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LATAR BELAKANG 
(Ditemukan di ayat 1 sampai 11)

Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju ke Bait Allah di Yerusalem untuk berdoa

pada pukul 3 sore. Ketika sedang berjalan memasuki bait suci ada seorang yang telah

lumpuh sejak lahirnya. Jadi, setiap hari dia dibawa ke bait suci untuk mengemis. Ketika

Petrus dan Yohanes melewatinya, dia melihat mereka dan berharap mendapatkan

sesuatu dari mereka - sedikit uang dari mereka. 

Petrus berkata, “Lihatlah aku.” Dia memandang kepada Petrus berharap mendapatkan

sesuatu dan Petrus berkata, “Uang? Maaf. Aku tidak punya tetapi apa yang aku punya akan

kuberikan kepadamu.”

 

Dan Petrus berkata kepadanya, “Bangkitlah dan berjalanlah.” Kemudian Petrus memegang

tangan kanannya dan mengangkatnya dan segera kakinya dan tulangnya yang lemah

menjadi kuat. Sehingga dia dapat berdiri, melompat dan besorak-sorai.

 Tentu saja orang-orang melihat dan berkata, “Oh, ini pengemis yang selalu ada di sini sejak

dia masih kecil. Kakinya begitu kurus, terlipat tapi sekarang kuat dan berdiri padahal dia

orang yang sama.” “Kami selalu melihatnya di bait suci.” Lalu, dia memeluk Petrus dan

Yohanes, bersorak-sorai dengan sukacita dan tentu saja orang banyak datang dan

terkejut. Mereka memandang Petrus seakan-akan Petrus telah melakukan perbuatan

ajaib. Dapat dibayangkan orang banyak melihat Petrus seakan-akan dia Tuhan, “Ya, Tuhan

Petrus!!!”

 

P A R T A N G I A N G A N /  P A R T O N G G O A N  

P D T .  D R .  D R .  P A U L  C H O O  -  S I H O M B I N G  

PETRUS MEMBERIKAN APA YANG DIA PUNYA 

TUHAN YANG MELAKUKAN MUKJIZAT
Dan ini yang dikatakan oleh Petrus di ayat 12,  “Petrus melihat orang banyak itu lalu

berkata: “Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu
menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan

kami sendiri?” “Tolong jangan melihat kami seolah-olah kami berkuasa. Jangan!”
 “Tolong, bukan aku yang telah melakukan mukjizat.” 



Petrus tahu orang banyak melihatnya. Orang suka melihat manusia yang seolah-olah

mereka mampu melakukan mukjizat. Tidak ada seorangpun yang mampu melakukan

mukjizat. Tuhan yang melakukan mukjizat. Terkadang Ia mengizinkan manusia berdoa

agar Tuhan melakukan mukjizat melalui doa itu. 

Dalam kasus ini, Petrus meminta Tuhan memberkati orang miskin ini. Ia mengangkat

tangan orang itu namun IA MEYAKINI KUASA TUHAN UNTUK MEMBANGKITKANNYA

bukan kekuatannya sendiri. Petrus menyadari bahwa ia adalah orang biasa. Satu virus

COVID maka Anda meninggal. Kekuatan apa yang kita punya sebagai manusia? Anda

mungkin orang terkuat di dunia tetapi dengan satu virus saja Anda meninggal. Sehingga

Petrus berkata, “Tolong jangan memandangku.” 
 

 

Kemudian di ayat 13, dia berkata, “Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang
kita telah memuliakan HambaNya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan

Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan.” Yang membangkitkan

orang ini adalah ALLAH. Pribadi yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari

kematian. 

 

Pada saat itu, di Kisah Para Rasul, semua orang membicarakan tentang kebangkitan

Yesus. Tidak lama setelah kebangkitan Yesus seluruh Yerusalem membicarakan tentang

kebangkitanNya. Dan Petrus berkata, “Mengapa kalian melihatku. Itu adalah perbuatan

Allah. Allah yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari kematian." Ingat bahwa Yesus

terlihat begitu mengenaskan di atas kayu salib. Siapa yang dapat percaya bahwa Ia dapat

membangkitkan Yesus dari kematian. Tetapi Ia telah melakukannya. Itulah Allah yang

telah memampukannya berjalan. Mengapa tidak, Allah yang mampu membangkitkan

Yesus dari kematian, juga dapat membangkitkan orang ini? Itulah yang Petrus berusaha

lakukan. “Mengapa kalian kaget?”

ALLAH TELAH MENGUTUS ANAKNYA UNTUK MEMBAYAR GANJARAN HUKUMAN
ATAS DOSA KITA DI KAYU SALIB

Ayat 14, “Tetapi kamu telah
menolak Yang Kudus dan
Benar, serta menghendaki
seorang pembunuh sebagai
hadiahmu.” Orang Yahudi

telah menolak Yesus. Mereka
berseru, “Salibkan Dia,

Salibkan Dia!!” 

Orang Yahudi terus berharap bahwa Mesias akan

datang. Menaklukkan bangsa Roma dan

membebaskan mereka dari bangsa Roma. MEREKA

PIKIR BAHWA ALLAH AKAN

MENAKLUKKANNYA DENGAN PEDANG. Allah

akan mengutus AnakNya untuk menaklukkannya

dengan pedang. 



RAJA KITA MENGALAHKAN DOSA DENGAN MENGORBANKAN NYAWANYA

MEREKA TIDAK MENYADARI BAHWA ALLAH MENGUTUS ANAKNYA
BUKAN UNTUK MENAKLUKKAN ROMA TETAPI JAUH LEBIH

MENGERIKAN, DOSA KITA. ALLAH TELAH MENGUTUS ANAKNYA UNTUK
MEMBAYAR GANJARAN HUKUMAN ATAS DOSA KITA DI KAYU SALIB. 

Mereka tidak memahaminya. Itulah sebabnya mengapa mereka menolak Yesus. Mereka

berseru, “Salibkan Dia!!! Dia bukan Mesias!!” “Bagaimana mungkin Mesias kami mati

disalibkan?” Mesias datang untuk menaklukkan. Anda tahu setiap Agama seperti itu, tetapi

bukan Kekristenan. 

Kristus Tuhan mengalahkan dengan kasih dan mengorbankan diriNya bukan orang lain.

Raja lain mengorbankan orang lain. Raja kita mengalahkan dosa dengan mengorbankan

nyawaNya.  Sehingga ia berkata, “Kamulah yang telah menolak Yesus.” 

KRISTUS TELAH BANGKIT

Kami telah menyaksikan Yesus yang telah

bangkit. Orang banyak telah menyaksikan

kebangkitanNya, para murid diantara orang

banyak itu. Dan seluruh kota mengetahui

bahwa Ia telah bangkit. KuburNya kosong.

Kristus telah bangkit. 

Ayat 15, “Demikianlah Ia,
Pemimpin kepada hidup, telah
kamu bunuh, tetapi Allah telah

membangkitkan Dia dari antara
orang mati; dan tentang hal itu

kami adalah saksi.” 

IMAN YANG SEDERHANA

Ayat 16, “Dan karena kepercayaan
dalam Nama Yesus, maka Nama
itu telah menguatkan orang yang
kamu lihat dan kamu kenal ini;

dan kepercayaan itu telah
memberi kesembuhan kepada

orang ini di depan kamu semua.”

Saya ingin Anda memperhatikan bahwa kata

“Kepercayaan” dituliskan dua kali.

Bagaimana cara kita menerima berkat

Tuhan? Agama lain berkata, “Kamu tahu
caranya? Memberi, berkorban, bekerja, pelajari

Agama.” Apa yang Petrus katakan?

PERCAYA. 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya

kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” ( Yohanes 3:16) 



Jadi, Anda melihat kata itu dua kali. Bagaimana orang ini bisa berjalan? Apakah Petrus

kuat? Petrus berkuasa? Sanggup? TIDAK. 

PETRUS HANYA MEMILIKI IMAN YANG SEDERHANA. Bahwa Allah yang telah

membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah yang berkuasa. Yang dapat

menyembuhkan orang ini dari lumpuh. Saya berharap Anda memahami kata kunci ini.

Sekarang yang Anda lakukan adalah IMAN KEPADA APA YANG TELAH YESUS LAKUKAN

UNTUK ANDA. 

DALAM PERJANJIAN LAMA- KRISTUS
AKAN DATANG DAN MENDERITA UNTUK

MEREKA
Mereka menyangka bahwa Mesias mereka

harus menaklukan. Tidak. Dia telah

mengatakan dalam perjanjian lama para nabi

telah sering mengatakan bahwa Kristus

akan datang dan menderita untuk mereka. 

Ayat 17, “Hai saudara-saudara,
aku tahu bahwa kamu telah

berbuat demikian karena
ketidaktahuan, sama seperti

semua pemimpin kamu.” 
Ayat 18, “Tetapi dengan jalan

demikian Allah telah menggenapi
apa yang telah difirmankanNya

dahulu dengan perantaraan nabi-
nabiNya, yaitu bahwa Mesias

yang diutusNya harus menderita.”

TIDAK SEORANGPUN YANG MEMAHAMI SALIB JIKA BUKAN KARENA ALKITAB. 
Anda mengharapkan seorang Raja datang untuk membinasakan manusia. Anda

mengharapkan seorang Raja datang dan mati untuk Anda. Apakah itu normal? Hanya Allah

kita yang begitu mengasihi kita yang telah mengaruniakan AnakNya. 

 

Jadi, kita telah melihat bahwa para nabi telah mengatakan bahwa Kristus harus

menderita. Yesaya 53 telah menuliskannya dengan jelas tentang penderitaan Kristus.

Ayat 19 adalah kuncinya. Perhatikan dengan seksama. “Karena itu sadarlah dan
bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.” 

APA ITU BERTOBAT? 
Bertobat artinya UBAH PIKIRAN ANDA. Itulah maknanya. Bukan tentang berhenti

melakukan sesuatu. Tetapi belajar berpikir dengan cara yang berbeda. Kita selalu berpikir

bahwa Kekristenan adalah tentang apa yang Anda lakukan menjadi baik, jujur, pergi ke

gereja, dibaptis. Anda!  Anda! Anda! Perintah! Perintah! Perintah! Dan jika cukup

melakukannya mungkin suatu hari bisa masuk ke Sorga. 

 

Ayat 19 berkata bertobatlah. INI BUKAN TENTANG ANDA. 

Keselamatan yang terutama adalah tentang Tuhan. "Karena begitu besar kasih Allah akan

dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, bahwa AnakNya, Yesus

Kristus telah mati disalibkan dan bangkit." Kita harus berubah dari cara berpikir yang biasa.



Setiap agama lain selalu tentang Anda, Anda, Anda. Tuhan tidak melakukan apa-apa.

Hanya duduk dan berkata, “Kau lakukan ini, ini, ini, ini, ini. Jika kamu cukup melakukannya,
kamu bisa masuk sorga.” Ini bukan tentang Anda tetapi tentang Salib. 

Sungguh Allah yang luar biasa.
Sungguh Juruselamat yang luar biasa.

Sungguh keselamatan yang indah.
DI ATAS SALIB SEGALA DOSA KITA TELAH DISELESAIKAN.

Karena itu bertobatlah, ubah pola pikirmu, sadarlah dari pengertian agamawi. 

 

Agama adalah tentang apa yang Anda lakukan.

Keselamatan adalah tentang apa yang TELAH TUHAN KERJAKAN.

 

Agama adalah tentang Anda menggapai Tuhan.

Keselamatan adalah tentang TUHAN MENGGAPAI ANDA.

 

Ayat 19 bagian terakhir maka dosamu dihapuskan. Sudahkah Anda mengerti? Ini semua

adalah tentang Kristus dan apa yang TELAH Ia kerjakan. 

INI BUKAN TENTANG ANDA TETAPI TENTANG SALIB

ANDA AKAN MEMILIKI KARAKTER YANG BARU, HATI YANG BARU DAN ANDA AKAN
MELAKUKAN HAL YANG BESAR UNTUK TUHAN

Bertobatlah jika Anda memiliki pengertian yang salah tentang agama. Beberapa dari Anda

mungkin berkata, “Oh, berarti aku tidak perlu berbuat apa-apa.” TIDAK. Ketika Anda

menerima Yesus, Anda bertobat dan berkata, “Aku orang berdosa. Aku terima Yesus.” 

Ketika Yesus masuk ke dalam hati Anda, menerimaNya ke dalam hati Anda, Anda tahu apa

yang akan terjadi? Anda akan memiliki karakter yang baru, hati yang baru dan Anda akan

melakukan hal yang besar untuk Tuhan. 

 

Bukan karena Anda ingin mendapat keselamatan tetapi karena Anda TELAH menerima

keselamatan. Dan Anda akan bersyukur dan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Pekerjaan

yang indah keluar dari hidup Anda. BUKAN UNTUK MENDAPATKAN KESELAMATAN.

 

Ini seperti dilahirkan. Anda tidak berbuat apa-apa untuk dilahirkan. Ibu Anda yang

menderita untuk Anda hingga Anda dilahirkan. Apa yang Anda lakukan untuk dilahirkan?

Membayar ibu Anda? Apakah Anda sudah gila? Anda dilahirkan dengan CUMA-CUMA. 



Tetapi setelah Anda dilahirkan, karakter ibu Anda di dalam Anda. Itu diberikan ibu Anda

kepada Anda dan Anda melakukan banyak hal untuk ibu Anda. Bukan karena Anda harus

melakukannya tetapi karena ibu Anda BEGITU BAIK UNTUK ANDA. “Aku ingin membantu
ibuku. Merawat ibuku ketika dia sudah tua.” Bukan karena jika saya tidak melakukannya

saya tidak lagi anaknya. Tidak!!

 

Itu semua diawali dengan kelahiran. Kelahiran yang diberikan dengan cuma-cuma. Ketika

Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, kelahiran yang diberikan secara cuma-

cuma ketika ibu Anda melahirkan Anda dan setelah kelahiran tersebut, perbuatan keluar. 

SEBAGAI UCAPAN SYUKUR ATAS APA YANG TELAH DIBERIKAN IBU ANDA ATAU
YESUS KEPADA ANDA.

Hidup dalam cinta kasih Tuhan bukan tentang kita menghasilkan sesuatu tetapi tentang

kita menerima Yesus dan Dia memulai pekerjaan untuk membantu kita menghasilkan

perbuatan baik. 

 

Petrus berkata kepada pengemis, “Tidak memiliki apa-apa untuk diberikan tetapi aku ingin
membantumu.” KARENA IA MEMILIKI HATI YESUS SEHINGGA IA MEMBERIKAN APA

YANG BISA IA BERIKAN. Ia berdoa untuk orang lumpuh ini lalu orang lumpuh itupun bisa

berjalan. 

 

Ketika Anda telah menerima Yesus, Anda selalu ingin membantu orang lain. 

BUKAN UNTUK MENDAPATKAN KESELAMATAN ANDA TETAPI KARENA ANDA

TELAH DISELAMATKAN.

 

Saya harap pikiran Anda bisa berubah. Dari agama dimana berfokus kepada apa yang

dilakukan manusia kepada keselamatan dimana berfokus kepada apa yang Tuhan lakukan. 

 

Dimulai dari Salib. Tuhan memberkati Anda.


