasa yang kita lihat di sini di dalam Kisah 

Para Rasul 4, kekuatan yang sama yang tersedia bagi kita saat ini.  

Empat Kunci Strategi Supaya Berani 

Jadi, inilah yang saya ingin kita lakukan.  Saya ingin kita mempelajari bagian ini. Kita tidak akan mampu 

menyentuh segala sesuatu yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4, dan David benar, ada begitu 

banyak pasal-pasal dimana kita ingin berhenti, tetapi kita tidak bisa.  Kita tidak mempunyai waktu untuk 

melakukannya.   Apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin semacam mempelajari Kisah Rasul 4 

dengan sangat cepat, dan saya ingin memberikan kepada Saudara empat kunci strategi supaya berani di 

dalam membagikan Injil.  Doa saya agar Allah akan menggunakan strategi ini di dalam hidup saya dan 



Página (Page) 5 

 

dalam hidup Saudara.   Supaya Allah akan menggunakan teks ini untuk membangkitkan gairah dalam diri 

kita untuk membagikan Injil, dan supaya Dia juga akan memberikan keberanian kepada kita untuk tugas 

yang ada di tangan kita.  

Kenyataannya adalah ada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, kadang-

kadang di rumah kita, ada orang-orang di sekitar kita yang menuju neraka terlepas dari Injil Yesus.  Yesus, 

khususnya dalam kitab ini, mengatakan bahwa kita akan menjadi saksi-Nya.  Kita akan menjadi saksi-Nya 

di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi.  Tugas tersebut diletakkan pada kita oleh 

Allah, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Saudara bagaimana Tuhan, tidak hanya meletakkan tugas 

tersebut kepada kita, tetapi Tuhan juga menyediakan sumber daya untuk mencapai misi yang Dia 

letakkan di depan kita.  

Ingatlah Kuasa Kristus yang Menyelamatkan 

Baiklah, mari kita melihat empat kunci.  Kunci pertama adalah dengan mengingat kuasa Kristus yang 

menyelamatkan.  Jika kita mempunyai strategi supaya berani, dan menjadi berani dalam kesaksian kita 

bagi Kristus, kita harus mengingat kuasa Kristus yang menyelamatkan.  Sekarang, saya ingin Saudara 

melihat terutama di sini di beberapa ayat pertama di dalam Kisah Para Rasul 4, tetapi seperti yang saya 

katakan sebelumnya, ketika kita melihat Kisah Rasul 4, kita harus mengingat konteks dari bagian khusus 

ini.  Ini adalah pesan ketiga yang telah dikhotbahkan Petrus.  Ini adalah khotbah ketiga yang kita dapati di 

dalam Kisah Para Rasul 4 dimana Petrus berkhotbah di dalam kitab Kisah Para Rasul.  Ketika saya kembali 

ke Kisah Para Rasul 3:12-26, apa yang mengejutkan saya, apa yang mengejutkan saya ketika saya melihat 

khotbah Petrus benar-benar bersifat sangat positif.  

Saya ingin Saudara kembali, jika Saudara mau, dan melihat khotbah ini yang benar-benar mendorong 

pertentangan yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3.  Saya ingin Saudara memperhatikan nada 

khotbah seperti yang baru kita lihat di ayat 17 dan di beberapa bagian lainnya.   Saya ingin Saudara hanya 

mendengarkan kesempatan dan anugerah dan belas kasihan yang disebarluaskan oleh Petrus.  Ayat 17, 

"Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti 

semua pemimpin kamu.”   Ayat 19, misalnya,"Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu 

dihapuskan,”  Ada janji yang lebih banyak di dalam ayat 20,”Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, 

dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.  Kristus itu harus tinggal di 

sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah.”  
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Lihatlah lagi selanjutnya di dalam ayat 25.   Ayat ini lebih positif dan berisi lebih banyak kasih karunia. 

"Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan 

Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa 

di muka bumi akan diberkati."   Sekali lagi di dalam ayat 26, "Dan bagi kamulah pertama-tama Allah 

membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan 

memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu."  Kasih karunia demi kasih karunia, 

janji demi janji, selalu disebutkan di dalam Alkitab, tetapi saya ingin Saudara melihat reaksi yang kita lihat 

di dalam Kisah 4:2.  Dia memberi mereka kesempatan dan kasih karunia, dan perhatikan apa yang kita 

lihat di dalam Kisah Para Rasul 4:2, dikatakan, "Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala 

pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki.  Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar 

orang banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati."  Mereka 

sangat marah.  

Kisah Para Rasul 4 memberitahu kita, ada seorang yang lumpuh, lumpuh sejak lahir selama 40 tahun.   

