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BAGIAN PERTAMA:

HIDUP YANG MEMURIDKAN ORANG LAIN (DISCIPLE
MAKER)
________________________________________________________________

1: Apakah itu seorang Murid?
Dua ribu tahun yang lalu, Yesus berjalan ke segelintir orang dan berkata,
"Ikutlah Aku."
Bayangkan jika kita adalah salah satu dari murid yang mula-mula. Mereka
dahulu juga orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Mereka memiliki
pekerjaan, keluarga, hobi, dan kehidupan sosial. Ketika mereka melakukan
pekerjaan rutin pada hari Yesus memanggil mereka, tidak satupun yang
mengira hidupnya akan berubah begitu cepat dan menyeluruh.
Para murid tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang akan mereka hadapi
ketika mereka menanggapi panggilan Yesus. Entah itu harapan atau keraguan,
rasa ingin tahu, semangat, atau ketidakpastian yang mereka rasakan, tidak ada
yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang ada di depan mereka.
Segala sesuatu tentang Yesus- pengajaran, belas kasih, dan kebijaksanaanNya;
kehidupan, kematian, dan kebangkitanNya; kekuasaan, otoritas, dan
panggilanNya - akan membentuk setiap aspek dari sisa hidup mereka.
Hanya dalam beberapa tahun, orang-orang sederhana ini berdiri di hadapan
para pemimpin yang paling berkuasa di bumi ini dan dituduh "mengacaukan
seluruh dunia" (Kis. 17: 6). Apa yang dimulai dengan ketaatan sederhana
pada panggilan Yesus akhirnya mengubah hidup mereka, dan pada
puncaknya, mengubah dunia.
Apakah itu Murid?
Apa artinya menjadi seorang murid Yesus Kristus? Ternyata jawabannya cukup
sederhana, tetapi mampu mengubah hidup Anda sepenuhnya.
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Kata murid mengacu pada siswa atau pelajar. Para murid di jaman Yesus akan mengikuti rabi (yang berarti guru)
mereka kemanapun ia pergi, belajar dari ajaran rabi dan dilatih untuk melakukan seperti dilakukan rabi itu. Pada
dasarnya, seorang murid adalah pengikut, tetapi hanya jika kita mengambil istilah pengikut secara harfiah. Menjadi
murid Yesus sesederhana menaati panggilanNya untuk mengikutiNya.
Ketika Yesus memanggil murid-murid pertamaNya, mereka mungkin tidak mengerti kemana Yesus akan membawa
mereka atau dampak yang akan terjadi terhadap hidup mereka, tetapi mereka tahu apa artinya mengikuti.
Mereka memahami panggilan Yesus secara harfiah dan mulai pergi kemana mengikuti kemana pun Ia pergi dan
melakukan segala sesuatu yang Ia lakukan.
Tidak mungkin untuk menjadi murid atau pengikut seseorang dan tidak berakhir menjadi mirip seperti orang itu.
Yesus berkata, "Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya akan
sama dengan gurunya." (Lukas 6:40). Itulah seluruh inti dari menjadi murid Yesus: kita meniru Dia, meneruskan
pelayananNya, dan menjadi serupa Dia di dalam prosesnya.
Namun entah bagaimana banyak orang yang berpikir bahwa seseorang dapat menjadi "Kristen" tanpa menjadi
seperti Kristus. Seorang "pengikut" yang tidak mengikuti. Bagaimana hal itu masuk akal? Banyak orang di gereja
telah memutuskan untuk memegang nama Kristus dan hanya itu saja. Ini akan menjadi seperti Yesus berjalan ke
murid-murid pertamaNya dan berkata, "Hei, apakah kalian keberatan jika mengidentifikasikan diri dengan Aku dalam
beberapa hal? Tetapi jangan khawatir, Aku tidak peduli sama sekali jika kalian bisa melakukan apapun yang Aku
lakukan atau tidak, atau bahkan terserah kalian jika kalian mau mengubah gaya hidupmu atau tidak. Aku hanya
mencari orang yang bersedia untuk mengatakan bahwa mereka percaya kepadaKu dan menyebut diri mereka
Kristen.
Serius?
Tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa hanya ini artinya menjadi seorang Kristen. Tapi mengapa begitu
banyak orang yang justru hidup seperti ini? Tampaknya kita sudah kehilangan pandangan tentang apa artinya
menjadi pengikut Yesus. Konsep menjadi murid memang tidaklah sulit untuk dimengerti, tetapi sangat besar
sehingga menyangkut segala-galanya.

Diskusikan:
1. Sampai di titik ini dalam hidupmu, akankah engkau menyebut dirimu seorang pengikut Yesus Kristus?
Apa alasannya? Apakah Anda melihat bukti iman Anda seperti yang dijelaskan dalam Lukas 6:40?
Bagaimana Saya Menjadi Seorang Murid?
Untuk memahami bagaimana menjadi murid Yesus Kristus, hal yang paling masuk akal adalah memulainya di mana
Yesus memulainya. Yesus berkata kepada murid-muridNya, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala
manusia" (Mat. 4:19), namun Alkitab mencatat satu pesan yang Dia nyatakan sebelum kalimat itu. Dalam Matius
4:17, Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat."
Cobalah memahami kalimat ini secara harfiah. