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Kita memiliki seorang Juruselamat yang menunjukkan kasih saat Ia memberitakan kasih. Ia 

memecahkan roti dan kemudian mengatakan bahwa Ia adalah Roti Kehidupan. Ia berbicara tentang 

air, Ia memberikan air, dan Ia berbicara tentang bagaimana ia adalah Air Hidup. Ia menunjukkan 

kasihNya bagi kita melalui kematian yang dialamiNya di kayu salib. Apa yang kita miliki adalah satu 

gambaran tentang Allah yang ingin menunjukkan kasih. Kita melihat orang – masing-masing dari 

kita -– yang dapat menunjukkan kasih itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di sini yang masing-masing 

dari kita tidak bisa melakukannya. Bahkan jika anda tidak dapat memberikan satu bisbol untuk 

seseorang, atau mencat wajah, atau membuat satu balon pedang, anda setidaknya bisa membawa 

koper. Anda juga dapat membawa satu koper ekstra bersama anda, dengan pasokan penuh hal-hal 

yang dibutuhkan oleh orang-orang di negara-negara Dunia Ketiga . 
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Kita memiliki Allah yang ingin menunjukkan kasih bagi kita semua di ruangan ini. UmatNya, mampu 

menunjukkan kasih itu, dan Ia punya satu rencana untuk menunjukkan kasih itu kepada seluruh 

dunia. Pertanyaan yang saya ingin kita tanyakan pagi ini adalah: Apa yang  gereja lakukan dengan 

rencanaNya? Jika anda memiliki Alkitab, dan saya harap anda membawanya, saya ingin mengajak 

anda untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Kita telah berbicara tentang bagaimana Yesus 

menambah jumlah mereka sehari-hari dengan orang-orang yang diselamatkan, karena mereka 

bersatu dan berkembang, tumbuh secara kuantitatif dan kualitatif, untuk beribadah dan bersaksi, 

berkumpul dan menyebar. Kita akan masuk ke karakteristik terakhir dari cara gereja bertumbuh, 

yaitu bagaimana Yesus menumbuhkan gereja. Jika saya bisa benar-benar jujur dengan anda, saya 

percaya bahwa karakteristik terakhir ini adalah salah satu yang paling penting -- jika bukan yang 

paling penting -- dan salah satu yang perlu kita pahami lebih dari apa pun. Saya percaya bahwa ini 

adalah salah satu hal  dalam gereja masa kini yang telah membuat kita benar-benar ketinggalan 

perahu. 

Kita akan menyelami ke dalam beberapa hal yang cukup berat pada hari ini, jadi bersiaplah. Kita 

telah melihat bagaimana gereja perdana menyatukan bersama  hal-hal yang berbeda yang kita 

paling sering memisahkannya: bersatu/berkembang, beribadah/bersaksi, berhuimpin/berpencar. 

Yang saya ingin agar lihat secara mendalam hari ini adalah bagaimana mereka menempatkan 

bersama-sama yang lokal dan yang global. Lokal dan global. Kita memiliki karya yang terdiri dari 

dua jilid, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang ditulis oleh seorang penulis, Lukas. Pada awal kitab 

Lukas, ia memberikan gambaran tentang Yesus yang berada di Bait Allah, dan Yesus yang berada di 

sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi. Gambaran ini sangat bersifat Yahudi. Inilah tempat yang 

sama di mana Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dimulai -- satu gambaran yang sangat bersifat Yahudi, 

ketika para murid berkumpul di Yerusalem. 

Meskipun demikian, yang menarik ialah ketika anda tiba di akhir dari kitab Kisah Para Rasul -- pasal 

28. Di sana, anda mempunyai gambaran yang sama sekali berbeda. Gambaran yang bersifat Yahudi 

ini berubah menjadi gambaran tentang orang-orang bukan Yahudi, ketika Paulus berada di kota 

Roma, satu kota kekafiran, hal terjauh yang bisa dilihat dari Yudaisme, dan ia menyebarkan Injil. Ada 

transisi dalam Lukas dan Kisah Para Rasul yang menunjukkan kepada kita bagaimana gereja 

perdana menempatkan bersama-sama yang lokal dengan yang global. 

Sekarang ingatlah apa yang kita lakukan di sini: kita akan mengambil langkah mundur, untuk 

melihat secara sekilas gambaran gereja perdana. Selama tiga bulan terakhir, kita telah mempelajari 

apa yang membuat gereja perdana menjadi berbeda. Sekarang marilah kita lihat semuanya kembali -

- apa yang Kristus lakukan di sini? Apa yang Ia sampaikan kepada kita yang mungkin telah kita 
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abaikan dalam cara kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam gereja? Mereka menempatkan yang 

lokal bersama dengan yang global. 

Lihat Kisah Para Rasul 1:8. Ini adalah ayat yang saya yakin sangat akrab bagi sebagian dari anda. Kita 

telah membacanya beberapa kali dalam seri pelajaran ini. Saya ingin anda melingkari satu kata 

dalam ayat ini yang disebutkan tiga kali: "Kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun 

atasmu." Inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridNya. "Dan kamu akan menjadi saksi-Ku 

di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Satu perkatan yang 

saya ingin agar anda  melingkarinya tiga kali di akhir ayat tersebut -- Ia mengatakan: "Kamu akan 

menjadi saksi-Ku di Yerusalem." Apa kata berikutnya? "Dan." Lingkari itu. "Dan di seluruh Yudea." 

Apa kata berikutnya? "Dan." "Yudea dan Samaria." Sekali lagi: ".Dan sampai ke ujung bumi" 

Saudara-saudara, kita telah mengambil kedua perkataan "dan" dalam Kisah Para Rasul 1:8 tersebut 

dan menggantinya dengan bentuk "entah ini ataukah itu". Kita telah memutuskan, sebagai gereja, 

bahwa kita akan memilih kapan dan di mana kita akan membawa  Injil -- apakah di Yerusalem 

ataukah di Yudea ataukah di Samaria, atau ataukah di ujung-ujung bumi. Dan itu tidak Alkitabiah. 

Ayat ini adalah garis besar untuk seluruh kitab Kisah Para Rasul. Dari pasal 1 sampai 7, Injil dibawa 

ke seluruh Yerusalem, tapi tetap terjebak di sana sampai akhir pasal 7. Apa yang terjadi kemudian 

adalah Stefanus dirajam, dan Kisah Para Rasul pasal 8:1-4 mengatakan bahwa Injil  "tersebar di 

seluruh Yudea dan Samaria," yang berarti memenuhi apa yang telah dikatakan di sini dalam Kisah 

Para Rasul pasal 1. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8, 9, dan 10, Injil dibawa ke seluruh daerah Yudea 

dan Samaria. Ketika Lukas sampai ke akhir pasal 9, ia berbicara tentang bagaimana Injil diteguhkan 

dalam gereja-gereja, dan berkembang di seluruh Yudea dan Samaria. Ketika anda sampai ke akhir 

pasal 10 ayat 34, Petrus berkata, "Saya sekarang menyadari bahwa Allah tidak memandang muka," 

dan Ia ingin menunjukkan InjilNya, kasih anugerahNya, kasihNya, dan rahmat-Nya kepada semua 

orang, terlepas dari ras mereka, terlepas dari mana mereka datang. 