Tanpa diragukan lagi dia sudah lumpuh selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dan dia 

diangkat oleh orang lain ke Bait Allah karena ia tidak bisa sampai di sana sendiri.  Seseorang yang lumpuh 

disembuhkan.  Lukas meyakinkan kita dengan memberitahu bahwa ia melompat.  Berulang-ulang ia 

menyebutkan, mengingat Yesaya 35 bahwa, "Ketika Mesias datang," katanya, "orang lumpuh akan 

melompat seperti rusa," menunjukkan kepada para pendengar bahwa saatnya Mesias, sang Penebus, 

telah datang dan melalui Yesus, dan para pemimpin agama, orang-orang yang seharusnya paling senang  

mendengarnya, orang-orang yang telah membangun sistem keagamaan secara keseluruhan, mereka 

adalah orang-orang yang paling marah.  Mereka adalah orang-orang yang paling terganggu oleh pesan 

Petrus dan Yohanes.  

Saudara-saudara diingatkan akan hal ini sejak dari awal.  Ya, kita memiliki Injil yang mulia.  Injil ini 

memang tepat disebut kabar baik, tetapi kebenarannya adalah ini: di dunia ini kita akan selalu 

menghadapi pertentangan yang mendalam akan kebenaran Allah. Kita memiliki Injil yang mulia, tetapi 

meskipun kita memilikinya, kita akan menghadapi pertentangan yang mendalam akan kebenaran Allah.  

Pikirkan mengapa kebenaran seperti itu yang dikhotbahkan Petrus?  Mengapa orang-orang Saduki begitu 

marah?  Mengapa mereka begitu tidak tahan terhadap pesan yang sedang mereka beritakan?   

Dikatakan, "Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada 

kebangkitan dari antara orang mati.”   Semua ini tampak seperti hal-hal  yang baik.   Mengapa bukan para 

pemimpin agama yang ingin mengajar orang-orang tersebut?  Mengapa mereka tidak ingin kebangkitan 
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dari antara orang mati diajarkan?   Hanya karena ini: karena pesan yang dikhotbahkan Petrus 

mengancam segala sesuatu yang telah mereka pegang dengan teguh.  Pesan khotbah ini mengancam 

otoritas mereka di dalam mengajar orang-orang tersebut.   Pesan khotbah ini mengancam kekuasaan 

mereka atas orang-orang tersebut   Pesan khotbah ini mengancam status di dalam masyarakat,   

mengancam hubungan mereka.  Pesan khotbah ini mengancam keyakinan mereka yang sudah dipegang 

lama, termasuk di dalamnya tentang kebangkitan.  Pesan khotbah ini mengancam, di bagian yang paling 

dalam, karir mereka, dan  bahkan mengancam masa depan keuangan mereka.  

Pesan ini mengancam, dan saya akan menyampaikan kepada Saudara hari ini bahwa, ya, ini adalah Injil 

yang mulia dimana Yesus telah mati untuk orang-orang berdosa, tetapi pada saat yang sama merupakan 

pesan yang mengancam.  Ini adalah pesan yang mengancam kebanggaan kita, mengancam rasa percaya 

diri kita, mengancam gaya hidup kita, mengancam hubungan kita, dan kadang-kadang mengancam 

keyakinan kita.  Pesan yang kita beritakan adalah pesan Injil yang baik, tetapi pada saat yang sama juga 

mengancam  segala sesuatu yang dibatalkan oleh setiap orang kepada siapa kita memberitakannya, dan 

kita akan menerima pertentangan.  

Inilah yang ingin saya sarankan kepada Saudara: bahwa setelah kita menerima pertentangan terhadap 

Injil, daripada pertentangan  tersebut membuat kita pahit, mengapa tidak membiarkan pertentangan 

tersebut agar membuat kita berani?  Daripada pertentangan tersebut membuat kita putus asa, biarlah 

kita diingatkan, ketika kita melihat pertentangan tersebut, biarlah pertentangan membuat kita berharap.  

Saudara berkata, "Apa yang Saudara maksud?   Bagaimana pertentangan menimbulkan keberanian dan 

pengharapan di dalam hati saya sendiri?"  Secara sederhana ini: Jika Tuhan bisa menyelamatkan saya, 

Tuhan bisa menyelamatkan mereka.  Jika Tuhan bisa menyelamatkan orang berdosa yang rusak seperti 

saya, terus dan terus, yang digambarkan dalam kitab Roma bahwa semua orang tidak ada yang benar, 

tidak satupun, tidak ada pengertian, tidak mencari Allah, membenci Tuhan dan membenci orang lain, jika 

Tuhan bisa menyelamatkan saya, dan Tuhan bisa menyelamatkan Saudara, kebenarannya adalah bahwa 

Allah bisa menyelamatkan siapa pun.  

Inilah yang kita lihat di dalam Yesaya 59, "Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk 

menyelamatkan.”  Bukankah ini gambaran yang indah?   Seolah-olah Tuhan menjangkau dari langit. Ini 

bukan berarti bahwa Dia tidak dapat menjangkau orang-orang berdosa yang terendah, tetapi lengan 

Tuhan tidak diperpendek sehingga tidak dapat menyelamatkan, atau "Pendengaran-Nya tidak kurang 

tajam untuk mendengar.” 
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Tuhan dapat menyelamatkan siapa saja, termasuk siapapun di sini. Tidak peduli latar belakang Saudara, 

tidak peduli dosa-dosa Saudara, tidak peduli seberapa jelek masa lalu Saudara, kasih karunia Tuhan lebih 

besar dari semua itu, saya pikir ini mengarah kepada  langkah pertama di sini. Ini adalah poin pertama 

dari aplikasi yang dapat Saudara lihat.  Keberanian seharusnya dilahirkan dengan mengingat kemurahan 

Allah terhadap kita.  

