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Yesus berfirman bahwa Dia akan membangun gereja-Nya, dan Kitab Kisah Para Rasul 
menunjukkan bahwa Dia melakukannya. Kisah Para Rasul memelihara sejarah 
kehidupan dalam gereja pertama di perjanjian Baru. Kitab yang ditulis oleh Lukas ini, 
memberi orang Kristen modern pandangan sekilas mengenai contoh ilahi sebelum 
manusia dapat mengacaukannya. J. B. Philips menulis bahwa pembaca Kitab Kisah 
Para Rasul melihat kekristenan sebagai hal yang nyata, sedang bertindak untuk kali 
yang pertama dalam sejarah manusia. .. Gereja sebagaimana yang dimaksudkan Allah. 

Ketika Tuhan mulai membangun gereja, tenaga gerak-Nya yang penuh kuasa 
menciptakan ledakan pertumbuhan, yang mengakibatkan Injil menyentuh dunia yang 
dikenal pada masa itu. Gereja lahir pada hari Pentakosta; dan berlipat ganda di Kota 
yerusalem; pada akhirnya tersebar ke Samaria, kepada perwira romawi dan kepada 
orang Yunani di Anthiokhia . Berasal di Yerusalem dan berakhir di Roma, gereja Yesus 
Kristus dengan cepat mendirikan tumpuan dalam kerajaan roma. Meskipun gereja tidak 
terlepas 

dari setiap masalah para anggota mengalami perselisihan pendapat dan perbedaan – 
perbedaan doktrinal – namun Gereja dapat sangat berpengaruh pada generasinya 
dalam hal kebenaran dan kemurnian. 

Prinsip – prinsip yang dipakai Yesus untuk membangun gereja-Nya bersifat universal 
dan abadi. Metode dan programnya bisa bermacam – macam, namun prinsip – prisnip 
itu berlaku bagi tiap generasi dan kebudayaan dunia. Prinsip itu sama pentingnya bagi 
para pemimpin gereja dan para penginjil awam masa kini untuk membangun “ menurut 
contoh” seperti yang berlaku bagi Musa. Kemah pertemuan yang didirikan Musa 
merupakan sebuah contoh atau simbol dari rencana yang lengkap yang terungkap 
secara progresif. Perjanjian Baru memperkenalkan gereja sebagai penggenapan dalam 
waktu dan tempat dari contoh Perjanjian Lama. 

Dewasa ini Allah sedang memulihkan gereja-Nya kepada kehidupan dan kekuasaan 
yang sama, yang memampukan kekristenan menjadi agama sedunia dalam satu 



generasi. Prinsip pemulihan menjadi salah satu alasan yang paling mendasar dalam 
seluruh Alkitab. Prinsip itu bertumpu pada keperdayaan bahwa karya – karya Allah 
yang asli menyatakan contoh – contoh atau cetakan biru yang tidak bercela dalam 
penciptaan. Prinsip ini juga menganggap bahwa berlalunya waktu manusia yang telah 
gagal dan berdosa cenderung untuk menyimpang dari contoh sejati. Ketika manusia 
menyimpang, dia kehilangan kehidupan dan membutuhkan pemulihan. Dan hal inilah 
yang seharusnya berlaku dalam gereja Tuhan masa kini. 

Gereja baru saja lahir ketika Petrus berkhotbah mengenai akhir sejarahnya. Antara 
awal dan akhir, orang – orang percaya akan menikmati masa – masa penyegaran 
sebagai 

hasil dari iman mereka kepada Kristus ( Kisah Para Rasul 3:19 ). Pada akhirnya Yesus 
akan kembali untuk menjemput mempelai-Nya. Petrus mengatakan bahwa Yesus akan 
kembali setelah semua hal yang dikatakan oleh para nabi telah dipulihkan. Apabila 
Allah memulihkan gereja, dan apabila gereja hendak menyesuaikan diri dengan contoh 
yang cemerlang itu, maka penemuan contoh itu menjadi mutlak penting. 

Kitab Kisah Para Rasul berisi lebih dari sekadar sejarah. Ini merupakan paruhan kedua 
dari Kitab Injil dua jilid. Lukas menulis dua kitab untuk menguatkan iman para 
pembacanya. Selain itu, dia juga mencatat ciri – ciri kehidupan jemaat pertama di Kisah 
Para Rasul 2: 41 – 47. Ketika dia menceritakan sejarah, dia juga mengajar teologi. Dia 
menjelaskan dinamika gereja Perjanjian Baru mula – mula dan menggambarkan prinsip 
– prinsipnya. Jilid pertamanya, yaitu Kitab Injil Lukas meliput kehidupan Yesus dan 
pengajaran-Nya. Kisah Para Rasul memantau apa yang terus dilakukan dan diajar oleh 
Roh Kudus dalam nama Yesus melalui gereja. 

Contoh yang ditunjukkan dalam Kitab Kisah Para Rasul masih menjadi contoh bagi 
gereja masa kini. Tuhan sedang memulihkan dan mendirikan gereja-Nya menurut 
prinsip – prinsip dan dinamika yang sama. Prinsip dan dinamika itu tetap berlaku 
sampai sekarang dan akan berkelanjutan dalam setiap generasi. Semakin dekat kita 
dengan waktu kedatangan Tuhan kembali, semakin banyak pengalaman yang akan kita 
rasakan dalam kehidupan kita sendiri dan gereja – gereja akan kenyataan yang hidup 
dari dinamika gereja Perjanjian Baru. 

Jemaat Tuhan masa kini, mulailah sekarang mempelajari ciri – ciri kehidupan jemaat 
pertama, percayalah, berjuanglah untuknya, dan percayalah bahwa Allah akan 

memberi kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Sehingga jemaat Tuhan diakhir 
zaman dapat mencontohi kehidupan jemaat pertama di Kitab Kisah Para Rasul 2: 41 – 
47. 