Inilah yang membuat gereja perdana berkembang, dan dalam Kisah Para Rasul pasal  11-28 kita 

melihat gambaran dari gereja di  Antiokhia ketika mereka mulai membawa Injil ke bangsa-bangsa 

lain, kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ketika mereka melakukan itu, Alkitab 

mengatakan "tangan Tuhan ada bersama mereka." Tuhan menggunakan mereka sepanjang sisa kita 

Kisah Para Rasul ini, dan mereka membawa Injil ke ujung bumi, dari Yerusalem dan Yudea dan 

Samaria, sampai ke ujung bumi -- kedua perkatan "dan" tidak dipisahkan. Mereka tidak 

memisahkannya: "Entah kita akan menyaksikan Injil sini ataukah di sana." Yesus serius tentang 

tanggung jawab gereja untuk mempengaruhi seluruh dunia dengan Injil.  
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Saya yakin bahwa kita telah kehilangan makna tersebut hari ini. Kita telah kehilangan gambaran 

yang sedang terungkap di sini. Kita telah membedakan antara keduanya, dan saya yakin itulah salah 

satu alasan utama mengapa gereja-gereja kita hari ini tidak terlihat seperti gereja dalam Kisah Para 

Rasul. Saya juga yakin bahwa gereja dalam Kisah Para Rasul tidak akan menerima kurangnya 

penetrasi Injil kepada dunia yang terjadi melalui gereja-gereja masa kini. Saya tidak tahu apakah ada 

gereja -- saya tidak mengatakan tidak ada orang di luar sana, tapi saya tidak tahu apakah ada gereja -

- yang memiliki strategi untuk membawa dampak bagi dunia dengan Injil dan kemudian 

melaksanakan itu. 

Apa yang saya ingin kita lakukan adalah untuk melihat dua pengertian yang berbeda. Yang  

pertama ialah: Satu Pendekatan yang Berbahaya, dan yang kedua ialah: Satu Alternatif yang Dinamis. 

Menurut saya, pendekatan yang berbahaya adalah lubang yang ke dalamnya kita telah jatuh . 

Alternatif yang dinamis adalah gambaran yang kita lihat dalam gereja Perjanjian Baru. Kita akan 

mulai dengan pendekatan yang berbahaya. Saya ingin kita berpikir tentang tiga frasa yang sangat 

umum kita katakan dalam gereja saat ini. Ketika kita mengatakan frasa-frasa tersebut, saya pikir kita 

menunjukkan bahwa kita kurang memiliki pemahaman tentang kebenaran dasar kekristenan dan 

Alkitab. Saya pikir pada akhirnya kalimat-kalimat tersebut hanya merupakan alasan untuk fakta 

bahwa kita tidak menembus dunia dengan Injil. 

Frasa pertama: "Tapi saya tidak terpanggil untuk misi luar negeri.  Anda berbicara tentang bangsa-

bangsa sepanjang waktu, tapi saya tidak terpanggil untuk misi ke luar negeri." 

Ketika kita mengatakan itu, kita biasanya memaksudkan satu dari dua hal. Pertama, kita tidak 

terpanggil untuk misi sebagai satu "program." Kita menempatkan Amanat Agung sebagai satu 

program pilihan untuk beberapa orang yang setia, yang benar-benar dipanggil untuk itu. "Itu pilihan 

mereka." Kita mengambil Amanat Agung dan memasukkannya ke dalam sebuah program, dan 

bukannya sebagai satu perintah yang mencakup setiap dari kita yang berada di ruangan ini. Kita 

mengabaikan perintah itu. 

Kita melihat Matius 28:19, yang mengatakan "Jadikanlah semua bangsa muridKu," dan kita berkata, 

"Itu dimaksudkan untuk orang-orang lain." Ketika kita datang kepada kata-kata Yesus: "Datanglah 

padaku semua yang letih dan berbeban berat dan Aku akan memberi kepadamu kelegaan," kita 

mengatakan "Itu dimaksudkan untuk saya.” Ia katakan, "Kamu akan menjadi saksi bagiKu sampai ke 

ujung-ujung bumi," dan kita berkata, "Itu dimaksudkna untuk orang-orang yang lain." Lalu 

dikatakan, "Serahkanlah segla kuatirmu padaNya karena Ia mempedulikan kamu," dan kita berkata, 

"Itu dimaksudkan untuk saya." Apa hak kita sehingga kita menarik garis perbedaan antara 
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kewajiban-kewajiban Kekristenan dengan hak-hak istimewa Kekristenan? Dengan hak apa kita 

menerima hak istimewa kekristenan sebagai berlaku untuk kita semua sedangkan kewajiban-

kewajiban Kekristenan kita anggap berlaku bagi sekelompok orang saja, orang-orang terpilih? Jadi 

pertama, kita berpikir, "Yah, aku tidak dipanggil untuk misi," dalam arti misi sebagai satu "program." 

Hal lain yang kita sering maksudkan ketika kita mengatakan ini adalah, "Saya terpanggil untuk misi 

dalam lingkungan sendiri, bukan untuk misi luar negeri Tidak semua orang dipanggil untuk misi luar 

negeri." Pada akhirnya itu hanyalah satu tabir asap. Mayoritas dari kita di ruangan ini tidak terus-

menerus terlibat dalam misi di rumah sendiri. Tetapi bahkan jika kita terlibat dalam misi di rumah 

sendiri, kita mengatakan hal-hal seperti "Yah, hati saya untuk Birmingham," atau "hati saya adalah 

untuk Amerika Serikat." Ungkapan-ungkapan ini terdengar hebat -- bahkan spiritual -- kita berpikir, 

sampai kita menyadari bahwa semua frasa ini membukakan kelemahan dari kondisi rohani kita. Hati 

Allah adalah untuk seluruh dunia. Jika hati Allah adalah untuk seluruh dunia dan anda memiliki 

hanya hati untuk Amerika Serikat, itu berarti anda hanya memiliki 5% dari hati Allah. Jika hati anda 

adalah untuk Birmingham atau bahkan Alabama, anda hanya memiliki kurang dari 1% hati  Allah. 

Di dalam proses demikian, kita telah membuat gagasan bahwa kita dapat mengatakan kita memiliki 

5% dari hati Allah dan benar-benar membual tentang hal itu. "Aku punya hati untuk Amerika 

Serikat." Kita telah menciptakan gagasan ini bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki 

persentase yang begitu kecil dari hati Allah, kita menganggap itu menunjukkan spiritualitas yang 

lebih besar. Kita telah kehilangan pemahaman yang benar kalau kita mengatakan, "Saya dipanggil 

untuk misi di rumah sendiri, bukan misi luar negeri." Gagasan seperti ini, pada akarnya yang 

terdalam, adalah lebih dari sekedar kenyataan bahwa kita menempatkan Amanat Agung hanya 

sebagai suatu program, atau kita sudah mencoba untuk membedakan antara "rumah sendiri" 

dengan "luar negeri," dan anda memilih satu atau yang lain. Pada akhirnya saya percaya bahwa 

pernyataan ini, "Tapi aku tidak dipanggil untuk misi luar negeri," mencerminkan pemahaman yang 

tidak alkitabiah tentang keselamatan kita. 

Bila anda datang ke Kisah Para Rasul 9 dan melihat tentang Paulus, misalnya. Ketika Paulus 

menemukan Kristus, dan ia diselamatkan dari dosa-dosanya, segera pada saat itu ia melihat bahwa 

panggilannya adalah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa -- untuk bangsa-bangsa -- dan 

itulah yang ia beritahukan kepada kita kemudian. Sekarang mari kita membuka Galatia 1. Saya ingin 

anda melihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang keselamatan, dan saya tidak ingin anda 

melewatkannya. Paulus sedang menggambarkan tujuan keselamatanNya. Mengapa Allah 

menyelamatkan Paulus? Lihatlah apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1:15-16: "Tetapi sewaktu 

Allah, telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerah-Nya, berkenan 
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menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan 

Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Apakah anda menangkap itu? 

