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pengantar

 Perubahan Sejati: 
 Teguh Mengikut Tuhan  
 Melewati Persimpangan Hidup  

T idakkah kita sering menggenggam erat 
rasa aman dan kebiasaan kita saat ini  
seakan-akan hidup kita begitu bergantung 

pada hal tersebut—tetapi kemudian menyadari 
alangkah ruginya kita jika tidak pernah didesak 
untuk berubah?
 Itulah Saulus. Tentulah ia tidak pernah 
membayangkan segala persimpangan yang akan 
dilaluinya, risiko yang harus ditanggungnya, jarak 
yang harus ditempuhnya, dan sahabat-sahabat baru 
yang akan ditemuinya di sepanjang perjalanan 
hidupnya!
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 Seperti yang akan ditunjukkan oleh Bill Crowder 
dalam lembaran-lembaran berikut ini, mungkin 
tidak ada orang yang lebih tepat untuk menolong 
kita memperoleh sukacita dan keberanian 
dalam perjalanan hidup kita sendiri selain sang 
pengikut Musa yang awalnya pernah membenci 
seluruh pengikut Yesus ini.

Mart DeHaan

Our Daily BreaD Ministries
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satu

Mengungkap  
Sebuah Misteri 

Perubahan. Adakah yang lebih misterius dari 
perubahan? Begitu banyak dari kita yang sangat 
mendambakan apa yang tidak kita miliki. Andai saja 

saya sudah dewasa … Andai saja saya sehat … Andai saja saya 
sudah kuliah … Andai saja saya punya pekerjaan … Andai saja 
saya punya pekerjaan yang lebih baik … Andai saja saya sudah 
menikah … Andai saja pasangan saya tidak melakukan hal itu … 
Andai saja kami punya rumah sendiri … Andai saja kami tidak 
tinggal di sini … Sama seperti keinginan kita, daftar ini tidak 
ada ujungnya.
  Sekalipun demikian, kita takut akan perubahan—sesuatu 
yang tidak kita ketahui dan yang mungkin berujung dengan 
kegagalan atau kekecewaaan. Kerinduan kita yang besar akan 
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sesuatu yang berbeda sering bertabrakan 
dengan ketakutan kita akan perubahan. Kita 
tidak mungkin mengalami yang baru tanpa 
melewati suatu perubahan.
 Ada seorang tokoh Alkitab yang 
mengalami perubahan dramatis dalam 
hidupnya dan yang menjadi contoh bagaimana 
 menghadapi perubahan itu. Selain Kristus, ia adalah tokoh 
dalam Perjanjian Baru yang paling sering dikutip dan 
didiskusikan orang. Meskipun nama dan surat-suratnya sangat 
dikenal, kita justru sering mengabaikan kisah hidupnya. 
Tokoh itu adalah Paulus.
 Sudah sewajarnya Paulus menjadi bahan pembicaraan 
di antara para pengikut Kristus, karena ia memang seorang 
yang luar biasa. Misi dan perjalanannya begitu hebat, 
pemikirannya dihargai luas, dan tulisannya mengisi sebagian 
besar dari Perjanjian Baru. Namun demikian, nama yang 
disandangnya pun dapat menyadarkan kita akan realitas dari 
tantangan yang dibuat oleh suatu perubahan.
 Pembicaraan kita mengenai Paulus biasanya berkisar di  
seputar isi surat-suratnya, pernyataan teologisnya, atau 
sejumlah perintah yang diberikannya dan cara kita 
menerapkan perintahnya itu. Namun bagaimana dengan 
diri Paulus sendiri? Jauh dari seorang tokoh heroik yang 

Dari segi volume, surat-surat yang ditulis Rasul Paulus mengisi 
kira-kira seperempat dari Perjanjian Baru. Dari segi jumlah,  
ketiga belas surat yang diyakini sebagai tulisan Paulus meliputi 
hampir setengah dari seluruh dokumen Perjanjian Baru.
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disanjung banyak orang, Paulus merupakan orang yang 
telah mengalami bahwa perubahan yang coba dilawannya 
dengan keras justru membawanya kepada Tuhan yang lebih 
besar daripada yang bisa dibayangkannya. Begitu dahsyat 
transformasi yang dialaminya hingga namanya pun berubah 
(kis. 13:9). Namun perubahan nama Saulus menjadi Paulus, 
dari S menjadi P, hanyalah kulit luar dari perubahan yang 
merombak total dirinya. Kita akan melihat dengan rinci 
bagaimana Allah mengubah hati seseorang yang kemudian 
akan menjungkirbalikkan dunia.
 Jadi siapakah Saulus/Paulus? Mari kita melihat kisahnya.

Dalam Alkitab, perubahan nama sering berlangsung setelah 
terjadinya transisi rohani atau perjumpaan dengan Allah. 
Contohnya: Abram menjadi Abraham (KEJ. 17:5), Yakub menjadi 
Israel (KEJ. 32:28), Daniel menjadi Beltsazar (DAN. 1:7), dan Simon 
menjadi Petrus (MAT. 16:17-18)

 

 
Kerinduan kita yang besar akan sesuatu  
yang berbeda sering bertabrakan dengan  
ketakutan kita akan perubahan.
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dua

Perlawanan  
Terhadap Perubahan 

Menengok kejadian-kejadian yang telah 
mengubah atau membelokkan jalannya sejarah 
dapat menimbulkan berbagai respons.  

Terkadang kita menjadi ngeri (pembunuhan massal terhadap 
etnis di Rwanda atau serangan teroris 11 September 2001), 
terkadang kita menjadi terinspirasi (pesawat ruang angkasa 
berawak pertama yang mendarat di bulan), atau merasa  
tertantang untuk bertindak (gerakan perjuangan hak-hak 
rakyat sipil di Amerika Serikat pada dekade 1960-an atau 
berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan). Respons 
yang terakhir—tertantang—biasanya terjadi dalam 
peristiwa-peristiwa yang kita alami sendiri. Pengalaman 
demi pengalaman dalam hidup kita telah membentuk dan 
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menentukan jati diri kita; semua itu membangkitkan 
semangat yang mendorong kita untuk berupaya, 
berkembang dan bertumbuh. 

Sejarah hidup Paulus sendiri membawa sukacita sekaligus 
beban baginya. Wataknya yang berapi-api pernah membuatnya 
menyimpan rasa takut dan benci terhadap para pengikut 
Kristus karena ia menganggap apa yang diyakininya sebagai 
sesuatu yang mulia. Namun untuk memahami 
Rasul Paulus, kita harus kembali ke masa-
masa ia dikenal sebagai Saulus, dengan melihat 
kembali sistem nilai etnis dan keagamaan yang 
menggerakkan hidupnya.

Warisan yang 
Membanggakan
(Filipi 3:4-6)
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada 
hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh 
percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi: disunat  pada hari 
kedelapan, dari bangsa Israel,  dari suku Benyamin, orang Ibrani 
asli, tentang pendirian terhadap Hukum Taurat aku orang Farisi, 
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam 
mentaati Hukum Taurat aku tidak bercacat.

Sunat bagi bangsa Yahudi adalah pengingat secara fisik akan 

janji Tuhan kepada Abraham (KEJ. 17:10). Ketika Paulus “menaruh 

percaya pada hal-hal lahiriah”, ia sedang meyakini bahwa ketaatan 

agamawinya akan membuat dirinya diterima oleh Tuhan.
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Bagi Paulus, warisan budaya Yahudi menjadi akar dari  
semangatnya yang menggelora. Saya bisa memahaminya. 
Karena saya dibesarkan di wilayah selatan Amerika Serikat, 
ada hal-hal tertentu yang tertanam dalam sistem nilai saya— 
keramahtamahan, kebaikan hati, dan tempo hidup yang tidak 
terburu-buru. 

Nilai-nilai itu tertanam begitu dalam hingga menjadi bagian 
dari diri saya. Demikian pula dengan si pemuda Saulus dari 
Tarsus. Ia dibentuk oleh asal dan masa hidupnya.
 Warisan pribadi Saulus, sikapnya “menaruh percaya pada 
hal-hal yang lahiriah” itu, tumbuh dari akar budaya Yahudi 
yang dimilikinya. Ia membanggakan dirinya sebagai keturunan 
Abraham yang taat pada Taurat. Ia membanggakan ritual sunat 
yang dijalankannya dan menjunjung tinggi kedudukannya 
dalam suku Benyamin, suku yang memberikan Israel raja 
pertama mereka (yang ironisnya juga bernama Saul). Meskipun 
Paulus adalah “orang Ibrani asli”, latar belakangnya tidak 
dibentuk hanya oleh etnisnya. Hidupnya begitu berakar pada 
Hukum Taurat Musa, dan ini menjadi penggerak utama dalam 
hidupnya. Keberadaan Hukum Taurat sebagai pusat dalam 
hidup Saulus terungkap dalam 3 sikapnya:

 
 
 
 

Pengalaman demi pengalaman dalam  
hidup kita telah membentuk dan  
menentukan jati diri kita; semua itu  
membangkitkan semangat yang mendorong  
kita untuk berupaya, berkembang, dan bertumbuh. 
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 Semangat dalam Ibadah. Ini tampak dari istilah orang 
Farisi. Orang Farisi adalah kaum pemimpin agama yang 
bertekad untuk menaati Hukum Taurat secara ketat dan 
terperinci. Mereka bahkan menambahkan pada Hukum Musa 
itu sejumlah persyaratan sebagai ekspresi pengabdian mereka 
kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.