Bukankah ini yang kita lihat dilakukan oleh para murid?  Bukankah ini yang kita lihat bahkan dalam 

kehidupan mereka?  Pikirkan Kisah Para Rasul 4 ini, ketika kita baca terus seluruh bagian ini, di dalam 

ayat 19 dan 20.  Ini merupakan jenis kulminasi yang luar biasa dari bagian khusus ini, di mana mereka 

diperintahkan untuk tidak berbicara dalam nama Yesus, tetapi memperhatikan apa yang mereka 

katakan,"Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah.”  Dengan kata lain, 

mereka menerima pertentangan dalam semua kepenuhannya, dan mereka berkata,”Silahkan kamu 

putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada kamu atau taat kepada Allah, Sebab 

tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami 

dengar."  Bukankah ayat ini merupakan garis besar?   "Kita tidak bisa menahannya.   Hal ini meluap dari 

dalam diri kita.  Injil masuk begitu dalam di dalam diri kita, maka berita Injil harus dikeluarkan. "  

Beberapa bulan yang lalu, saya berada di pesawat.  Pada waktu itu hari Jumat malam, dan saya pulang 

dari New York, dan waktu itu pesawat ditunda penerbangannya sekitar empat atau lima jam, maka saya 

berada di bandara untuk waktu yang lama.  Maka saya tahu bahwa ini akan menjadi penerbangan yang 

penuh sesak.  Kemudian saya naik pesawat, dan saya menemukan tempat duduk saya.  Kursi di sebelah 

saya kosong, dan seluruh pesawat penuh kecuali satu kursi di sebelah saya tersebut.  Jadi, ketika saya 

sedang duduk di sana, menunggu pesawat yang kami tumpangi terbang, saya berdoa dan memohon 

kepada Tuhan, saya berkata, "Tuhan, tolong kirimkan seseorang yang belum pernah mendengar Injil 

dalam perjalanan saya, pokoknya bukan orang Kristen.  Maukah Engkau mengirimkan  seseorang dalam 

perjalanan saya sehingga saya bisa membagikan Injil kepadanya?"  

Pelajaran yang dipetik dari doa ini adalah supaya berhati-hati dengan apa yang Saudara minta.  Tuhan 

menjawab diluar apa yang saya bayangkan.  Seorang wanita duduk, seusia saya, dan Saudara bisa 

menandai bahwa dia adalah semacam orang yang suka mengacau dan pemarah.  Dia duduk, dan pesawat 

kami masih tertunda, kami belum lepas landas.  Maka saya bertanya, "Saudara dari mana?"  

Jawabnya,"Saya dari Queens."  Dia berkata, "Saudara darimana?"  Saya menjawab,"O, saya sebenarnya 

dari Birmingham. Saya akan pulang malam ini."  Dia berkata,"O begitu, untuk apa kamu ke New York?"  

Saya menjawab,"Begini, gereja kami sedang mempertimbangkan untuk melihat beberapa kemungkinan 
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perintisan gereja suatu hari nanti, di wilayah New York, dan saya datang kesini untuk mengecek 

kemungkinannya."  Dia menatapku dengan, apa yang bisa saya gambarkan sebagai bagian yang sama 

dengan tidak percaya dan marah dan berkata kepada saya,"Kamu seorang pendeta?" Saya 

menjawab,"Ya, apakah ada masalah?" Dia berkata,"Saya benci pengkhotbah."  

Pesawat belum lepas landas juga, sehingga selama lebih dari tiga jam berikutnya, ia mendahului 

mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan saya menjawabnya dengan serendah hati mungkin.  

Dalam menanggapi jawaban saya, dia berteriak pada saya dan memberitahu saya supaya tutup mulut 

dan tidak berbicara dengannya lagi sampai dia menanyakan pertanyaan lain satu menit kemudian.  

Maksud saya, saya tidak bisa mengatakan berapa kali saya hanya berpaling dan berpikir, "Baiklah, saya 

mau membaca Alkitab saya saja." Tidak.  Dia bilang bahwa saya orang yang berpikiran sempit, 

pembohong, munafik.  Dia mempunyai beberapa ekspresi pilihan lain juga dimana saya hanya semacam 

melanjutkan yang sudah berlalu.  Selain itu, kalau mesin belum dinyalakan, maka kalau seseorang 

berteriak, semua orang di pesawat akan bisa mendengarnya.  Maksud saya, ini adalah momen yang 

surealis.  Ini sebenarnya hanya merupakan kegilaan.  

Di satu titik, ketika kami mungkin masih setengah perjalanan ke Birmingham, dia marah lagi.  Dia 

bertanya sesuatu kepada saya, dan saya menjawab, tetapi dia bilang dia tidak ingin mendengar apa pun 

yang saya katakan.  Maka dia menaruh jari-jarinya di telinga saya.  Sekarang coba pikirkan hal itu.  Dia 

menaruh jari-jarinya di telinga saya, bukan di telinganya.  Selain itu, ini terjadi setelah dia menghabiskan 

beberapa minuman miliknya, bukan milik saya.  

