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Anda dan saya adalah bagian dari dasar piramida penduduk di dunia ini, yai-
tu orang–orang biasa. Tidak ada yang menggelar karpet merah menyambut ked-
atangan kita di suatu tempat. Tidak ada yang membukakan pintu mobil kita. Tidak
ada yang menyediakan kursi VIP ketika kita hadir dalam suatu acara. Tidak ada
supir yang setiap saat siap untuk mengantar kita ke manapun. Ya, kita adalah
orang–orang biasa! Kita bukan pemilik korporasi media sosial terbesar di jagad ini,
sehingga kita bisa menguasai semua informasi yang dibutuhkan manusia. Kita
bukan orang yang masuk dalam list 100 besar orang kaya dunia yang rutin diter-
bitkan oleh Forbes, sehingga kita punya akses yang tidak terbatas pada industri
keuangan. Kita juga bukan seorang pemimpin negara yang punya akses ke
semua sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk melakukan yang kita ke-
hendaki. Ya, kita adalah orang–orang biasa !

Apakah orang–orang biasa tersebut bisa membuat perbedaan bagi ling-
kungan dan dunia? Sekitar 2000 tahun lalu, ada 120 orang biasa yang dimotori
oleh 12 orang biasa memulai pergerakan membangun satu komunitas. Mereka
bahkan sangat biasa bila dibandingkan dengan sebagian besar dari kita. Mereka
terdiri dari nelayan yang tidak terdidik, mantan pelacur yang bertobat, pemungut
cukai, pemberontak yang bertobat. Sebagian besar dari mereka berasal dari Gali-
lea, sebuah daerah kecil yang dianggap sumber pemberontak pada masa tersebut
dan penduduknya dianggap “kurang beragama”. Apa yang mereka lakukan?



Mereka menyampaikan tentang Sang Pembawa Kabar Baik dan hidup menurut
ajaran pembawa Kabar Baik tersebut. Akibatnya, keangkuhan dan keegoisan di-
hancurkan. Tidak ada lagi aku dan kau, tapi yang ada adalah kita. Sehingga saling
memberi dan membantu adalah hal biasa yang diperlihatkan komunitas ini. Berita
itu terus menembus pintu dan tembok mulai dari penjara sampai ke istana. Mulai
dari Anthiokia, Ethiopia, Korintus sampai ke Roma. Komunitas itu menghancurkan
tembok prasangka antara Yahudi dan Samaria. Pesan yang mereka bawa
menghilangkan perpecahan karena label kafir (non Yahudi) dan non kafir
(Yahudi). Dalam perjalanannya, sejarah mencatat bahwa komunitas itu telah
membuat dunia jauh lebih baik. Mereka membuat perbedaan! Karena mereka, ada
ratusan ribu rumah sakit dan sekolah berdiri. Karena mereka, tidak terhitung ma-
kanan dan minuman yang telah disalurkan untuk memastikan tidak ada yang ke-
laparan. Karena mereka, dunia tahu bahwa hidup damai jauh lebih baik dari pada
hidup berperang. Dan yang lebih penting, karena mereka, milyaran orang
mengenal dan menerima Si Pembawa Kabar Baik.

Tapi masalah belum selesai! Kita masih melihat ada orang yang masih ke-
laparan. Kita masih melihat banyak yang menderita sakit dan tidak terobati karena
tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan. Kita masih melihat ada kelompok
dan negara yang masih saja berperang dengan berbagai sebab. Seperti 2000 ta-
hun lalu, Tuhan sedang memanggil kita, orang–orang biasa untuk membuat
perbedaan. Buku ini mendorong kita, orang–orang biasa tersebut, menyadarinya.

Dengan gaya bahasa yang ringan dan enak, buku ini mencerahkan kepada
bahwa kita memang dilahirkan untuk membuat perbedaan, apapun kondisi kita.
Buku ini mengulas kembali kisah 120 orang tersebut dan menghadirkannya dalam
konteks kita saat ini. Dua belas bab pertama dari Kisah Para Rasul menjadi re-
ferensi utama buku ini. Tentang ini, dituliskan sebagai berikut di dalam bab 1 buku
ini, “Mari kita renungkan kisah mereka yang terdapat di 12 bab pertama Kisah Pa-
ra Rasul. Mari kita uji setiap kejadian melalui doa permohonan berikut ini:
“Lakukan lagi ya Yesus. Lakukanlah lagi”. Pembahasan disampaikan dengan gaya
bertutur yang enak dan disertai dengan cerita-cerita nyata para pejuang pembawa
Kabar Baik. Jika Anda ingin hidup Anda memberi dampak bagi lingkungan,
bahkan bagi dunia, mulailah dengan membaca buku ini!


