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Seluruh gagasan tentang bagaimana berbeda untuk membuat suatu perbedaan, apa arti 

sesungguhnya dari menjadi berbeda sebagaimana gereja perdana, teks ini akan menjadi 

lebih jelas dan akan menantang kita, dan akan bertanya kepada kita: apakah anda benar-

benar ingin menjadi berbeda seperti ini? Teks ini akan menunjukkan kepada kita satu harga 

yang cukup besar, dan pada waktu yang sama akan menunjukkan kepada kita bahwa hal ini 

sangatlah bernilai untuk diwujudkan dalam gereja. 

Jadi apa yang akan kita lakukan ialah kita akan melihat beberapa karakteristik dalam gereja 

perdana yang membuat komunitas itu berbeda dan kita akan melihat beberapa pertanyaan 

yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri di Gereja di Brook Hills, berdasarkan 

gambaran ini. 

Kisah Para Rasul 2:42, ayat yang telah dihafalkan oleh banyak di antara kita, mengatakan 

tentang gambaran menyeluruh dari gereja Perjanjian Baru, “Mereka bertekun dalam 

pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk 

memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu 

mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib.” Ayat 44 juga sudah dihafalkan oleh banyak 

di antara kita minggu ini: “Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik 

mereka adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu 

membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 

Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 

memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama 

dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-

tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.” 

Sekarang saya ingin anda membuka Kisah Para Rasul 4. Saya ingin anda melihat 

kesimpulan yang lain yang Lukas berikan tentang gereja perdana, dan itu seperti satu cermin 

tentang apa yang baru saja kita baca. Kisah Para Rasul 4:32: “Kumpulan orang yang telah 

percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari 

kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka 

bersama. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan 



Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Sebab tidak 

ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang 

mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka 

bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap 

orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul 

disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual 

ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.” 

Kita telah melihat tentang bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu 

dalam Firman Allah. Kita telah menghabiskan tiga minggu untuk memahami itu. Mereka 

bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 

Pagi ini kita mau belajar sedikit tentang bahasa Yunani. Dikatakan bahwa “mereka bertekun 

dalam persekutuan.” Kata Yunani yang digunakan di sini ialah koinonia. Untuk pertama 

kalinya kata ini digunakan dalam ayat ini, tetapi setelah ayat ini kata itu digunakan terus-

menerus yang berarti persekutuan. Apa makna kata tersebut? Kata itu sering kali disebutkan 

dalam gereja namun apa sebenarnya persekutuan? Pada dasarnya itu berarti bahwa mereka 

memberi diri mereka kepada hal-hal yang menyatukan mereka bersama. Gagasan dasar di 

sini ialah hal-hal sama yang dimiliki. Dan kata ini dipakai berkali-kali dalam Perjanjian Baru 

untuk menjelaskan cara anggota-anggota jemaat berhubungan satu dengan yang lain. 

Jadi saya ingin agar kita menanyakan pertanyaan ini: Hal apa yang secara bersama dimiliki 

oleh gereja perdana? Marilah kita melihat tiga hal yang mereka miliki bersama. Ini seperti 

permainan kata-kata, karena kita perlu menyadari bahwa apa yang menyatukan gereja 

perdana adalah apa yang membuat mereka berbeda dari segala hal di sekitar mereka. Apa 

yang menyatukan mereka, apa yang mereka miliki bersama sebenarnya ialah yang tidak 

biasa dalam budaya mereka. 

Kesamaan ini adalah seperti hubungan antara para penggemar Negara bagian Georgia dan 

Alabama. Mereka menyatu, mereka mempunyai kesamaan yang tidak sama dengan yang 

lain dalam kesetiaan mereka kepada sepakbola Georgia. Atau contoh yang lebih serius ialah 

tentang orang-orang Kristen yang termasuk dalam gereja-gereja rumah yang tidak kelihatan 

kepada publik. Mereka menyatu secara rahasia di mana apa yang mereka bersama miliki 

ialah apa yang dapat menyebabkan mereka dipenjara atau dibunuh, dan itu sesuatu yang 

tidak umum. Inilah gambaran dalam teks ini. Apa yang menyatukan mereka bersama, apa 

yang mereka bersama miliki adalah yang tidak biasa dalam budaya mereka. 

Karakteristik pertama, mereka mempunyai landasan yang tidak biasa. Suatu landasan yang 

tidak biasa. Kisah Para Rasul 2:42 atau 44. Semua orang percaya menyatu dan memiliki 

segala sesuatu bersama. Dalam pasal 4:32 dikatakan bahwa semua orang percaya menjadi 



sehati dan sepikiran. Ungkapan yang sama dipakai di sini untuk menunjuk kepada semua 

orang percya. Dari awal sekali kita memperoleh satu gambaran tentang landasan yang 

menyatukan mereka bersama. Mereka semua percaya kepada Kristus untuk pengampunan 

dosa mereka. Dalam Kisah Para Rasul 2:38-41 kita melihat bahwa iman mereka kepada 

Kristus yang menyatukan mereka bersama. 

Bilamana kita melihat bahwa mereka memiliki segala sesuatu bersama, kita langsung 

berpikir bahwa hal itu menyangkut hal-hal jasmani, tentang harta milik, dan memang itulah 

yang dibicarakan dalam teks ini. Namun yang harus kita sadari ialah bahwa orang-orang 

dalam jemaat perdana ini memiliki lebih banyak hal yang sama daripada sekedar 

memberikan harta mereka. Saya ingin anda melihat dua kebenaran di sini. Pertama, mereka 

menjadi milik satu sama lain di dalam Kristus. Orang-orang percaya yang perdana ini 

percaya bahwa mereka adalah milik satu sama lain di dalam Kristus, dan ini dibuktikan 

dengan dipakainya  kata “persekutuan” atau koinonia berkali-kali dalam Perjanjian Baru. 