Saya hanya akan mengklasifikasikan bahwa dia tidak waras karena dendam, kebencian dan kemarahan.  

Maksud saya, kadang-kadang saya mengakui, kejadian ini benar-benar memalukan, tetapi satu hal yang 

terus muncul berulang-ulang dalam pikiran saya, satu hal yang saya pikir benar-benar membuat saya 

marah atau meremehkan dan memungkinkan saya untuk tetap tenang, berbicara tentang Injil 

kepadanya, adalah kebenaran bahwa, ya, dia gila di dalam dosa-dosanya, tetapi begitulah saya terpisah 

dari kasih karunia Allah dalam Kristus.  Maka saya terpisah dari karya-Nya di dalam jiwa saya sendiri.  

Apakah Saudara ingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan di dalam Markus 5?  "Dia 

kerasukan roh jahat," dikatakan, "telanjang, berkeliaran di pekuburan." Yesus menyembuhkan dia, dan 

akhirnya dikatakan bahwa ia, "sudah berpakaian dan sudah waras."  Dia meminta kepada Yesus,"Bisakah 

saya mengikuti Engkau?  Dapatkah saya menjadi murid-Mu?"  Kata Yesus kepadanya, "Pulanglah ke 
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rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang 

telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau!" 

Cara terbaik yang saya tahu untuk memperoleh keberanian di dalam jiwa saya sendiri, untuk 

mengguncang saya dari ketidakpedulian dan kurangnya perhatian saya kepada semua orang yang akan 

masuk neraka yang ada di sekitar saya, adalah dengan kembali lagi dan lagi kepada Injil Tuhan Yesus 

Kristus, dan dengan memikirkan dan berdiam diri dan memuji Tuhan untuk semua yang telah Tuhan 

lakukan bagi saya. Maka saya bertanya kepada Saudara, apakah Saudara melakukan hal ini?   Saudara 

mungkin berkata,"Saya hanya tidak peduli.  Ada orang-orang di sekitar saya.  Saya tahu mereka akan 

masuk neraka, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak merasakannya didalam jiwa saya."  Cara terbaik 

yang saya tahu untuk menguatkan Saudara adalah supaya kembali kepada Injil, mengingat kuasa Kristus 

yang menyelamatkan.  

Menyadari kekuatan Injil yang dalam.  

Nomor dua: ingatlah untuk menyadari kekuatan Injil yang dalam.  Saya benar-benar bersyukur atas kasih 

karunia Tuhan di dalam diri Saudara, di dalam jemaat ini.  Ada banyak orang yang saya katakan peduli, 

dimana mereka terdorong untuk membagikan Injil.  Banyak orang di sini ingin melihat karya Tuhan terjadi 

di tetangga-tetangga dan rumah-rumah dan keluarg-keluarga dan di tempat-tempat kerja.  Kita ingin 

melihat kemajuan Injil, tetapi ada banyak orang-orang yang terintimidasi ketika sampai ke dalam.  

Banyak dari kita yang peduli, "Bagaimana jika saya mengatakan hal yang salah?  Bagaimana jika saya 

mengacaukannya?  Bagaimana jika mereka meminta saya untuk menceritakan khotbahnya pendeta kami 

dari Roma 9?  Apa yang akan saya lakukan?  Saya tidak bisa menjawab semuanya."  Baiklah, saya benar-

benar ingin menunjukkan kepada Saudara tema yang berulang-ulang di seluruh kitab Kisah Para Rasul, 

dimana kitab ini  terutama bukan tentang kuasa dari seseorang atau kuasa dari banyak orang.  

Sebaliknya, kitab ini adalah tentang kuasa dan kemenangan Injil dari sejak awal sampai ke bagian paling 

akhir.  

Pertama-tama, kita melihat kuasa Injil di dalam kehidupan orang lumpuh tersebut, bagian yang kita baca 

di sini di dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4.  Perhatikan apa yang dua kali dilakukan oleh Petrus.  Dalam 

Kisah Para Rasul 3:12, jika Saudara melihat kembali pada saat itu, ketika mereka datang berkerumun, 

orang lumpuh itu telah disembuhkan, dan mereka bertanya, "Apa yang terjadi?"  Ada perhatian yang 

menarik kepada peristiwa ini.  Perhatikan apa yang dia lakukan di dalam ayat 12.  Petrus melihat 

peristiwa itu.  Dia berbicara kepada orang banyak,"Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang 
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kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah,” dan inilah barisanya,”Seolah-olah kami 

membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?  Petrus berkata, "Ini bukan 

tentang kami.  Kami tidak melakukan hal ini.  Bukan kami yang menyebabkan orang ini bisa berjalan."  

Ini hal yang sama yang kita lihat di dalam bagian yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4:10, "Maka 

ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang 

Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati — bahwa 

oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.  Yesus adalah batu yang 

dibuang oleh tukang-tukang bangunan — yaitu kamu sendiri — namun ia telah menjadi batu penjuru.”  

Ayat 12,”Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong 

langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."  

Saya ingin Saudara memperhatikan berulang-ulang kejelasan yang tidak dapat diragukan dan kejelasan 

yang tidak bersifat apologetik dari para murid mengenai kuasa nama Yesus.  Mereka sangat percaya 

bahwa ada kekuatan di dalam Nama-Nya.  Bukan melalui beberapa macam cara mistis, tetapi melalui 

beberapa macam cara yang ajaib, melalui kebaikan dari nama di dalam konteks itu, melalui kebaikan dari 

siapa Dia dan apa yang telah dilakukan-Nya di kayu salib dan kebangkitan-Nya yang membawa kepada 

fakta bahwa ada kuasa di dalam Nama tersebut.  Kita melihatnya sebagai orang lumpuh yang bisa 

melompat, dan ia memuji Allah, dan kita melihatnya, bukan hanya di dalam kehidupan orang lumpuh, 

tetapi kita melihatnya juga di dalam kehidupan gereja mula-mula.  

Di seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita melihat kuasa dari nama Kristus di dalam kehidupan gereja mula-

mula, dan saya ingin mengambil beberapa saat, hanya sebentar.  Saudara tidak harus membukanya, 

tetapi mungkin, jika Saudara memiliki pena atau pensil, dan Saudara bisa mengambil catatan, saya 

mendorong Saudara untuk menuliskan ayat-ayat ini.  Saya akan menjelaskan bagian ini dengan agak 

cepat.  Saya ingin Saudara melihat berulang-ulang, di gereja mula-mula, dan saya ingin Saudara melihat 

kepercayaan mereka dalam nama Yesus, dan saya ingin Saudara melihat fokus yang seperti laser yang 

mereka tunjukkan, dimana tidak ada beberapa gagasan yang samar-samar tentang Allah.  Ini bukan 

sebuah gagasan yang kabur tentang Seorang Juruselamat.  Ini adalah Orang khusus, Manusia-Allah, yang 

bernama Yesus Kristus dari Nazaret dimana Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.  

Berulang-ulang disebutkan, Nama tersebut adalah Tuhan, yang diberitakan yang menyelamatkan.  

Lihatlah, misalnya, di dalam Kisah Para Rasul 2.  Saudara tidak perlu membukanya, tetapi perhatikan ayat-

ayat ini: Kisah Para Rasul 2:36,”Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah 
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membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."  Ayat 38 dari pasal yang sama 

mengatakan,”Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 

Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu."  

Kisah Para Rasul 3:6 yang sudah kita sebutkan,"Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, 

berjalanlah!"Bangunlah dan berjalan dalam nama Yesus dari Nazaret."  Kalau kita lanjutkan di dalam kitab 

Kisah Para Rasul, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria di dalam Kisah Para Rasul 8, dan Lukas 

memberitahu kita bahwa ia "memberitakan Kristus kepada mereka" di dalam Kisah Para Rasul 8:5.  Sekali 

lagi, dalam pasal yang sama, Kisah Rasul 8:35,"Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia 

memberitakan Injil Yesus kepadanya."  Ini bukan hanya kabar baik.  Ini bukan sekedar, "Tuhan mengasihi 

Saudara dan memiliki rencana bagi hidup Saudara."  Ia menceritakan kepada mereka kabar baik tentang 

Yesus.  Ini terbatas. Ini khusus.  Ini adalah kabar baik tentang Yesus.  

Di dalam Kisah Rasul 9:27-28, Barnabas berbicara tentang,”Dan Saulus tetap bersama-sama dengan 

mereka di Yerusalem,” berbicara tentang Paulus,”dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan."  

Kisah Rasul 11:20,” Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba 

di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus 

adalah Tuhan." Kisah Rasul 13:38,"Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka 

diberitakan kepada kamu pengampunan dosa."  Kisah Rasul 16, Saudara ingat tentang Paulus dengan 

kepala penjara Filipi?  Kisah Rasul 16:31,"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan 

selamat, engkau dan seisi rumahmu."  

Kemudian, bahkan sampai bagian akhir kitab ini, terutama di bagian akhir  kitab ini, di dalam Kisah Para 

Rasul 28:30-31, perhatikan bagaimana kitab Kisah Para Rasul berakhir, "Dan Paulus tinggal dua tahun 

penuh di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua orang yang datang kepadanya.  Dengan 

terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan 

Yesus Kristus.Paulus tinggal di Roma dua tahun, atas biaya sendiri, dan dia menyambut semua orang yang 

datang kepadanya, memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan 

segenap keberanian dan tanpa hambatan. "  

Apa yang saya ingin Saudara lihat, saudara-saudaraku, pada akhirnya, keberanian tidak berakar pada 

kepribadian kita.   Ada berbagai macam orang di seluruh kitab Kisah Para Rasul yang memberitakan Injil.  

Mereka dengan berani memberitakan nama Yesus.  Hal ini tidak bergantung pada satu orang atau satu 
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kepribadian tertentu.  Pada akhirnya, tidak menjadi masalah, apakah kita keluar atau tidak, apakah kita 

seorang ekstrovert atau introvert.  

Keberanian tidak bergantung pada kepribadian saya atau kepribadian Saudara.  Juga tidak bergantung 

pada kecerdasan kita.  Keberanian tidak berakar pada kecerdasan kita.  Pikirkan tentang Kisah Rasul 4:13.  

Apa yang mereka katakan?  "Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, 

bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar.”  Kata "tidak terpelajar" adalah berasal dari kata 

"buta huruf".   Ini bukan berarti bahwa mereka tidak bisa membaca, tetapi berarti, sepertinya lebih 

mungkin, bahwa mereka tidak berpendidikan, dimana mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan 

agama formal dengan cara yang sama dimana orang-orang Saduki akan mendapatkan keuntungan dari 

pelatihan tersebut.  

Apa yang diajarkan kepada kita dari bagian ini ketika kita membacanya, yaitu bahwa mereka tidak 

berpendidikan, orang biasa.  Mereka tidak mendapat gelar seminari, atau jenis tertentu dari pelatihan, 

atau semacam kursus-kursus, atau semacam kelas yang menimbulkan keberanian kita.  Bukan dengan 

cara demikian keberanian kita berakar.  Kalaupun terjadi dengan cara demikian, itu adalah keberanian 

palsu.  Ini adalah keberanian pada sesuatu yang lain, yaitu diri kita sendiri.  Sebaliknya keberanian sejati 

berakar pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus.  

Keberanian berakar pada keyakinan mendalam bahwa Injil adalah, memang, kuasa Allah.  Roma 1:16 

mengatakan bahwa memang,”kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-

tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.”  Nama Yesus dapat membuat orang lumpuh melompat.  

Dia bisa membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang mati bangkit, dan yang terhilang 

diselamatkan.  

Kekuatan Injil adalah nyata, dan saya akan bertanya, "Apakah Saudara mempercayainya?   Apakah saya 

mempercayanya?"  Apakah kita benar-benar mempercayainya? Bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, ada 

kuasa dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus?  Jika kita melakukannya, siapa yang peduli jika 

kita tersandung?  Jika kita benar-benar percaya bahwa kuasa tersebut bukan kuasa kita, siapa yang peduli 

jika kita tergagap-gagap?  Siapa yang peduli jika kita tidak mendapati semuanya baik?   Maka selama kita 

mendapatkan kehidupan, kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus, semuanya baik-baik saja, maka 

kita baik.  Bagaimanapun ini bukan tentang kita, melainkan tentang Dia.  Ini tentang apa yang telah 

dilakukan-Nya.  Ini tentang kisah-Nya, bukan tentang kisah saya.   Ini adalah kehidupan-Nya; kematian-

Nya, kebangkitan-Nya, dan ketika kita memiliki  keyakinan semacam itu, maka akan memancar di dalam 
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diri kita keberanian untuk memberitakannya, mengetahui bahwa ketika kita melakukan, Allah akan 

disukakan oleh kasih karunia-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya dan Roh-Nya untuk mempertobatkan orang 

berdosa yang terhilang.  

Bersandar di dalam kuasa Allah yang berdaulat  

Kita ingat kuasa Yesus yang menyelamatkan.  Kita menyadari kuasa Injil yang sangat besar. Nomor tiga: 

kita bersandar pada kuasa Allah yang berdaulat.  Kita tidak punya waktu untuk membongkar semua Kisah 

Rasul 4:23 dan seterusnya, tetapi perhatikan ketika mereka diusir dari sidang, mereka kembali.  Di dalam 

ayat 23, mereka dibebaskan.  Mereka pergi ke teman-teman mereka.  Mereka melaporkan apa yang 

dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada mereka, dan perhatikan bagaimana mereka berdoa 

di dalam ayat 24, dan saya akan mendorong Saudara sepanjang minggu ini untuk melihat doa ini dan 

membuat doa ini menjadi doa Saudara sendiri.  Doa ini adalah doa yang indah, kaya, doa yang mendalam, 

yang menampilkan kepercayaan terhadap kedaulatan Allah.  Lihatlah apa yang mereka katakan di dalam 

ayat 24,”Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada 

Allah, katanya: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya..."   

Perhatikan bagaimana mereka memulai doa ini.  Mereka mulai dengan mengatakan, "Ya Tuhan yang 

berdaulat."   Mengapa?  Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah ada sesuatu di dalamnya?  

Saudara tahu, sangat menarik bahwa kata yang digunakan di sini untuk  "Tuhan" bukan kata khusus yang 

digunakan.  Kata yang khusus,"kurios," untuk Tuhan digunakan sekitar 600 atau 700 kali di dalam 

Perjanjian Baru.  Kata khusus  ini, yaitu "despotés," di mana kita mendapatkan kata "lalim" atau 

"diktator", hanya digunakan beberapa kali, enam atau tujuh kali, dan hanya dua atau tiga kali dalam 

kaitannya dengan Allah.  Ini merupakan gagasan seorang diktator mutlak.  

Sekarang, kita memiliki semua jenis gagasan tentang apa diktator itu di dalam pikiran kita, tetapi orang-

orang percaya di sini memanggil Allah sebagai semacam penguasa seperti itu.   Sering digunakan dalam 

istilah-istilah tuan daripada budak, orang yang memiliki kontrol mutlak dan otoritas mutlak atas setiap 

hal, tetapi jangan lewatkan ini.  Ketika mereka kembali setelah pertentangan yang mereka hadapi, apa 

yang mereka lakukan?   Mereka tidak meremas-remas tangan mereka.  Mereka tidak menyusun sebuah 

rencana.  Mereka tidak duduk berkeliling dan berkata,"Baiklah, apa yang akan kita lakukan?" Mereka 

memanggil Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, dan seluruh dunia bersama-sama menyatakan 

bahwa Dia berdaulat, dan bahwa seluruh dunia ditakhlukkan oleh-Nya.  Laut dan bintang mendengarkan 
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suara-Nya, dan raja-raja melakukan perintah-Nya. Ketika Dia berfirman, sejarah terungkap.  Bahwa setiap 

hal yang ada di alam semesta ada oleh kemauan-Nya dan oleh kehendak-Nya.  

---- 

Seperti Paulus berkata di dalam Efesus 1:11,”Segala sesuatu diperintahkan dan ditentukan oleh Allah.”  

Yang mengarah kepada kebenaran yang mereka akui.  Di dalam menghadapi pertentangan, mereka 

datang kembali dan menyatakan bahwa "Allah kita adalah Tuhan atas semua."  

Saya ingin menunjukkan kepada Saudara, dan saya ingin Saudara memikirkan bagaimana kebenaran 

bahwa Allah adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah Tuhan berfungsi untuk menopang mereka di tengah-

tengah penolakan dan di tengah-tengah penganiayaan, dan seperti yang saya rindukan, hal ini juga 

berlaku sama buat kita semua.  Mereka percaya diri.  Mereka tidak tergelincir.  Mereka tidak 

terintimidasi.  Mereka tidak menyerah.  Mereka tidak akan meninggalkan untuk memberitakan Firman 

Tuhan dengan berani karena beberapa raja atau penguasa atau orang-orang yang memerintah 

menentang mereka.  Ini semua sesuai dengan kehendak Allah yang berdaulat.  Ini adalah kepercayaan 

kepada kedaulatan Tuhan yang menopang mereka, dan saya mengharapkan agar keyakinan yang sama 

yang seharusnya menopang kita.  

Langkah yang harus diambil adalah bahwa keberanian itu didorong, atau dikuatkan, dengan mengingat 

akan kedaulatan Allah.  Kita harus kembali dan kembali kepada kebenaran ini: bahwa Allah kita 

memerintah dan bahwa Dia berdaulat.  Saudara tahu,  akan lebih baik jika setiap orang yang kita ajak 

bicara tentang Kristus tidak mau menunggu untuk mendengar tentang hal itu, tetapi Saudara tahu, ini 

tidak biasanya terjadi.  Tidak terlalu sering seseorang berkata, "Saudara tahu apa?  Saya sudah menunggu 

seseorang yang akan datang dan memberitahu saya bahwa saya adalah orang yang kotor, dekil, orang 

berdosa yang busuk. Terima kasih banyak."  Kejadian seperti ini tidak biasa terjadi.  

Sering kali, kita akan menghadapi pertentangan. Dalam beberapa hal, kita akan menderita kerugian, 

apakah itu kecil atau besar.  Disini dalam konteks kita, mungkin kehilangan hubungan, mungkin 

kehilangan pekerjaan, mungkin hilangnya beberapa kesempatan. Dalam beberapa konteks, kehilangan 

nyawa, tapi cukup sering, jika kita dengan berani memberitakan Firman Tuhan, seperti yang kita lihat 

dilakukan oleh para murid di sini di dalam Kisah Para Rasul 4, akan ada ganti rugi bagi kita.  

Kecenderungan kita dalam daging adalah untuk mengecilkan kembali keberanian kita, dan untuk segera 

mulai menjalankan segala macam skenario dan perhitungan di dalam kepala kita dan berkata, "Saudara 

tahu, jika saya melakukan ini, mereka akan melakukan itu.  Jika saya mengatakan ini, mereka akan 
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mengatakan itu.  Jika saya membagikan Injil di sini, maka akan ada ganti rugi bagi saya dengan cara ini 

dan cara itu dan cara itu. "  

Namun, saya ingin mendorong Saudara, saudara-saudaraku, yaitu supaya tidak terkejut. Jangan terkejut 

ketika kita menghadapi pertentangan terhadap Injil, melainkan menganggapnya sebagai kehendak Allah 

yang berdaulat.   Dengan cara yang sama dimana Yesus ditolak, demikian juga kita akan ditolak.  Paulus 

berkata di dalam 2 Korintus 2:15-16 bahwa,"Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di 

tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa."  Perhatikan ia mengatakan, 

"Kami menyebabkan reaksi di antara orang-orang."  Dia mengatakan ,"Kami adalah bau yang harum dari 

Kristus."  Dia bilang bahwa bau yang harum tersebut mengambil dua bentuk yang berbeda di dalam ayat 

16.  Dia mengatakan, "Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan."  Bagi sebagian 

orang, kita adalah bau kematian yang mematikan. Ia mengatakan,"Bagi yang pertama bau kehidupan 

yang menghidupkan."  

Apa yang saya ingin ingatkan kepada Saudara adalah, ketika kita membagikan Injil, apakah kita adalah 

bau kehidupan, atau apakah kita adalah bau kematian, tiap cara, tidak terserah kepada kita.  Bukan kita 

yang mengontrol semua itu.  Bukan kita yang membuat kehidupan. Bukan kita yang membuat kematian.  

Allah yang berdaulat atas semua itu.  Dia berdaulat atas kelahiran baru kita.  Dia berdaulat atas kelahiran 

baru mereka.  Jadi, dalam terang ini, dalam terang keyakinan terhadap kedaulatan Allah, mengapa tidak 

terus melanjutkan dan ditolak, ditertawakan, dihina dengan cara yang bagus?  Ditolak, dan ketika kita 

ditolak,  mari kita tinggal di dalam kedaulatan Tuhan.  

Mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memampukan  

Yang terakhir, nomor empat, adalah untuk tidak hanya mengingat kuasa Yesus yang menyelamatkan, 

kuasa Injil yang mendalam, tinggal di dalam kedaulatan Tuhan, tetapi yang terakhir, kita bergantung pada 

kuasa Roh Kudus yang memampukan.  Lihatlah hakekat doa mereka di dalam ayat 29 dan seterusnya.   

Saya rasa ini mengadung pelajaran,  untuk doa-doa kita juga, ketika kita menghadapi pertentangan 

terhadap Injil.   Jangan segera lari kepada jawaban dan solusi dan saran, melainkan kita segera lari kepada 

kedaulatan Tuhan.  Kita segera berbicara dengan diri kita sendiri tentang Allah terlebih dahulu.  

Namun, perhatikan bahwa mereka akhirnya mendapatkan permintaan mereka di dalam ayat 29,"Dan 

sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-

Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.  Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, 

dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus."  Ini 
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menakjubkan.  Ketika Saudara memikirkan hal ini dan memikirkan hal ini bersama saya, di saat dan dalam 

konteks ayat ini, bersandar pada hari-hari yang lalu, Petrus baru saja memberitakan Injil, satu kepada 

orang banyak, dan dua, ketika ia berdiri di depan para pemimpin Yahudi dan dengan berani mengatakan 

bahwa keselamatan tidak ditemukan di dalam nama lain dibawah langit yang diberikan di antara manusia 

kecuali dalam nama Yesus.  

Maksud saya, ini adalah poin yang tinggi.  Ini adalah lambang keberanian dalam kehidupan seorang 

murid.  Dia sepenuhnya berani di dalam khotbah yang ia khotbahkan dalam Kisah Para Rasul 4, tetapi 

perhatikan, ketika ia bergabung dengan sebagian para murid, ia mengatakan bahwa ia memohon supaya 

diberikan keberanian yang lebih.  Kita melihat bahwa keberanian masa lalu tidak menjamin keberanian di 

masa depan.  

Saudara-saudara, keberanian masa lalu tidak menjamin keberanian di masa depan.  Saya  memikirkan 

saat-saat di dalam hidup saya sendiri, ketika saya sudah berani untuk membagikan Injil kepada mereka 

yang menentang Injil, kepada mereka yang menentang untuk mendengar Injil, tetapi dalam minggu yang 

sama, saya gemetar ketakutan di hadapan seorang gadis kecil.  Ini adalah langkah yang kita lihat, yaitu 

bagian ini  mendorong kita mulai dari yang paling awal, dari Kisah Para Rasul 4:8, sampai bagian paling 

akhir.   Kitab ini diakhiri dengan cara ini: bahwa keberanian menuntut ketergantungan yang terus-

menerus kepada Roh Allah.  

Agar supaya Allah dapat menerima kemuliaan yang tertinggi, saudara-saudara, Dia menghendaki kita 

tidak menerima keberanian selama satu tahun, atau bahkan mungkin selama satu bulan.  Sebaliknya, kita 

menerima keberanian untuk sehari, kita menerima keberanian pada jam itu, kita menerima keberanian 

untuk saat ini, sehingga sepanjang jalan, kita bisa mengatakan bahwa kita terus bergantung kepada Allah 

untuk melakukan pelayanan ini.  

Kita tidak bisa mengangkat jari-jari kita terlepas dari kuasa Allah yang memampukan.   Betapa sedikitnya 

kita percaya bahwa kita dapat membawa Injil ini kepada mereka yang, dalam banyak hal, tidak ingin 

mendengarnya, yang dalam beberapa hal akan membunuh kita jika mengatakannya dalam beberapa 

konteks?   Betapa sedikitnya kita yang berpikir bahwa kita dapat membawa Injil ini kepada orang-orang 

terlepas dari kuasa Roh Kudus Allah yang memampukan?  Tuhan mengampuni kita karena kesombongan 

dan kebanggaan kita dengan beranggapan bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri. 