 Menyerang Pihak Luar. Karena 
semangatnya membela Hukum Taurat, Saulus 
menganggap gereja Yesus Kristus yang baru 
terbentuk itu bukan saja menolak Taurat tetapi 
juga menjadi ancaman langsung terhadap 
keberadaannya. Saulus begitu berapi-api hingga 
dengan kejamnya ia menganiaya jemaat Tuhan. 
Dalam pikirannya, memenjarakan dan bahkan membunuh 
merupakan cara-cara yang dapat dibenarkan demi menjaga 
warisan, tradisi, dan keutamaan dari Hukum Musa (kis. 9:1-2).

 Perfeksionisme dalam Batin. Saulus dari Tarsus benar-
benar menjalankan apa yang diajarkannya sendiri. Ia mengikuti 
sepenuhnya apa yang diyakininya. Begitu ketat ketaatannya 
terhadap tradisi agamanya sehingga ia menyebut dirinya “tidak 
bercacat” atau sempurna. Jika ada yang sangat unggul dalam 
ketaatan pada Hukum Taurat, Sauluslah orangnya.

Perintah-perintah tambahan dalam agama Yahudi itu kemudian 
dikenal sebagai Mishnah (yang artinya pengulangan) dan Talmud 
(pengajaran atau perintah). Tambahan ini, bersama dengan Torah 
(kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama), dijadikan sebagai 
panduan yang berotoritas dalam agama Yahudi.
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 Inilah peninggalan yang diwariskan kepada Saulus muda 
dari Tarsus, dan ia pun menerimanya dengan antusias. Nilai-
nilai itu membentuk hidup Saulus sebagai cendekiawan 
sekaligus aktivis. Saulus dari Tarsus adalah seorang 
cendekiawan yang mendalami Hukum Musa, kitab nabi-
nabi Perjanjian Lama, dan banyak lagi. Ia tentu juga sangat 

mengenal dan mengikuti ajaran para rabi di zamannya, 
demikian pula kitab Talmud dan Mishnah yang diajarkan 
secara lisan. Pendidikan yang begitu ketat telah membangun 
suatu sistem nilai yang tertanam dalam hati Saulus sejak masa 
kecilnya—suatu sistem yang dihasilkan lewat perpaduan 
pengaruh kebaktian di rumah ibadah dengan pelatihan yang 
secara tradisi dilakukan orangtua di rumah kepada anak-anak 
Yahudi pada zaman itu. Hal itu penting, karena melalui proses 
pelatihan itulah, Saulus tidak hanya memperoleh pengetahuan. 
Dirinya sedang ditempa untuk menghayati semangat dan jiwa 
dari agama Yahudi. Proses itu membawanya pada aspek lain 
dari suatu hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai tersebut—
menjadi seorang aktivis.

 

 
 
 
 
 

 
Meskipun Paulus adalah “orang Ibrani asli”, 
latar belakangnya tidak dibentuk hanya  
oleh etnisnya. Hidupnya begitu berakar  
pada Hukum Taurat Musa, dan ini menjadi  
penggerak utama dalam hidupnya. 
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Dunia yang Selalu Bergerak 
Pelatihan yang diterima Saulus sudah sewajarnya 
menghasilkan jiwa seorang aktivis. Kepadanya diajarkan 
bahwa nilai-nilai yang diterimanya bukanlah sekadar 
prinsip yang memberi tuntunan atau saran yang bermanfaat, 
melainkan sesuatu yang mutlak harus 
dijalankannya sebagai bakti kepada Allah. 
Tidak ada pengganti, pilihan, atau variasi lain. 
Hidup yang dibaktikan untuk Allah—hidup 
yang memiliki tujuan dan arti—ditopang oleh 
sebuah komitmen teguh pada pengajaran-
pengajaran tersebut dan penerapannya yang 
saksama. Itulah panggilan hidup yang mulia, 
tetapi yang juga harus Saulus jalani dengan 
penuh tekanan pada awal masa mudanya.
 Pertama, agama Yahudi mendapat himpitan berupa 
tekanan politik maupun militer dari pemerintah pendudukan 
Romawi yang sering menentang secara terang-terangan nilai-
nilai yang dijunjung agama Yahudi. Umat Yahudi yang saleh 
akan merasa ngeri dan jijik saat melihat para serdadu Romawi 
di tengah jalanan kota Yerusalem. Panji-panji yang dikibarkan 
para serdadu menampilkan profil Kaisar Romawi (suatu 
praktek terlarang menurut Hukum Musa, kel. 20:4-5) yang 
dibawa berpawai di jalan-jalan, hingga biasanya menimbulkan 
keresahan bahkan terkadang kerusuhan.
 Agama Yahudi juga mendapat serangan lain yang 
sangat berbeda dan jauh lebih menggelisahkan dari suatu 
ancamanyang lebih sulit diatasi. Gerakan Kristen yang 
sedang berkembang pesat—orang-orang yang mengikuti 
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“Jalan Tuhan” (kis. 9:2)—tengah menyusup di antara rumah 
ibadah, dan yang lebih penting lagi, ke dalam hati bangsa 
Yahudi. Banyak yang menjadi beriman kepada Kristus, dan 
itu menciptakan ancaman terhadap praktek agama Yahudi 
itu sendiri.