Mari kita membuka 1 Korintus 10. Kita akan melihat beberapa contoh penggunaan kata 

“koinonia” di mana sewaktu-waktu diterjemahkan dengan persekutuan dan sewaktu-waktu 

dengan kata yang lain. Jadi mungkin anda dapat melingkarinya dan menulis di samping 

bahwa “koinonia” berarti apa yang dimiliki bersama. Perhatikan 1 Korintus 10:16 di mana 

Paulus berbicara tentang Perjamuan Tuhan: “Bukankah cawan pengucapan syukur, yang 

atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus?” Anda dapat 

melingkari kata persekutuan di sini. Itulah koinonia. Sama juga dalam pertanyaan berikutnya: 

“Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?“ 

Koinonia adalah apa yang mereka miliki bersama. 

Jadi yang kita lihat pertama-tama ialah bahwa mereka saling mengambil bagian dalam tubuh 

Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 10:16, perjamuan Tuhan menyangkut 

persekutuan dalah tubuh dan darah Tuhan. Kita akan lebih mendalami hal ini minggu depan. 

Kita saling mengambil bagian sebagai orang-orang percaya dalam tubuh Kristus. Itulah satu 

gambaran tentang koinonia. 

Sekarang kita akan melihat 2 Korintus 8 yang berbicara tentang satu jemaat yang sangat 

miskin dan tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang telah mengumpulkan dana untuk 

mengirimkannya kepada jemaat yang sedang dalam kesulitan di Yerusalem. Perhatikan 

mulai ayat 3: “Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, 

bahkan melampaui kemampuan mereka.” Lalu dalam ayat 4 dikatakan, “Dengan kerelaan 

sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh anugerah 

untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.” Mengambil bagian adalah 

dari kata koinonia. Jadi kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus lalu kita mengambil 



bagian dalam pelayanan kepada Kristus, melalui cara kita melayani satu kepada yang lain. 

Ini adalah sesuatu yang kita ambil bagian secara bersama, sesuatu yang sama yang kita 

miliki dalam pelayanan kepada orang-orang kudus dalam pelayanan kepada Kristus. 

Satu contoh lagi dalam 2 Korintus, yaitu dalam 2 Korintus 13:14. Masih banyak lagi contoh 

tentang koinonia dalam Perjanjian Baru setelah Kisah Para Rasul 2. Tetapi hanya beberapa 

yang diambil untuk memberi gambaran kepada kita. Lihat 2 Korintus 13:14. Paulus menutup 

suratnya dengan mengatakan, “Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus and kasih Allah dan 

persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.” Anda dapat melingkari kata persekutuan, 

yaitu koinonia. Jadi kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus, pelayanan Kristus, dan Roh 

Kristus. Kita semua yang telah beriman kepada Kristus, kita semua yang adalah orang-orang 

percaya, mengambil bagian dalam Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam Roh Kristus. 

Kita lihat lagi beberapa contoh. Mari kita buka Filipi 1 yang berbicara tentang Paulus yang 

sedang memperkenalkan suratnya kepada orang-orang percaya di Filipi. Perhatikan apa 

yang Paulus katakana dalam Filipi 1:4, “Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku 

selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena 

persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.” Anda dapat 

melingkari kata persekutuan, yang adalah koinonia, Jadi kita mengambil bagian dalam Injil 

Kristus. Kita mempunyai persekutuan, kita disatukan bersama dalam Injil Kristus. 

Semua hal yang berbeda ini yang kita miliki bersama. Satu contoh lagi dari surat Filipi, 

perhatikan Filipi 3 ayat 10 yang mengatakan, “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan 

kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi 

serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya akhirnya aku berolek kebangkitan dari 

antara orang mati.” Anda dapat melingkari lagi kata persekutuan, yaitu koinonia. Jadi ada 

persekutuan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena penderitaanNya yang 

diwujudkan dalam kehidupan kita maka kita mengambil bagian di dalamnya. 

Satu contoh lagi, dari surat 1 Yohanes. Dalam pasal ini Yohanes menggunakan kata 

koinonia sebanyak empat kali. Lihat 1 Yohanes 1:3 di mana Yohanes berbicara tentang 

Yesus. Ia mengatakan, “Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan 

kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan 

kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus.” Dalam ayat 

ini dua kali dipakai kata koinonia. Lalu ayat 6 mengatakan, “Jika kita katakan bahwa kita 

mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta 

dan tidak melakukan kebenaran.”  Ini untuk ketiga kalinya anda melihat kata koinonia. Dan 

dalam ayat 7 dikatakan, “Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di 

dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari segala dosa.” Di sini kata koinonia dipakai untuk keempat 



kalinya. Jadi kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus, pelayanan Kristus, Roh Kristus, Injil 

Kristus, penderitaan Kristus, dan akhirnya sebagaimana Yohanes mengatakannya, kita 

mengambil bagian dalam kehidupan Kristus. 

Semua hal ini yang kita miliki bersama memberi suatu gambaran kepada kita tentang satu 

umat yang menjadi milik satu sama lain di dalam Kristus. Orang-orang percaya ini 

mempunyai segala sesuatu secara bersama karena landasan mereka disatukan di dalam 

Kristus dan ada ikatan di antara mereka, sebagaimana ada ikatan di antara kita dalam 

ruangan ini yang telah beriman kepada Kristus. Ini adalah satu pemikiran yang luar biasa 

bahwa antara anda dan saya terdapat satu ikatan yang dipersatukan oleh Kristus. Dan itu 

adalah satu ikatan yang kekal dan kita mengambil bagian bersama dalam segala hal yang 

diberikan Kristus. Sebagai akibatnya kita menjadi milik satu dengan yang lain di dalam 

Kristus. Kita diikat menjadi satu, anda dan saya. Kita mempunyai ikatan di antara kita yang 

tidak dapat di patahkan karena Kristus adalah kekal. 

Minggu yang lalu merupakan satu minggu yang sulit bagi beberapa anggota keluarga orang 

beriman di sini, dan pada hari Minggu pagi kita berbicara tentang penyakit kanker dan 

pergumulan, dan banyak orang mempunyai anggota-anggota keluarga yang telah meningal 

karena penyakit kanker. Bukankah suatu hal yang baik untuk mengetahui bahwa ada satu 

ikatan antara kita dengan saudara-saudara kita yang melampaui penyakit kanker, 

melampaui kematian, dan adalah kekal? Itulah kabar baik. Ada satu ikatan di antara kita 

yaitu Kristus. Kita menjadi milik satu sama lain di dalam Kristus.  

Karakeristik kedua yang kita pelajari dari gereja Perjanjian Baru ialah bahwa kita 

berhubungan satu dengan yang lain melalui Kristus. Mereka berhubungan satu dengan yang 

lain melalui Kristus. Saya ingin anda melihat bagaimana hal ini diwujudkan secara nyata. 

Karena Kristus berada pada pusat hubungan mereka satu dengan yang lain, Ia adalah 

landasannya, dan ini yang membuat mereka berbeda. Jangan lupa bahwa mereka telah 

meninggalkan agama Yahudi dan semua hukum dan praktek yang mereka taati selama 

hidup mereka, dan sekarang mereka disatukan dalam landasan ini di dalam Kristus. Dan ini 

mempengaruhi cara mereka berhubungan satu dengan yang lain. Mereka bukan hanya 

disatukan oleh ikatan ini, melainkan juga mempengaruhi cara mereka berbicara satu kepada 

yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain, dan mengambil bagian di antara satu dengan 

yang lain. 

Saya mau menunjukkan kepada anda satu contoh yang lain tentang koinonia yang 

menjelaskan hal ini. Lihat 2 Korintus 1:3-7. Saya ingin anda mempunyai gambaran tentang 

bagaimana Paulus berbicara kepada orang-orang percaya ini dan berbicara tentang apa 



yang Kristus lakukan dalam kehidupan Paulus untuk mereka dan bagaimana Kristus 

membawa pengaruh dalam hal bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. 

Perhatikan ayat 3: “Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh 

kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala 

penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam 

bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 

Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, 

demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami 

menderita, hal itu adalah untuk penghiburan dan keselamatan kamu; jika kami dihibur, maka 

hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk menderita 

dengan sabar kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami 

akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian 

dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami.” 

Anda melihat lagi kata koinonia dalam ungkapan “mengambil bagian dalam kesengsaraan 

kami,” demikian juga dalam kalimat “mengambil bagian dalam penghiburan kami.” 

Jangan kehilangan gambaran di sini. Apa yang Paulus maksudkan ialah bahwa “bilamana 

Kristus menghibur aku dalam penderitaanku maka Ia bukan hanya melakukannya demi aku, 

melainkan juga demi anda, agar penghiburanNya melimpah melalui aku kepada kamu.”  

Ini bertolak belakang dengan indivualisme Amerika. Bahkan indivualisme Kristen yang 

mengatakan bahwa apa pun yang Kristus lakukan dalam hidupku, Ia melakukanya bagiku. 

Semua yang Kristus lakukan dalam setiap kehidupan kita bukan hanya demi anda dan demi 

saya, melainkan juga demi seluruh tubuh Kristus. Bilamana Kristus mengajar anda, ini bukan 

dimaksudkan untuk menghentikan anda, melainkan sebagaimana perkataan Paulus, ini 

dimaksudkan untuk melimpah keluar, untuk dibagikan satu kepada yang lain. Jadi kita 

terhubung satu dengan yang lain melalui Kristus. Kita menjadi milik satu sama lain, 

terhubung satu kepada yang lain.  

Saya ingin agar anda memikirkan tentang bagaimana hal ini dapat diwujudkan. Lihat gereja 

Perjanjian Baru. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:38-41: “Bertobatlah dan berilah dirimu 

dibaptis untuk pengampunan dosamu.” Semua orang percaya ini disatukan bersama dalam 

fakta bahwa mereka telah menerima pengampunan dosa. Itulah yang menyatukan mereka, 

itulah landasan mereka. Di dalam Kristus mereka mengambil bagian dalam 

pengampunanNya. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara mereka berhubungan satu 

dengan yang lain? Pikirkan itu. Jika kita telah diampuni dan bahwa pengampunan itu 

menyatukan kita, maka bukankah hal tersebut mengubah cara kita berhubungan satu 

dengan yang lain secara radikal? Mungkin ketika saudara kita bersalah terhadap kita? 

Bagaimana kita di dalam jemaat secara normal memberi respon ketika seseorang bersalah 



kepada kita? Sering kita mengasingkan orang tersebut, memperlakukannya dengan 

berbeda. Mungkin kita mengampuni mereka ketika mereka bersalah kepada kita, mungkin 

kita mengampuni mereka namun di balik itu kita berpikir, “Saya tidak bisa melupakan.” 

Saudara-saudara, bersyukurlah, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh bahwa pada hari 

ketika kita akan berdiri di hadapan Yesus untuk memberi pertanggungjawaban atas 

kehidupan kita, Ia tidak akan memandang kepada kita dan berkata, “Aku tidak bisa 

melupakan.” Bergembiralah bahwa Allah tidak memperlakukan kita sama seperti cara kita 

memperlakaukan orang lain ketika mereka bersalah kepada kita. PengampunanNya 

mentransformasi cara kita berhubungan satu dengan yang lain. 

Bilamana seseorang dalam jemaat bersalah kepada anda, bahkan ketika luka itu cukup 

dalam, apa yang terjadi? Daripada kasus tersebut membawa kepada perpecahan, 

seharusnya oleh anugerah Kristus hal tersebut menjadi titik kesatuan di antara anda 

dengannya karena anda menyadari bahwa anda dan juga orang tersebut tidak mampu hidup 

menurut perkataan dan perbuatan sendiri. Satu-satunya cara anda dan orang tersebut hidup 

ialah melalui pengampunan dosa yang didapatkan hanya melalui Kristus, dan landasanNya 

akan mendekatkan anda kepada hatiNya. Dan sebenarnya bilamana kita melewati waktu-

waktu yang sulit tersebut dengan saudara-saudara kita, kita akan mampu keluar dan 

mengatakan bahwa kita telah disatukan dalam hati dan pikiran. Walaupun ada pergumulan-

pergumulan tersebut namun Kristus menunjukkan diriNya melalui kita dalam cara kita 

berinteraksi satu dengan yang lain. 

Berapa banyak dari kita yang pernah dilukai dalam gereja?  Namun janganlah lupa. Karena  

melalui Kristus kita terhubung satu dengan yang lain, maka cara kita menanggapi luka hati 

itu akan lebih menyatakan karakter Kristus di dalam kita daripada karakter jemaat atau 

karakter orang yang telah bersalah kepada kita. Biarlah saya mengulanginya kembali. Cara 

kita menanggapi perbuatan-perbuatan yang salah terhadap kita dalam gereja akan lebih 

menyatakan siapa kita daripada siapa gereja, karena dalam hal itulah kita benar-benar 

menyatakan karakter Kristus di dalam kita. Dan hal itu mempengaruhi cara kita berhubungan 

satu dengan yang lain.  

Jadi pertanyaan yang saya ingin kita tanyakan pagi ini, dalam terang Kisah Para Rasul 4:32, 

pertanyaan yang saya ingin ajukan tentang Gereja di Brook Hills ialah apakah kita satu 

dalam hati dan pikiran? Mampukah kita mengatakan demikian? Mungkin ada orang yang 

secara otomatis berpikir, ya tentu, ibadah kita penuh dipadati, kita bertumbuh, kita dapat 

menambah kebaktian yang ketiga minggu depan, semuanya berjalan baik. Tapi jangan lupa, 

bukan itu yang menyatukan kita, keadaan-keadaan kita tidak menyatukan kita. Jika keadaan-

keadaan yang menyatukan kita maka ketika keadaan-keadaan itu menjadi tidak menentu 

sebagaimana sering terjadi dalam gereja, maka kesatuan itu akan runtuh. Tetapi Kristuslah 



yang menyatukan kita, bukan keadaan-keadaan kita. Dan bilamana Kristus menyatukan kita, 

dan Ia adalah ikatan di antara kita, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat meruntuhkan 

kita. Itulah yang terjadi ketika kita sehati dan sepikiran. 

Tidak selalu mudah namun amat layak untuk mengalami komunitas seperti ini di tengah-

tengah pergumulan yang ada. Dan kita harus memelihara itu. Kita harus memelihara 

landasan ini. Musuh berusaha menyusup ke dalam gereja. Kita mulai bergosip tentang satu 

sama lain, kita mulai menempatkan diri kita untuk melawan satu dengan yang lain, dan itu 

terjadi. Kita bahkan mulai memancing orang untuk melawan yang lain. Kita mulai berkeliling 

dan berkata, “Sudahkah anda mendengar apa yang dikatakan pendeta? Sudahkah anda 

mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu? Bisakah anda percaya apa yang mereka 

lakukan? Bagaimana pikiranmu tentang ini?  Saya juga berpikir yang sama. Sudahkah anda 

mendengar apa yang mereka lakukan dalam pelayanan pemuda, pelayanan anak?” Mungkin 

yang paling popular ialah: “Saya tidak ingin bergosip, tapi saya mendengar …”. 

Saudara-saudara, kita menjadi milik satu sama lain di dalam Kristus dan kita terhubung satu 

kepada yang lain melalui Kristus. Tidak ada tempat bagi percakapan yang penuh 

kedengkian, kepahitan atau gosip dalam komunitas orang beriman. Dan kalau hal-hal itu 

mulai muncul, kiranya Allah menolong kita agar bukannya kita bangun untuk 

mempertahankan diri satu sama lain dengan alasan siapa lagi yang akan melakukannya. 

Kita sedang berada di garis depan dalam suatu pertempuran untuk memenangkan jiwa-jiwa 

di tempat ini dan di seluruh bangsa bagi kemuliaan Kristus dan tidak mudah untuk 

melakukannya, kita harus saling mendukung dan bukan saling menyerang. 

Satu dalam hati dan pikiran, itu adalah berbeda, itu adalah berbeda. Jangan lupakan itu. 

Karena Kristus berada di antara kita, ego kita runtuh dan terbukalah jalan untuk kedekatan 

yang sebenarnya. Hal ini bertolak belakang dengan segala sesuatu dalam hubungan-

hubungan dunia ini yang mengatakan bahwa kita hidup untuk kebaikan kita sendiri dan untuk 

diri sendiri. Karena kita terhubung satu dengan yang lain melalui Kristus, maka kita hidup 

untuk melihat orang lain berhasil dalam gereja, bukan hanya diri kita sendiri. 

Kebenaran yang kedua: Satu landasan yang tidak biasa dan satu kepedulian yang tidak 

biasa. Di sinilah kita masuk ke dalam beberapa bukti praktis dari landasan tersebut yang 

yang dapat dilihat. Bilamana anda disatukan dengan Kristus, anda mulai mempedulikan 

umat Kristus. Ini sesuatu yang wajar. Perhatikan Kisah Para Rasul 2:44: “Semua orang 

percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama.” Kita telah 

membahasnya, tetapi perhatikan ayat 45 di mana mulai dijelaskan bagaimana hal itu 

nampak: “Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-

bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.” Kisah Para 

Rasul 4:32 bahkan memberikan gambaran yang lebih jelas: “dan tidak seorang pun berkata 



bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah 

kepunyaan mereka bersama.” Lihat ayat 34: “Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di 

antara mereka.” Dalam bahasa asli Perjanjian Baru secara harfiah dikatakan, “Bahkan tidak 

seorang pun yang berkekurangan di antara mereka.”  Karena “semua orang yang 

mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka 

bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap 

orang sesuai dengan keperluannya.” Bahkan Barnabas, dan banyak orang lain, mengatakan 

mereka akan menjual harta milik mereka agar dapat memberi kepada mereka orang yang 

berkekurangan. 

Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa apa yang dipraktekkan di sini ialah 

komunisme yang berciri Kristen. Namun saya mau tunjukkan bahwa ini bukanlah komunisme 

yang berciri Kristen.  Ini bukanlah suatu tuntutan di mana orang dipaksa melakukannya, di 

mana anda harus menyerahkan semua milik anda. Yang kita lihat dalam gereja perdana 

bukanlah sesuatu yang dimotivasi oleh paksaan, melainkan dimotivasi oleh kasih. Dan ini 

bukanlah sesuatu yang terjadi pasa satu saat saja, melainkan berlangsung selamanya dan 

terus-menerus.  Ketika muncul kebutuhan-kebutuhan, gereja bangkit dan memenuhi 

kebutuhan tersebut. Ini dimotivasi oleh kasih, ketaatan kepada Allah, ini merupakan satu 

gambaran tentang satu komunitas orang beriman yang mengenal kepedulian sosial dan 

keadilan sosial yang sangat penting bagi hati Allah. 

Ada dua kebenaran di sini. Pertama, gereja perdana menilai manusia lebih berharga 

daripada harta milik. Di sini mereka menjual harta mereka, saling membagikannya, sehingga 

dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Mengapa mereka begitu 

dimotivasi untuk melaukannya? Saya ingin anda melihat kitab Ulangan 15:1. Dikatakan 

dalam ayat itu tentang apa yang yang harus dilakukan orang-orang Israel setiap tujuh tahun 

terhadap orang-orang yang berhutang uang kepada mereka. Perhatikan Ulangan 15:1-5: 

“Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara 

penghapusan itu: setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang 

dipinjamkannya kepada sesamanya; janganlah ia menagih dari sesamanya atau 

saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi TUHAN. Dari seorang 

asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kauhapuskan. Maka 

tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memberkati engkau 

di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja 

engkau mendengarkan baik-baik suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia 

segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.” Allah berkata, “Tidak boleh 

ada orang miskin di antara kamu.” 



Sekarang lihat ayat 10-11: “Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan 

janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal 

itulah TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam 

segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; 

itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka 

tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.” Adalah 

amat penting bagi Allah bahwa orang-orang miskin diperhatikan oleh umatNya. 

Hal ini berlanjut terus sepanjang Perjanjian Lama. Saya dapat menunjukkan kepada anda 

banyak contoh. Namun saya hanya ingin memberikan satu contoh lagi. Mari kita membuka 

kitab Amos pasal 5. Allah sedang berbicara kepada umatNya, dan meeka adalah ahli-ahli 

dalam beribadah. Mereka tahu bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Pada waktu 

itu mereka tidak mempunyai band dalam ibadah, namun seandainya ada pasti itu adalah 

band rock. Mereka trampil dalam beribadah, mereka tahu bagaimana beribadah. Saya ingin 

anda mendengar apa yang Allah katakana kepada orang-orang ini yang telah mengetahui 

dengan baik sekali ibadah itu. Kita lihat Amos 5:11 yang mengatakan,” Sebab itu, karena 

kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum dari padanya, -- 

sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan 

mendiaminya; sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan 

minum anggurnya. Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu 

berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap 

dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal 

budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat.” 

Lihat lagi ayat 21. Tuhan lebih jelas berkata, “"Aku membenci, Aku menghinakan 

perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu 

mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, Aku 

tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau 

pandang. Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak 

mau Aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti 

sungai yang selalu mengalir." Anda bisa melihat pentingnya keadilan sosial bagi Allah. Ia 

berkata kepada umatNya, “Kamu bisa menyanyikan semua yang kamu inginkan, namun jika 

kamu tidak mempedulikan orang-orang miskin, tidak ada gunanya bunyi lagu-lagumu. Aku 

membenci hari-hari rayamu, Aku tidak akan memperhatikannya jika kamu hanya beribadah 

secara lahiriah namun tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang miskin.”  

Sebagai akibatnya, ketika kita melihat gambaran gereja Perjanjian Baru kita tidak melihat 

satu penekanan pada praktek-praktek ibadah mereka, melainkan kita melihat satu 

penekanan pada kepedulian mereka kepada kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar mereka. 



Ini adalah kepedulian sosial yang tidak biasa. Mereka menilai manusia lebih berharga 

daripada harta milik. Mereka ingin agar di antara mereka tidak ada lagi kemiskinan. 

Bukan hanya mereka menilai manusia lebih berharga daripada harta milik, tetapi juga 

mereka memberikan sumber-sumber mereka tanpa mengharapkan balasan. Hal ini 

merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam dunia Romawi 

Yunani pada waktu itu di mana sudah merupakan kebiasaan bahwa orang membagikan milik 

mereka kepada mereka yang berada pada status atau kelompok sosial-ekonomi yang sama. 

Bagikan sesuatu bagi saya dan saya akan bagikan sesuatu bagi anda. Ini adalah semacam 

hubungan tentang memberi dan menerima. Sedangkan yang kita lihat dalam Kisah Para 

Rasul ialah orang-orang yang menjual milik mereka, membagikan apa yang mereka miliki 

dan tidak meminta balasan dari mereka yang miskin. Jangan lupa, ini bukan hanya memberi 

sumber-sumber mereka melainkan juga menyerahkan hak-hak mereka. Saya tidak akan 

memperoleh sesuatu sebagai balasan. Mereka menghargai manusia lebih daripada harta 

dan mereka . 

Gambaran ini cukup jelas. Ini merupakan bagian teks yang saya telah gumulkan cukup 

dalam selama dua minggu terakhir ini. Implikasi-implikasi apakah dari teks ini yang dapat 

diambil untuk gereja Amerika yang materialistik? Bagaimana bentuk kepedulian sosial yang 

tidak biasa itu? Dalam kehidupan kita secara individu dan dalam kehidupan kita sebagai 

gereja. Dan inilah pertanyaan yang saya ingin ajukan: Apakah ketaatan kita yang bersifat 

konservatif akan Firman membawa kepada suatu kepedulian yang bersifat liberal akan 

kebutuhan-kebutuhan dunia?  

Beberapa minggu yang lalu ketika kita memulai seri pelajaran ini saya mengatakan tentang 

apa yang akan terjadi jika kita menjadi satu gereja yang pandangan teologisnya bersifat 

konservatif namun secara budaya bersifat liberal. Itulah yang saya maksudkan dengan hal 

tersebut. Jika kita merupakan satu gereja yang dikenal dengan penekanan yang kuat pada 

ajaran Alkitab dan ibadah yang baik, namun kita tidak dikenal sebagai gereja yang memberi 

dengan berlimpah kepada kebutuhan-kebutuhan dunia ini, maka iman kita dangkal dan 

persekutuan kita dangkal. Yakobus mengatakan bahwa apa gunanya seseorang berkata 

bahwa ia mempunyai iman namun tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman seperti itu 

menyelamatkannya? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan 

kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, 

kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang!", tetapi ia tidak memberikan 

kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya 

dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya mati. 



Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan"; aku 

akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan 

menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." 

Saya membaca satu artikel dalam harian Washington Post baru-baru ini. Pokok beritanya 

ialah “Brad Pitt memaksa kita untuk menjadi relawan.” Penulisnya mulai dengan 

mengatakan, “Brad Pitt! Apa yang ia inginkan dari kita? Menyelamatkan Afrika? Selamatkan 

New Orleans. Selamatkan planet. Tetapi kami tidak seperti anda Brad, tidak semampu anda. 

Kami membutuhkan anda untuk menunjukkan kepada kami. Segera ia dan Angelina Jolie 

bahkan tidak akan hidup lagi di bumi. Mereka hanya akan berayun di atasnya. Ia akan pergi 

mendaftar dengan tepat dan berbelas kasihan untuk kesusahan di tempat ini dan bilamana 

ia mendengarnya ia pasti akan datang. Kita selalu diberitahu bahwa itulah yang biasanya 

dilakukan oleh warga negara masa depan, mereka tidak mempunyai alamat  yang tetap, 

mereka pergi ke tempat di mana mereka dibutuhkan, pasti dan tidak mementingkan diri 

sendiri. Mungkinkah itu anak-anak yatim dan krisis di Darfur, dan pembunuhan masal? Tentu 

tidak, melainkan seluruh dunia. Lihatlah seluruh dunia. Terbanglah ke seluruh dunia dan lihat 

sendiri apa yang dikatakan Brad Pitt kepada kita, dan itulah yang Brad Pitt lakukan.”  

Penulis artikel itu lalu melanjutkan, “Brad menginginkan lebih dari kita dan bagi kita. Ternyata 

masa depan bergantung pada adanya secara terus-menerus orang-orang yang mempunyai 

hati  relawan. Perhatian yang penuh pada apa yang ia tunjukkan, itulah yang Brad inginkan 

dari kita, diikuti dengan kesadaran dalam hati kita akan usaha kemanusiaan yang tak 

terbatas.” Inilah artikel yang ditulis oleh seorang editor Washington Post yang berbicara 

tentang bagaimana seorang bintang Hollywood memaksa kita untuk melihat seluruh dunia 

dan kebutuhannya. 

Hal yang sama baru-baru ini diungkapkan oleh penyanyi dan penggubah lagu Sara 

McLaughlin dalam video “World on fire”. Ia membuat satu video musik berdasarkan lagu ini 

yang pernah dipertunjukkan dalam acara Oprah dan di tempat-tempat lain, yang membawa 

perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dalam dunia ini. Penyanyi dan 

penggubah lagu ini menyoroti kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Yang paling meyakinkan saya 

ialah beberapa kalimat terakhir dalam artikel editorial tentang Brad Pitt tersebut.  Editor itu 

menulis, “Segera Brad dan Angie akan mulai menampilkan diri dan menumpankan tangan. 

Ia akan meludah ke tanah dan membuat tanah liat yang kemudian digosok ke mata orang 

buta. Orang-orang akan memohon-mohon untuk menjamah jumbai celananya seolah-olah 

mereka tidak mempunyainya.” 

Mengapa dunia ini berpaling ke Hollywood dan industri musik untuk melihat karakter Yesus? 

Karena Hollywood lebih peduli kepada kebutuhan-kebutuhan dunia ini daripada yang 



ditunjukkan oleh gereja-gereja. Pada minggu lalu ini 50.000 orang meninggal karena AIDS, 

100.000 anak meninggal karena kelaparan dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan 

kekurangan gizi. Ratusan ribu yang lain pada minggu lalu ini diperdagangkan di seluruh 

dunia dalam eksploitasi seksual. Pada minggu yang lalu ini terjadi kudeta militer di Thailand. 

Pada minggu yang lalu ini ada orang-orang yang dibunuh dalam percobaan pembunuhan 

atas presiden Somalia, penyandreaan di Indonesia oleh kelompok militan, 10.000 orang 

meninggal di Darfur bagian Barat, Sudan. Semua ini terjadi pada minggu yang lalu di 

berbagai negara tersebut, tempat-tempat yang jumlah penduduk Kristennya kurang dari 1%, 

sedangkan kepedulian kita yang terbesar ialah bagaimana tim sepakbola kita bermain. 

Bangkitlah, pendeta dan gereja Amerika. Anjing dan kucing peliharaan kita menperoleh 

makanan yang lebih baik daripada saudara-saudara di Sudan. Dan jika kita menginginkan 

persekutuan yang benar dan alkitabiah, maka itu harus melibatkan pengorbanan yang 

berlimpah dan membagikan milik kita dan sumber-sumber kita, dan hidup kita.  

"Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama 

dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa 

akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, 

sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-

domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Lalu Raja itu akan 

berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: ‘Mari, hai kamu yang diberkati oleh 

Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab 

ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; 

ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu 

memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu menjenguk Aku; ketika Aku di dalam penjara, 

kamu mengunjungi Aku.’ Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, ‘Tuhan, kapan 

kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi 

Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi 

Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat 

Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?’ Raja itu akan menjawab 

mereka: ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk 

salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku’. Ia 

akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: ‘Enyahlah dari hadapan-Ku, hai 

kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk 

Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; 

ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak 

memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku 

sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk Aku’. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, 



‘Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau 

telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?’ Ia akan 

menjawab mereka: ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu 

lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk 

Aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke 

dalam hidup yang kekal’." 

Kita akan diminta pertanggungjawaban untuk cara kita menggunakan sumber-sumber kita. 

Saya tidak memaksudkan bahwa mereka yang mempunyai uang mendengar hal ini pagi ini. 

Kita adalah sangat kaya bila dibandingkan dengan bagian dunia lainnya, setiap kita dalam 

ruangan ini. Bagaimana kita dapat menjadi satu komunitas jika kita tidak mempunyai 

kepedulian sosial yang tidak biasa? 

Satu karakteristik terakhir atau yang ketiga yang dimiliki bersama oleh gereja perdana: 

landasan yang tidak biasa, kepedulian sosial yang tidak biasa,, dan satu misi yang tidak 

biasa. Kita telah melihat bahwa Tuhan menambahkan kepada jumlah mereka orang-orang 

yang diselamatkan setiap hari, dan dalam Kisah Para Rasul 4 kita melihat bahwa mereka 

memberitakan Injil dengan kuasa yang besar, dengan anugerah yang besar. Kita akan 

melihat secara sekilas dua kebenaran dari gereja perdana: mereka menjadi satu melalui 

ibadah mereka. Bisakah anda membaca hal itu dalam Kisah Para Rasul 2? Mereka 

memecah-mecahkan roti dalam ibadah mereka dan makan bersama dengan sukacita dan 

hati yang murni, memuji Allah dan menerima tanggapan yang menyenangkan dari orang-

orang lain. Bagi mereka ini merupakan tindakan yang terus-menerus. Kita melihat mereka 

dalam Bait Allah, kita akan mendalami hal tersebut.  

Menurut saya Bait Allah bukanlah tempat yang utama bagi gereja perdana untuk beribadah. 

Yesus mengubah segala sesuatu. Mereka terutama beribadah dalam rumah-rumah mereka, 

dari rumah ke rumah, memecah-mecahkan roti, memuji Allah, dan disukai oleh semua 

orang. Mereka menjadi satu dalam ibadah mereka dan kemudian mereka bertambah dalam 

jumlah melalui kesaksian mereka. Di sinilah peranan Bait Allah mulai jelas. Sangat menarik, 

jika anda melihat apa yang terjadi di Bait Allah dalam Kisah Para Rasul 3,4,5, bahwa yang 

terjadi bukan saja ibadah melainkan juga kesaksian. Mereka masuk ke Bait Allah bukan 

untuk beribadah, mereka masuk ke Bait Allah karena di tempat itulah semua orang Yahudi 

yang lain sedang berada, yang perlu mendengar Injil. Jadi mereka ke sana dan menyaksikan 

Injil, sebagaimana tertulis dalam pasal 3:11-12. Dalam pasal 5 mereka berada di Bait Allah di 

mana mereka ditahan, para peimimpin agama menghentikan mereka, dan pada satu malam 

mereka secara ajaib keluar dari penjara. Lalu keesokan harinya mereka tampak lagi di Bait 

Allah, memberitakan Injil lagi, dan para pemimpin Yahudi menjadi geram karena setiap kali 

rasul-rasul itu masuk ke Bait Allah mereka mulai memberitakan dalam nama Kristus, dan 



orang-orang diselamatkan, dan Tuhan menambah orang-orang yang percaya setiap hari ke 

dalam jumlah mereka. Merka menjadi satu dalam kesaksian mereka. 

Perubahan akan terjadi dalam gereja bilamana gereja memusatkan perhatiannya pada tugas 

membawa orang kepada Kristus. Itu akan mengubah percakapan kita bilamana kesaksian 

tentang Injil menjadi pendorong yang menyatukan kita. Dan kita akan bertambah dalam 

jumlah melalui cara demikian. Berdasarkan hal itu, pertanyaan untuk Gereja di Brook Hills 

ialah: Apakah komunitas kita merupakan satu kegiatan rutin sekali seminggu ataukah satu 

realitas hari demi hari? Jangan kita melupakan penekanan ini, gambaran yang kita peroleh 

dari gereja perdana. Tuhan menambahkan kepada jumlah mereka orang yang percaya 

setiap hari. Mereka berkumpul setiap hari di rumah-rumah mereka. Dalam Kisah Para Rasul 

6:1 dikatakan bahwa mereka saling mempedulikan kebutuhan satu sama lain setiap hari. 

Lalu dalam Kisah Par Rasul 16 dan 17 anda melihat mereka menyelediki Firman Allah 

bersama setiap hari. Mereka bertambah dalam jumlah setiap hari. Semua hal ini 

berlangsung secara terus-menerus. Mereka tidak membatasi kegiatan mereka hanya dalam 

beberapa jam pada hari Migggu pagi. 

Bukankah kita menginginkan sesuatu yang lebih bermakna dalam gereja daripada sekedar 

beberapa jam pada hari Minggu pagi? Kita adalah satu komunitas orang beriman. Bukan 

seperti yang terlihat dalam budaya di bagian Selatan Amerika Serikat di mana kita 

melakukan ini sebagai sesuatu yang rutin minggu demi minggu. Komunitas kita dimaksudkan 

untuk menjadi satu realitas di antara satu dengan yang lain dari hari ke hari, berjalan satu 

dengan yang lain, menunjukkan satu kepada yang lain tentang bagaimana mengikut Kristus, 

menyerahkan hidup kita satu kepada yang lain. Dan apa yang terjadi jika anda melakukan 

ini? Melalui ini semua orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridNya, 

bilamana kamu saling mengasihi, bilamana kamu berkorban satu bagi yang lain, dan itulah 

satu realitas dalam keluarga orang beriman. Dengan demikian maka dunia akan sadar dan 

berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Dunia tidak akan sadar dan melihat 

sesuatu yang berbeda bilamana mereka melihat kita berkumpul bersama setiap hari Minggu 

pagi. 

Bukanlah suatu kejutan di Birmingham bagi orang-orang percaya untuk berkumpul bersama 

pada hari Minggu pagi. Namun adalah suatu kejutan untuk melihat mereka beribadah secara 

terus-menerus, bersaksi secara terus-menerus tentang kemuliaan Kristus, dan 

mengorbankan diri mereka untuk memberi satu kepada yang lain dan memberi untuk  

kebutuhan-kebutuhan di Birmingham, dan menyebar ke bangsa-bangsa untuk memberi bagi  

kebutuhan-kebutuhan di sana. Inilah yang akan membawa makna yang besar bagi dunia 

yang sangat membutuhkan satu gambaran tentang Kristus dalam gereja. 



Landaan-landasan menjadi runtuh, ini akan mengubah cara mereka berinteraksi satu 

dengan yang lain, kepedulian mereka mengubah cara mereka berinteraksi dengan 

kebutuhan-kebutuhan orang miskin, dan misi mereka mengubah cara mereka berinterkasi 

dengan dunia di luar mereka. Saya ingin memberikan tiga tantangan kepada anda pagi ini 

berdasarkan teks ini. 

Tantangan pertama: Saya ingin menantang anda minggu ini untuk memperbaharui landasan 

itu dalam sedikit-dikitnya satu hubungan. Inilah yang saya maksudkan. Kita sudah berbicara 

tentang luka di hati dan hal diperlakukan dengan tidak benar, atau melakukan sesuatu 

melalui diri orang lain, di mana kita bersalah kepada seorang yang lain, dan mudah bagi 

landasan itu untuk menjadi rapuh dalam hubungan satu dengan yang lain. Jika ada 

seseorang dalam gereja ini atau bahkan di luar gereja ini yang mengalami luka di hati dan 

kepahitan, maka landasan tersebut perlu diperbaharui. Saya ingin menantang anda untuk 

mengambil langkah minggu ini untuk meperbaharui landasan tersebut di dalam Kristus, dan 

untuk kembali mengalami kebersamaan satu sama lain, dan berhubungan satu dengan yang 

lain melalui Kristus. 

Tantangan kedua: Tentukan satu cara yang melaluinya anda dapat mewujudkan kepedulian 

sosial yang lebih mendalam dalam kehidupan anda dan dalam keluarga anda. Pada bulan-

bulan yang akan datang, sebelum akhir tahun, anda akan mampu melihat satu gambaran 

tentang bagaimana hal ini akan tampak dalam gereja secara keseluruhan. Saya ingin 

menantang anda sekarang untuk memikirkan tentang bagaimana hal ini akan tampak dalam 

kehidupan pribadi anda, dalam keluarga anda. Bagaimana anda dapat mewujudkan 

kepedulian sosial yang lebih dalam dan menentukan satu cara untuk melaukannya. 

Tantangan ketiga: Berdasarkan gambaran tentang menjadi satu melalui ibadah dan 

bertambah dalam jumlah melalui kesaksian, tantangan saya ialah agar anda membawa satu 

orang kepada Kristus sebelum akhir tahun. Karena saya tahu bahwa kita semua ingin 

menjadi satu bagian dari komunitas orang beriman, di mana Tuhan menambahkan kepada 

jumlah kita orang yang diselamtkan setiap hari. Karena itu marilah kita bangkit dan 

menjadikan hal ini sebagai pusat hati kita dan berdoa untuk menggenapinya. 

Saya ingin agar anda mengambil beberapa waktu untuk ketiga hal ini. Saya ingin 

mengundang anda untuk masuk dalam waktu doa dan tanggapan, dan ketaatan kepada 

Firman. Anda dapat menuliskan apa yang Tuhan ingin anda lakukan. Anda dapat memakai 

waktu ini untuk berdoa, memakainya untuk bertemu Tuhan, memikirkan dan mendoakan hal-

hal ini. 

Cara-cara apa yang dapat kita tempuh untuk mempraktekkan iman kita dalam tindakan 

nyata sebagai akibat adanya komunitas orang beriman ini yang kita lihat dalam Kisah Para 



Rasul 2? Apakah kita akan mempedulikan orang lain dengan mau berkorban sebagaimana 

gereja perdana? Setelah kita selesai memberikan respons kita akan mengakhiri pertemuan 

kita. Tetapi marilah kita memberikan respon dalam ibadah yang berlangsung terus.  

  

  

 