Dia berkata, "Allah berkenan untuk menyatakan Anak-Nya di dalam aku." Untuk menyatakan Kristus 

di dalam Paulus." Dalam bagaian kalimat tersebut terdapat satu tujuan -- mengapa Allah berkenan 

menyatakan AnakNya dalam diri Paulus - sehingga ia akan melakukan apa? MemberitakanNya, 

menyatakanNya, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, di antara bangsa-bangsa. Jadi Kristus 

berada di dalam diri Paulus supaya ia bisa memberitakanNya di antara bangsa-bangsa. Jangan 

lewatkan itu. Paulus tidak mengatakan bahwa tugas ini didasarkan pada adanya  panggilan yang 

khusus dalam hidup kita. Dia mengatakan bahwa ini adalah tujuan  keselamatan kita. Karena Kristus 

ada dalam diri kita, maka adalah otomatis bahwa kita akan memberikan hidup kita untuk 

mewartakan Injil itu ke seluruh dunia. 

Mari kita kembali ke surat Roma pasal 1, di mana hal itu bahkan lebih jelas di sana. Saya ingin anda 

melihat satu ayat yang saya ingin agar anda menggarisbawahinya. Dalam Roma 1 Paulus memulai 

pendahuluan di sana. Lihatlah ayat 14. Paulus akan memberikan penjelasan tentang Injil, dan saya 

ingin agar anda mendengar  apa yang ia katakan. "Aku berutang baik kepada orang Yunani, maupun 

kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. 

Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab 

aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang 

yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." 

Saya ingin Anda memperhatikan satu perkataan -- anda dapat melingkarinya. Paulus mengatakan, 

"Saya berutang." Beberapa terjemahan mungkin mengatakan, "Saya seorang debitur baik kepada 

orang Yunani dan non-Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar." Apa 

yang Paulus katakan di sini adalah bahwa "Saya berutang -- jangan lupakan itu -- "Saya berutang 

langsung ke setiap orang yang tersesat di dunia untuk membawa Injil ini agar dikenal oleh mereka. 

Saya berutang, saya berutang kepada dunia." Jangan lupa itu. Karena Paulus memiliki Kristus, ia 

berutang Kristus kepada dunia. Apakah itu masuk akal? Ini berarti bahwa kita, kita semua di 

ruangan ini, memiliki kewajiban dalam kehidupan kita. Karena kita telah diselamatkan, kita 

diwajibkan untuk memberitakannya kepada dunia. Ini bukan panggilan khusus. Ini adalah tujuan 

keselamatan kita. Setiap orang yang telah dan yang berada di bumi ini berutang kepada setiap orang 

yang terhilang di bumi ini. Ijinkan saya mengatakannya satu kali lagi: Setiap orang yang telah 

diselamatkan di bumi ini -- setiap dari kita di ruangan ini yang memiliki Kristus di dalam kita, Allah 

telah berkenan untuk menyatakan Kristus di dalam kita -- setiap dari kita memiliki hutang terhadap 

setiap orang yang terhilang di muka bumi ini. Kita diwajibkan untuk mewartakan Injil kepada 

mereka. Kita berutang kepada seluruh dunia. 
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Kita telah mengabaikan ini. Kita telah dengan sengaja mengambil diri kita keluar dari bawah beban 

dunia yang terhilang dan sekarat, dan mencuci tangan kita dalam keprihatinan yang saleh, dan 

berkata, "Bukankah mengerikan apa yang terjadi di seluruh dunia?" Kita telah mengambil diri keluar 

dari kewajiban yang kita miliki sebagai orang percaya untuk membuat Injil dikenal oleh semua 

orang. Kita sudah memisahkan yang lokal dari yang global, dan kehilangan tujuan penting dari 

keselamatan kita. Bagaimana mungkin salah satu dari kita duduk di sini hari ini dan mengatakan 

bahwa kita telah diselamatkan dari dosa kita, dan kita memiliki pengharapan hidup kekal melalui 

darah Yesus di kayu salib, dan duduk kembali dan membuat alasan untuk tidak menyaksikan iman 

kita kepada orang yang lain dunia? Apakah itu alkitabiah? Kita memakai topeng itu dalam sebuah 

pernyataan rohani seperti, "Saya tidak terpanggil untuk misi luar negeri." Kiranya Allah membantu 

kita untuk tidak mengatakan itu. 

Pernyataan kedua yang kita katakan: "Bukankah akan lebih baik jika saya memberi dan bukannya 

pergi?" Saya harap anda tidak salah memahami saya di sini. Saya tidak mengatakan bahwa memberi 

bukanlah bagian dari misi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tentu memberi adalah bagian 

penting dari misi kita. Kita telah banyak membicarakan tentang bagaimana semua kita di sini akan 

diminta pertanggungjawaban untuk cara kita menggunakan sumber-sumber kita. Tidak dapat 

diragukan bahwa memberi merupakan satu bagian yang penting.  

Saya ingin menyampaikan satu cerita, namun sebelumnya anda dapat mengisi hal yang kosong di 

dalamnya. Menurut saya, pernyataan ini pada intinya mencerminkan satu pemahaman yang tidak 

alkitabiah, bukan tentang keselamatan kita, tetapi tentang Injil itu sendiri yang kita percayai. 

Beberapa tahun yang lalu saya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Sudan, satu 

perjalanan yang biayanya mahal, antara $ 3000 sampai  $ 3500. Dibutuhkan biaya yang besar untuk 

terbang ke sana, dan kemudian harus lagi mencarter pesawat ke tempat yang menjadi tujuan kami, 

ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat 

ketika seorang ibu datang kepada saya dan berkata, "David, mengapa anda tidak mengirim uang saja 

kepada mereka dan tidak perlu pergi? Bukankah lebih baik bagi mereka untuk menerima $ 3500 

daripada anda harus ke sana selama satu setengah minggu?" 

Saya bergumul dengan pertanyaan itu. Bukankah lebih baik memberi daripada pergi? Apakah saya 

seorang penatalayan yang bertanggung jawab? Lalu kami ke Sudan  yang adalah sebuah negara di 

mana sekitar satu juta saudara dan saudari kita telah meninggal selama dua puluh tahun terakhir 

dalam perang sipil, tinggal di sebuah desa yang dirusak oleh bom. Saya duduk di sana dan berbicara 

dengan seorang percaya yang muda bernama Andrew. Andrew menatapku dan berkata, "David, 

selama dua puluh tahun terakhir," (yang pada dasarnya sepanjang hidupnya), "ada berbagai orang 
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yang telah mengirimkan kepada kami banyak hal -- kebanyakan dari mereka adalah dari instansi 

pemerintah yang didanai dari negara lain -- dan mereka mengirimkan kepada kami banyak hal, 

namun  apakah anda ingin tahu bagaimana kita bisa mengetahui siapa saudara yang sejati?" Saya 

menjawab, "Bagaimana?" Andrew menatapku dan berkata, "David,  seorang saudara sejati datang 

untuk bersama anda ketika anda berada dalam kebutuhan yang terdalam. Anda adalah seorang 

saudara yang sejati." 