 Bagi Saulus muda, ancamannya tidak sekadar terhadap 
praktek agama Yahudi. Saulus menganggap orang Kristen, yang 
berupaya meyakinkan orang Yahudi untuk mengikuti Rabi Yesus 
yang berasal dari Nazaret itu, bukan hanya sedang menarik 
mereka keluar dari agama Yahudi, melainkan juga mengancam 
kelangsungan hidup mereka dalam keabadian.
Jiwa aktivis dalam diri Saulus bukan sekadar berupaya 
melindungi agama Yahudi dari suatu kepercayaan tandingan, 
tetapi juga berusaha menyelamatkan pemeluk agama Yahudi 
yang saleh dari orang-orang yang dianggapnya sebagai serigala 
berbulu domba.
 Tekanan-tekanan itulah yang berpengaruh pada zaman 
Saulus, dan yang menciptakan serta membentuk suatu iman 
yang menggelora dalam dirinya. Ia aktif mengikuti berbagai 
praktek upacara agama Yahudi dan bertekad kuat untuk 

 
 
 
 
 

Paulus diajarkan bahwa nilai-nilai yang  
didengarnya bukan sekedar prinsip atau  
saran yang berguna, melainkan mutlak harus  
dijalankannya sebagai bakti kepada Allah.  
Tidak boleh ada pengganti, pilihan, atau variasi.
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membela agama itu dengan nyawanya. Namun sekalipun 
Saulus memiliki komitmen yang begitu teguh terhadap 
Hukum Taurat, ia akan segera mengalami sendiri bahwa 
apa yang paling ditakutinya justru adalah hal yang paling 
dibutuhkannya. Cara pandang Saulus yang paling mendasar 
terhadap dunia akan mengalami perubahan dramatis—suatu 
perubahan yang berawal di jalan berdebu menuju kota 
Damsyik. 
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tiga

Kehidupan yang  
Jauh Lebih Baik 

D              engan menggebu-gebu, Saulus dari Tarsus 
mengejar apa yang dianggapnya paling penting, 
karena menurutnya Hukum Musa adalah sumber 

kehidupan. Pengejaran itulah yang membawanya ke jalan menuju 
Damsyik dan pada perjumpaan dengan Kristus yang tidak hanya 
akan mengubah dirinya, melainkan juga mengubah dunia.

Misi yang Mengerikan (Kis. 9:1-2)
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan 
membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar, dan 
meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-
majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau 
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perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan 
membawa mereka ke Yerusalem.

Pembelaan Saulus terhadap Hukum Taurat 
mendorongnya untuk menganiaya para 
pengikut Kristus. Pertama kalinya kita 
melihat ini ketika ia turut ambil bagian dalam 
pembunuhan Stefanus, seorang pengikut 
Kristus mula-mula yang dengan berani 
memberitakan pesan tentang Yesus. Lebih dari sekadar 
menaati Hukum Taurat dengan saksama, Saulus memperluas 
jangkauan penganiayaan itu dan memulai aksi keji terhadap 
jemaat yang baru lahir (kis. 7:58–8:3). Dalam upayanya 
membasmi pengaruh Yesus dari Nazaret, Saulus pun 
keluar dari Yerusalem untuk memburu para pengikut Yesus. 
Perhentian pertamanya adalah Damsyik.

Perjumpaan yang Mengubah 
Segalanya (Kis. 9:3-9) 
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, 
tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah 
ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata 
kepadanya: “Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya 
Aku?” Jawab Saulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya: 
“Akulah Yesus yang kauaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah 
ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang 
harus kauperbuat.” Maka termangu-mangulah teman-temannya 
seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi 
tidak melihat seorang jugapun. Saulus bangun dan berdiri, lalu 
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membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa; mereka 
harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tiga hari lamanya ia tidak 
dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum.

Kisah bertobatnya Saulus menjadi pengikut Kristus begitu 
terkenal sehingga suatu peristiwa yang menyebabkan 
perubahan mendasar dalam cara pandang seseorang sering 
disebut sebagai “pengalaman di jalan menuju Damsyik”. 
Sebutan itu memang pantas, karena tidak banyak perubahan 
yang terjadi dengan begitu tiba-tiba dan dahsyat sebagaimana 
perjumpaan Saulus dengan Kristus.
 Peristiwa itu terjadi begitu gamblang. Seberkas sinar 
yang sangat menyilaukan merebahkan Saulus ke tanah, dan 
ini menggambarkan apa yang juga sesungguhnya terjadi 
dalam hatinya. Begitu terang Kristus melingkupi Saulus di 
tengah jalan itu, hati Saulus pun diselamatkan dari kegelapan 
dan dibawa kepada terang. Perpindahan itulah hakikat dari 
pengalaman keselamatan dalam Kristus. Dalam salah satu 
suratnya, Paulus menggambarkan perubahan yang dialaminya 
sebagai berikut: “Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan 
dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang 
kekasih” (kOl. 1:13).
 Persis seperti itulah yang dialami Saulus di jalan menuju 
Damsyik. Meskipun ditandai dengan semangat beragama, 

 
 

Dalam upayanya membasmi pengaruh  
Yesus dari Nazaret, Saulus pun keluar dari  
Yerusalem untuk memburu para pengikut Yesus. 
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hidup Saulus selama ini telah diselubungi kegelapan jiwa 
yang membuat semangat itu dilampiaskan dengan cara yang 
salah. Kini, dalam terang Kristus, Saulus muda dapat melihat 
dengan jelas. Yang hendak dianiaya olehnya bukan hanya 
mereka yang menurutnya melawan Hukum Musa, melainkan 
Yesus sendiri. Di jalan menuju Damsyik, Saulus tiba di 
sebuah persimpangan yang menuntutnya untuk mengambil 
keputusan—suatu keputusan yang akan merombak segenap 
lahir dan batinnya. Hidupnya takkan pernah sama lagi.
 Ketika ia bertanya, “Siapakah Engkau, Tuhan?” (kis. 9:5), 
Saulus mendengar jawaban yang sama sekali tak terduga 
olehnya, “Akulah Yesus yang kauaniaya itu.” Hidupnya 
seketika itu juga dialihkan menjadi 
hidup yang tunduk dalam kasih kepada 
Kristus. Perjumpaan Saulus dengan Yesus 
menghasilkan perubahan tujuan hidup yang 
drastis. Hanya sesaat sebelumnya, ia sedang 
menganiaya para pengikut Kristus. Kini ia 
menjadi salah satu dari para pengikut itu.
 Tujuan hidup Saulus kini didasarkan pada hubungan yang 
baru dengan Yesus yang selama ini ditentangnya dengan 
berapi-api. Ia lalu meneruskan perjalanannya menuju Damsyik, 
tetapi dengan maksud yang sama sekali berbeda.

Penggambaran antara terang dan gelap itu mengandung 
makna yang gamblang tentang karya Sang Mesias. Kutuk dosa 
telah menenggelamkan umat manusia ke dalam kegelapan, 
tetapi terang Allah terbit dalam diri Yesus Kristus yang menghalau 
kegelapan itu (YOH. 1).
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Perubahan yang Sejati (ay.19-22)
Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa 
hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga 
ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan 
bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal 
itu heran dan berkata: “Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau 
membinasakan barangsiapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan 
bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan 
membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? “ Akan tetapi 
Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-
orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan, 
bahwa Yesus adalah Mesias.

Bagi saya, frasa kunci dalam bagian Alkitab di atas 
adalah ketika itu juga. Walau tujuan hidup Saulus berubah, 
semangatnya tidak berkurang sedikitpun. Saulus seketika itu 
juga menjadi pemberita bagi Kristus yang pernah ditakuti 
dan ditentangnya.
 Dan Paulus menyampaikan berita tersebut di dalam 
rumah-rumah ibadah—tempat yang pernah ia coba 
“lindungi” dari pengaruh Injil. Rasanya tidak ada perubahan 
yang lebih dahsyat daripada Saulus yang telah berpindah 

 
 
 

Hidup Saulus berubah total, dengan semangat  
yang justru semakin bergelora, dan itu menyiapkan  
dirinya untuk menanggung aniaya seperti yang  
pernah ditimpakannya kepada orang lain.



