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Jika Saudara memiliki Alkitab, dan saya harap Saudara mempunyainya, saya mengundang Saudara untuk 

membuka kembali bersama saya Lukas pasal 23 dan 24, yang telah kitai tinggalkan.  Jadi inilah 

pertanyaannya.  Apa artinya harus ditebus, dan mengapa kita telah ditebus?  Apa artinya ditebus, dan 

mengapa kita telah ditebus?  

 

Kita datang ke sini untuk membahas tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dan kenaikan 

Kristus di bagian akhirr Lukas 24, tetapi masih banyak lagi bagian-bagian lain dari Injil ini yang akan kita 

buka.   Seperti kita telah mencapai puncak, puncak gunung Kitab Suci, jadi mengapa masih ada lebih 

banyak lagi?  Rupanya, ada alasan di balik penebusan.  Ada pasal lain untuk masuk ke dalam cerita ini, 

dan apa yang saya ingin kita lakukan malam ini adalah untuk memikirkan tentang gereja di seluruh dunia 

di sepanjang sejarah.  

 

Apa artinya bagi kita untuk berada di dalam perkumpulan orang-orang yang sudah ditebus?  Apa artinya 

untuk siapa kita, dan untuk apa yang kita lakukan, mengapa kita telah ditebus?  Saya ingin kita berpikir 

tentang hal ini secara umum dan kemudian membawa pertanyaan-pertanyaan tersebut secara khusus 
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menuju kepada keluarga seiman yang disebut Gereja Brook Hills.  Mengapa kita ditebus, dan mengapa 

kita bergabung di dalam perkumpulan oarng-orang yang sudah ditebus di dalam gereja lokal ini?  

 

Saya ingin kita mengenai sasaran dengan pukulan yang luas tentang penyaliban, kebangkitan, kenaikan 

Kristus dan inagurasi gereja dan melihat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.  Apa artinya 

ditebus?  Ini berarti kita menerima kasih karunia Kristus.  Apa yang terjadi di sini di dalam Lukas pasal 23 

yaitu kasih karunia Kristus ditunjukkan.  Ini lebih dari sekedar Seorang pria yang mati dengan cara yang 

kejam dan disiksa.  Inilah kasih karunia yang membawa kepada keselamatan.  Kita menerima kasih 

karunia Kristus.  Penebusan bukanlah sesuatu yang Saudara lakukan, tetapi sesuatu yang Saudara 

terima, bukan sesuatu yang Saudara usahakan atau yang pantas atau yang Saudara capai.  Tetapi 

diterima.  Keselamatan ini diberikan kepada Saudara.  

 

Kita berada di dalam kumpulan orang-orang yang ditebus dan tidak didasarkan kepada apa yang telah 

kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang saya masukkan di dalam 

catatan Saudara di sana hanya sebagai ringkasan yang merupakan beberapa kata teologis yang berbeda 

untuk mengingatkan kita tentang gaya tarik dari apa yang terjadi di dalam Lukas 23:46 ketika Alkitab 

berkata, "Yesus menghembuskan nafas-Nya yang terakhir."   Inilah Anak Allah, Allah yang berinkarnasi, 

Anak Allah yang tidak berdosa.  

 

 Pilatus mengatakannya dengan benar-benar baik di dalam Lukas 23:22.   Dia mengatakan, "Tidak ada 

suatu kesalahanpun yang kudapati pada-Nya, yang setimpal dengan hukuman mati."  Beritakan itu, 

Pilatus.  Ya, dengan tepat.  Itulah yang membuat Yesus berbeda dari orang lain.  Kita semua telah 

berdosa.  Karena upah dosa adalah maut.  Kita semua layak mati.  Dia tidak memiliki kesalahan apapun 

di dalam Diri-Nya, tidak ada dosa.  Oleh karena itu, Dia tidak layak mati, namun Ia mati seperti dikatakan 

dalam Lukas 23:46.  Jika Dia tidak membayar hutang atas dosa-Nya, maka dosa siapa yang Dia bayar?  

 

Kata pertama, pengorbanan.  Dia mati untuk kita.   Kematian yang seharusnya untuk kita telah diambil 

alih oleh Dia.  Inilah yang telah kita lihat berkali-kali seperti yang telah kita baca di seluruh Alkitab tahun 

ini.  Darah pengorbanan diperlukan untuk menutupi dosa manusia, apakah itu di dalam Keluaran pasal 

12, korban Paskah, atau Keluaran pasal 24, pengorbanan, darah perjanjian, apakah itu di dalam Imamat 

pasal 16, pengorbanan, dan darah yang dipercikkan ke atas penutup penebusan.  Apa yang kita dapatkan 
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di sini di dalam Lukas 23 adalah pengorbanan yang tanpa dosa, Yesus sendiri.  Dia adalah domba Paskah 

kita.  Darah-Nya adalah darah yang menyegel perjanjian, dan darah-Nya yang menyediakan penebusan, 

yang menutupi dosa-dosa kita.  

 

Ibrani 9:26 mengatakan, "Untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.”  Dia telah mati menggantikan 

kita yang seharusnya pantas untuk mati.  Kedua, ini adalah kata yang tepat untuk mengajar anak 

Saudara yang berumur dua tahun, pendamaian.  Pendamaian.  Dia telah menanggung kutukan kami.  

Pendamaian, pendamaian atau pengorbanan yang mendamaikan adalah satu-satunya yang dapat 

memutar balikkan murka, meredakan kegeraman.  Itulah pendamaian.  Dosa membangkitkan 

kemarahan kudus, keadilan kudus, murka Allah yang kudus.  Sebagai orang-orang berdosa, kita layak 

untuk menanggung murka Allah terhadap dosa.  

 

Yesus berkata, "Barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman," di dalam Yohanes 3:18, 

tapi kemudian di dalam Roma 5, " Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena 

Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa,” untuk mengambil murka Allah, Roma 5:9 

mengatakan, "Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan 

diselamatkan dari murka Allah.”   Roma 5:1, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup 

dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.”  Roma 8:1, " Demikianlah 

sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus."  

 

Hukuman, hilang.  Hukuman telah dilimpahkan kepada Kristus.  Yesaya 53, kita melihat ayat ini beberapa 

bulan yang lalu.  Ini adalah kehendak Tuhan untuk menghancurkan dia, melimpahkan hukuman dosa 

kepada-Nya bukan kepada saudara dan saya.  Ini membuat kata pendamaian menjadi  kata yang benar-

benar, benar-benar baik.  

 

Pengorbanan.  Pendamaian.  Rekonsiliasi.  Dia telah menderita karena keterpisahan kita.  Satu catatan 

Injil menunjukkan bahwa Yesus di atas kayu salib, berkata, "Allah-ku, Allah-Ku, mengapa Engkau 

meninggalkan Aku?"  Realitanya adalah karena dosa kita, kita terpisah dari Allah, jauh terpisah, 

selamanya terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita.  Inilah gambaran dari Kejadian 3 di permulaan 
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Alkitab, diusir dari hadirat Allah, terpisah dari Allah, dan Yesus menanggung keterpisahan yang 

seharusnya kitab tanggung, tetapi bukannya kita diusir malahan kita diundang masuk.  

 

Pikirkan tentang hal ini.   Orang-orang  berdosa masuk ke intinya, disambut ke dalam kehadiran Allah 

yang tak terhingga sucinya karena Yesus telah menderita keterpisahan kita.   Dulu kita takut kepada 

Tuhan.  Sekarang kita adalah sahabat-sahabat  Allah.  Setelah diusir, sekarang diundang masuk.   Korban, 

pendamaian, rekonsiliasi, dan  penebusan.  Dia telah membayar hutang kita.  

 

Ini telah menjadi tema utama seperti yang telah kita pelajari melalui cerita ini sejak awal tahun ini, 

Sejarah Pembebasan, hutang dosa kita terlalu dalam bagi kita untuk membayarnya, Galatia 4 

mengatakan, "Maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada 

hukum Taurat.  Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima 

menjadi anak.”  Dahulu kita adalah hamba dosa.  Sekarang kita adalah anak-anak Allah.  Semua ini 

adalah apa yang terjadi dalam Lukas 23:46, dimana dikatakan, "Ia menyerahkan nyawa-Nya."  

 

 Penulis himne mengungkapkannya dengan sangat baik:  

 Seorang yang penuh kesengsaraan, itu nama-Nya  

 Untuk Anak Allah yang datang  

 Untuk merebut kembali orang berdosa yang sudah hancur  

 Haleluya, itulah Juruselamatku  

  

 Menanggung malu dan ejekan kasar  

 Di tempat saya dihukum Dia berdiri  

 Pengampunan saya dimeteraikan dengan darah-Nya  

 Haleluya, itulah Juruselamatku 

  

 Kita bersalah, keji, dan tak berdaya  

 Dia adalah domba Allah yang tidak bernoda  

 Penebusan sepenuhnya, dapatkah terjadi?  

 Haleluya, itulah Juruselamatku 
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 Mengangkat dosa-dosaku Ia mati  

 "Sudah selesai," adalah tangisan-Nya  

 Sekarang di Surga Dia dijunjung tinggi   

 Haleluya, itulah Juruselamatku 

 

 Dan ketika Dia datang, Raja kita yang mulia  

 Membawa pulang semua tebusan-Nya  

 Maka kita akan menyanyikan lagu baru 

 Haleluya, itulah Juruselamatku 

 

Dapatkah saudara mengaminkannya?   Ini kabar baik.  Ini adalah berita besar.  Ini adalah berita terbaik di 

sepanjang sejarah dan di seluruh dunia.  Yesus telah mati yang seharusnya kita yang pantas untuk mati, 

dan Dia telah menanggung hukuman yang ditujukan untuk saudara dari Allah yang kudus.  Dia telah 

menderita karena keterpisahan kita, dan Dia telah membayar hutang kita sehingga setiap orang yang 

ada di dalam ruangan ini dan siapa pun di sepanjang sejarah, yang percaya kepada-Nya, yang berbalik 

dari dosa dan percaya kepada-Nya sebagai Juruselamat, akan diperdamaikan dengan Allah,  dosa-

dosanya akan ditutupi, akan disambut ke dalam kehidupan kekal bersama Allah.  Inilah artinya 

diselamatkan.  

 

 Jadi, mengapa?  Mengapa Allah memberikan kasih karunia-Nya yang sedemikian besar untuk menebus 

kita?  Marilah ke gambaran kedua di dalam catatan Saudara.  Kita ditebus untuk memancarkan 

kemuliaan Kristus.  Jadi Saudara mendapatkan di dalam pasal 24, dan 12 ayat pendek setelah Yesus 

dikuburkan, mereka tidak dapat menemukan tubuh-Nya.  Ha!  Mayat Yesus hilang.  

 

Petrus tidak mempercayainya.  Dia pergi dan berlari dan ingin menyaksikan sendiri, dan kemudian 

Saudara mendapatkan ayat 36, Lukas 24:36.  Saya hanya membayangkan adegan ini.  Tempatkan diri 

Saudara pada posisi para murid ketika mereka berbicara tentang hal-hal berikut ini, Ayat 36.  "Dan 

sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka 

dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi kamu!"  Mereka terkejut dan takut dan menyangka 

bahwa mereka melihat hantu.  Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu terkejut dan apa 

sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu?  Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; 
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rabalah Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-

Ku."  Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka.  Dan ketika 

mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: "Adakah 

padamu makanan di sini?" 

 

 

 

 

 

 

 

Sepertinya mereka terkejut.  Seorang pria telah bangkit dari antara orang mati, dan yang Ia inginkan 

hanyalah makanan yang sederhana, sehingga mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng, 

dan Dia mengambilnya dan memakannya di depan mereka.  Saudara bisa bayangkan rahang mereka 

masih ke bawah, mata mereka masih terbuka lebar, seperti berkata, "Apakah ini halusinasi?" Tapi, 

halusinasi tidak makan.  "Apakah ini roh?" Tapi, roh tidak makan.  Dia nyata, dan Ia berkata kepada 

mereka, "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan 

kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan 

kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 

 

Lalu Ia membuka pikiran mereka untuk memahami Kitab Suci dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis 

demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi: 

dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.  Kamu adalah saksi dari semuanya ini.  Dan Aku akan mengirim kepadamu 

apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi 

dengan kekuasaan dari tempat tinggi."  Lalu Ia membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania, dan 

mengangkat tangan-Nya dan Ia memberkati mereka.  Sementara Ia memberkati mereka, Ia terpisah dari 

mereka dan terangkatlah ke surga, dan mereka menyembah-Nya dan kembali ke Yerusalem dengan 

sukacita yang besar, dan mereka terus-menerus berada di Bait Allah dan memuliakan Allah, dan di sinilah 

Lukas 24 berakhir.  
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Sekarang, tetap buka bagian ini dan kita beralih ke Kisah Para Rasul pasal 1, karena Lukas menulis 

sebuah sambungan, bagian kedua, dan bagian kedua disebut Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul 

juga ditulis oleh Lukas.  Apa yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah bahwa Lukas mengambil 

dengan menceritakan adegan yang sama dan menguraikannya.  Dengarkan Kisah Para Rasul 1:1.  Kita 

akan membolak-balik Alkitab kita sedikit antara Kisah 1 dan Lukas 24.  

 

Kisah Para Rasul pasal 1 berbunyi:  

 

Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan 

dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah-Nya 

oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya.   Kepada mereka Ia menunjukkan diri-Nya 

setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. 

Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada 

mereka tentang Kerajaan Allah.  Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, 

Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan 

janji Bapa, yang—demikian kata-Nya—"telah kamu dengar dari pada-Ku.  Sebab Yohanes 

membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."  Maka 

bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan 

kerajaan bagi Israel?"  Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang 

ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya.  Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 

Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea 

dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."  Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia 

disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka.  Ketika mereka sedang 

menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat 

mereka, dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 

melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali 

dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." 
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Disinilah dia mulai, tepat disini.  Pasal berikutnya secara keseluruhan, kisah penebusan, dimulai dengan 

gambar ini.  Jangan lewatkan ini.  Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Kristus, memancarkan 

kemuliaan Kristus.  Dia adalah Juruselamat yang telah bangkit.  Dia sudah mati, dan yang dimaksudkan 

dengan mati adalah mati, disiksa, dibunuh di kayu salib, darah-Nya mengalir, tidak bernapas, dikuburkan 

dalam sebuah makam, batu diletakkan di depan kuburan untuk menutupinya.  Mati.  Tetapi kemudian 

Dia hidup.  Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini.  

 

Dia adalah Juruselamat yang sudah bangkit.  Dia mengalahkan maut.  Dia adalah Tuhan yang 

ditinggikan.  Seolah-olah itu belum cukup, Dia naik ke surga.  Empat kali di dalam Kisah Para Rasul pasal 

1, Ayat 2, Ayat 9, Ayat 11, sebenarnya dua kali dalam ayat 11, dan kemudian dalam ayat 22 Ia berbicara 

tentang bagaimana Dia terangkat ke surga.  Tuhan diangkat ke surga.  Yesus diangkat ke surga dan 

duduk di sebelah kanan Bapa, Juruselamat yang sudah bangkit, Tuhan yang ditinggikan, dan yang ketiga, 

Dia adalah Raja yang akan datang.  

 

Tempatkan diri Saudara pada posisi orang-orang ini, para murid, berbagai pikiran dan emosi.  Suatu hari 

Saudara melihat Yesus disalibkan dengan kejam di atas kayu salib.  Dua hari kemudian, Dia hidup, 

bergaul dengan Saudara, mengobrol dan makan, maka mereka bertanya, "Apakah Engkau akan 

memulihkan kerajaan Israel bagi Israel?" Baiklah, ada gerakan di sini.  Kita telah mendapatkan beberapa 

hal di atas gulungan.  Kita mendapatkan kematian, kehidupan, dan kemudian, tidak lama setelah itu, Ia 

naik ke surga.  

 

Saya menyukai Kisah 1:11.  Ketika malaikat datang dan berkata: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah 

kamu berdiri melihat ke langit?”  Nah, mengapa Saudara berpikir kita sedang berdiri melihat ke Surga?  

Kita sedang bercakap-cakap dengan seorang pria, dan tiba-tiba, orang tersebut naik melejit ke udara, 

demikian juga malaikat, itulah sebabnya kita melihat ke atas, karena Yesus tidak muncul, jadi ini harus 

menjadi pertanyaan retoris dari beberapa orang, sebuah pengantar.  "Mengapa kamu berdiri melihat ke 

Surga?"  

 

Yesus ini – ini adalah janji - yang diambil dari Saudara ke surga akan datang dengan cara yang sama 

seperti kamu melihat Dia naik ke surga.  Janji ini mengemudikan seluruh sisa buku ini.   Janji bahwa Yesus 

akan datang kembali menggerakkan 10 dari 11 orang menjadi martir, mati sebagai martir  karena 
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menyatakan kebesaran-Nya, menantikan kedatangan-Nya.  Satu-satunya yang tidak mati sebagai martir 

diasingkan ke sebuah pulau, di mana ia menulis pasal terakhir dalam Alkitab, dan dalam pasal tersebut 

dia mengatakan, “Datanglah, Tuhan Yesus. Datanglah segera.”   Mereka merindukan kedatangan Raja.  

 

Apa yang saya ingin Saudara lihat adalah bahwa visi kemuliaan Kristus ini, Juruselamat yang bangkit, 

Tuhan yang ditinggikan, Raja yang akan datang inilah yang mendorong gereja dari titik ini, dari zaman ke 

zaman, generasi ke generasi.  Visi inilah yang mendorong.  Kerinduan akan Kerajaan didorong oleh 

kerinduan akan Raja.  

 

Kumpulan orang-orang yang ditebus.   Apa artinya menjadi bagian dari kumpulan orang-orang yang 

ditebus?  Kita mencintai Raja, dan kita menghormati Raja, dan kita memuliakan Raja, dan kita 

memberikan hidup kita untuk Raja dan untuk kemajuan Kerajaan-Nya.  Saudara-saudara, kita tidak 

hanya bermain game di sini.  Kami tidak hanya datang dan duduk di kursi seminggu sekali dan 

memberikan tanda taat atau lagu-lagu bagi Kristus, bukti waktu kita untuk Kristus.  Tidak, Dia layak atas 

rencana-rencana dan impian dan ambisi dan harapan, harta benda dan rumah tangga, segala sesuatu 

yang kita miliki, segala sesuatu dari kita.  

 

Kita ingin Raja kita ditinggikan.  Kita ingin Kerajaan-Nya maju.  Ini menghabiskan banyak waktu kita.  Hal 

ini mendorong kita lebih dari sekedar menghasilkan dolar yang berikutnya atau mendapatkan promosi 

yang berikutnya atau mendapatkan pekerjaan yang baik atau memiliki kehidupan yang nyaman.  

Tinggalkan semuanya jika perlu.  Kita akan melakukan apa pun untuk menghormati Raja kita.  Itulah arti 

menjadi bagian dari perkumpulan orang-orang yang ditebus, doa.   Doa yang konstan yang keluar dari 

mulut kita, "Biarkan Kerajaan-Mu datang.  Dalam hidup saya, dalam mati saya, biarkan Kerajaan-Mu 

datang "  Jadi, ini menimbulkan pertanyaan,"Bagaimana Kerajaan-Nya datang?"  Saya senang Saudara 

bertanya.  

 

Alasan ketiga untuk penebusan di sini, kita menerima kasih karunia Kristus.  Kita memancarkan 

kemuliaan Kristus, dan kita memberitakan Injil Kristus.  Kita ditebus untuk mewartakan Injil Kristus.  

Biarkan saya menunjukkan ini kepada saudara.  Di bagian akhir Lukas 24, jadi kita akan kembali ke Kisah 

Para Rasul 1 hanya sebentar saja.  Di bagian akhir Lukas 24, saya ingin saudara melihat bersama saya 
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ayat 46.  Kita membacanya sebentar saja ketika Yesus berkata kepada mereka, Lukas 24:46, " "Ada 

tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.”  

Sekarang perhatikan ayat 47, "Dan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus" apa?  Ini adalah 

bagian partisipasi penonton terhadap program kami.  "Pertobatan dan pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.”   Jadi lingkari kata "disampaikan" di sini.  

Garis bawahi.  Masukkan dalam kotak, beri tanda bintang di seluruh kata "disampaikan."  

 

Kemudian ayat 48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini.”  Pemberita dari semuanya ini.  Saudara 

menyaksikan semuanya ini.  Lingkari kata “saksi" atau garis bawahi atau dikotaki atau beri warna stabilo 

merah muda atau sesuatu..  Kemudian Saudara mendapatkan Kisah Para Rasul 1:8, dan ini adalah 

gambar yang sama.  Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 

dan kamu akan menjadi"   apa?  "Saksi."  Lingkari kata ini.  Garis bawahi.  Tandai di kata ini.  Saudara 

akan menjadi saksi.  

 

Ini adalah alasan penebusan.  Menerima kasih karunia Kristus.  Memancarkan kemuliaan Kristus.  Roh 

Allah akan turun ke atas saudara.  Yesus berkata, "Dan kamu akan memberitakan.  Kamu akan bersaksi.  

Kamu akan menyaksikan semuanya ini"  Iniah alasan penebusan.  Kita disucikan dari dosa agar kita bisa 

menyaksikan realita Yesus, kematian-Nya dan kebangkitan-Nya.  Kita dikirim untuk memberitakan.  Kita 

diselamatkan untuk menyampaikan kepada orang lain.  Itulah sebabnya kita telah ditebus, agar kita bisa 

menyampaikan kepada orang lain.  

 

Sekarang, kita akan kehilangan ini jika kita tidak hati-hati, kata “saksi” ini.  Kita hari ini mengatakan hal-

hal seperti,”Saya bersaksi melalui kehidupan saya.”   Yah, kedengarannya bagus, dan tentu saja kita perlu 

menjalani kehidupan yang baik dan perbuatan baik, Matius 5:16, yang memuliakan Bapa di Surga.  Salah 

satu santo tua berkata, "Khotbahkan Injil setiap saat.  Jika perlu, gunakan kata-kata," dan 

kedengarannya manis dan nyaman sampai kita menyadari untuk mengkhotbahkan Injil, seseorang harus 

berkhotbah.  Untuk menyaksikan Injil, seseorang harus berbicara tentang Injil.  

 

Yesus tidak berkata, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kamu akan menjalani kehidupan yang 

menyenangkan, yang baik, orang-orang yang baik."   Bukan ini yang Dia katakan.  Sekarang, mudah-



 

Página (Page) 
1
1 

 

mudahan ini arti yang tersirat di dalamnya yaitu jika Kristus hidup di dalam saudara, itu kenyataan, 

tetapi Saudara akan menjadi saksi.  Seorang saksi pergi, berdiri, tidak duduk diam tetapi mengatakan 

sesuatu.  Saudara akan memberitakan Injil.  Orang-orang yang mendengar perkataan tersebut pada hari 

itu, tidak kehilangan nyawa mereka.    Yohanes tidak dibuang ke Patmos karena mereka pergi berkeliling 

sambil tersenyum dan melakukan hal-hal baik.  Saudara tidak bisa dibunuh karena melakukan hal-hal 

baik.  Saudara dibunuh pada abad pertama karena berkhotbah, karena menceritakan tentang Kristus 

kepada orang-orang lain, dan hal yang sama juga berlaku di abad ke-21.  

 

Saya minggu ini mendapat email dari salah satu kontak kami di Asia Tengah, dan dia bercerita tentang 

seorang saudara yang bernama Sayed Mossa di Afghanistan yang beberapa bulan lalu ditangkap oleh 

polisi rahasia Afganistan.  Satu-satunya kejahatan yang didakwakan kepada Sayed adalah pertobatan 

kepada kekristenan.  Alasan saya ingin membagikan hal ini khususnya hari ini adalah karena dia sekarang 

telah dibawa ke pengadilan hari ini.  Kita beribadah di ruangan ini, dan kemungkinan besar, kontak 

mengatakan, bahwa ia akan dihukum mati.  Sayed berumur 45 tahun.  Ia memiliki seorang istri dan enam 

anak, anak yang tertua lumpuh.  Sayed sendiri, kakinya diamputasi dan menggunakan kaki palsu, dan 

selama bulan-bulan terakhir ia telah berulang kali disiksa dan dilecehkan di penjara karena mengikut 

Kristus.  

 

Sayed tidak di penjara karena ia adalah orang yang baik, meskipun saya yakin bahwa ini adalah masalah 

dalam kehidupan saudara kita ini.  Dia dipenjara karena dia secara lisan telah mengakui mengikut 

Kristus.  Ia telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh pria dan wanita, saudara-saudara kita di  

sepanjang sejarah di dalam menghadapi kematian.  Mereka telah memberitakan Injil, jadi mari kita tidak 

menjadi bodoh karena di negara yang bebas, kita menyatakan bahwa kita bersaksi melalui hidup kita 

sementara itu saudara-saudara kita di seluruh dunia mati karena bersaksi dengan mulut mereka.  

 

Saksi harus melibatkan proklamasi, dan itulah sebabnya mengapa  Roh Kudus turun ke atas kita sehingga 

kita akan menjadi pemberita.  Frase lain yang sering kita gunakan, kita berkata, "Yah, aku bersaksi kalau 

Roh Kudus memimpin saya."  Sekali lagi, ada satu butir kebenaran dari perkataan ini.  Nah, ya, tentu saja, 

kita semua ingin dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi ini adalah kenyataan.  Roh Kudus akan turun ke atas 

kita untuk satu tujuan, supaya kita menjadi saksi.  
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Jadi, malam ini saya ingin membebaskan kita.  Bagi setiap pengikut Kristus yang ada di ruangan ini, 

dengan Roh Kristus di dalam saudara, sekarang Saudara dapat menganggap bahwa diri saudara sendiri 

yang memimpin.  Seperti inilah kita membebaskan diri kita.  Kita tidak harus menunggu beberapa tanda, 

seperti perasaan kesemutan yang turun ke tulang belakang kita dan beberapa keadaan aneh terjadi dan 

kita berpikir, "Saya kira ini berarti bahwa Roh Kudus memimpin saya untuk membagikan Injil" - tidak, 

seperti jika Saudara bernapas, Saudara dipimpin oleh Roh Allah untuk mewartakan Injil Kristus.  Itulah 

yang ada di dalam diri kita, dan itulah yang terjadi.  

 

Saudara buka Kisah Para Rasul pasal 2.  Tolong ikuti ini, Kisah Rasul 2:1.  "Ketika tiba hari Pentakosta, 

semua orang percaya berkumpul di satu tempat.  Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 

angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka 

lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.”  Ayat 4," Maka 

penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai tersenyum "  Tidak, mereka semua dipenuhi oleh 

Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara, berbicara dengan bahasa Roh.  Itulah sebabnya mengapa Roh 

Kudus turun, supaya mereka berbicara dalam bahasa Roh karena Roh Kudus memberi mereka kata-kata.  

Mereka mulai berkhotbah.  

 

Ayat 14, Petrus berdiri, dan dia tidak hanya tersenyum.  Dia berbicara.  Inilah yang akan dilakukan Roh 

Kudus, untuk memampukan kita untuk mewartakan Injil Kristus dalam kuasa kehadiran Yesus.  Inilah 

tepatnya yang dijanjikan Yesus dalam Lukas 24 ketika Ia mengatakan kepada orang-orang ini - Saya suka 

ayat di dalam Lukas 24 ketika Ia berkata, "Apapun yang kamu lakukan, jangan meninggalkan Yerusalem.  

Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat 

tinggi." 

 

Diwujudkan dalam hal ini, hal terakhir yang Yesus inginkan adalah murid-murid-Nya dilepaskan dalam 

dunia mereka sendiri.  Sepertinya mereka akan merusak barang-barang ini.  Mereka harus menunggu.  

Kita tidak memerlukan Petrus pergi dan hanya pergi keluar sendirian.  Kita membutuhkan dia dengan Roh 

Kudus dan semua orang-orang lainnya, dan itulah yang terjadi.  Mereka menunggu, dan Roh turun.  

Mereka mulai berbicara dalam berbagai macam bahasa, dan semua orang di sekitar mereka mengira 

mereka sedang mabuk, lalu Petrus berdiri.  
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Dia berkata, "Ini baru pukul 09:00 pagi.  Kami tidak mabuk, " dan kemudian itulah Petrus.  Pikirkan 

tentang hal ini.  Petruslah yang berkhotbah.  Petrus adalah orang yang hari-hari sebelum bahkan takut 

untuk mengatakan ia mengenal Kristus.  Dia menyangkal kalau dia mengenal Kristus, bersahabat dengan 

Kristus, jadi ini adalah orang yang sama yang mengatakan hal yang salah tetapi juga tidak mengatakan 

apa-apa, dan sekarang dia berdiri mengkhotbahkan khotbah Kristen yang pertama.  

 

Apa perbedaan antara Petrus yang penakut dan Petrus yang pemberani?  Roh Allah.  Inilah satu-satunya 

perbedaan.  Satu-satunya hal yang berubah dari satu titik ke titik lain.  Roh Allah ada pada Petrus, dan 

inilah yang dijanjikan Yesus.  Dia bersama kita.  Dia berkata, "Jadikan semua bangsa murid-Ku.  Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.  Kamu tidak pergi keluar memberitakan Injil 

sendirian.  Ini bukan urusan pribadi.  Aku menyertai kamu"  Tidak hanya Dia menyertai kita, Ia tinggal di 

dalam diri kita.  

 

Yohanes 14, Yesus berbicara tentang bagaimana Roh turun ke atas murid-murid-Nya, dan Dia berkata, 

"Kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang telah Aku lakukan."  Pernyataan yang 

mengejutkan.  Bagaimana mungkin kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari pada yang Yesus 

lakukan?  Yesus melakukan banyak hal-hal besar, mujizat.  Orang yang buta, dapat melihat, yang mati 

dapat hidup kembali.  Dia mengatakan, "Kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari pada ini." 

Bagaimana itu mungkin?  Nah, apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 adalah bahwa "yang akan 

mengalami kepenuhan Roh tidak hanya satu orang, tetapi pada semua umat-Ku,"  dan inilah keindahan 

dari apa yang terjadi di sini di dalam Kisah Rasul pasal 2.  

  

Saudara teruskan ke ayat 16 dalam khotbah Petrus, dan Alkitab mengatakan bahwa Petrus berkata, "Ini 

adalah apa yang diucapkan melalui nabi Yoel," dan kemudian dia mulai mengutip dari Kitab Yoel ayat 17 

sampai 21.  Saudara mungkin memiliki sedikit catatan di bagian awal ayat 17 atau di bagian akhir ayat 

21 dalam Alkitab saudara yang mengatakan darimana dia mengutipnya, sehingga semacam mencari 

catatan tersebut dan melihatnya, oke.  Petrus mengutip dari kitab Yoel pasal berapa?  Pasal 2 ayat 28 

sampai 32.  
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Jadi, mari kita melakukan evaluasi kecil dari khotbah Petrus, dan mari kita lihat bagaimana dia 

melakukan pengutipannya dari Perjanjian Lama itu.  Tetaplah buka Kisah Para Rasul 2.  Kita harus 

membandingkan di sini.  Tetaplah buka Kisah 2 dan kemudian baliklah kitab Yoel pasal 2.  Mari kita 

bandingkan Yoel 2:28-32 dengan Kisah Para Rasul 2:17-21, dan mari kita lihat bagaimana Petrus 

melakukan upaya pertamanya dalam mengkhotbahkan Injil.  

 

Yoel pasal 2.  Kita akan mulai dengan kitab Yoel dan hanya semacam membahas frase demi frase dan 

membandingkan dengan apa yang Petrus katakan, Yoel 2:28.  Ini adalah nubuat nabi Yoel.  Kami melihat 

bagian ini dua  bulan yang lalu.  Yoel 2:28 berkata, "Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia."   Oke, mari kita berhenti sejenak.  Apa yang Petrus 

katakan?  Allah berfirman dalam ayat 17, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir—demikianlah firman 

Allah—bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia.”   Cukup dekat, mungkin sedikit 

gugup, melewatkan beberapa kata di bagian awal tetapi cukup banyak yang sama.  

 

Oke, kembali ke Yoel 2:28.  "Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.”   Petrus,"Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 

bernubuat.   Ini sama.  "Anak-anakmu laki-laki  akan bernubuat.  orang-orangmu yang tua akan 

mendapat mimpi.”   Jadi dia tukar menukar di seputar itu tetapi pada dasarnya hal yang sama.  Dia 

melakukan semuanya dengan benar sampai saudara mendapatkan Ayat 29 dalam Yoel pasal 2.  "Juga ke 

atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.”   Petrus 

mengatakan dalam ayat 18, "Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan 

Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.”  

 

Tunggu sebentar.  Empat kata tersebut, apakah Saudara melihat kembali kata-kata tersebut di dalam 

Yoel pasal 2?  Tidak.  Yoel mulai terus ke ayat berikutnya, "Aku akan mengadakan mujizat-mujizat.” 

seperti yang kita lihat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 19.  Petrus menambahkan empat 

kata.   Kemudian apa yang harus kita simpulkan?  Apakah Petrus hanya meniupnya?  Khotbah Kristen 

pertama, ia salah mengutip Perjanjian Lama, dan dicatat untuk kita selama berabad-abad supaya terlihat 

kesalahannya.  Saya rasa tidak.  Saya pikir ini sangat penting di sini.  Dikatakan, "Mereka akan 

bernubuat," tidak di dalam catatan Perjanjian Lama dalam kitab Yoel, tetapi dalam catatan Perjanjian 

Baru di dalam Kisah pasal 2.  
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Apa perbedaan antara Yoel 2 dan Kisah 2?  Mari kita pikirkan bersama-sama. Dalam Yoel 2, apakah 

banyak nabi atau hanya beberapa orang saja?  Perjanjian Lama, banyak orang atau beberapa orang?  

Hanya beberapa orang, kan?  Yoel, Amos, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, orang-orang pilihan yang telah 

dipanggil Allah untuk berbicara atas Nama-Nya, untuk membawa firman-Nya kepada orang-orang.  

Saudara bisa mendapatkan dalam Kisah Rasul pasal 2, dan Petrus berkata, "Demikianlah firman Allah—

bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia,"- maka Saudara terus ke ayat 18, dan ia 

mengatakan - ia menambahkan,"Dan mereka akan bernubuat. "  

 

Kisah Rasul pasal 2, banyak orang atau hanya beberapa orang yang bernubuat sini?  Banyak orang.  

Bahkan, mereka semua yang telah percaya kepada Kristus, Roh Kristus ada pada mereka, dan mereka 

semua berbicara, jadi disinilah ada perbedaan besar antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.  

Perjanjian Lama, orang-orang pilihan, memilih individu-individu dengan Roh Allah yang datang kepada 

mereka supaya menyampaikan perkataan Allah.  Perjanjian Baru, setiap pengikut Kristus secara pribadi 

memiliki Roh Allah yang dicurahkan ke atas mereka untuk berbicara bagi Allah.  

 

Apakah Saudara menyadari apa artinya ini bagi setiap pengikut Kristus di dalam ruangan ini?  Saudara 

adalah seorang nabi.  Sekarang, apa artinya?  Saya mengenakan kain karung dan abu, membawa salib 

neon besar yang berwarna oranye dan pergi keluar di jalan-jalan dan hanya membiarkan mereka 

mendapatkannya?  Tidak. Apa yang dilakukan seorang nabi?  Satu hal.  Seorang nabi memiliki hak 

istimewa dan tanggung jawab untuk berbicara bagi Allah, dan keindahannya adalah apa yang disediakan 

hanya untuk dua orang, beberapa orang dalam Perjanjian Lama, dan kepada setiap pengikut Kristus 

secara pribadi di dalam ruangan ini dijamin bahwa Saudara dapat pergi keluar ke tempat pekerjaan 

Saudara bekerja minggu ini, tempat di mana Saudara tinggal minggu ini, lingkungan, orang-orang yang 

Saudara temui, dan Saudara memiliki Roh Allah di dalam diri saudara dan wewenang untuk berbicara 

bagi Allah, untuk pergi dan menceritakan kepada orang-orang bahwa Dia telah mengutus Putra-Nya 

untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa mereka.  Ia telah bangkit dari kubur dan naik ke surga, dan Dia 

layak menerima penyembahan mereka, dan Dia menginginkan keselamatan mereka.  Saudara dapat 

berbicara kepada siapa saja mengenai hal ini  minggu ini, dan Saudara memiliki otoritas Allah untuk 

melakukannya dan Roh Allah tercurah ke atas diri Saudara untuk melakukannya, kuasa dari kehadiran 
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Yesus di dalam diri Saudara untuk melakukan itu.  Oh, Tuhan membantu kita untuk tidak ketinggalan 

melakukannya.  

 

Kami memiliki cara berpikir bahkan di gereja di mana kita berpikir hanya beberapa orang berkhotbah dan 

berbicara, jadi kita perlu membawa orang untuk mendengar mereka, menyiapkan komunikator, seorang 

pembicara karismatik, apa pun itu.  Kita perlu menunjukkan dia di video atau hologram.  Pastikan itu 

adalah komunikator yang baik di depan orang sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya.  

 

Tidak, keindahannya adalah setiap pengikut Kristus secara pribadi di ruangan ini, Saudara memiliki Roh 

Allah di dalam diri saudara, dan Ia telah memampukan setiap kita untuk pergi ke kota minggu ini dan 

sampai ke ujung-ujung bumi, berbicara atas Nama-Nya.  Jadi jangan membuang kesempatan ini untuk 

satu orang atau berpikir kita akan bergantung pada beberapa orang di sini untuk melakukan itu.   Tidak, 

kita semua bermain dalam permainan ini, tidak seorang pun ada di sela-sela sini.  Tuhan menyertai kita.  

Dia tinggal di dalam diri kita.  

 

Kita tidak akan bisa melewatkan ini.  Baiklah.  Teruslah bergerak.  Dia memampukan ketaatan kita.  Kita 

tidak mempunyai waktu untuk berbalik, Yehezkiel pasal 36.  Dalam pasal 37, "Telah dinubuatkan.  Aku 

akan menaruh Roh-Ku di dalam kamu "  Dia akan menggerakkan Saudara untuk menaati-Nya dan 

memberikan hidup Saudara. Dan Dia memberi kuasa kepada pemberitaan kita.  Ketika kita 

menyampaikannya, Tuhan membangkitkan.  Saudara mengucapkan kabar baik, dan Tuhan yang 

membangkitkan hati.  

 

Saudara sampai ke bagian akhir khotbah Petrus di sini di dalam Kisah Rasul pasal 2, dan mereka tidak 

merespon dan berkata, "Betapa indah kemampuan retoriknya!  Petrus adalah seorang orator yang 

hebat!”   Tidak, dikatakan mereka dipotong sampai ke jantungnya.  Sesuatu terjadi di dalam diri mereka 

ketika Injil diberitakan, dan itulah yang terjadi ketika kita berkhotbah, ketika kita memberitakan Injil.  

 

Ketika saya berada di Asia Tenggara dua minggu yang lalu, kami telah berkumpul bersama-sama dengan 

sekelompok kecil - inilah pulau penginjilan terbesar di atas bumi - satu malam, ada beberapa orang yang 

dibawa ke sana yang belum mengenal Kristus, tidak percaya kepada Kristus.  Kami mulai membagikan  

berita Injil, dan, sejujurnya, hal itu tidak berjalan dengan baik.  Sepertinya saya tidak mengira - jelas itu 
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bukan permainan A, dan rasanya seperti saya tidak sambung, dan saya tidak yakin jika ada sesuatu yang 

mendorong pulang ke rumah.  

 

Saya membagikan Injil, dan dalam pertemuan itu ada tiga orang yang berbalik dan percaya kepada 

Kristus sebagai Juruselamat mereka, dan saya diingatkan.  Hal ini tidak bergantung kepada keahlian 

saya, kemampuan saya untuk berhubungan dengan orang lain, kemampuan saudara untuk berhubungan 

dan mengatakan hal-hal yang benar dengan cara yang benar.  Ketika saudara berbicara tentang Injil ini, 

maka ada kekuatan supranatural yang bekerja di dalam hati orang-orang tersebut, dan mereka 

dibangunkan, dan ini dirancang dengan cara sedemikian sehingga kelemahan kita dipertunjukkan dan 

kemuliaan-Nya dikenal oleh orang-orang lain.  

 

Ini adalah benar-benar kabar baik.  Saya pikir, hampir kita semua, jika kita jujur akan mengatakan bahwa 

ketika memberitakan Injil Kristus, kita merasa takut dan ragu-ragu dan berbicara gagap karena 

memikirkan caranya, tetapi kenyataannya memberitakan Injil itu tidak tergantung pada keahlian kita 

atau retorika kita atau kemampuan kita berpidato atau kemampuan meyakinkan.  Baik kalau kita 

bergantung kepada Injil.  Selama 2.000 tahun Injil telah diberitakan, dan hati banyak orang telah 

dibangunkan.  Hati Saudara dan saya telah dibangunkan, bukan karena keahlian retorika kita tetapi 

karena kasih karunia Allah yang berdaulat dan keterlibatan Roah-Nya, dan hal itu terjadi ketika kita 

memberitakan, jadi mari kita memberitakan, dan Ia akan memampukan pemberitaaan kita.  

 

Ini adalah tujuan dari Roh Kudus, untuk membuat kita menjadi penyembah-penyembah.  Kita tidak akan 

mempunyai waktu untuk dihabiskan disini.  Hidup kita dipenuhi di dalam penyembahan kepada Allah.  2 

Korintus 3:18, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. 

Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa 

dengan gambar-Nya.”  Hidup kita mengalir di dalam penyembahan kepada Allah, dan karena kita adalah 

penyembah-penyembah, kita adalah saksi, dan penyembahan mengarah kepada kesaksian.  

Penyembahan adalah bahan bakar bagi kesaksian kita.  

 

Kita mendapatkan kemuliaan, dan kita menceritakan kepada orang-orang lain tentang kemuliaan-Nya.  

Ketika Saudara memandang kebesaran-Nya, Saudara  akan menyatakan kebesaran-Nya.  Kita 
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memberitakan Injil di dalam terang tujuan Yesus dan di dalam ketaatan kepada rencana Yesus dari 

Yerusalem ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.  Ini adalah apa yang telah kita lihat sejak 

dari awal Alkitab.  Berkat Tuhan dijanjikan untuk semua bangsa.  

 

 Apakah Saudara ingat Kejadian pasal 11, Menara Babel, semua bahasa, semua orang terserak, dan 

Tuhan mengambil Abraham, penyembah berhala dari Ur-Kasdim, dan Tuhan berfirman, " Pergilah dari 

negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan 

kepadamu;  Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 

membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.  Aku akan memberkati orang-orang yang 

memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di 

muka bumi akan mendapat berkat."  Dia berjanji.  Berkat Tuhan dijanjikan untuk semua bangsa di dalam 

Kejadian 12:1-3.  

 

Sekarang, Perjanjian Baru, Injil Tuhan diberitakan kepada semua bangsa.  Bangsa-bangsa berkumpul 

bersama di sini disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 2, semua mendengar Injil dalam bahasa mereka 

sendiri, dan Yesus berkata, "Injil yang kami beritakan merupakan kesaksian bagi semua bangsa, dan 

kemudian akhir jaman akan tiba." Sekarang, Kisah Para Rasul 1:8 kadang-kadang digunakan hampir 

sebagai jenis strategi penginjilan, sehingga untuk memberitakan, bagi gereja, seperti, oke, Yerusalem, 

Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, itu berarti kita perlu untuk mencapai Birmingham dan 

Alabama dan Amerika Utara dan kemudian ke ujung bumi, tapi ini sebenarnya bukan apa yang dikatakan 

teks, karena teks berbicara tentang waktu dan tempat tertentu.  

 

Injil dimulai di Yerusalem, lalu diberitakan dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, Kis 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 

kemudian dari Samaria sampai ke ujung bumi, Kisah Para Rasul 28.  Paulus memberitakan Injil di Roma 

dari pusat ujung-ujung bumi.  Jadi ini adalah gambaran dari Injil yang tersebar, dan Saudara tahu di 

mana Birmingham?  Di Ujung bumi.  

 

Memuji Tuhan.  Dengan kasih karunia-Nya orang tidak berhenti memberitakan Injil sampai ke 

Birmingham, Alabama, dan setiap kita telah mendengar hal itu, karena orang tidak akan berhenti 

memberitakan Injil kepada semakin banyak orang, dan kenyataannya adalah ujung bumi masih di 
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cakrawala, dan ada - kita berbicara tentang hal ini minggu lalu - 6.000 lebih suku bangsa yang masih 

belum mendengar Injil.  Disinilah di mana kita harus memberitakan Injil, dari Birmingham, ya, tapi kita 

masih akan pergi sampai ke ujung bumi dalam ketaatan kepada rencana Yesus.  Itulah sebabnya kita 

ditebus.  

 

Mengapa saudara masih di sini?  Mengapa saya masih di sini di bumi ini, untuk mengisi kursi pada hari 

Minggu?  Tidak.  Untuk meluncur menjalani kehidupan seperti biasa, bisnis seperti biasa?  Tidak.  Kita di 

sini, ditebus dengan satu alasan, untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi.  Inilah yang 

dimaksudkan dengan hidup kita yang berharga.  Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20:24, " 

Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan 

menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku.”  Satu hal yang membuat hidup 

saya mempunyai nilai. “Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.”  Inilah yang membuat 

hidup kita berharga, namun kita semua tergoda untuk mengabaikan satu hal ini, untuk melakukan segala 

macam hal-hal lain, bahkan hal-hal yang baik, dan melewatkan satu hal, menyaksikan Injil kasih karunia 

Allah.  

 

Jadi bagaimana kita bisa memastikan untuk tidak melewatkan satu hal ini sebagai Gereja Brook Hills, 

yang dikelilingi oleh orang-orang di Birmingham yang  membutuhkan Injil, orang-orang di segala bangsa 

yang membutuhkan Injil?  Kita memiliki kasih karunia Kristus, dan kita memancarkan kemuliaan Kristus, 

jadi bagaimana kita akan memberitakan Injil Kristus?  Nah, pada tahun 2010 kita berbicara tentang 

Percobaan Radikal, dan kita telah berjalan melalui Percobaan Radikal, pada dasarnya kita mengatakan 

bahwa sebagai gereja kita tidak ingin menyia-nyiakan hidup kita dengan hanya meluncur setiap hari.  

Kita ingin mengambil semua risiko untuk membuat Injil dikenal dan melihat kemajuan Injil dan 

pelaksanaan Amanat Agung, tidak peduli apa yang harus diambil.  

 

Jadi kita telah berdoa.  Lima komponen Percobaan Radikal, berdoa bagi seluruh dunia, berdoa bagi 

mereka yang ada di hadapan kita, berlutut demi memenuhi kebutuhan di seluruh dunia, dan membaca 

seluruh Firman Tuhan dan menjalankan Firman-Nya.  Kita ingin mengenal Tuhan di dalam Kitab Suci, dan 

disinilah tempat dimana kekuasaan-Nya ditemukan dan mempersembahkan uang kita untuk tujuan 

khusus secara individual dan di dalam keluarga kita, dengan mengatakan, "Bagaimana kita bisa 
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menghentikan pencarian yang konstan supaya kita memiliki yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih, 

lebih besar dan lebih baik di dalam hidup kita dan di dalam budaya ini?" dan berkata,"Tidak, saya tidak 

membutuhkan lebih banyak, lebih banyak barang.  Saya perlu harus melarikan diri dari kebutuhan akan 

barang-barang dan membuangnya untuk kemuliaan Kristus," sebuah dunia yang membutuhkan hal-hal 

spiritual dan fisik yang mendesak dan menghabiskan waktu kita maju dalam konteks lain, lebih dari 

seribu orang dari keluarga seiman kita tahun ini pergi ke konteks lain di luar Birmingham, memberitakan 

Injil dan melakukan semuanya, kelima, di dalam konteks melipatgandakan komunitas sebagai gereja, 

bukan Lone Rangers sendiri.  Kita melakukannya bersama-sama.  

 

Jadi kita menyebutnya Percobaan Radikal di tahun lalu, jadi pertanyaannya adalah, "Baiklah.  Kita sampai 

di akhir tahun 2010, lalu apa selanjutnya?  Apa yang akan kita lakukan di tahun 2011?"  Inilah yang ingin 

saya letakkan di hadapan saudara frase ini. Tahun 2011, kita menyebutnya Baru Normal, yaitu, kita tidak 

bisa kembali, kembali ke bisnis seperti biasanya.  Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus menuntut 

dan layak meninggalkan secara  total dan melakukan ketaatan radikal, dan kenyataannya adalah radikal 

adalah normal bagi siapa saja yang mengikut Juruselamat.  Ini hanya masuk akal jika kita memberikan 

segalanya di dalam hidup kita dan dalam dompet kita dan rencana-rencana kita dan impian-impian kita 

untuk memajukan Kerajaan-Nya.  

 

Elizabeth Elliott di bagian awal biografi Jim Elliott, suaminya yang meninggal karena memberitakan Injil 

ke India di Amerika Selatan, ia menulis perkataan ini,  "Tujuan Jim adalah untuk mengenal Allah, dan 

bagiannya adalah ketaatan.  Akhir hidupnya adalah apa yang disebut beberapa sebagai kematian yang 

luar biasa.  Dia dan orang-orang lain yang meninggal bersama dia dipuji sebagai pahlawan.  Saya tidak 

setuju, merekapun juga tidak setuju.  Apakah perbedaan antara hidup bagi Kristus dan mati bagi Dia, 

setelah semuanya itu, menjadi begitu besar?  Bukankah kesimpulan logis kedua dari kesimpulan yang 

pertama?  Untuk hidup bagi Tuhan adalah mati, setiap hari, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu 

kehilangan segala sesuatu supaya kita dapat memperoleh Kristus."  

 

Elizabeth Elliott mengatakan bahwa Jim dipandang sebagai seorang yang luar biasa, tapi Jim tidak akan 

berpikir begitu, sayapun juga tidak berpikir begitu.  Ini adalah hal yang biasa bagi setiap orang yang 

mengikut Kristus, sehingga doa saya pada tahun 2011 dan 2012 dan 2013 menjadi semakin normal yang 

akan melibatkan doa secara radikal.  Di sinilah semuanya dimulai.  Di sinilah semuanya dimulai, didepan 
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kita di hadapan Allah.  Terpisah dari Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa.  Adalah suatu kebodohan 

berpikir  bahwa dengan kecerdikan dan sumber daya kita dan dengan semua barang-barang yang kita 

miliki, kita benar-benar dapat menyusutkan gambaran dari kebutuhan spiritual dan fisik yang mendesak 

di dunia ini bagi kemuliaan Kristus.  

 

Realitanya adalah, terpisah dari Kristus, kita tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi dengan Kristus kita 

dapat berbuat lebih banyak dalam 100 hari ke depan dibawah kuasa Roh Kudus Allah dari pada yang 

dapat kita lakukan dalam 100 tahun ke depan dengan kekuatan kita sendiri, dan ketika kita percaya 

bahwa, kita akan menghadapkan wajah kita, berdoa, berdoa setiap hari.  Ada edisi yang baru seluruhnya 

dari buku Operation World yang terbit sekarang, dan saya ingin terus meletakkanya di hadapan kita 

sebagai keluarga seiman sebagai sumber dayanya.  Saya bahkan juga ingin melayani dan membantu 

menyediakan beberapa alat yang digunakan Operation World.  Ini bisa menjadi sebuah buku yang 

menakutkan, dan ada begitu banyak.  Bahkan yang online ada begitu banyak kebutuhan di dunia ini.  

 

Hanya jika saudara semacam bermain kejar-kejaran di sini, Operation World pada dasarnya adalah 

sebuah buku, dan semuanya online gratis, juga, yang berjalan melalui kursus tahunan di setiap negara di 

dunia dengan kebutuhan doa, dan tidak ada buku di luar Alkitab yang memiliki lebih banyak efek atas 

kehidupan doa saya dari pada buku tersebut, hanya mengekspos saya dan hati saya dan kita di dalam 

hati kita untuk apa yang Tuhan lakukan di dunia ini.  Jadi kita akan terus berdoa dan kemudian 

menekankan doa mingguan yang kita akan mulai pada bulan Januari untuk benar-benar fokus pada cara-

cara tertentu dimana kita dapat berdoa untuk kelompok-kelompok kecil dan perjalanan yang dilakukan 

orang-orang dan hal-hal lain yang terjadi dalam iman keluarga kita minggu demi minggu demi minggu 

sehingga kita berseru kepada Allah atas nama pribadi lepas pribadi dan kemudian doa triwulanan dan 

perayaan puasa.  

 

Saya kenal seseorang yang bertanya kepada saya setelah puasa yang terakhir pada minggu terakhir.  

Mereka berkata, "Apakah kita akan melakukan puasa setiap bulan?"  Dan saya berkata, "Kami tidak 

melakukannya setiap bulan.  Empat kali dalam setahun.  Empat hari setahun kita tidak makan.  Kita bisa 

melakukan ini," dan ingat pertama kali kita melakukan puasa?  Kita kedatangan beberapa saudara dari 

Afrika, dari Kenya, dan saya makan siang hari berikutnya bersama mereka berbuka puasa, dan mereka 
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mengajukan pertanyaan tentang puasa kami, dan saya berkata, "Baiklah, apakah saudara-saudara 

berpuasa? "  

 

Suasana menjadi benar-benar tenang di sekitar meja makan, dan akhirnya salah satu dari mereka angkat 

bicara dan berkata, "Baiklah, di gereja kami, kami mulai  setiap tahun dengan puasa selama sebulan."  

Jadi kita sepertinya tidak begitu radikal dalam satu hal ini.  Kita akan menekankannya dan berdoa.  Kita 

akan serius mencari wajah Tuhan, berdoa secara radikal, belajar secara radikal, mempelajari firman 

Tuhan secara pribadi.  

 

Sekarang, kita telah membaca Alkitab secara kronologis tahun ini, cukup sulit untuk mencapai puncak 

dari gambaran tersebut.  Apa yang kita lakukan tahun depan, meskipun, dan jelas jangan merasa ragu-

ragu untuk membaca seluruh Alkitab di dalam keluarga seiman ini, dengan segala cara, tetapi apa yang 

akan kita lakukan adalah kita akan mengadakan membaca Alkitab secara individual dimana kita 

melayani satu sama lain dengan memberikan mungkin lebih banyak waktu untuk melakukan meditasi 

dan refleksi dan mempelajari lebih dalam dan menghafal bahkan di dalam konteks mempelajari Alkitab 

secara pribadi, kemudian sebagai keluarga dan kelompok-kelompok kecil.  

 

Kita akan terus melayani satu sama lain setiap minggu dengan panduan ibadah keluarga yang 

membantu setiap kepala keluarga yang ada di dalam ruangan ini memimpin keluarga Saudara di dalam 

melakukan ibadah, jadi ini bukan hanya sesuatu yang terjadi hanya ketika kita semua berkumpul 

bersama, tetapi terjadi dalam konteks rumah tangga kita dan dalam kelompok-kelompok kecil, 

mempelajari Alkitab melalui panduan diskusi kelompok kecil, kemudian bersama-sama ketika kita 

berkumpul, kita memiliki semua ikatan dari apa yang kita pelajari.  

 

Jadi kita akan belajar secara radikal, member secara radikal, memberi secara radikal.  Kita tidak bisa 

beristirahat dari perang melawan materialism di dalam hati kita.  Segera setelah kita mulai duduk dan 

lulus dengan mudah, kita akan kehilangan perang tersebut.  Dimana hartamu berada, di situ juga hatimu 

berada.  Kita perlu terus-menerus mengevaluasi di mana harta kita berada dan di mana hati kita berada 

dan di dalam anggaran pribadi dan keluarga kita, kita  mengatakan, "Bagaimana kita bisa mengakhiri 

dan berhenti mendapatkan yang  lebih banyak dan berhenti menghabiskan lebih banyak dari ini, dan 

bagaimana kita bisa menabung dan menghabiskan sebanyak yang kita dapat sehingga kita dapat 
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menggunakannya untuk kemuliaan Kristus, berkorban untuk menyebarkan Injil?”   dan demikian juga 

dengan anggaran gereja kita.  

  

Dalam beberapa minggu, kita akan meletakkan anggaran gereja di hadapan keluarga seiman kita, dan 

kita akan merealisasikannya, menyelesaikannya sekarang juga, jadi kita telah mendoakan proses ini, 

tetapi kita mencoba mengatakan, "Oke, bagaimana kita bisa terus membebaskan dalam anggaran kita, 

mengorbankan lebih sedikit barang untuk diri kita sendiri, lebih banyak barang untuk kemuliaan Kristus di 

dunia ini?”  dan kemudian ada beberapa hal kreatif lainnya dimana para penatua telah mendokannya, 

bagaimana kita dapat menempatkan pemberian secara radikal dalam tindakan nyata, kita harus 

menunggunya untuk hari lain.  

 

Pergi, pergi secara radikal.  Di sini, ya, di sini.  Mulailah dengan pergi dari sini, kita semua pergi dari sini, 

tetapi kita tidak mengabaikan Birmingham, sama sekali tidak mengabaikan Birmingham.  Sepertinya 98 

persen dari waktu kita, kita habiskan disini.  Inilah yang kita bicarakan setiap tahun pada saat ini, dan 

kemudian kita saling menantang satu sama lain.  Apakah ada seminggu, dua, mungkin tiga, tapi bahkan 

hanya seminggu atau beberapa hari ketika Saudara bisa pergi ke beberapa konteks di luar Birmingham 

untuk memberitakan Injil, mungkin dekat Alabama, Mississippi, Georgia, pantai Louisiana, siapa yang 

tahu di mana, atau mungkin jauh, mungkin India atau Asia Tenggara dan Afrika?  

 

Diluar lobi sudah ada puluhan daftar kemungkinan untuk saudara doakan dan pikirkan dan rencanakan.  

Malahan hadiah Natal tahun ini, untuk mengatakan kepada orang-orang, "Maukah saudara membantu 

saya pergi ke Afrika daripada mendapatkan ikatan yang lain?" Pokoknya, tidak ada yang buruk dengan 

ikatan, jadi pergilah dalam jangka pendek untuk mencari kesempatan, dan kemudian jangka menengah, 

sekarang inilah di mana kesempatan meningkat, menghabiskan dua bulan sampai dua tahun 

menyebarkan berita Injil di luar Birmingham, sehingga ada begitu banyak kemungkinan di sini, musim 

panas, tiga bulan, enam bulan, setahun, dua tahun.  

 

Saya ingin menantang setiap siswa SMA di dalam keluarga seiman ini untuk melihat kemungkinan pada 

akhir tahun SMA Saudara, menghabiskan tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun untuk pergi.  Ini 

adalah Mormonisasi resmi secara total dari Gereja di Brook Hills.  Kita akan pergi, tetapi kita akan pergi 
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dengan Injil yang riil.  Kita akan pergi.  Kita akan memberikan hidup kita, dan kemudian ketika saudara di 

perguruan tinggi ambillah satu semester.  Ambillah musim panas.  Ambil satu tahun.  Ambillah dua tahun 

ketika di perguruan tinggi.  Ketika Saudara lulus perguruan tinggi, ambillah satu semester, musim panas, 

satu tahun, dua tahun.  

 

Jadi segala macam kesempatan tetapi bukan hanya kesempatan jangka menengah bagi kaum muda.  

Bagaimana dengan saudara-saudara yang semi-pensiun atau yang sudah pensiun yang ada dalam 

keluarga seiman ini?  Apakah Saudara memiliki satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan atau enam bulan 

atau satu tahun atau dua tahun dimana Saudara bisa pergi?  Mengapa tidak?  Mengapa tidak?  Apakah 

kita bersedia untuk meletakkan kenyamanan dan alasan-alasan yang ada di belakangnya?  Saya tidak 

mengatakan bahwa tidak ada beberapa alasan yang sah mengapa beberapa orang tidak bisa pergi.  

Jangan mendengar saya mengatakan itu, tapi, oh, akan seperti apa masalah yang berhubungan dengan 

pensiun dimana banyak dunia yang tidak mengetahuinya, bagi kita adalah untuk menggunakan berkat 

yang Tuhan berikan kepada kita ini dalam konteks untuk menyebarkan Injil-Nya, daripada hanya tinggal 

di mana Injil sudah lazim.  

  

 

 

 

Dan kemudian jangka panjang, beberapa orang memutuskan masa yang akan datang yang akan mereka 

habiskan 2% di sini dan 98% di tempat lain dan menghabiskan lebih dari dua tahun menyebarkan Injil 

diluar Birmingham.  Kita di bulan-bulan mendatang akan mengirim tim perencanaan gereja ke Afrika 

Utara ke suku Arundo, ke Asia Timur kepada suku Hui.  Kita akan mengirim tim perencanaan gereja ke 

Amerika Utara, ke bagian barat tengah dan barat laut, suku-suku lain yang berikutnya.  

 

Sedemikian banyak kemungkinan yang berbeda ada di luar sana.  Saudara tahu, kami bermitra dengan 

Dewan Misi Internasional dari Southern Baptist Convention, dan pada dasarnya merupakan mitra yang 

luar biasa bagi kami untuk pergi ke suku-suku yang terabaikan.  Kenyataannya adalah tingkat keuangan 

di International Mission Board saat ini memungkinkan untuk mengutus sekitar 5.000 misionaris, karena 
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mereka semua sepenuhnya didukung, 5.000 misionaris luar negeri yang didukung melalui Dewan Misi 

Internasional.  

 

Apa yang saya ingin kita mimpikan, meskipun, apa yang terjadi ketika seseorang tidak harus selalu 

mendapatkan dukungan penuh untuk pergi, apa yang terjadi ketika seorang pengusaha bisa 

mendapatkan pekerjaan di Timur Tengah seperti dia bisa mendapatkan pekerjaan di sini atau seorang 

guru dapat mengajar di Asia seperti mereka bisa mengajar di sini, dan kita mulai melihat cara-cara 

kreatif di mana kita bisa masuk ke konteks lain dan hidup dalam konteks lain dan hidup sebagai pembuat 

murid yang membuat Injil dikenal di garis depan di tempat-tempat dimana banyak misionaris tradisional 

bahkan tidak bisa pergi.  

 

Ketika kita mulai berpikir seperti ini, kita dapat menyingkapkan yang 5.000.  Kita bicara ribuanorang lebih 

bisa pergi.  Ada satu pasang dalam keluarga seiman kita, seorang pengusaha dan seorang guru, menikah, 

dan mereka mengatakan, "Kami bisa melakukan bisnis dan mengajar di Asia seperti yang bisa kita 

lakukan di sini.  Mereka tidak mengenal Injil di bagian ini di Asia, jadi mari kita bergerak dan mengajar 

dan melakukan bisnis di sana."  

 

Jadi, apakah kita bersedia membuka hidup kita dan berkata, "Kami ingin tinggal  bersama mereka demi 

Nama-Mu," dan mencari cara-cara yang kreatif untuk pergi?  Mari kita menyiapkan hal ini.  Pergi secara 

radikal  dan memuridkan secara radikal, inilah kuncinya.  Ini adalah kunci di mana semuanya datang ke 

Seorang kepala, dan kita akan berbicara tentang beberapa tahun ke depan khususnya di dalam Kitab 

Kisah Para Rasul, tapi inilah tujuan, setiap kelompok kecil di gereja memuridkan, tidak hanya melakukan 

studi Alkitab, tidak hanya kumpul-kumpul, tetapi memuridkan, mengalami kepedulian dari komunitas 

Alkitab, berbagi hidup satu sama lain dan saling mengasihi dan melayani satu sama lain dan berjalan 

bersama-sama dan kemudian memperluas gereja melalui misi Alkitab, memimpin orang kepada Kristus.  

 

Inilah tujuan dari komunitas kitai.  Inilah tujuan Roh Kudus di dalam diri kita.  Kita perlu mengajukan 

pertanyaan kepada orang di seluruh ruangan ini.  Pertama-tama, apakah saudara ada di dalam kelompok 

kecil?  Jika tidak, maka menolak anonimitas lagi.  Berkomitmenlah dalam hidup saudara kepada 

beberapa orang lain untuk mau tumbuh bersama mereka.  Mereka membutuhkan Saudara.  Saudara 
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membutuhkan mereka.  Saudara berkata, "Yah, saya sudah mencoba, dan kelompok kecil, itu tidak baik.  

Kelompok kecil tidak berjalan dengan baik."  Alasan kelompok kecil tidak berjalan dengan baik adalah 

karena Saudara ada di dalamnya, dan Saudara adalah seorang yang berdosa, dan orang-orang lain yang 

ada di dalamnya adalah orang-orang berdosa, dan ketika kita berbagi hidup bersama-sama, menjadi 

berantakan berantakan, tetapi itu bernilai.  Yesus mati bagi macam masyarakat yang disebutkan di 

dalam Alkitab, jadi saya adalah  penyebab juga kelompok-kelompok kecil tersebut tidak berjalan dengan 

baik.  Saya tidak mengatakan hanya Saudara, tetapi kita semuanya, orang-orang berdosa yang ada di 

dalam komunitas satu sama lain, dan Tuhan telah merancang komunitas kita untuk menjadi pengabar 

Injil.  Apakah kelompok kecil Saudara membawa orang kepada Kristus?  Jika tidak, kita telah kehilangan 

intinya.  

 

Saudara berkata, "Yah, kami hanya ingin memperhatikan satu sama lain." Ketika kita peduli satu sama 

lain dengan cara yang baik, cara yang alkitabiah, cara yang otentik, itu akan berbicara banyak kepada 

mereka yang tidak mengenal Kristus, dan kita menunjukkan seperti apa Injil itu di dalam perbuatan nyata 

seperti yang kita beritakan, dan orang-orang akan datang kepada Kristus, setiap kelompok kecil di gereja 

melakukan hal itu, dan kemudian pada akhirnya inilah gambarannya, setiap anggota gereja 

melakukannya.  Ini adalah doa saya bagi setiap anggota Gereja di Brook Hills, setiap anggota gereja 

melipatgandakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi.  

 

Ini adalah rancangan Roh Kudus untuk hidup Saudara.  Tidak ada orang Kristen di ruangan ini yang 

dimaksudkan untuk meluncur atau duduk di sela-sela dalam misi ini, tidak ada orang Kristen yang 

dimaksudkan untuk berada di sela-sela.  Setiap pengikut Kristus, hidup Saudara diciptakan untuk 

melipatgandakan Injil, dan terlihat berbeda di dalam semua kehidupan kita, konteks yang berbeda 

dimana kita hidup dan pengaturan di mana kita berada, tapi apa yang terjadi ketika kita semua 

melipatgandakan Injil?  Alam maut tidak dapat menghentikan kemajuan Kerajaan ini sampai ke ujung-

ujung bumi.  

 

Jadi, saya ingin mengajak Saudara untuk berdiri bersama saya, dan saya ingin memimpin kita dalam 

pengakuan dari realita-realita ini dimana kita adalah saksi Kristus, dan begitu banyak seperti minggu lalu, 

kita punya waktu di mana kita berkelompok berdoa bersama.  Ini akan menjadi sedikit lebih responsif, 

sedikit lebih bolak-balik, dan Saudara akan melihat pada layar di baris kedua yang akan saya baca, dan 
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kemudian akan ditulis, "Gereja," dan Gereja, Saudara yang membacanya, dan kemudian akan ada garis 

sesekali mengatakan, "Semua orang," dan bersama-sama kita akan mengakui hal ini, dan kemudian kita 

akan menyanyi, kemudian kita akan menutup pertemuan kita bersama malam ini.  Saya mengundang 

Saudara untuk mengakui apa yang kita percaya dan siapa diri kita sebagai sekumpulan orang-orang yang 

sudah ditebus.  

 

Pemimpin:  Tuhan Allah, Engkau telah memilih kami dari luar dunia ini.  

Respon: Tuhan Allah, Engkau telah memanggil kami ke dalam persekutuan Putra-Mu, Yesus 

Kristus.  

Pemimpin:  Engkau telah memerintahkan kami untuk saling mengasihi seperti Engkau telah 

mengasihi kami dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri.  

 Respon:  Engkau telah menugaskan kami untuk pergi dan memuridkan semua orang di semua 

negara.  

Semua orang: Dan untuk menjadi saksi-Mu sampai ke ujung-ujung bumi, 

Pemimpin:  Jadi, kami adalah saksi dari keberadaan-Mu yang kekal dari sebelum permulaan sampai 

setelah kedatangan langit dan bumi yang baru.  

 Respon:  Kami adalah saksi dari ciptaan-Mu, yang Engkau dapati sangat baik.  

 Pemimpin: Kami adalah saksi dari keadaan umat manusia yang jatuh, yang diakibatkan dosa Adam 

dan dosa di dalam kehidupan kami sendiri.   

 Respon:  Kami adalah saksi dari rencana-Mu untuk memanggil dan menebus orang demi Nama-

Mu.  

 Pemimpin:  Kami adalah saksi hukum-Mu, diberikan untuk mengungkapkan dosa kami dan 

meninggikan kebenaran-Mu.  

 Respon:  Kami adalah saksi dari nabi-nabiMu yang memanggil umat-Mu supaya bertobat dan 

menceritakan keselamatan-Mu yang datang.  

 Semua orang:Kami adalah saksi Juruselamat kami, Yesus Kristus, anak-Mu   

 Pemimpin:    Kami adalah saksi kelahiran-Nya dari seorang perawan dan      

kehidupan yang sempurna.  

 Respon:    Kami adalah saksi dari perumpamaan-Nya dan mukjizat-Nya.  

 Pemimpin:    Kami adalah saksi dari kasih-Nya, kasih karunia, dan rahmat-Nya.  
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 Respon:    Kami adalah saksi dari belas kasihan-Nya, keadilan, dan          kemarahan-

Nya.  

  Pemimpin:    Kami adalah saksi dari pengkhianatan, penangkapan, dan       

pengadilan-Nya.  

 Respon:         Kami adalah saksi dari kematian-Nya di kayu salib.  

 Pemimpin:      Kami adalah saksi dari penguburan-Nya di dalam kubur orang kaya.  

 Respon:  Kami adalah saksi dari kebangkitan-Nya pada hari yang ketiga.  

 Pemimpin:  Kami adalah saksi dari kenaikan-Nya ke surga untuk mengambil tempat-Nya di sebelah 

kanan-Mu.  

 Respon:  Kami adalah saksi dari janji-Nya akan datang kembali untuk menghakimi orang yang 

hidup dan yang mati.  

 Pemimpin:    Kami adalah saksi dari penebusan dan rekonsiliasi sekarang,      yang 

tersedia bagi kita melalui pengorbanan-Nya.  

 Respon:         Kami adalah saksi dari keselamatan kami karena kasih karunia melalui iman.  

 Pemimpin:    Kami adalah saksi dari pembenaran yang telah Engkau       

perhitungkan bagi kami.  

 Respon:         Kami adalah saksi dari pengudusan yang Engkau buat dalam diri kami  

 Semua orang: Kami adalah saksi dari kuasa Roh Kudus-Mu yang diam di dalam      diri kami  

 Pemimpin:      Kami adalah saksi dari apa yang Roh-Mu katakan atas nama-Mu  

 Respon:          Kami adalah saksi di mana Roh-Mu ada menurut kehendak-Mu  

 Pemimpin:      Kami menjadi saksi di sini, dan kami menjadi saksi disana  

 Respon:          Kami adalah saksi diantara orang-orang kami dan di antara   semua orang.  

 Pemimpin:      Kami adalah saksi untuk setiap bahasa.  

 Respon:          Kami adalah saksi untuk setiap bangsa.  

 Semua orang: Kami adalah saksi bagi kemuliaan dan hormat dan pujian-Mu, Tuhan Allah, sampai 

selama-lamanya.  Amin. 


