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KESATUAN HATI 
 

"Sungguh alangkah baiknya dan 
indahnya, apabila saudara-saudara 
diam bersama dengan rukun."  - 
Mazmur 133:1 

 

Kesatuan berbicara bagaimana orang-
orang yang memiliki ragam latar 

belakang, kebudayaan, pendidikan, dan status sosial dapat terhubung 
dengan harmonis satu dengan yang lain. Setiap pribadi pasti memiliki 
prioritas dan kepentingan yang berbeda namun bisa bersatu karena 
memiliki tujuan yang sama. Demikian juga di dalam kerohanian, setiap 
pribadi dapat terhubung dalam kesatuan hati jika masing-masing pribadi 
memakai pikiran dan perasaan Kristus. Alkitab juga menerangkan bahwa 
kesatuan hati itu penting. 
 

Tumbuh bersama dan memenangkan jiwa di dalam moto cool akan 
tergenapi jika kita memilki kesatuan hati. Dengan adanya kesatuan hati 
membuat kita bersama-sama belajar dan tumbuh bersama untuk menjadi 
murid Kristus, serta bergerak melangkah untuk memenangkan jiwa. 
 

Apa yang kita alami jika memiliki kesatuan hati? 
 

1. Berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. 
 

Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila 
saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Seperti minyak yang baik di 
atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher 
jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-

gunung Sion. Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan 
untuk selama-lamanya. - Mazmur 133:1-3 
 

Tuhan tidak akan tahan jika anak-anak-Nya bersatu dan hidup rukun. Ia akan 
memerintahkan berkat dan kehidupan kepada anak-anak-Nya dan Alkitab 
menyatakan berkat itu untuk selama-lamanya. Mari kita hidup rukun dan 
miliki kesatuan hati, bersama-sama tumbuh di dalam Tuhan dan menikmati 
berkat-berkat-Nya. 

 

2. Membuat mujizat Tuhan terjadi. 
 

"Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, 
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh BapaKu yang di sorga." - 
Matius 18:19 
 

Ingat kisah tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus setelah 
dia diturunkan dari atap rumah di dalam Lukas 5:17-26? Yang menarik dari 
kisah ini adalah ketika seorang yang lumpuh disembuhkan berkat adanya 
kesatuan hati dan iman orang-orang yang mengusungnya. Alkitab mencatat 
bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu atas dasar iman teman-
temannya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesehatian 
dapat mendatangkan mujizat Tuhan. Betapa pentingnya memiliki kesatuan 
hati. 
 

Kesatuan hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan melakukan perkara-
perkara ajaib dan mujizat terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang besar 
akan terjadi jika ada kesatuan hati.  
Ingin melihat mujizat di dalam cool? Milikilah kesatuan hati dalam cool. 
 

 
ACTION: 

• Mengajak anggota cool untuk benar-benar memiliki kesatuan hati di 
dalam cool, saling mendoakan, memperhatikan, dan bersama-sama 
sepakat berdoa agar terjadi pelipatgandaan cool dimana Anda berada. 

• Mengajak seluruh anggota cool untuk menyepakati (bersatu hati) akan 
tujuan keberadaan cool yaitu tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. 