[ 20 ]  PERUBAHAN

dari kegelapan rohani pada terang Sang Mesias, Yesus 
Kristus.
 Hidup Saulus berubah total, dengan semangat yang 
justru semakin bergelora, dan itu menyiapkan dirinya untuk 
menanggung aniaya seperti yang pernah ditimpakannya 
kepada orang lain. Awalnya Saulus memulai perjalanannya 
menuju Damsyik didorong oleh semangat untuk membela 
Hukum Taurat, tetapi kemudian sebuah tujuan yang lebih 
layak mendapatkan pengabdiannya mengambil alih kendali 
atas dirinya.
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empat

Tujuan yang  
Jauh Lebih Besar 

Terkadang hikmat Allah begitu sederhana untuk 
dimengerti, tetapi adakalanya begitu membingungkan. 
Rasanya itulah alasan Nabi Yesaya menuliskan, “Sebab 

rancangan-Ku bukanlah rancanganmu , dan jalanmu bukanlah 
jalan-Ku, demikianlah firman tuHan. Seperti tingginya langit 
dari bumi,  demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan 
rancangan-Ku dari rancanganmu“ (yes. 55:8-9).
 Tentulah tidak mengherankan bahwa Allah memang 
lebih berhikmat daripada kita. Namun tetap saja, kita bisa 
merasa frustrasi melihat cara kerja Allah yang kelihatannya 
berlawanan dengan harapan kita. Hidup Rasul Paulus adalah 
sebuah contoh sempurna dari kenyataan yang membingungkan 
tersebut. Coba lihat kembali awal kisah hidup Paulus. Latar 
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belakang, pendidikan, dan pengalaman Paulus 
telah memperlengkapinya dengan sempurna 
untuk melayani jemaat mula-mula sebagai 
pemberita kabar bagi bagi bangsa Yahudi. 
Pemahamannya yang menyeluruh terhadap 
Kitab Suci menjadi bekal bagi Paulus untuk 
menghadapi argumen dari kaum sebangsanya. 
Dan sepanjang tahun-tahun awal perjalanan imannya bersama 
Kristus, warisan Paulus sebagai “orang Ibrani asli” juga sangat 
menolongnya. Dalam dua perjalanan misinya yang pertama, ia 
mulai merintis jemaat dengan memasuki rumah-rumah ibadah, 
memberitakan Kristus dari Kitab Suci, dan membentuk 
persekutuan baru dari orang-orang yang telah menerima 
berita yang disampaikannya. Namun semua itu akan berubah. 
Perubahan itu harus terjadi karena tujuan yang ditetapkan 
Allah bagi Paulus terdapat dalam perintah yang diberikan-
Nya kepada Ananias saat Saulus yang baru bertobat tiba di 
Damsyik: “Tetapi firman Tuhan kepadanya: ‘Pergilah, sebab 
orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan 
nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-
orang Israel’” (kis. 9:15, penekanan oleh penulis). 
 Allah menghendaki Paulus, orang yang paling cocok untuk 
membawa kabar baik tentang Kristus kepada bangsa Yahudi, 

Sejak semula Allah memang menghendaki Israel untuk membawa 
berita tentang Sang Mesias pada segala bangsa di bumi. 
“Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang 
besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi 
akan mendapat berkat?” (KEJ. 18:18)
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untuk mengalihkan semangatnya kepada bangsa-bangsa lain—
mereka yang tidak berasal dari suku atau agama Yahudi. Kita 
melihat terlaksananya tujuan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 
13. Paulus dan mentornya, Barnabas, melayani kaum Yahudi 
dalam rumah-rumah ibadah di seluruh Asia Kecil (sekarang 
Turki) dan menyaksikan orang-orang datang kepada Kristus. 
Namun mereka mulai menghadapi pertentangan. Di Antiokhia 
di Pisidia, dahsyatnya pertentangan itu mendesak Paulus untuk 
menerima perubahan yang akan mengguncang dunianya—dan 
dunia kita juga:

Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata: “Memang kepada 
kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 
menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup 
yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. 
Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: ‘Aku telah menentukan 
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal 
Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi’” 
(kis. 13:46-47, penekanan oleh penulis).

 “Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain” merupakan 
sebuah pengumuman terbuka yang menyatakan bahwa 
berita tentang salib Kristus tidak hanya terbatas untuk 
suku, bangsa, atau budaya tertentu. Pengumuman itu 

 
 
 

Latar belakang, pendidikan dan pengalaman Paulus  
telah memperlengkapinya dengan sempurna untuk  
melayani jemaat mula-mula sebagai pemberita kabar  
bagi bagi bangsa Yahudi. Namun semua itu  
akan berubah . . .
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menyatakan bahwa pengampunan yang telah dicapai 
melalui pengorbanan Anak Allah, kini tersedia bagi semua 
orang dari segala bangsa. Beralihnya sasaran Paulus dari 
bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa lain 
membawa kekristenan pada tujuan yang 
terwujud sepenuhnya suatu hari kelak di 
hadapan Bapa, “Dan mereka menyanyikan 
suatu nyanyian baru katanya: ‘Engkau layak 
menerima gulungan kitab itu dan membuka 
meterai-meterainya; karena Engkau telah 
disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 
telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan 
bahasa dan kaum dan bangsa’” (wHy. 5:9).
 Meskipun berita tentang salib telah disampaikan kepada 
bangsa-bangsa lain oleh Filipus (kis. 8:26-40) dan Simon 
Petrus (kis. 10), Pauluslah yang mengemban tugas khusus 
untuk membawa kisah tentang Yesus kepada bangsa-bangsa. 
Dan Paulus melakukannya dengan setia. Misi itu membawa 
Paulus keluar dari Asia Kecil menuju Makedonia, Yunani, 
hingga akhirnya ke Roma.
 Tugas untuk membangun suatu keluarga kaum beriman 
yang terdiri dari segala bangsa itu diawali oleh perubahan yang 
semula ditakuti dan ditentang oleh Paulus. Perubahan dan misi 
yang berawal di jalan menuju Damsyik itu kemudian membawa 
Paulus mengalami sukacita dan dukacita, kebahagiaan dan 
penderitaan, karam kapal dan penyelamatan, pemenjaraan, dan 
pada akhirnya kematian. Namun Paulus mendapati bahwa misi 
tersebut layak dikerjakannya dengan segenap hidupnya sampai 
mati. Misi itu berakar pada suatu hati yang telah diubahkan 
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oleh salib dan roh Kristus (lih. gal. 2:20). Dan misi yang sama 
itulah yang terus mengobarkan semangat, pengabdian, dan 
kesetiaan dari para pengikut Kristus masa kini.

 

 Namun perubahan itu tidak terjadi dengan mudah. 
Kristus menaklukkan segala ketakutan, keraguan, dan 
perlawanan Paulus hingga Dia merampungkan perubahan 
besar yang berawal di jalan menuju Damsyik:
• Di masa lalu, nama Saul ditandai oleh kebencian yang 
mendalam terhadap Daud, tetapi kebencian Saulus dari 
Tarsus terhadap gereja telah diubahkan menjadi kasih yang 
berapi-api. Kristus mengubah hati kita.

• Saulus dan kebanyakan pemimpin agama Yahudi 
menganggap Kristus membawa bahaya besar terhadap 
Hukum Taurat. Namun Paulus menemukan bahwa justru 
melalui Yesus saja Hukum Taurat itu dapat dipahami, 
dihormati dan dihidupi semangatnya. Kristus memperluas 
pemahaman kita.

• Berpindahnya hati Saulus dari kehidupan dan ibadah 
yang bergantung pada upayanya sendiri pada kehidupan 
yang bergantung pada anugerah Allah yang ajaib menjadi 
bukti bahwa Kristus bukan sekadar seorang tokoh agama 

 
 
 

Perubahan dan misi yang berawal di jalan menuju  
Damsyik itu kemudian membawa Paulus mengalami  
sukacita dan dukacita, kebahagiaan, dan penderitaan,  
karam kapal dan penyelamatan, pemenjaraan,  
dan pada akhirnya kematian.
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yang pernah ada dalam sejarah. Kristus adalah kehidupan dan 
kekuatan kita.

• Misi Paulus bagi bangsa-bangsa di luar umat Israel 
menunjukkan bahwa Allah lebih besar daripada sekat satu 
bangsa. Kristus mati untuk semua.

• Teladan Yesus pada diri Paulus terlihat dari perubahan 
hidupnya, dari seorang yang menimpakan penderitaan 
terhadap orang lain menjadi seorang yang mengabdikan 
dirinya pada perkembangan dan kemajuan sesama. Kristus 
melayani kita semua.
 Dari Saulus menjadi Paulus, dari seorang penganiaya 
menjadi seorang percaya, dari seorang pelindung Israel 
menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, perubahan Saulus 
menjadi contoh dari apa yang dapat terjadi dalam hidup 
seseorang ketika Kristus bertakhta di dalam hatinya. 
Itulah bukti terbaik dari pengampunan, pemulihan, dan 
perubahan hidup yang menjadi tujuan dari pengorbanan 
Kristus di kayu salib.
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lima

Saat-Saat  
Perubahan 

Adakah yang lebih misterius daripada perubahan? 
Perubahan mempengaruhi kita dengan dampak-
dampak yang tak terduga dan kadang tak terpahami. 

Dan itu tidak hanya terjadi dalam perkembangan teknologi, 
pergeseran nilai budaya, atau percaturan politik. Tidak ada 
perubahan yang lebih dahsyat daripada yang dialami seseorang 
ketika ia menemukan harapan dan damai sejahtera di dalam 
kasih karunia Yesus. Paulus telah mengalaminya di jalan menuju 
Damsyik dan di sepanjang perjalanan imannya bersama Sang 
Juruselamat—suatu perubahan yang begitu mendalam dan 
mendasar hingga seluruh warisan Yahudi yang pernah begitu 
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berarti baginya kemudian tidak ada nilainya lagi. Ia berkata 
kepada jemaat di Filipi:

Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang 
kuanggap rugi  karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap 
rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 
dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 
semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh 
Kristus (flp. 3:7-8).

 Paulus mengalami perubahan drastis dalam tujuan 
hidupnya. Kita pun dapat mengalaminya. Paulus menulis 
kepada jemaat di Korintus, “Jadi siapa yang 
ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:  
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang 
baru sudah datang” (2kOr. 5:17).
 “Yang baru sudah datang” adalah 
pernyataan bahwa Yesus datang untuk 
mengubah pria dan wanita di dunia ini. Selama 
2.000 tahun, orang-orang telah mengalami sendiri bagaimana 
kata-kata tersebut menggambarkan hubungan pribadi dengan 

Paulus menulis, “‘Kristus Yesus datang ke dunia untuk 
menyelamatkan orang berdosa,’ dan di antara mereka akulah 
yang paling berdosa“ (1TIM 1:15). Yang menarik, Paulus tidak 
menuliskan pengakuan tersebut sebagai hal yang terjadi di masa 
lalu. Ia masih menganggap dirinya sebagai yang paling berdosa. 
Hal itu menggemakan isi surat Paulus kepada jemaat di Roma, 
ketika ia meratapi kecenderungannya untuk berbuat dosa dengan 
mengatakan, “Aku, manusia celaka!” (RM. 7:24).
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Kristus sebagai hak istimewa yang mereka miliki. Meskipun 
Paulus melihat dirinya sebagai “yang paling berdosa” (1tiM. 

1:15), ia menyadari bahwa hidup, tujuan, dan nasib kekalnya 
telah diubah oleh Kristus.
 Pertanyaan untuk kita adalah: Bagaimana respons kita 
terhadap perubahan? Apakah kita menentangnya, seperti yang 
pernah dilakukan Saulus dari Tarsus dalam satu masa hidupnya 
(kis. 9:5)? Atau apakah kita mencari maksud Allah dalam 
perubahan dengan hati yang berserah, sebagaimana yang 
Rasul Paulus coba lakukan dalam pengabdiannya seumur hidup 
kepada Tuhan dan Juruselamatnya?  

Bapa di surga,

Kami pun orang-orang dengan semangat dan komitmen yang 
kuat. Terkadang kami terlalu memegang erat apa yang saat 
ini ada pada kami, seakan-akan hidup kami bergantung pada 
hal tersebut. Padahal sebenarnya, hati kami tahu bahwa kami 
diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada semua 
yang akan kami alami.
 Terima kasih, karena Engkau telah memakai hidup Paulus 
untuk menunjukkan bahwa bukan hanya kami yang pernah  

 
 
 

Tidak ada perubahan yang lebih dahsyat daripada yang  
dialami seseorang ketika ia menemukan harapan dan 
damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus. Paulus telah 
mengalaminya di jalan menuju Damsyik dan di sepanjang 
perjalanan imannya bersama Sang Juruselamat.
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melawan perubahan dan yang akhirnya menyadari betapa 
kami membutuhkan Engkau.
 Tolong kami untuk mempercayai Anak-Mu sebagai 
Juruselamat kami dan Tuhan yang dapat membawa kami 
kepada-Mu. Anak-Mu telah mati menggantikan kami, dan 
kami percaya kebangkitan-Nya sanggup mempengaruhi 
dan mengubah kami, jauh lebih indah daripada yang dapat 
kami pahami.
 Anugerahi kami dengan kesadaran bahwa Engkau tidak 
pernah terkejut melihat perubahan, melainkan Engkau 
memakai perubahan yang terjadi untuk menolong kami 
menemukan di dalam Engkau, oleh Anak-Mu dan Roh-Mu, 
segala sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kami 
sebelumnya. Amin.

SERI TERANG ILAHI

BILL CROWDER

Perubahan Sejati
Teguh Mengikut Tuhan Melewati

Persimpangan Hidup



Misi kami adalah menjadikan hikmat Alkitab
yang mengubahkan hidup dapat dimengerti dan
diterima oleh semua orang.

Anda dapat mendukung kami dalam melaksanakan misi
tersebut melalui persembahan kasih. Klik link di bawah ini
untuk informasi dan petunjuk dalam memberikan persembahan
kasih. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pengembangan
materi-materi terbitan Our Daily Bread Ministries.

Persembahan kasih seberapa pun dari para sahabat
memampukan Our Daily Bread Ministries untuk menjangkau
orang-orang dengan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup.
Kami tidak didanai atau berada di bawah kelompok atau
denominasi apa pun.
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