 

Sekarang bagaimana hal itu menunjukkan pemahaman yang tidak alkitabiah tentang Injil? Jangan 

lupa itu. Ketika Allah memutuskan untuk membawa keselamatan bagi anda dan saya, Ia tidak 

mengirim -- puji Tuhan -- Ia tidak mengirimkan emas atau perak atau uang tunai atau cek. Ia 

mengirim diriNya sendiri. Dari mana kita mendapatkan ide bahwa bila kita mengirim dana kita, itu 

akan menjadi cara yang paling efektif bagi Injil untuk menembus dunia? Kirimkanlah uang kami , 

tetapi jangan kirimkan diri kami sendiri. Ini benar-benar bertentangan dengan  Injil. Bukan berarti 

bahwa memberi adalah tidak penting, namun bagaimana kita bisa pernah menunjukkan Injil jika 

kita tidak mengambil langkah bersama Firman Tuhan dan pergi? Apakah kita begitu dangkal untuk 

berpikir bahwa buku cek kita -- hanya uang kita -- adalah jawaban atas kebutuhan dunia? Kita tahu 

itu tidak benar. Bahkan di dunia ini, termasuk di sekitar Highway 280, ada lingkungan yang dipenuhi 

dengan rumah-rumah yang ukurannya besar-besar, dengan mobil-mobil yang bagus, dan rekening 

bank yang besar dan kuat. Di tengah-tengah rumah-rumah itu terdapat hati yang terluka, dan 

kesedihan, dan keputusasaan, dan pemisahan dari Allah, dan kebutuhan yang mendalam. Kita tahu 

bahwa uang bukanlah jawaban. Jadi mengapa, ketika datang kepada kebutuhan satu miliar orang 

yang belum pernah mendengar nama Yesus, apakah kita hanya bersedia memberi, tapi tidak pergi? 

Itu berarti kita telah menyimpang keluar dari keseluruhan gambaran tentang Injil. Allah, tolonglah 

kami untuk tidak memojokkan Injil ke titik di mana kita hanya mengirim uang kita namun kita tidak 

mengirim diri sendiri. 

Pernyataan ketiga yang kita ucapkan: "Tapi bagaimana dengan kebutuhan di sini?" 

Ini merupakan tabir asap untuk menyembunyikan kemiskinan rohani kita. Kita berpikir bahwa ini 

kedengarannya rohani. "Saya prihatin tentang kebutuhan di sini.  Anda terus  berbicara tentang 

bangsa-bangsa sepanjang waktu,. Tapi jangan lupa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di sini, 

Pendeta." Ini adalah tabir asap rohani, karena mayoritas orang-orang di ruangan ini tidak aktif 

terlibat dalam memenuhi kebutuhan di sini. Berapa banyak dari kita yang memberi makan kepada 

mereka yang kelaparan di Birmingham? Berapa banyak dari anda yang pernah membawa seseorang 

kepada iman di dalam Kristus di Birmingham di luar keluarga anda? Ini adalah tabir asap rohani. 
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Tetapi bahkan jika kita melakukannya -- bahkan jika kita secara aktif terlibat dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan di sini -- saya percaya bahwa pernyataan ini tidak menyimpang dari titik 

keselamatan kita atau Injil, namun saya percaya sepenuhnya bahwa itu mencerminkan pemahaman 

yang tidak alkitabiah tentang belas kasihan. Ketika kita mengatakan ini, kita menunjukkan bahwa 

kita tidak memiliki belas kasihan Allah. Maksudku, ketika Yesus melihat orang banyak, dalam Matius 

9:36-38, "Ia berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang 

tidak bergembala." Ketika Ia melihat kerumunan orang dan kebutuhan-kebutuhan, belas kasihan 

merebak di dalam diriNya. Itu berarti, dalam rangka untuk memiliki belas kasihan -- belas kasihan 

seperti yang dimiliki Kristus merebak dalam diri anda -- anda harus melihat orang banyak. Tapi kita 

telah memilih untuk mengabaikan orang banyak. 

Berapa banyak dari kita menyadari bahwa setiap kali kita mengambil napas, seorang anak 

meninggal karena kelaparan? Setiap kali kita mengambil napas. Berapa banyak dari kita menyadari 

bahwa sejak kita berkumpul pagi ini di sini, ratusan anak-anak di dunia ini mati karena kemiskinan 

mereka? Seandainya anak-anak tersebut adalah anak-anak kita di sini, akankah kita peduli? Apakah 

kita melakukan sesuatu untuk membantu mereka? Tidak diragukan lagi kita akan peduli, tentu saja 

kita akan peduli. Lalu mengapa kita tidak melakukan hal itu terhadap jutaan anak-anak lain? "Yah, 

karena kita tidak mengenal anak-anak itu." Benar, kita tidak mengenal anak-anak itu karena kita 

sedang duduk di belakang tabir asap dan mengatakan bahwa kita akan peduli untuk kebutuhan di 

sini, namun kita tidak terpanggil untuk peduli tentang kebutuhan sana.  

Ini adalah kesalahpahaman alkitabiah tentang belas kasihan. Belas kasihan tidak memilih -- tidak 

memilah -- kepada siapa kita akan menunjukkan belas kasihan dan kepada siapa kita tidak akan 

menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan tidak mengatakan, "Tunjukkan belas kasihan kepada 

mereka yang mudah untuk dicapai,  kepada mereka yang paling dekat dengan saya, mereka yang 

tepat berada di depan saya." Itu bukan belas kasihan yang alkitabiah. Belas kasihan yang alkitabiah 

mengatakan, "Kami tidak akan selektif dalam cara kami menunjukkan kasih dan menunjukkan 

anugerah Kristus. Kami tidak akan memisahkan antara kebutuhan di sini dan kebutuhan di sana." 

Beberapa dari anda berpikir, "Yah, anda berbicara tentang pergi ke semua bangsa sepanjang waktu. 

Apakah anda bukannya menjadi selektif tentang orang-orang dari bangsa lain, dan tidak peduli 

mengenai kebutuhan di sini, ketika anda mengatakan bahwa kita perlu pergi ke semua bangsa? 

Bukankah anda menjadi selektif?" 

Ya, saya harap saya tidak menjadi selektif. Amerika Serikat adalah tetap satu bangsa. Tidak ada 

perubahan besar baru-baru ini -- kita masih dibentuk. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan pergi 

ke semua bangsa, itu termasuk di sini. Tapi sebagai gereja, kita mengatakan bahwa kita akan 
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berhenti membuat batas dan batasan tentang belas kasihan Kristus yang dinyatakan melalui kita. 

Kita tidak akan lagi duduk saja dan berkata, "Kita prihatin tentang apa yang di depan kita," dan 

mengabaikan seluruh dunia. Ini tidak alkitabiah, dan mengabaikan belas kasihan Yesus Kristus. 

Kedengarannya bagus --"Bagaimana dengan kebutuhan di sini?" Tapi jangan lupa -- di dalam 

lingkungan kita, bahkan ketika kita berbicara tentang tempat-tempat pembuangan sampah --ada 

orang-ada orang-orang di Sudan yang merindukan untuk bisa makan dari tempat pembuangan kota. 

Yesus berkata, "Apa pun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu 

telah melakukannya untuk..." Siapa? "Kamu melakukannya untuk Aku." Jadi mungkin pertanyaan 

utamanya bukannya, "Apakah kita memiliki belas kasihan bagi anak-anak di dunia," tetapi "Apakah 

kita memiliki satu kepedulian bagi Yesus?" Kita harus menjawab pertanyaan itu. Kita akan 

bertanggung jawab untuk bagaimana kita menjawab pertanyaan itu. "Saya tidak terpanggil ke sana, 

pendeta. Saya tidak terpanggil ke sana.." Jika anda berdiri di tepi sungai, dan anda melihat dua anak 

yang tenggelam di sungai itu, apakah anda akan berdiri dan menunggu panggilan formal untuk 

melakukan sesuatu tentang hal itu? Apakah anda datang dengan alasan mengapa itu bukan waktu 

yang tepat, atau itu bukan tanggung jawab anda, atau anda punya kebutuhan lain dalam hidup anda 

yang harus diperhatikani? Tentu saja tidak. Pada saat seperti itu, kebutuhan akan menentukan 

panggilan. 

 

Kiranya Allah menolong kita untuk melihat kebutuhan itu, dan melihat tujuan, tujuan penting yang 

untuknya Ia telah menyelamatkan kita. Ini bukan panggilan. Ini adalah tujuan dari kekristenan kita, 

dan kita akan sepenuhnya kehilangan makna tersebut jika kita mengatakan seperti di atas. Kiranya 

Allah menolong kita untuk berhenti mengatakan hal-hal ini, karena kalau tidak, maka kita akan 

memisahkan yang lokal dari yang global. Kita akan menempatkan "entah yang ini ataukah yang itu" 

dalam Kisah Para Rasul 1:8. 

Saya ingin Anda untuk melihat hasilnya. Ijinkan saya memberi ilustrasi. Ini tentang  International 

Mission Board atau Dewan Misi Internasional, yang beberapa dari anda mungkin telah mengenalnya 

atau mungkin tidak. Ini adalah lembaga pengutusan misi dari Southern Baptist Convention. Badan 

ini memiliki 16 juta anggota di gereja-gereja Southern Baptist. Dewan Misi International adalah 

lembaga pengutusan misi untuk orang-orang dalam gereja-gereja tersebut. Apakah anda tahu 

berapa banyak misionaris dari 16 juta anggota itu yang melayani di luar negeri melalui Dewan Misai 

Internasional? Apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang akan pergi ke bangsa-bangsa 

lain? Kita akan membagi yang lokal dari yang global. Dari 16 juta anggota, hanya ada 5.000 orang 

yang terlibat secara global, yang tinggal di luar negeri, dan membuat Injil dikenal. Jadi jika kita 
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membagi keduanya, kita memperoleh lebih dari 15 juta yang melayani secara lokal dan 5.000 yang 

melayani secara global Itu berarti 99,97%  berkonsentrasi secara lokal, dan hanya .03 % secara 

global. Itu berarti terdapat 0,03% dari seluruh anggota, yaitu "Orang-orang Kristen yang menaati 

Amanat Agung," dalam 95% dari dunia. Ini berarti satu misionaris untuk setiap 1,24 juta orang. 

Apakah itu strategi yang bijaksana? Apakah itu strategi yang baik bagi kita untuk memilikinya? Itu 

adalah ketidaktaatan yang penuh terhadap perintah Kristus untuk menembus dunia dengan Injil. 

Apakah anda tidak senang bahwa murid-murid di Yerusalem tidak mengadopsi filosofi yang kita  

kita miliki ini? Apakah anda tidak senang bahwa mereka tidak berkata, "Yah, aku tidak dipanggil 

untuk misi-misi luar negeri," atau "Saya hanya akan memberikan uang saya"? Apakah anda tidak 

senang bahwa mereka tidak berkata, "Bagaimana dengan kebutuhan di sini?" Jika mereka 

melakukan hal-hal tersebut, kita tidak akan memiliki Injil hari ini, karena Injil masih akan tetap 

berada di Timur Tengah. 

Yesus serius tentang GerejaNya yang membawa InjilNya ke seluruh dunia. Ia sangat serius tentang 

itu. Saya telah menyinggung sebelumnya bahwa saya tidak tahu apakah ada gereja yang memiliki 

strategi untuk mencapai seluruh dunia dan kemudian melaksanakannya. Saya ingin mengatakan 

kepada anda, sebagai pendeta gereja ini, bahwa sudah waktunya bagi kita untuk  berubah. Sudah 

waktunya bagi kita untuk bangkit dari bermacam-macam tabir asap rohani kita dan alasan-alasan 

untuk tidak menembus dunia dengan Injil, dan mengambil dengan serius tujuan yang sangat penting 

yang untuknya Ia telah menyelamatkan kita. Ini saatnya untuk meninggalkan ucapan-ucapan seperti 

ini yang kita miliki, yang kita pikir membuat kita rohani, dan menempatkannya di belakang. Tuhan, 

kiranya ucapan-ucapan itu tidak dikatakan lagi dalam gereja ini. Mari kita meninggalkan pendekatan 

yang berbahaya ini, dan mari kita memberikan diri kita kepada alternatif yang dinamis -- dua aspek 

yang saya ingin anda untuk melihatnya, tentang apa yang terungkap dalam kitab Kisah Para Rasul. 

Pertama, murid-murid yang membawa dampak bagi dunia. Di seluruh kitab Kisah Para Rasul, anda 

melihat gambaran demi gambaran demi gambaran -- Timotius, Paulus, Silas, Barnabas, Stefanusn, 

Filipus, Lidia - semua orang yang berbeda ini yang memasuki dunia dengan seluruh kehidupan 

mereka, mengambil Injil yang telah dipercayakan kepada mereka, dan menyebarkannya  ke ujung-

ujung bumi, masing-masing dari mereka membawa dampak bagi  dunia. Tuhan, kiranya ada satu 

jemaat orang percaya yang akan berkumpul bersama-sama dan berkata, "Kami masing-masing akan 

memasuki dunia dengan seluruh kehidupan kami, dan kami  akan membawa dampak bagi bangsa-

bangsa untuk kemuliaan Kristus."  
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Pikirkan tentang hal ini. Tuaian - satu miliar orang yang belum mendengar nama Yesus, di samping 

ratusan juta orang lain yang asyik dalam semua jenis ideologi palsu dan pandangan dunia yang 

mencuri kemuliaan dari Allah yang adalah satu-satunya yang layak menerima kemuliaan. Dengan 

tuaian seperti itu, jika petani akan mengambul tuaiannya itu, apakah ia akan menggali satu lubang 

besar, dan menempatkan 4.000 bibit tepat di dalam satu lubang itu? Apakah itu cara terbaik untuk 

menghasilkan satu tuaian? Tentu saja tidak. Tidak masuk akal bagi Allah untuk mengambil 4.000 

orang di Gereja di Brook Hills dan menempatkan mereka semua dalam satu lubang besar dan 

menutupinya. Apa yang terjadi ketika semua benih itu dimasukkan ke dalam satu lubang besar dan 

mulai tumbuh? Mereka mulai tersedak satu sama lain. Kiranya Allah menolong kitaa untuk melihat 

gambaran tentang gereja. 

Tapi apa yang terjadi ketika petani mengambil 4.000 biji itu, dan menyebarkannya ke seluruh 

ladang, dan itu mulai tumbuh, dan kemudian ia siap untuk menuainya? Apa yang ia lakukan? Apakah 

ia berdiri di lumbungnya dan memanggil tuaiannya untuk masuk ke dalam? Tidak, itu akan menjadi 

strategi konyol. Hanya berdiri dalam gedung dan berpikir bahwa tuaian akan datang di sana -- 

bukankah itu merupakan satu  strategi yang konyol? Hati-hati bagaimana kita menjawabnya. Tidak, 

jika tuaian itu siap untuk dibawa ke dalam, ia akan memobilisasi semua orang yang dikenalnya 

untuk keluar ke ladang tuaian. Ia akan memberitakannya keluar, dan mereka akan menuai hasilnya, 

dan itu akan berbuah. 

Jadi, itulah gambaran dari Gereja Perjanjian Baru: Tidak berdiri di gudang, tidak menuangkan semua 

ke dalam satu lubang, tapi menuai benih di seluruh dunia. Itulah murid-murid yang membawa 

dampak bagi dunia. Beberapa dari anda berpikir, "Pendeta, anda tidak memahaminya. Saya tidak 

akan pindah ke luar negeri." Anda tidak mengerti maksud saya.  Saya tidak berbicara tentang 

perubahan karir. Saya tidak berbicara tentang di mana anda akan membangun rumah anda. Saya 

tidak berbicara tentang di mana anda akan membesarkankan keluarga Anda. Apa yang saya 

bicarakan adalah kehidupan anda, yaitu menyerahkan diri kepada Amanat Agung, dan mengatakan, 

"Tuhan, sebarkankanlah seluruh kehidupanku, ke mana pun Engkau menghendakinya." Bayangkan 

saja, tahun depan, bagaimana jika anda memberikan dua persen dari hari-hari anda, hanya dua 

persen, untuk pergi ke luar negeri, menghubungkan yang lokal dengan yang global? Jika anda 

memberikan dua persen dari hari-hari anda tahun depan -- tujuh hari -- bukankah itu akan membuat 

perbedaan yang besar? Bagaimana jika anda memberikan dua persen dari hidup Anda tahun depan 

untuk menghubungkan kebutuhan lokal dengan global, dan menjawab kebutuhan-kebutuhan dunia, 

dan menyaksikan Kristus di tempat yang paling membutuhkan di dunia? Jika anda  memberikan saja 

dua persen, apa yang anda pikir akan terjadi? 
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Saya mau memberitahu kepada anda apa yang akan terjadi. Saya bisa menjamin apa yang akan 

terjadi. Allah akan mengambil dua persen itu , dan Ia akan mentransformasikan 98% yang  lain. 

Bahkan ketika kita berbicara tentang misi jangka pendek, kita belum memahaminya. Kita 

memisahkan yang lokal dari yang global. Kita berbicara seperti ini, "Saya akan mengikuti latihan 

selama 51 minggu setahun agar menjadi siap untuk pergi ke luar negeri selama 1 minggu." Kita 

memisahkan keduanya dan bukannya menempatkan mereka bersama-sama. Seharusnya kita 

berkata, "Tuhan, pakailah saya selama satu minggu dalam konteks yang lain agar saya dapat 

mentransformasikan 51 minggu di halaman belakang saya sendiri." Saya menjamin bahwa jika anda 

memberikan dua persen dari hidup anda tahun depan -- tujuh hari -- saya berjanji, Tuhan akan 

menantang anda, dan Ia akan mengubah perspektif Anda. Ia akan membuka mata anda untuk 

melihat apa yang Ia lihat, sehingga ketika anda kembali ke Birmingham, anda akan mulai melihat apa 

yang Ia lihat. 

Saya yakin bahwa pelayanan yang paling efektif yang mungkin kita miliki di Birmingham sangat 

tergantung pada pelayanan yanig kita miliki dalam dua persen dari hari-hari kita di tempat lain. Saya 

yakin orang-orang Birmingham membutuhkan kita yang berada di ruangan ini, untuk memberikan 

dua persen bagi pelayanan global, sehingga kita mulai melihat apa yang Kristus lihat, dan merasakan 

apa yang Kristus rasakan. Ini akan mengubah perspektif kita tentang  apa yang kita lihat ketika kita 

pergi ke rumah kita, dan kita melihat ke seberang jalan pada tetangga kita, dan pergi ke pusat kota 

dan melihat orang di jalan. Ini akan mengubah segalanya. 

Kita menempatkannya bersama, menghubungan yang lokal dengan yang global. Itu akan membawa 

transformasi. Bisakah anda bayangkan benih-benih yang sedang disebarkan di seluruh ladang? 

Bukankah itu merupakan satu gambaran yang bagus? Ini baru masuk akal. 

 

Sekarang anda bisa melihat bagaimana konyolnya untuk bertanya, "Mengapa seorang yang 

bersemangat untuk memproklamirkan Injil ke seluruh dunia ternyata puas untuk menggembalakan 

satu gereja di Birmingham?" Sadarkah anda betapa konyolnya pernyataan itu? Ini konyol, karena 

anda menyadari bahwa seluruh keluarga orang beriman, yang penuh dengan orang percaya yang 

adalah murid-murid yang membawa dampak bagi dunia, benar-benar dapat mengguncang bumi 

untuk kemuliaanNya. Anda menyadari betapa konyolnya  untuk duduk saja dan bertanya, "Nah, 

apakah pendeta itu mempedulikan Birmingham?" Karena anda menyadari bahwa komitmen dan 

penyerahan kepada misi global Allah secara radikal mengubah komitmen dan penyerahan kepada 

misi lokal Allah. 
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Apa yang Oswald Smith katakan adalah benar: "Cahaya yang bersinar paling jauh akan menjadi yang 

paling bersinar." Di mana? "Di rumah." Anda menempatkannya bersama-sama, maka anda akan 

mepunyai satu gambaran tentang murid-murid yang membawa dampak bagi dunia yang tersebar di 

seluruh planet ini untuk kemuliaan Kristus, dengan memberikan hanya dua persen dari hari-hari 

mereka. Bukannya pergi ke Disney World, mereka memberi diri untuk misi global Allah, dua persen 

dari hari-hari mereka. Jangan lewatkan itu. 

Murid-murid yang membawa dampak bagi dunia akan menghasilkan gereja-gereja yang akan 

menjadi berlipat ganda. Ini adalah komponen kedua dari alternatif yang dinamis ini. Ini bukan 

strategi baru. Ini persis adalah strategi Kisah Para Rasul. Pikirkan tentang hal ini bersama saya. Jika 

kita pergi ke luar negeri, atau pergi ke konteks lain, untuk hanya seminggu -- tujuh hari -- apakah 

kita akan dapat memulai gereja seperti itu? Bisakah kita mulai gereja dalam tujuh hari? Mungkin 

tidak. Anda dapat melakukan beberapa hal penting dalam tujuh hari, tapi anda mungkin tidak bisa 

menghasilan satu gereja secara keseluruhan, membangun sebuah gereja secara keseluruhan -- 

bukan hanya bangunan, tetapi gereja sebagai kumpulan orang-orang. Tapi apa yang terjadi ketika, 

selama tujuh hari itu, anda mulai menginvestasikan hidup anda di dalam kehidupan orang-orang 

percaya dalam gereja-gereja tersebut, dan anda mulai untuk memberi kepada mereka beberapa 

pelatihan dan sumber daya -- hal-ha yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih efektif sebagai 

murid-murid yang membawa dampak bagi dunia di sana -- dan kita mulai bergandengan tangan 

dengan orang-orang percaya di negara ini dan negara itu? Karena waktu tujuh hari yang kita 

gunakan bersama  mereka, maka orang-orang beriman tersebut dapat menjadi lebih efektif sebagai 

murid-murid yang membawa dampak bagi dunia, dan gereja akan mulai bertumbuh.  

Bersama kita bergandengan tangan, bilamana kita pergi ke negara lain, bersama-sama. Apa yang 

anda lihat adalah satu gambaran tentang keluarga Allah, Gereja Yesus Kristus, bersatu bersama 

sebagai murid-murid yang mebawa dampak bagi dunia, dan menjadi gereja-gereja yang bertumbuh 

dengan berlipat ganda. Ini adalah rencana Allah. Pendeta baru tidak datang dengan strategi baru. Itu 

ada, itu ada di sana. Kita telah mengabaikannya. Kita telah melewatkannya. Kita telah melewatkan 

gambaran tentang apa artinya memberikan diri kita kepada misiNya. 

Mari saya beri satu contoh. Bayangkan ada sekelompok orang yang berdiri dan berpegangan tangan 

sambil menghadap satu sama lain dalam lingkaran. Ini adalah apa yang terlihat dalam kebanyakan 

gereja-gereja kita. Satu-satunya masalah adalah, hal apa yang mereka bisa lihat? Satu sama lain. 

Sekarang, jika kita meninggalkan mereka di sini untuk sementara, mereka akan mulai mengalami 

sedikit frustrasi. Mereka akan mulai melihat hal-hal dalam diri satu sama lain yang benar-benar 

mereka tidak terlalu menyukainya. Mereka mulai merasa tidak nyaman dengan hanya terus saling 
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memandang. Ini mulai menyebabkan masalah, mungkin beberapa gesekan. Bukankah demikian? 

Mereka mulai mengeluh tentang hal-hal konyol, seperti: "Saya tidak suka gaya musik hari ini," atau 

"Saya tidak nyaman di gereja," atau "Orang ini tidak berbicara kepada saya," atau "Orang itu tidak 

menyapa saya," atau "Pengkhotbah terlalu banyak menghabiskan waktu," atau "Dia tidak memiliki 

cukup waktu untuk bertemu dengan saya." 

Apapun itu, kita mulai mengeluh tentang hal-hal paling konyol. Saudara-saudara, Yesus tidak mati di 

kayu salib supaya kita menjalani hidup yang berbalik ke dalam satu sama lain, terpisah dan terisolasi 

dari kebutuhan dunia. Ada cara lain untuk membuat lingkaran sambil bergandengan tangan. Setiap 

orang bisa saja berbalik. Ini mengubah segalanya bukan? Jangan lewatkan: bersatu dan berkembang. 

Kita masih memiliki kesatuan. Mereka masih bersama-sama, bergandeng tangan sebagai satu 

keluarga orang beriman. Namun ke mana mereka hadapi? Mereka menghadap keluar, dan perspektif 

mereka mulai berubah. Mereka mulai melihat apa yang Yesus lihat. Seorang ibu melihat seorang ibu 

lain yang memegang anaknya, dan anak itu menangis karena memiliki parasit dan cacing, dan ibu itu 

tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merubah perspektif relawan ini tentang bagaimana nyamannya  

ketika ia dalam ibadah. Seorang pengikut Kristus yang lain melihat seorang anak laki-laki yang tidak 

mempunyai tempat tinggal tanpa kemeja dan tanpa sepatu dan tidak mempunyai orang tua, yang 

jam alarmnya hanyalah trotoar panas, yang membangunkannya di pagi hari sehingga ia dapat pergi 

menjual permen dan mencoba untuk membeli makanan lain untuk dirinya sendiri. Ini merubah cara 

relawan ini merespon ketika gaya musik tidak sesuai persis dengan apa yang menurutnya 

seharusnya terjadi. Dalam semua di lingkaran ini, Allah menggunakan perspektifNya -- bahkan jika 

itu hanya dua persen dari hari-hari kita -- untuk mengubah perspektif kita dalam sisa tahun ini. 

Jangan lewatkan. Ini adalah gambaran tentang gereja. 

Saya ingin mengundang teman saya bernama Keyla dari Venezuela untuk berbicara kepada anda. 

Saya ingin memintanya untuk berbagi dengan anda sedikit tentang bagaimana ia telah melihat 

murid-murid yang membawa dampak bagi dunia yang telah mempengaruhi hidupnya, dan 

bagaimana hal itu telah mempengaruhi gereja-gereja yang terus bertumbuh dengan berlipat ganda 

di tempat yang kebanyakan dari kita -- jika tidak semua dari kita -- tidak pernah mendatanginya. 

"Ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi saya untuk berbicara dengan anda, untuk mewakili 

suara Amerika Latin -- negara-negara seperti Honduras, Guatemala, Ekuador, dan negara saya, 

Venezuela. Hal ini untuk menyebutkan hanya beberapa dari mereka. Sebagian besar negara di 

Amerika Selatan dan Amerika Tengah terlihat seperti negara saya, Venezuela, sehingga ketika anda 

mendengarkan cerita saya, ketahuilah bahwa itu mewakili semua dari mereka. Maracaibo, kota saya, 

memiliki tiga juta orang. Tapi 95% dari mereka bukan orang Kristen. Ada anak-anak, remaja, dan 
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orang dewasa yang tinggal dalam kegelapan -- kegelapan rohani. Mereka adalah bangsa saya, 

mereka teman-teman saya, dan mereka keluarga saya. 

Tapi mereka keluarga anda juga. Maracaibo mempunyai dua puluh lima gereja induk. Tapi gereja-

gereja ini tidak memiliki dukungan materi yang cukup, sumber daya, atau personil untuk mencapai 

kota seukuran ini. Namun, Tuhan membuka jalan. Tuhan menggunakan orang seperti anda untuk 

datang ke negara saya dan berbagi dan menunjukkan kasihNya. Allah telah menggunakan orang-

orang seperti anda untuk memberikan air bersih kepada suku Indian Yupan - tetapi tidak hanya air 

bersih, melainkan juga Air Hidup. Saya telah melihat orang-orang seperti anda yang dipakai oleh 

Allah untuk memberi makanan kepada orang yang lapar dengan memberikan roti -- tetapi tidak 

hanya roti fisik, melainkan juga Roti Hidup. Saya telah melihat komunitas kami mendapatkan 

pakaian -- tetapi juga pakaian kebenaran. 

Saya sedih melihat anak-anak yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah kota. Mereka 

harus pergi ke tempat sampah dan menggali di sana untuk mencoba mencari makanan atau pakaian 

untuk bertahan hidup, bagi mereka dan keluarga mereka. Tapi sekarang saya dapat bersukacita, 

karena orang-orang seperti anda telah datang, dan telah membantu membangun sekolah-sekolah 

dan perpustakaan-perpustakaan. Sekarang mereka dapat membaca banyak buku -- tetapi tidak 

hanya buku-buku dari sekolah, tetapi juga Alkitab, buku terindah di dunia. Sekarang mereka akan 

mulai untuk mempelajari tentang Yesus, pahlawan saya, Juruselamat saya. Jadi ada harapan. Saya 

telah melihat beribu-ribu orang datang untuk mengenal Kristus karena ini, karena ada orang yang 

menunjukkan kasih. 

Orang-orang Kristen Venezuela juga telah ditantang melaui pemuridan. Yang saya ceritakan pada 

anda adalah hidup saya, beban hati saya. Inilah alasan bagi saya untuk hidup atau mati. Saya adalah 

seorang yang bertugas memuridkan orang lain. Murid-murid saya dan saya telah berusaha untuk 

melangkah keluar, dan menjangkau dunia. Kami sudah berkunjung ke Honduras, Argentina, Spanyol, 

Maroko, Kuba, dan segera kami akan ke India. 

Orang-orang Kristen di Honduras melakukan hal yang sama. Ketika mereka berinvestasi pada orang 

lain, mereka akan bersama-sama, dan mereka berinvestasi dalam membantu orang-orang Kristen di 

gereja-gereja di seluruh dunia. Mereka membantu Nikaragua, Meksiko, Kosta Rika, dan Panama. Jadi 

ini adalah mungkin. 

Bayangkan hal-hal yang Tuhan dapat lakukan melalui anda -- melalui masing-masing dari orang-

orang yang ada di sini hari ini yang memiliki begitu, begitu banyak. Jika Tuhan bisa melakukannya 

melalui kami, melalui orang-orang Kristen Venezuela yang hidup dalam kemiskinan, berapa banyak 

yang bisa Ia lakukan melalui hidup anda? Kiranya anda hanya akan mengikuti contoh kami. Saya 
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tidak punya banyak harta. Saya tidak memiliki rumah. Saya tidak punya mobil bagus. Saya tidak 

punya banyak uang, tapi saya punya hidup saya, waktu saya -- semua yang saya miliki adalah 

bagiNya. 

Ini masih belum cukup. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Pada suatu hari, saya berjalan dengan 

seorang teman baik saya di Maracaibo, di salah satu taman di sana. Tiga anak, mungkin berumur 

lima, sembilan, dan sebelas tahun, datang kepada kami dan menjual permen. Jadi teman saya dan 

saya memutuskan untuk membeli empat buah permen, dan kami hanya memberi kembali kepada 

mereka sehingga mereka bisa memakannya. Kami mulai berbicara dengan mereka dan bermain 

dengan mereka, dan kami bertanya kepada mereka tentang ibu mereka. Mereka mengatakan ia 

bekerja, menjual permen di jalan berikutnya. Jadi kami bertanya apakah mereka lapar, dan mereka 

mengatakan ya,. Anak-anak ini tidak punya sepatu, dan pakaian mereka benar-benar kotor. Anda 

bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak hal. Jadi kami membawa mereka ke seberang 

jalan ke toko roti, dan kami memberi mereka makan dan berbicara dengan mereka, dan kami 

mengalami waktu yang terindah. 

Kami, tentu saja, berbagi Injil. Tiga anak itu menerima Kristus. Hari sudah terlalu sore, sehingga 

teman saya dan saya ingin pergi dan mencoba untuk menemukan ibu mereka. Jadi kami mulai 

berjalan, dan kami berjalan dan berjalan melewati beberapa blok. Salah satu gadis kecil itu berkata, 

"Kami selalu mencari, tapi kita tidak pernah menemukannya." Mereka mulai menanyakan kepada 

kami pertanyaan-pertanyaan seperti, "Apakah anda memiliki rumah?" "Apakah anda memiliki 

seorang ibu dan ayah?" "Apakah anda pergi ke sekolah" Ini  benar-benar membuat kami terharu. 

Saya tidak tahu harus berkata apa. Mereka mengatakan kepada kami bahwa tidak apa-apa bagi kami 

untuk terus berjalan dan pergi, dan bahwa mereka akan baik-baik saja, karena mereka hanya akan 

naik bus dan pulang. Pada saat itu saya tahu mereka berbohong. Tapi kami tidak punya pilihan lain 

selain untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, jadi kami mulai berjalan pergi. Ketika 

kita melihat ke belakang, mereka di taman lagi, mencoba untuk menjual permen kepada orang lain. 

Itulah rumah mereka. Itu rumah mereka. 

Jadi sekarang anda dapat melihat apa yang saya maksudkan ketika saya mengatakan bahwa waktu 

saya, cinta saya, dan kasih sayang saya tidak cukup. Kami memiliki 25.000 anak-anak seperti ketiga 

anak tersebut di negara saya sendiri. Ada 25.000 anak yang tinggal di jalanan. Saya berada di sini 

untuk menjadi suara mereka, karena mereka tidak bisa berada di sini. Saya percaya bahwa kalian 

memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk pergi selama seminggu dan membantu. Mengapa 

tidak anda pergi? Yang kita butuhkan adalah Yesus, dan kita sudah memilikiNya. Yang kita butuhkan 

adalah Roh Kudus, dan kita sudah memilikiNya. Jadi saya berada di sini pagi ini untuk meminta anda 
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untuk mengambil tangan saya dan pergi bersama saya. Bangsa saya membutuhkan anda. Dalam 

nama Yesus, tolonglah bantu bangsa saya."  Demikian Keyla mengatakannya. 

Dengan semua kebutuhan yang ada, bagaimana saya bisa, dengan satu kehidupan saya, membawa 

pengaruh bagi semua kebutuhan itu? Itulah pertanyaan tidak boleh lagi kita abaikan dan yang harus 

kita gumuli sekarang. Saya ingin mengatakan kepada anda hari ini, sebagai pendeta gereja ini dan 

pendeta dari staf di sini, bahwa staf telah memutuskan untuk memberikan minimal dua persen dari 

waktu mereka, tahun depan. Kami sudah mendapatkan paspor kami, dan semua staf mengatakan, 

"Kami akan mengambil tangan Keyla." Bahkan, jika ada anggota staf di sini, saya mengundang anda 

untuk datang ke sini, ke depan. Anggota staf yang mengatakan, "Kami akan memberikan dua persen 

dari hari-hari kiami tahun depan untuk bergabung dengan Keyla dalam gerakan murid-murid yang 

mebawa dampak bagi dunia dan yang membawa pertumbuhan bagi gereja-gereja dengan berlipat 

ganda di seluruh dunia." 

Pertanyaan yang saya ingin kemukakan kepada anda pagi ini adalah: Siapa lagi yang akan bersama 

kita? Siapa lagi yang akan memberikan dua persen? Saya akan mengundang anda  untuk berdiri. 

Pasti ada 500 orang di sini hari ini, jika tidak lebih, yang akan berdiri dan mengatakan, "Saya akan 

menghubungkan yang lokal dengan yang global, dan saya akan memberikan dua persen dari hari-

hariku tahun depan untuk tujuan yang untuknya saya telah diselamatkan. Saya tidak akan lagi 

memisahkan yang lokal dari yang global, dan saya akan memberikan dua persen dari hari-hariku. " 

Saya tahu bahwa begitu saya selesai mengatakan ini, dalam ruangan ini akan ada orang yang mulai 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Ke mana saya akan pergi?" Atau "Berapa biayanya?" 

Atau "Apa yang akan saya lakukan?" Atau "Bagaimana hal itu dapat berlaku di sini atau di situ? " 

Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk berhenti bertanya dan mencari-cari alasan dan ini saatnya 

untuk mulai menjadi patuh. Saya tidak mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak 

penting. Semua pertanyaan itu penting. Namun, marilah kita menjadi yakin di dalam Allah yang telah 

memberi kepada kita rencana ini, yang akan menyediakan apa yang perlu untuk memenuhi rencana 

itu. Marilah kita percaya bahwa Ia cukup besar untuk menangani setiap pertanyaan yang 

direpresentasikan di seluruh ruangan ini. Ia cukup besar untuk menanganinya. Pertanyaannya 

adalah, apakah kita akan taat kepada rencanaNya yang telah diberikan kepada kita dan yang telah 

berjanji untuk memberkatinya? Ia berjanji untuk memberkati rencana ini. Katakanlah, "Tuhan, kami 

akan memberikan diri kami untuk rencanaMu, dan kami akan menantikan berkatMu, dan kami akan 

percaya pada berkatMu. Kami akan memberikan dua persen.” Tujuh hari. Bukan satu perbedaan 

yang besar. "Saya akan menghubungkan yang lokal dengan yang global. Saya akan mengambil 
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tanggung jawab pribadi untuk kewajiban ini. Di seluruh dunia, saya akan membayar utang yang saya 

punyai.” Semua dalam ruangan ini. Dua persen untuk mentransformasikan yang 98% di sini. 

Keyla, kami akan bergandengan tangan dengan anda, dan kami akan bergandengan tangan dengan 

murid-murid yang membawa dampak bagi dunia, di seluruh dunia. Kita akan memberikan diri kita 

kepada apa yang telah membuat gereja perdana menjadi berbeda. Kita akan menghubungkan 

kembali apa yang sudah terlalu lama dipisahkan. 

 


