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Saya ingin kita melihat hal itu dalam dua minggu ke depan. Dalam beberapa minggu terakhir 

ini kita telah berbicara tentang Firman dan sentralitas Firman dan ibadah, dan kita telah 

berbicara tentang bagaimana Gereja Perjanjian Baru dikenal karena Gereja berbicara 

tentang Firman dengan berani. Saya ingin kita melangkah lebih mendalam lagi  dan melihat 

bagaimana Gereja Perjanjian Baru dikenal dalam hal bagaimana mereka mempedulikan satu 

sama lain dengan berkorban. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan apa? 

Persekutuan, komunitas. Dan yang akan kita lakukan minggu ini ialah memahami satu 

ilustrasi tentang hal tersebut dalam Kisah Para Rasul 3 yang yang terdapat persis setetlah 

bagian yang sudah kita selidiki, dan minggu depan kita akan menyelami Kisah Para Rasul 

2:42 sampai 47 dan juga Kisah Para Rasul 4:32 sampai 37, untuk menyelami lebih 

mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan komunitas tersebut. 

Jadi saya ingin kita mulai dari Kisah Para Rasul 3, dan saya ingin anda melihat gambaran ini 

yang diberikan Lukas segera setelah uraian tentang gereja perdana. Dikatakan dalam Kisah 

Para Rasul 3:1, “Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam tiga sore, naiklah 

Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki, yang lumpuh sejak lahirnya 

sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, 

yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam 

Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, 

ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, ‘Pandanglah kami.’ Lalu 

orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi 

Petrus berkata, ‘Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 

kepadamu: Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah!’ Lalu ia 

memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki 

dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri lalu berjalan ke sana ke mari dan 

mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji 

Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia 

sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah Bait Allah, 

sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya.” 



Di sini dalam Kisah Para Rasul 3 Lukas memberikan kepada kita melalui Petrus dan 

Yohanes suatu gambaran tentang apa yang dimaksudkan dengan Komunitas Alkitabiah, dan 

kita akan melihat tentang apa yang membuat gereja perdana berbeda. Pagi ini saya ingin 

anda melihat tiga karakteristik yang muncul dari gambaran ini dan kita akan melihat 

bagaimana ketiganya dapat terwujud, bahkan dalam keluarga orang beriman di Gereja di 

Brook Hills. 

Pertama, apa yang membuat gereja perdana berbeda? Inilah komunitas yang peduli akan 

kesusahan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Inilah salah satu hal yang membuat 

mereka berbeda. Saya ingin anda melihat bagaimana hal itu berkembang dalam Kisah Para 

Rasul 3. Ini adalah perkembangan yang cukup sederhana. Petrus dan Yohanes sedang 

berjalan menuju Bait Allah. Itulah salah satu tempat di mana Gereja Perjanjian Baru 

berkumpul.  Ketika dalam perjalanan ke Bait Allah itu mereka berjumpa dengan orang yang 

lumpuh sejak lahir ini. Kita tidak tahu persis berapa usianya, tapi kita tahu bahwa tidak 

pernah ada saat di mana orang ini tidak dalam keadaan lumpuh, tidak pernah ada saat di 

mana orang ini tidak diasingkan dalam masyarakat, tidak pernah ada saat di mana orang ini 

bukan merupakan orang yang mempunyai kebutuhan terbesar, ia lumpunh sejak lahir. 

Dan banyak orang menganggap bahwa penyakitnya diakibatkan oleh dosanya atau dosa 

keluarganya. Ia dianggap patut menerima penyakit tersebut. Jadi ia selalu mengharapkan 

ada orang yang menggotongnya ke pintu gerbang Bait Allah dan mendudukannya di sana. 

Orang-orang diminta untuk memberi sedekah, sesuatu yang dianggap baik untuk dilakukan, 

suatu perbuatan yang mulia, jadi orang-orang yang lewat di situ sewaktu-waktu 

melemparkan uang kepadanya. 

Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu. Tidak diragukan bahwa mereka pernah 

melihatnya sebelumnya. Tetapi saya ingin kita melihat perkembangnya. Pertama, kita 

melihat orang-orang yang menderita di sekitar kita. Di situlah kita mulai. Petrus dan Yohanes 

memperhatikan orang itu. Tentu ada orang lain yang juga memperhatikannya, namun tidak 

dapat diragukan bahwa pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya ada orang-orang 

yang melewati orang lumpuh ini tanpa memberi perhatian sedikit pun, dan sama sekali 

mengabaikannya. Kita sering melakukan hal yang sama bilamana kita melihat kebutuhan 

orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang sangat mudah untuk menutup telinga kita 

terhadap hal-hal seperti itu, khususnya dalam keadaan di mana seseorang membutuhkan 

sesuatu. 

Pada waktu saya di India  saya melihat bagaimana kemiskinan begitu merajalela di mana 

lebih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan daripada seluruh orang miskin di 

Amerika Serikat digabungkan. Dan anda sampai pada titik di mana anda hampir merasakan 



sedikit mati rasa untuk hal itu. Anda melihat anak-anak duduk di sisi jalan di mana-mana. 

Anda melihat orang-orang kelaparan dimana-mana. Dan itu begitu luas. 

Pertama-tama, Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini, dan kita melihat penderitaan 

itu. Kedua, melalui perkembangan ini kita dapat merasakan penderitaan itu. Dalam ayat 4 

dikatakan, “Petrus menatapnya.” Kata ini dipakai beberapa kali oleh Lukas, dan ia 

menggunakannya dengan maksud tertentu. Pertama, Lukas menggunakannya dalam Kisah 

Para Rasul 1:10 dan 11 ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid menatap ke langit. Ini 

menekankan suatu pandangan penuh perhatian, takjub, suatu pandangan yang terarah pada 

sesuatu. Inilah yang Lukas maksudkan dalam Kisah Para Rasul 1:10 dan 11. Kita melihat 

Lukas menggunakan kata yang sama dalam Kisah Para Rasul 7 ketika Stephanus akan 

dirajam dengan batu. Dikatakan. “Ia menatap ke langit dan ia melihat kemuliaan Allah, dan 

Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.”  

Maksud Lukas dalam Kisah Para Rasul 3:4 ialah untuk menunjukkan bukan hanya bahwa 

Petrus dan Yohanes memandang orang lumpuh ini ketika mereka lewat, tetapi juga menatap 

langsung kepadanya, dan ini berarti adanya suatu keterlibatan emosional di sini ketika 

Petrus dan Yohanes menatapnya. Jadi kita melihat orang yang menderita, dan kita 

merasakan orang yang menderita, dan akhirnya, kita menjamah orang yang menderita itu. 

Orang lumpuh ini berkata, “Apa yang kalian akan berikan bagiku? Apakah kalian punya 

uang?” Petrus dan Yohanes menjawab, “Emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa 

yang kami punyai, kami berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Orang dari Nazaret 

itu, bangkit dan berjalanlah!” Lalu Petrus mengulurkan tangan dan menjamah orang yang 

dianggap hina ini, menjamah orang yang diasingkan oleh budaya dan masyarakat di 

sekitarnya. Petrus dan Yohanes mengulurkan tangan dan menjamah orang ini, 

membantunya untuk berdiri dan ia mjulai berjalan. Perkebangan – kita melihat orang yang 

menderita, kita merasakan orang yang menderita, dan kita menjamah orang yang menderita. 

Pagi ini saya ingin kita mulai memikirkan tentang bagaimana keadaan tersebut tampak 

dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena zaman teknologi dan informasi sekarang ini dan 

segala sesuatu yang kita miliki, maka adalah mudah bagi kita untuk bahkan mengenal 

dengan jelas orang-orang yang membutukan pertolongan, untuk mengenal kebutuhan-

kebutuhan di sekita kita. Kita dapat mengikuti berita-berita terkini setiap hari  dan melihat 

berbagai tragedi  yang sedang terjadi di negara kita, dan juga di seluruh dunia. Namun apa 

artinya bilamana orang bukan hanya mulai melihat kebutuhan-kebutuhan tersebut ketika 

mereka melihat-lihat di internet atau menyaksikan tayangan-tayangan berita di televisi, 

melainkan juga mereka mulai merasakan beratnya beban dari kebutuhan-kebutuhan 

tersebut, lalu mengambil langkah-langkah untuk menanggapinya? Karena kita sedang hidup 

dalam satu budaya di mana kita dapat memasang perangkat komunikasi moderen di telinga 



kita dan kita dapat menyaksikan tayangan televisi dan kita dapat melakukan semua yang 

dapat kita lakukan dalam usaha kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah sedikit 

pun bergerak secara nyata untuk melibatkan diri dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan 

orang lain di sekitar kita. Dan bukan hanya dalam budaya secara umum, melainkan juga 

dalam gereja. 

Bersama semua orang yang berada dalam ruangan ini saya ingin anda untuk memikirkan 

tentang luasanya pergumulan-pergumulan yang dialami di sini pada hari ini. Tidak diragukan 

bahwa banyak orang yang datang ke sini pada hari ini dengan pergumulan fisik, dan banyak 

yang datang dengan pengalaman yang bersifat emosional. Ada banyak masalah keluarga 

yang dialami, kesulitan-kesulitan sedang terjadi, perceraian akan terjadi atau akibat 

perceraian sedang dirasakan di sini. Segala macam masalah emosional dan masalah rohani. 

Kita datang ke sini dengan segala macam tingkatan kerohanian yang berbeda. Beberapa 

dari kita berjalan bersama Allah secara dekat, beberapa dari kita dalam keadaan rohani yang 

dingin terhadap Allah. 

Segala macam kebutuhan terlihat di sekitar kita di sini dan yang saya ingin agar kita ingat 

ialah bahwa sangat mudah, khususnya dalam budaya gereja kita, untuk datang ke gereja, 

Minggu lepas Minggu, dan tidak melibatkan diri secara nyata dalam menanggapi kebutuhan 

mereka yang berada di sekitar kita, dan karena itu kita telah menjadi persekutuan yang tidak 

murni lagi, kalau memang terjadi seperti itu. Bagaimana suatu kelompok orang akan tampak 

jika mereka saling memperhatikan kebutuhan orang yang lain, saling merasakan kebutuhan 

orang yang lain, dan mulai saling mengulurkan tangan untuk menjamah kebutuhan orang 

yang lain? 

Sekarang saya ingin anda melihat sesuatu yang begitu luar biasa dalam teks ini dalam 

terang konteksnya. Yang telah kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 ialah bahwa 

mereka yang menerima berita yang dikhotbahkan Petrus itu dibaptis dan berapa banyak 

orang yang ditambahkan ke dalam jumlah mereka? Tiga ribu, bukan? Jadi tiga ribu orang 

diselamatkan. Bukankah ini suatu pertumbuhan gereja yang cukup bagus? Hal-hal berjalan 

bauk dalam gereja perdana. Dari seratus dua puluh orang dalam Kisah Para Rasul 1 

menjadi tiga ribu orang di akhir Kisah Para Rasul 2. Ini merupakan suatu hari yang baik bagi 

gereja. 

Jika saja kita mempunyai hari seperti itu maka bukankah pada hari Minggu yang akan 

datang kita akan memiliki 100.000 orang dalam ibadah ini? Kita pasti akan mengadakan 

lehih dari tiga kebaktian. Sungguh suatu gambaran tentang pertumbuhan yang 

mengherankan. 



Saya ingin anda melihat Kisah Para Rasul 4:4. Ini setelah Petrus dan Yohanes 

menyampaikan khotbah dan mereka sedang berada dalam penjara. Dikatakan, “Tetapi di 

antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah 

mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki.” Jadi anda melihat penambahan beberapa 

ribu orang lagi setelah peristiwa itu. Di sini kita melihat suatu pertumbuhan yang luar biasa. 

Gereja sedang berkembang pada kecepatan yang menakjubkan. 

Dan di tengah-tengah bagian ini Lukas memberi kepada kita satu gambaran tentang Petrus 

dan Yohanes yang melakukan hal yang luar biasa yang tidak secara sungguh dipedulikan 

oleh yang lain, dan saya ingin anda memahami satu kebenaran yang diketahui oleh Gereja 

Perjanjian Baru yang harus kita hayati pada masa kini. Mereka yang paling efektif dalam 

mencapai banyak orang bagi Kristus adalah mereka yang paling berbeban untuk mencapai 

satu orang. Bisakah anda memahaminya? Mereka yang paling efektif dalam mencapai 

banyak orang adalah mereka yang paling berbeban untuk mencapai satu orang. Ini adalah 

tanda Gereja Perjanjian Baru. Mereka bertumbuh pada kecepatan yang menakjubkan 

namun itu karena mereka mempedulikan pribadi-pribadi, mereka mempedulikan orang lain, 

dan mereka mengulurkan tangan dan melihat penderitaan di sekitar mereka, mereka 

merasakan penderitaan itu sebagaimana Yesus merrasakannya ketika Ia melihat kerumunan 

orang banyak. Apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka? Ia menunjukkan belas kasihan 

kepada mereka dan Ia mulai menyembuhkan penyakit mereka. Rasul-rasul juga menjamah 

kebutuhan orang banyak. Mereka mengikuti teladan Yesus dan membuktikannya dalam 

kehidupan pribadi-pribadi yang tinggal di Yerusalem. 

Itulah tanda gereja perdana. Bentuk paling popular dari pengendalian kelahiran pada masa 

itu ialah pembunuhan bayi-bayi. Mereka tidak melakukan aborsi. Mereka akan mempunyai 

anak lalu mereka akan membuangnya. Mereka akan membunuh anak itu jika mereka tidak 

menghendakinya. Saya mendapatkan satu catatan dari zaman gereja perdana yang di 

dalamnya tertulis, “Saya memohon dan meminta kepadamu, Peliharalah anak yang kecil itu. 

Segera sesudah kami mendapat bayarannya kami akan mengirimnya kepadamu. Jika 

karena kebetulan kamu melahirkan  anak laki-laki, biarlah itu terjadi. Jika itu perempuan, 

biarkan ia mati.” 

Orang-orang Kristen pada abad pertama dikenal karena mau pergi ke timbunan sampah 

tersebut dan memungut bayi-bayi yang tidak diinginkan itu. Mereka yang paling efektif dalam 

mencapai banyak orang adalah mereka yang paling berbeban untuk mencapai satu orang. 

Pada waktu terjadi wabah di Roma dan semua orang meninggalkan kota itu untuk 

menghindarkan diri dari akibat wabah tersebut, orang-orang Kristen justru tetap tinggal dan 

menangani orang-orang yang menderita yang tidak dipedulikan oleh yang lain. Itulah tanda 

Gereja Perjanjian Baru. Lalu apa yang terjadi?  



Dari satu penelitian sejarah gereja, walaupun sangat sederhana, kita memperoleh satu 

gambaran. Pada kira-kira tahun 250 Masehi, Ciprianus dari Kartago mulai berbicara tentang 

bagaimana kita harus memisahkan antara kelompok awam dengan kelompok pejabat gereja. 

Itu berarti ada kelompok pejabat gereja yang melakukan pelayanan dan juga ada orang-

orang biasa dalam gereja. Lalu terjadilah pemisahan itu, suatu hierarki dalam pelayanan. 

Pada tahun 313 Konstantinus mengesahkan Kekristenan sebagai agama resmi dan apa 

yang ia lakukan ialah ia mulai membangun gedung-gedung bagi orang-orang untuk 

berkumpul, tempat-tempat bagi kelompok pejabat gereja untuk bekerja. Tidak lama setelah 

itu bertumbulah monastisisme di mana bukan hanya para pejabat gereja mempunyai tempat 

tersendiri untuk bekerja, melainkan juga mereka mulai hidup terpisah dari orang-orang di 

sekitar mereka. 

Anda melihat bahwa sejarah gereja berkembang lebih pesat lagi. Pada abad ke-18, ke-19, 

dan ke-20 perkembangan revolusi industri dan gereja merupakan satu usaha bisnis yang 

dikelola oleh para pejabat gereja. Anda dapat berinteraksi dengan para pejabat gereja dan 

anda dapat berinteraksi dengan para pelayan jika anda pergi ke satu gereja, jika anda 

masuk ke satu gedung, namun jangan berharap bahwa mereka akan keluar dan datang 

kepada anda. Dan bersamaan dengan itu pudarlah kemurnian dari kepedulian dan 

keprihatinan gereja perdana, dan kita harus merebut kembali apa artinya menjadi gereja dan 

apa artinya menjadi peduli, benar-benar peduli akan berbagai penderitaan yang diwakili 

dalam ruangan ini, dan juga berbagai penderitaan yang diwakili di luar ruangan ini. 

Mereka yang paling efektif dalam mencapai banyak orang adalah mereka yang paling 

berbeban untuk mencapai satu orang.  

Jadi inilah yang saya ingin agar kita melakukannya. Pagi ini saya ingin agar kita melihat 

secara sekilas apa yang terjadi dalam kehidupan salah satu anggota keluarga orang beriman 

di sini yang telah mengalami penderitaan dan pergumulan dalam hidupnya akhir-akhir ini. 

Rochelle Ross akan mengizinkan kita pagi ini untuk masuk dan melihat secara sekilas jurnal 

kehidupannya dan persekutuannya dengan Kristus selama beberapa tahun terakhir. Dan 

saya ingin agar anda melihat satu gambaran dari pergumulan dan penderitaan yang 

tentunya diwakili dalam ruangan ini. Marilah kita melihat secara sekilas penderitaan dan 

pergumulan yang dialaminya.  

Rochelle Ross: 

Adalah sembilan tahun yang lalu ketika Engkau masuk ke dalam kehidupanku. Betapa satu 

perjalanan yang telah dialami. Dengan bertambahnya hari aku makin mengasihiMu. Aku 

telah bejuang dan Engkau telah membuatku tetap berjalan. Aku telah jatuh dan anugerahMu 

telah mengangkatku. Bilamana aku melihat diriku dalam masa laluku aku menjadi sangat 

sedih. Namun bilamana aku melihat Engkau dalam diriku aku bergairah dan mempunyai 



harapan untuk masa depanku. Masa depanku ada di dalam Engkau. Aku rindu menjadi 

seorang yang memberi semangat dan harapan bagi orang-orang di sekitarku. 

Hari ini aku didiagnosa dan aku didapati menderita kanker payudara. Aku menderita penyakit 

kanker. Aku menderita penyakit kanker. Aku merasa seperti berada di luar tubuhku sendiri, 

sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan harus menanggung sepenuhnya. Pikiranku secara 

relatif tetap jernih. Dalam hal inilah aku percaya bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan 

dan aku mempunyai hak istimewa untuk menjadi lebih dekat dengan Pencipta. Aku yakin 

bahwa dalam enam bulan ke depan aku akan mengalami banyak pengalaman emosional. 

Aku akan menerima itu dan membiarkan saja diriku mengalaminya. Doaku ialah bahwa Allah 

akan menggunakan ini untuk mencapai orang lain dan bahwa mereka yang melihatku akan 

mengetahui bahwa hanya tangan Allah sajalah yang menopangku. 

Jadi aku siap, Tuhan. Engkau dan aku berada dalam satu perjalanan menuju wilayah yang 

belum dikenal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi namun aku dapat membayangkan 

bahwa aku akan mengalami kasih dan sukacita dalam satu takaran yang hanya dapat 

dialami oleh sedikit orang. Aku siap untuk melewati perjuangan ini. Aku siap untuk melewati 

perjalanan ini dan aku siap untuk menerima apa yang Engkau sediakan bagiku. 

Secara jujur aku tidak tahu mana yang lebih keras, apakah tidak mengetahui apa yang 

diharapkan ataukah tidak mengetahui dan menghadapinya tujuh kali lebih banyak.  Aku 

masuk ke tempat pemeriksaan pada hari Rabu yang lalu, dan tentunya aku tidak mempunyai 

pengalaman dalam hal itu. Dengan tertawa aku dapat melihat kembali apa yang mungkin 

dipikirkan oleh para dokter dan perawat dan para pasien kemoterapi ketika aku diperiksa di 

sana, semuannya tersenyum sambil membawa kue brownies untuk para perawat dan dokter. 

Dapatkah anda membaca pikiran pasie-pasien kemoterapi lainnya yang berpikir seperti ini, 

“Lihatlah gadis bari itu. Ini pasti pertama kalinya ia masuk ke sini.” 

Ketika pengobatan sedang berjalan senyumku mulai hilang dari wajahku. Aku tidak 

menyadari bahwa pengobatan itu berlangsung begitu lama. Aku duduk di kursi itu selama 

kira-kira tiga jam. Bagian pertama kemoterapi itu tidak terlalu mengganguku. Lalu perawat 

mengatakan bahwa dibutuhkan lagi 45 menit, dan mereka sedang memasang alat yang 

terakhir dan aku dapat merasakannya dalam rongga hidungku. “Baik,” kataku, “Aku paham.” 

Segera aku mulai merasakan suatu sentuhan logam yang membawa sensasi, sepertinya aku 

sedang menghirup lada ke dalam hidungku namun tidak dapat bersin untuk membuatku 

lega. Aku merasakannya di kepalaku, hidungku terbakar, tenggorokanku terbakar, lalu air 

mataku mengalir keluar. Ini hampir seperti lelucon saja. Aku duduk di situ sambil berbicara, 

karena semua tahu bahwa aku menikmatinya, aku bertanya tentang keluarga para dokter, 

aku berusaha mengenal beberapa perawat, dan tiba-tiba aku menutup mataku dan menjadi 

terdiam. 



Perawat Nell menghampiriku dan berkata, “Rochelle, anda baik-baik saja?” Air mataku yang 

berbicara dan yang menyentuku ialah bahwa perawat Nell melakukan ini setiap hari namun 

ia menyatu dengan perasaan ketidaknyamananku dan matanya penuh dengan air mata. 

Lalu pada hari Kamis petang sampai hari Jumat aku tidak dapat mengatakan bagian mana 

dari tubuhku yang paling menderita. Aku mempunyai lepuh di kerongkonganku yang 

membuatku makin sulit untuk makan dan menelan. Tulang dadaku mengalami tekanan yang 

luar biasa, kepalaku sakit dan aku harus ditemani sepanjang waktu, dan kami hanya 

melakukan apa yang harus dilakukan untuk melewati saat-saat itu. 

Apa itu mujizat? Apakah itu hanya berarti jika Allah memilih untuk menyelamatkan aku dari 

kematian? Apakah itu hanya berarti jika penyakit kanker ini lenyap secara misterius? 

Menurutku kelahiran seorang bayi merupakan mujizat dan itu terjadi setiap hari di seluruh 

dunia. Banyak orang percaya bahwa aku akan disembuhkan namun hal itu mengandung arti 

yang berbeda bagi orang yang berbeda. Inilah yang aku percaya. Aku percaya bahwa 

Engkau adalah Allah yang besar dan penuh kasih yang akan membawa aku melewati ini. 

Aku tidak percaya bahwa Engkau yang memberi penyakit kanker ini bagiku, namun aku 

sungguh percaya bahwa Engkau telah mengijinkan ini menurut kehendakMu. Aku percaya 

bahwa Engkau adalah Allah pembuat mujizat, tidak peduli apa pun yang terjadi. Apakah aku 

menginginkan agar Engkau mangambil keluar kanker ini? Tentu. Apakah aku takut bahwa 

setelah memohon mujizat dariMu ternyata Engkau menolaknya? Ya. Hal itu sepenuhnya 

bertentangan dengan karakterMu. Engkau tidak pernah menolakku. Engkau mengasihiku. 

Aku merasakannya dan aku mengetahuinya. Jika alu meragukan sesuatu, itu bukanlah 

tentang kuasaMu yang luar biasa, juga bukalah tentang kekuatan dan kemampuanMu untuk 

menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Yang aku ragukan ialah apakah Engkau akan 

melakukannya bagiku. Munurutku hal ini lebih berkaitan dengan aku daripada denganMu. 

Aku yakin bahwa keraguanku ini mendukakan hatiMu karena aku bahkan telah 

mempercayakan semua hal kepada Penciptaku. Aku mempunyai luka-luka yang dalam, 

yang hanya dapat disembuhkan olehMu. 

 

Nyanyian: 

Diberkatilah namaMu bersama matahari yang menyinariku, dan juga dunia seluruhnya, 

diberkatilah namaMu. Diberkatilah namaMu pada jalan yang ditandai oleh penderitaan. 

Walaupun ada kesakitan dalam keadaan ini, diberkatilah namaMu. Setiap berkat yang 

Engkau curahkan akan aku kembalikan dalam pujian. Dan Tuhan, bilamana kegelapan itu 

mendekat, aku akan tetap mengatakan, diberkatilah nama Tuhan. Oh, diberkatilah nama 

Tuhan. Diberkatilah namaMu. Diberkatilah namaMu yang mulia. Oh, diberkatilah namaMu. 

Diberkatilah namaMu. Diberkatilah nama Tuhan, diberkatilah namaMu yang mulia. 



 

 Anda dapat merasakan beratnya beban itu dan penderitaan itu, dan itu lebih dalam daripada 

sekedar penderitaan fisik. Ini adalah satu penderitaan emosional dan suatu penderitaan 

spiritual. Dan bilamana kita melewati pergumulan-pergumulan dalam setiap kehidupan kita, 

kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Allah itu. Kita mulai 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Ia bekerja dan bagaimana kita 

mengandalkanNya, dan kita tiba pada beberapa isu yang paling dalam yang kita pernah 

hadapi. Kitab Suci mengajar kepada kita bahwa kita tidak ditentukan untuk menghadapi hal-

hal tersebut sendiri. Gereja perdana berbeda karena mereka sangat peduli akan penderitaan 

orang-orang di sekitar mereka. 

Karakteristik kedua yang saya ingin agar anda memahaminya ketika tiba di akhir Kisah Para 

Rasul 3 dan bahkan masuk ke pasal 4, yaitu bukan hanya mereka peduli terhadap 

penderitaan orang-orang di sekitar mereka, melainkan juga mereka memiliki keyakinan 

dalam nama Dia yang telah menyelamatkan mereka. Mereka yakin dalam nama Dia yang 

telah menyelamatkan mereka. Ini benar-benar akan menolong kita ketika kita 

memikirkannya. 

Dalam cerita yang telah kita baca, Kisah Para Rasul 3:1 sampai 10, menurut anda siapa 

yang menjadi pahlawan dalam cerita ini? Apakah orang lumpuh yang mengemis ini, yang 

menurut sebagian orang mempunyai cukup iman untuk disembuhkan namun menurut yang 

lain tidak menunjukkan bukti imannya? Apakah ia pahlawan ketika ia bangkit dan mulai 

melompat-lompat dan berteriak karena sukacita? Mungkin ia adalah seorang pahlawan.  

Mungkin Petrus adalah pahlawannya. Dialah yang dengan berani mendekati orang lumpuh 

yang belum pernah berjalan selama hidupnya dan berkata, “Bangkit dan berjalanlah.” Ini 

merupakan satu langkah iman yang besar. Mungkin Petruslah pahlawannya. Bahkan 

mungkin Yohanes, aktor pendukung terbaik. Saya tidak tahu, bagaimana anda mungkin 

berpikir bahwa Yohanes cocok dalam peranan ini. Siapa pahlawan cerita ini, orang lumpuh 

yang mengemis, Petrus, Yohanes? Menurut saya tidak seorang pun dari ketiganya dapat 

disebut sebagai pahlawannya. Pahlawan cerita ini adalah nama Yesus Kristus. Petrus 

berkata kepada orang lumpuh itu, “Emas dan perak tidak aku punyai, namun yang aku 

punyai aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah.” 

Sekarang saya ingin agar anda melihat betapa besar makna nama pahlawan ini dalam Kisah 

Para Rasul 3 dan 4. Biarkan saya menunjukkan kepada anda berapa banyak kali Lukas 

menekankan bahwa Petrus berbicara tentang nama itu dan Petrus bersandar pada nama 

Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus adalah pahlawannya. Lihat Kisah Para Rasul 3:16. Coba 

anda lingkari setiap kata “nama” dalam pasal 3 dan 4, dan semua menunjuk pada nama 

Yesus Kristus. Lihat Kisah Para Rasul 3:16, “Karena kepercayaan akan nama Yesus, maka 



nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Itulah nama Yesus. Dan 

kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua.” 

Sekarang anda lihat Kisah Para Rasul 4. Petrus dan Yohanes mulai berkhotbah di hadapan 

Mahkamah Agama. Dikatakan dalam ayat 7, “Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada 

sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, ‘Dengan kuasa mana atau dalam 

nama siapa kamu melakukan hal itu?’" Lihat ayat 10, “maka ketahuilah oleh kamu sekalian 

dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah 

kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati -- bahwa oleh 

karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu.” Lalu 

dalam ayat 12 dikatakan, “Tidak ada keselamatan di dalam siapa pun juga selain di dalam 

Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia 

yang olehnya kita dapat diselamatkan.” Lihat lagi ayat 17, “Tetapi supaya hal itu jangan 

makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, 

supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapa pun dalam nama itu.” Dan ayat 18 

mengatakan, “Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali 

jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.” 

Sekarang anda lihat Kisah Para Rasul 4:30 ketika Petrus dan Yohanes berdoa bersama 

orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan yang akan mereka alami. Dikatakan 

dalam ayat 30, “Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-

tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus." 

Bisakah anda memahami hal itu? Berulang-ulang Petrus berbicara tentang nama itu. Lukas 

memberitahu kita bahwa nama itulah yang berada pada pusat keseluruhan cerita ini, nama 

Kristus. Dalam seluruh Perjanjian Baru, nama Yesus Kristus mewakili lebih dari sekedar  

identitasNya. Menurut saya nama itu mewakili tiga aspek tentang siapa diriNya. 

Pertama, nama Yesus Kristus mewakili pribadiNya, dan karena itu jika kita ingin berjalan 

dalam nama itu, sebagai satu komunitas orang beriman, maka kita perlu mengenal 

pribadiNya. Jadi yang pertama ialah kita mengenal pribadiNya.  Semua ini adalah tentang 

siapa diriNya. Adalah sangat menarik ketika anda melihat Kisah Para Rasul 4, bahkan 

seluruh khotbah yang disampaikan Petrus dalam pasal 3 dan 4. Selama tiga minggu ini kita 

telah mempelajari khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 dan adalah mengherankan 

bahwa hal yang sama terlihat.  

Lihat Kisah Para Rasul 3:12. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus, dan saya ingin anda 

memahami persis apa yang sudah dikatakan Petrus dalam pasal 2. Kisah Para Rasul 3:12-

15 mengatakan, “Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai 

orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami 



seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? 

Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya, 

yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan 

untuk melepaskan Dia. Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, serta 

menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. 

Kamu telah membunuh Perintis Kehidupan.” Betapa suatu pernyataan yang ajaib. “Tetapi 

Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati; dan tentang hal itu kami adalah 

saksi.” Lalu Petrus melanjutkan, “Karena kepercayaan kepada Nama Yesus, maka Nama itu 

telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini; dan kepercayaan itu telah memberi 

kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua.” 

Apa yang telah dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2, persis itulah yang dikatakannya 

di Kisah Para Rasul 3. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Inilah Yesus yang 

dibicarakan jauh sebelumnya dalam Perjanjian Lama. Kita melihat Petrus melakukan hal 

yang sama dalam Kisah Para Rasul 2. Petrus meninggikan pribadi Kristus. Inilah Dia yang 

dimuliakan oleh Allah. Inilah Dia yang Kudus dan Adil, Perintis Kehidupan, dan kamu telah 

membunuhNya. Jadi ketika anda tiba di Kisah Para Rasul 3:19, anda melihat Petrus 

memberikan undangan yang sama yang telah kita bicarakan minggu yang lalu. “Karena itu 

sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu 

kelegaan, dan mengutus Yesus, yang sejak semula ditetapkan bagimu sebagai Kristus.” 

Petrus sedang meninggikan pribadi Kristus. Jadi kita mengenal pribadiNya. Petrus perlu 

mengenal siapa Kristus supaya ia dapat menyampaikan berita dalam nama Kristus. Namun 

bukan hanya mengenal pribadiNya.  

Yang kedua, saya ingin agar anda memahami bahwa kita mengandalkan kuasaNya. Di 

sinilah kita melihat makna nama Kristus menjadi nyata. Lukas mempunyai maksud penting, 

bukan hanya di sini dalam Kisah Para rasul 3 dan 4 melainkan juga di banyak bagian yang 

lain, untuk menunjukkan kepada kita kuasa nama Kristus. Pikirkan apa yang telah kita lihat. 

Dalam Kisah Para Rasul 2:38, nama Kristus diberitakan lalu tiga ribu orang diselamatkan, 

Lallu dalam pasal 3 dan 4 ditekankan bahwa beberapa ribu lagi ditambahkan kepada jumlah 

itu, dan ini berkelanjutan sepanjang kitab Kisah Para Rasul, di mana kuasa Kristus 

dinyatakan melalui nama Kristus. 

Biarkan saya menunjukkan beberapa contoh lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. Perhatikan 

pasal 8:12. Anda boleh melingkari kata-kata “nama” yang ditemukan. Dalam ayat itu kita 

melihat Filipus sedang berkhotbah. Banyak orang yang telah dipengaruhi oleh seorang yang 

bernama Simon si tukang sihir. Dikatakan dalam ayat itu, “Tetapi sekarang mereka percaya 

kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus 



Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.” Jadi Injil terus berkembang 

lebih lagi melalui nama Kristus. 

Lihat Kisah Para Rasul 9:27. Ini tentang Barnabas dan Saulus yang dikenal juga sebagai 

Paulus. Perhatikan bagaimana dalam dua ayat yang berurutan kita melihat nama Kristus 

disebut:  “Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan 

menceritakan kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa 

Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam 

nama Yesus. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan 

berani mengajar dalam nama Tuhan.” 

Saya ingin tunjukkan tiga ayat lagi. Lihat sekarang Kisah Para Rasul 15:26. Penting untuk 

kita melihat ayat-ayat ini agar kita dapat memahami bagaimana Kitab Suci konsisten dalam 

mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Kita mulai dari ayat 25: “Sebab itu dengan bulat 

hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu 

bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu orang yang telah 

mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus.” Dua ayat lagi. Lihat 

Kisah Para Rasul 16:18. Supaya jelas, kita mulai dari ayat 16: “Suatu kali ketika kami pergi 

ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang 

mempunyai roh tenung; dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh 

penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, ‘Orang-

orang ini hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan 

keselamatan.’ Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan 

lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berk ata kepada roh itu, ‘Dalam nama Yesus Kristus 

aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.’ Seketika itu juga keluarlah roh itu.” 

Bukankah ini satu gambaran yang luar biasa? Paulus merasa sudah cukup diganggu. 

Selama beberapa hari terakhir perempuan ini terus berteriak, jadi Paulus berbalik dan 

berkata, “Cukup. Dalam nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan 

ini.” Lalu roh itu pun meninggalkan perempuan itu oleh karena kuasa nama Kristus. 

Satu contoh lagi dari Kisah Para Rasul 19:13: “Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling 

di negeri itu, mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh 

jahat, katanya, ‘Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus.’ 

Yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama 

Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, ‘Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi 

kamu, siapa kamu’?” Bukankah ini luar biasa? “Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu 

menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah 

orang itu dengan telanjang dan luka-luka.” Tentu ini bukanlah hari keberuntungan mereka. 

“Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, 



maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di 

antara mereka yang telah percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka 

pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka, yang 

pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di hadapan semua 

orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir lima puluh ribu uang perak. Dengan jalan ini, makin 

tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa.” 

Bisakah anda memahami gambaran ini? Di sepanjang Kitab Kisah Para Rasul kita melihat 

bahwa bilamana nama Yesus Kristus diberitakan maka orang-orang diselamatkan. Bilamana 

nama itu diberitakan maka orang-orang menyerahkan hidup mereka kepada nama itu. 

Bilamana nama itu diberitakan maka roh-roh jahat diusir keluar. Bilamana nama itu 

diberitakan maka orang-orang yang melakukan segala macam kejahatan dan dosa 

membawa barang-barang mereka dan membakarnya. Terjadilah hal-hal yang ajaib. 

Apa yang saya ingin agar anda melihat ialah bahwa pada dua ribu tahun yang lalu ada satu 

nama yang bilamana nama itu diberitakan maka orang-orang diselamatkan dan 

disembuhkan dan kehidupan mereka diubah. Mereka yang sebelumnya melawan Kristus 

sekarang berada di pihak Kristus.  

Hal-hal ajaib terjadi dan saya ingin anda mengetahui bahwa nama itu masih tetap berkuasa. 

Adalah nama Kristus yang memungkinkan kita berkumpul bersama untuk meninggikan dan 

memberitakan nama itu pada hari ini. Kuasa nama Yesus. Para rasul mempunyai keyakinan 

dalam nama Dia yang telah menyelamatkan mereka. 

Kita mengenal pribadiNya, kita mengandalkan kuasaNya, dan kemudian yang ketiga, kita 

menunjukkan kehadiranNya, dan ini sesuai dengan apa yang baru kita lihat dalam Kisah 

Para Rasul 19, yaitu kehadiran Kristus yang didemonstrasikan melalui namaNya. Orang-

orang tersebut berusaha mengambil tindakan dengan nama Kristus. Mereka seolah-olah 

berkata, “Kami akan melakukan ini. Dalam nama Yesus, keluarlah.” Dan roh-roh jahat itu 

menjawab, “Kami tidak mengenal siapa kalian. Kalian tidak mempunyai kehadiran Kristus 

dalam dirimu.” 

Sebaliknya Petrus telah melihat bagaimana Yesus berjalan mendekati orang lumpuh yang 

duduk di tepi kolam Siloam, seperti yang tertulis dalam Yohanes 5. Petrus telah melihat 

bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lumpuh itu. Petrus melihat Yesus 

berjalan mendekati orang lumpuh itu dan berkata, “Bangkit dan berjalanlah.” Lalu orang itu 

bangun mengambil tilamnya dan berjalan. Petrus telah melihat dan mengingat kata-kata 

Yesus dalam Yohanes 14:12, “Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar 

daripada ini karena Aku pergi kepada Bapa.” 



Jangan lupakan itu. Yang kita lihat tentang nama Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul ialah 

kehadiran Kristus. Bagaimana Kristus menjadi pahlawan dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4? 

Dialah pahlawannya karena Ia duduk di sebelah kanan Bapa dan Ia telah mencurahkan 

kehadiranNya dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan Ia sedang bekerja melalui mereka, 

dan itulah juga yang Ia lakukan pada hari ini, dua ribu tahun kemudian. Kristus sedang 

berada di sebelah kanan Bapa dan Ia hidup di dalam kita, Ia berdiam di dalam kita dan Ia 

bekerja melalui kita. Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus dengan jelas 

memaksudkan hal itu. Yesuslah yang menyembuhkan orang itu dan Ia melakukannya 

melalui Petrus. 

Jadi pertanyaannya, pada abad ke-21 di Birmingham, di Gereja di Brook Hills, dengan 

semua kebutuhan yang diwakili dalam ruangan ini, dan juga yang di luar gereja ini, 

bagaimanakah Yesus akan menghibur? Bagaimanakah Yesus akan menyembuhkan? 

Bagaimanakah Yesus akan memberi kekuatan? Bagaimanakah Yesus akan mencapai 

seseorang dan datang dan memberi dorongan kepada mereka yang sedang berjalan melalui 

segala macam pergumulan hidup? Bagaimanakah Ia akan melakukannya pada hari ini? 

Melalui kehadiranNya dalam hidup anda dan saya. 

Kita adalah kaki dan tangan dari pribadi, kuasa, dan kehadiran Yesus Kristus. Bukankah itu 

suatu kebenaran yang luar biasa? Orang-orang percaya, inilah waktunya kita berdiri dan 

menyadari bahwa Kristus ingin hidup melalui kita. Kehidupan yang kita lihat dalam kitab-kitab 

Injil sekarang ditunjukkan melalui umatNya dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi 

bagaimanakah Yesus memberikan penghiburan di tengah-tengah penderitaan? Ia 

melakukannya melalui orang-orang yang memiliki keyakinan dalam nama Kristus yang telah 

menyelamatkan mereka. Ketika kita berada di sekitar satu sama lain, ketika kita melihat 

penderitaan-penderitaan mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan dan menjamah 

mereka, maka kita mulai melihat kehadiran Kristus yang memakai kita untuk melakukan apa 

yang hanya dapat Ia lakukan. 

Marilah kita melihat apa yang terjadi di belakang tirai dan melihat peranan komunitas orang 

beriman di sini dalam kehidupan Rochelle. 

 

Rochelle Ross: 

Aku pergi ke gereja pagi ini dan sungguh ajaib. Ini adalah satu kesedihan yang baik. 

Sungguh tepat. Mereka menyanyikan, Buatlah Aku Bergembira, dan itu menyentuh hatiku 

yang terdalam. Kasih dan dukungan yang telah diberikan kepadaku adalah luar biasa. 

Bahkan orang yang tidak kukenal berdoa dan memberi semangat kepadaku. Aku begitu 

membutuhkannya sekarang. Aku sama sekali tidak dapat menjalani ini sendiri. 



Pada hari ni, Heather, Shannon dan Tawny membantu aku untuk mandi. Aku tidak dapat 

berdiri dengan kekuatanku sendiri untuk waktu yang lama. Aku masih mengalami keletihan 

yang belum pernah aku alami sebelumnya. Untuk pertama kalinya aku melihat diriku dalam 

cermin hari ini. Itu tidak menakutkan aku sebagaimana yang aku bayangkan. Ini sesuatu 

yang aneh bagiku. Bekas bedahan di tubuhku mengingatkanku bahwa realitas yang kejam 

ini adalah nyata. Aku berusaha fokuskan pikiranku pada apa yang akan datang, atau aku 

sedikit-dikitnya berusaha untuk itu. 

Pada hari Kamis petang, tanggal 7, beberapa dari teman-teman dekatku datang untuk 

mencukur kepalaku. Kami ke halaman belakang dan aku mengatakan kepada mereka untuk 

melakukan apa yang harus mereka lakukan namun aku tidak mau melihat diriku sampai 

mereka selesai mencukurku. Aku begitu tegang tentang Max anakku kalau nanti ia melihatku 

ketika ia kembali pada tanggal 10. Ayahnya dan aku telah berbicara pada hari Sabtu malam 

sebelum ia kembali pada hari Minggu, dan diusulkan bahwa ayahnya harus menunjukkan 

kepadanya gambar-gambar perempuan yang berkepala gundul, untuk memberi kepada Max 

suatu gambaran visual tentang bagaimana nanti aku akan terlihat seperti itu. 

Pada hari Minggu ketika Max kembali, aku bertelut dan tersenyum lebar. Aku memakai topi 

pemain bisbol. Ia tersenyum, mengangkat topiku dan menggosok-gosok kepalaku dan 

berkata, “Aku suka ini.” Ia mencium kepalaku lalu pergi bermain. Ia menyukai kepalaku yang 

gundul, sering mencium kepalaku dan ia dengan bangga selalu meminta agar aku 

menunjukkan kepalaku kepada siapa saja yang kutemui. Ia berkata, “Ibu, tunjukkan 

kepalamu kepada mereka.” 

Tuhan, pertama-tama aku ingin berterima kasih kepadaMu. Terima kasih karena Engkau 

mengasihiku dengan nyata melalui komunitasku. Aku mengaku bahwa aku agak cemas, jika 

itu memang mungkin, tentang bagaimana kami dapat bertahan secara financial selama 

musim ini. Aku mohon agar Engkau membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

Tuhan, terima kasih untuk Max. Tolong aku dalam mendidiknya. Tolong aku untuk 

mengasihinya dengan cara yang memuliakan Engkau. Aku selalu merasa aku gagal dalam 

hal ini. Mungkin semua orang tua merasakan hal yang sama. Aku menginginkan yang 

terbaik baginya. Ia adalah anakku. 

Selamat Tahun Baru. Aku terharu dalam memasuki Tahun Baru. Aku menyambut awal yang 

baru. Pada masa seperti ini aku merenungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hidupku, bagaimana aku menjadi berbeda, tentang hal-hal yang masih kurang dan 

kegembiraan akan petualangan yang tidak terduga yang ada di depan. Ketika aku memasuki 

tahun 2006 aku meninggalkan di belakangku satu tahun yang berisi kehilangan dan 

menghadapi tahun yang berisi awal yang baru dan pengharapan di masa depan. Aku tidak 



meninggalkan tahun 2005 dengan kepahitan, melainkan sebaliknya aku menghargainya 

untuk maknanya bagiku dan bagaimana tahun tersebut merubah kehidupanku. 

Satu tahun kemudian sulit dipercaya bahwa waktu sudah berjalan selama satu tahun. Aku 

merasa baik duduk di sini, walaupun tidak sempurna. Tentu aku dapat selalu memikirkan 

hal-hal yang aku butuhkan dan inginkan, tetapi aku teringat ketika aku makan brokoli dan 

ayam setelah pengobatanku yang pertama dan itu tidak membuatku sakit dan tidak terasa 

seperti logam. Aku teringat secara harfiah aku menjadi gembira bahwa aku mampu 

menyiapkan makan pagi bagi Max dan mengantarnya tempat latihan karate. Aku teringat 

setiap hari aku menerima kartu ucapan, email, dan menerima telpon, begitu banyak yang 

kuterima. Sesuatu menyenangkan kalau aku duduk di sini. Cawanku melimpah. 

Nyanyian:  

Engkau memberi dan Engkau mengambil kembali. Engkau memberi dan Engkau mengambil 

kembali. Hatiku akan memilih untuk mengatakan, Tuhan, diberkatilah namaMu.. Engkau 

memberi dan Engkau mengambil kembali. Ya, Engkau memberi dan Engkau mengambil 

kembali. Hatiku akan memilih untuk mengatakan, Tuhan, diberkatilah namaMu. Engkau 

memberi dan Engkau mengambil kembali, Oh Tuhan, Engkau memberi dan Engkau 

mengambil kembali. Oh, diberkatilah namaMu, diberkatilah namaMu. Hatiku akan memilih 

untuk berkata, Tuhan, diberkatilah namaMu. Tuhan, diberkatilah namaMu yang mulia. Oh, 

diberkatilah namaMu, diberkatilah namaMu yang mulia. 

Ia dapat mengambil kembali namun Ia tidak pernah berhenti memberi dan Ia memberi 

melalui pemberian umatNya. Inilah yang kita lihat dalam Gereja Perjanjian Baru. Bagaimana 

Yesus memberi kepada seseorang yang sedang menjalani satu perjalanan seperti ini? Ia 

memberi melalui kita. Ia memberi melalui gereja perdana. Mereka peduli akan penderitaan 

orang-orang di sekitar mereka, dan mempunyai keyakinan dalam nama Dia yang berdiam 

dalam diri mereka, yang hidup di dalam mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. 

Karakteristik terakhir yang saya ingin agar kita melihatnya dalam gereja perdana ialah bahwa 

mereka berkomitmen untuk kemuliaan Allah yang bekerja melalui mereka. Mereka 

berkomitmen untuk kemuliaan Allah yang bekerja melalui mereka dengan pertumbuhan 

gereja yang mereka alami dalam Kisah Para Rasul 3. Dengan hal-hal ajaib yang kita lihat  

dalam Kisah Para Rasul 3:1 dan 10, akan menjadi sangat mudah ketika banyak orang 

bergegas untuk pegi mendengar apa yang terjadi, untuk melihat orang lumpuh itu, sama 

seperti yang kita lihat dalam bagian lain dalam Kisah Para Rasul. Sewaktu-waktu orang-

orang siap menyebut Paulus sebagai seorang dewa, siap menyanjung dan menyembah 

Petrus dan Yohanes, dan apa yang Petrus dan Yohanes perbuat ialah mereka bangkit dan 



memberitakan Injil and mereka mulai memberikan kemuliaan kepada Dia yang sedang 

bekerja melalui mereka. 

Saya ingin anda melihat apa yang terjadi bilamana umat Allah peduli dengan berkorban. Ada 

tiga hal yang terjadi dalam teks ini bilamana umat Allah peduli dengan berkorban. Pertama, 

bilamana kita peduli dengan berkorban maka orang akan tertarik. Saya ingin anda melihat 

peranan mujizat ini, yaitu keajaiban yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3:1 dan 10. 

Mengapa itu terjadi? Peranan apa yang terlihat dalam mujizat tersebut? Saya ingin anda 

melihat Kisah Para Rasul 3:11. Ini merupakan satu gambaran yang penting. Ini terjadi 

segera setelah cerita penyembuhan itu. Ayat itu mengatakan, “Karena orang itu tetap 

mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu 

datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.” Mengapa orang 

lumpuh itu disembuhkan? Supaya gambaran yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 3:11 

dapat tercipta. Di sini anda melihat seorang yang untuk pertama kalinya berdiri sepanjang 

hidupnya. Mungkin ia merangkul Petrus dan Yohanes. Saya tidak tahu apakah ia juga 

memeluk leher mereka. Namun ini merupakan satu gambaran yang luar biasa dari 

seseorang yang begitu bergembira oleh karena sekarang ia dapat berjalan. Ia merangkul 

rasul-rasul itu. Orang banyak menjadi tertarik. Mereka ingin mengetahui lebih banyak. 

Dan itulah yang terjadi sepanjang Perjanjian Baru dan itulah yang terjadi hari ini. Orang 

menjadi tertarik kepada Injil ketika mereka melihat akibat-akibat Injil dan bagaimana 

komunitas diselamatkan. Biarlah kita mengatakannya sekali lagi. Orang menjadi tertarik 

kepada Injil bilamana mereka melihat akibat-akibat Injil dalam komunitas orang-orang 

beriman yang disebut gereja. Bilamana orang melihat kasih Kristus, kuasa Kristus, pribadi 

Kristus, kehadiran Kristus di dalam kita, maka mereka akan ingin mengetahui lebih lagi 

tentang mengapa demikian. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu terjadi?  Lalu mereka 

berbondong-bondong datang mendengar, orang banyak itu akan ditarik oleh keajaiban ini. 

Kedua, bukan hanya banyak orang akan tertarik melainkan juga Firman itu dijelaskan. Kita 

sudah melihat bagaimana Petrus berkhotbah.  Saya ingin anda melihat Kisah Para Rasul 

4:13 dan 14. Perhatikan dua ayat ini yang meringkaskan tanggapan para pemimpin Yahudi. 

Mereka tidak merasa senang, mereka ingin agar Petrus dan Yohanes berhenti 

menyampaikan berita Injil. Dikatakan dalam ayat 13: “Ketika sidang itu melihat keberanian 

Petrus dan Yohanes dan mengetahui, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, 

heranlah mereka; dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.” Ini berbicara 

tentang kehadiran Kristus. Sekarang perhatikan ayat 14: “Tetapi karena mereka melihat 

orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat 

mengatakan apa-apa untuk membantahnya.” Apa yang anda katakan bilamana seseorang 

untuk pertama kalinya dapat berjalan sepanjang hidupnya? Anda tidak dapat berkata apa 



pun. Anda akan berusaha berbicara melawan Injil karena anda belum mendengar Injil itu 

diberitakan. Anda belum melihat kuasanya yang bekerja. 

Saya ingin anda untuk memikirkan tentang bagaimana hal ini berkaitan dengan budaya abad 

ke-21 pada masa kini. Bahkan di Birmingham dan juga di banyak tempat di seluruh negara 

kita, ada banyak orang yang tidak senang terhadap Injil. Ke mana pun saya mengunjungi 

kampus-kampus universitas saya selalu heran akan ketidaksenangan yang ada di antara 

para mahasiswa terhadap Injil. Dan anda juga mengenal orang-orang dalam kehidupan anda 

yang tidak mau memberi perhatian kepada Injil. Namun apa yang terjadi bilamana mereka 

yang keras hatinya mulai melihat kasih dan peduli dan anugerah dan rahmat Kristus dalam 

cara-cara yang luar biasa, yang diwujudkan dengan pengorbanan kepada orang-orang? Hati 

yang keras itu akan melunak dan mereka akan mulai membuka diri mereka, dan bertanya, 

“Apa ini”? Karena Firman itu bukan hanya diberitakan kepada mereka, melainkan juga 

Firman itu diwujudkan secara nyata. 

Di wilayah Perancis di kota New Orleans kami mempunyai pelayanan untuk para tuna wisma 

selama enam tahun terakhir ini. Saya dengan cepat mendapati bahwa wilayah ini merupakan 

salah satu tempat yang paling banyak diinjili di Amerika Serikat. Setiap orang di wilayah itu 

yang ingin melakukan suatu perjalanan misi akan pergi ke New Orleans. Ketika mereka tiba 

di New Orleans mereka berpikir bahwa wilayah Perancis membutuhkan Injil sehingga 

mereka pergi ke sana. Jadi apa yang terjadi ialah bahwa para tuna wisma, para pembaca 

kartu nasib, dan para tukang sihir, yang tinggal di tengah Jackson Square secara harfiah 

dijejali dengan traktat penginjilan setiap hari, bahkan mungkin dua atau tiga kali sehari. 

Dan kami mendapati dengan cepat bahwa dibutuhkan enam sampai delapan bulan sebelum 

mereka bahkan mulai mendengarkan kami, enam sampai delapan bulan untuk hanya pergi 

dan duduk di sana dan melnghabiskan waktu dengan mereka. Ya, untuk menyampaikan Injil 

kepada semua. Kami harus menunggu enam sampai delapan bulan untuk menyaksikan Injil 

dan bagi mereka untuk melihat Injil diwujudkan dalam kehidupan kita sebelum banyak dari 

mereka mulai datang untuk mengenal Kristus, sebelum kehidupan mereka mulai diubah. 

Firman harus dapat diwujudkan dalam gereja. Kesaksian kita akan menjadi dangkal tanpa 

kepedulian yang disertai pengorbanan bagi penderitaan orang-orang di sekitar kita. 

Jadi banyak orang ditarik, Firman dibuktikan secara nyata, dan akhirnya, Tuhan ditinggikan.  

Saya ingin anda memperhatikan Kisah Para Rasul 4:21 dan 22. Tuhan ditinggikan. 

Dikatakan, “Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan 

mereka juga, sebab sidang itu tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena orang 

banyak memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang 

yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari empat puluh tahun umurnya.” Di sini 

kita melihat gambarannya. Inilah akibat seluruh peristiwa ini. 



Ingatlah Kisah Para Rasul 3 ketika orang lumpuh itu sedang duduk di tempatnya. Jelas  

bahwa ia mempunyai kebutuhan fisik, namun perhatikan teks ini dengan lebih mendalam. 

Orang ini mempunyai kebuthan fisik untuk berjalan, tetapi di mana ia sedang duduk? Ia 

duduk persis di luar Bait Allah. Tempat yang dalam pemikiran orang Yahudi merupakan 

tempat di mana anda berhadapan dengan kemuliaan Allah dan di mana anda dapat 

mengalami kehadiran Allah, dan anda dapat menyembah Allah, dan di sini orang ini duduk 

setiap hari tanpa mampu masuk ke dalam. Jadi untuk pertama kalinya ia mampu berdiri dan 

berjalan. Lalu apa yang ia lakukan. Apakah ia langsung berlari dan memuji Allah? Tidak. Ia 

berlari ke dalam Bait Allah, melompat-lompat, memuji Allah. Kebutuhan fisiknya untuk 

disembuhkan sangat besar, namun lebih besar lagi kebutuhan rohaninya, yaitu memberi 

kemuliaan bagi Allah, untuk mengenal apa artinya memiliki hati yang berhadapan dengan 

kemuliaanNya dan menyembahNya karena Dialah Allah. 

Itulah yang mulai dilakukan oleh orang tersebut. Jadi banyak orang datang, mereka 

mendengar Injjil diberitakan dan mereka mulai melakukan hal yang sama dan mereka 

memuji Allah, sedangkan para pemimpin agama menjadi marah karena Allah sedang dipuji. 

Ini adalah aneh. Mengapa para pemimpin agama geram? Karena mereka tidak memahami 

apa yang sebenarnya terjadi. Mereka begitu termakan oleh gerakan-gerakan religius yang 

sedang terjadi sehingga dalam keadaan demikian mereka tidak memahami maknanya yang 

sebenarnya. Bukankah bahaya ini mengancam kita pada masa kini untuk melakukan hal 

yang sama? 

Kita dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang diwakili dalam ruangan ini, juga kebutuhan-

kebutuhan di seluruh Birmingham dan seluruh dunia, namun kita bisa saja termakan oleh 

gerakan-gerakan religius dan kita berusaha menjalankan hukum secara benar dan berusaha 

menjadi suci melalui memisahkan diri dari dunia, sehingga dalam keadaan seperti itu kita 

tidak memahami fakta bahwa kesucian itu melibatkan tindakan memasuki dunia dan 

membuat Injil dikenal di tempat-tempat yang paling kotor dan paling gelap yang ada. 

Dan Tuhan ditinggikan dalam peristiwa tersebut. Para pemimpin agama tidak dapat 

menghentikannya. Setiap orang memuji Allah karena apa yang telah mereka lihat. Bukankah 

sesuatu yang indah bagaimana Allah dalam anugerah dan rahmatNya mengangkat 

kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam dan pergumulan-pergumulan kita yang terdalam? 

Ia mengangkat umatNya, dan melalui mereka Ia menunjukkan kuasaNya dan kehadiranNya. 

Tujuannya ialah bahwa melalui kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam dan pergumulan-

pergumulan kita yang terdalam Dialah yang memperoleh kemuliaan karena kemurahanNya 

dan anugerahNya dan rahmatNya. Allah berkenan dalam menunjukkan anugerahNya dan 

rahmatNya dalam kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam. Dan Ia berkenan melakukannya 

melalui kehadiranNya di dalam kita. 



Saya ingin anda mendengar satu cerita yang sama dengan perjalanan menyeluruh yang kita 

telah lihat dalam kehidupan Rochelle. Cerita ini memberikan bukti tentang apa yang terjadi 

bilamana orang saling mempedulikan penderitaan orang di sekitarnya dan memberi 

kemuliaan kepada Allah di tengah-tengah kesukaran dan kepedihan. 

Saya akan minta kepada Jason, yang telah mengambil foto-foto yang anda lihat di belakang 

kita, juga foto-foto lainnya, ketika ia juga melewati perjalanan ini bersama Rochelle.  Saya 

akan memintanya untuk membagikan satu cerita singkat yang terjadi pada awalnya yang 

benar-benar memberikan satu ilustrasi tentang apa persisnya yang dikatakan oleh teks ini. 

Jason: 

Istri saya Heather dan saya telah mengenal Rochelle selama beberapa tahun ini dan kami 

sudah menjadi teman yang sangat erat dengannya. Rochelle bekerja bersama saya dalam 

tiga tahun terakhir ini. Kami sedang berlibur di California bagian Utara ketika kami diberitau 

lewat telpon bahwa Rochelle mengidap penyakit kanker, dan kami banyak berdoa dengan 

tekun dan terarah untuk ini ketika kami di sana. Dalam perjalanan kembali ke San Fransisco 

kami berhenti di Muir Woods di mana kami menyaksikan kebesaran anugerah Allah dan 

keagunganNya dan betapa Dia luar biasa. Kami melihat pohon-pohon redwood di sepanjang 

pantai, dan saya senang mengetahui akan hal-hal yang saya lihat ini jadi saya 

memperhatikan pohon-pohon ini. Kami mendapat informasi dari petugas taman-taman 

tersebut bahwa jika pohon-pohon itu dirusakkan maka akan timbul semacam cincil khayalan 

pada pohon tersebut.  

Hal ini mengingatkan saya akan komunitas orang beriman dalam gereja yang adalah satu 

tubuh. Pohon-pohon ini sangat perkasa namun semuanya terhubung di bawah tanah melalui 

sistem akar yang sama dan ada orang yang bahkan mengatakan bahwa sebenarnya hanya 

ada satu pohon. Jadi ketika kami berjalan melalui taman Muir Woods kami melihat gambaran 

ini. Kami melihat apa itu cincin khayalan. Kami melihat sebatang pohon yang rusak di bagian 

tengahnya dan pohon-pohon lain yang telah bertumbuh di sekitarnya. Saya mengambil foto 

sewaktu kami di sana, karena hal ini perlu setelah kami memperoleh kabar tentang penyakit 

kanker yang diderita Rochelle, dan kami telah diberkati dengan komunitas orang beriman 

yang adalah sebagian dari tubuh Allah. Dan saya tahu bahwa ini akan menjadi gambaran 

tentang apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita alami. 

Saya mengambil foto itu untuk kami, untuk Rochelle. Ukurannya bukanlah besar bagi kita 

semua yang banyak ini dalam ruangan ini. Foto ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi 

Rochelle dan bagi kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jadi ketika kami pulang pada 

malam sebelum pembedahan Rochelle yang pertama, kami mengadakan satu pertemuan di 

rumah kami. Kami berkumpul, kami mengadakan satu pertemuan di rumah kami. Kami 



berkumpul bersama dan bersekutu senormal mungkin. Kami makan dan tentunya kami 

menyanyi. 

Kami menyanyikan satu lagu yang telah membawa dampak bagi Rochelle dan itu membuat 

saya gembira. Ini hanya satu cerita yang merupakan satu pernyataan iman yang berani di 

tengah cobaan, di tengah pergumulan. Kami menyanyikan lagu tersebut, kami berdoa dan 

melayani keperluan-keperluan dari saudari kami ini, satu bagian dari tubuh Kristus. Jadi foto 

ini diperlihatkan malam itu dan kami menggantung foto itu di rumah Rochelle agar dapat 

menjadi satu hal yang mengingatkan tentang apa yang Allah sedang lakukan melalui 

komunitas orang beriman di mana Rochelle berada. 

Gambar ini menjelaskan makna tubuh Kristus, tentang orang-orang yang mempunyai 

penderitaan dan kebutuhan, dan bagaimana pergumulan-pergumulan itu dihadapi oleh  

kumpulan orang-orang yang saling menguatkan dan berdoa untuk satu sama lain dan  

mendorong satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Dan ketika melihat penderitaan 

itu mereka mulai merasakan penderitaan itu bersama satu sama lain, dan mulai melakukan 

apa yang dapat kita lakukan melalui kuasa Kristus. 

Ini adalah gambaran tentang persekutuan dalam gereja perdana dan saya berdoa agar ini 

juga menjadi gambaran yang kita wujudkan saat ini. Sebagaimana saya katakan 

sebelumnya, ada beragam kebutuhan yang diwakili di sini. Pergumulan-pergumulan fisik, 

pergumulan-pergumulan emosional, pergumulan-pergumulan keuangan, apa pun 

pergumulan itu, namun saya ingin kita meluangkan waktu di mana kita mewujudkan 

gambaran ini sebagai respons terhadap Firman Allah. 

Jadi, marilah kita mewujudkan secara nyata makna tubuh Kristus dalam ruangan ini dan 

marilah kita mewujudkan gambaran ini sebagai respons terhadap Firman Allah. Marilah kita 

bersama berdoa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


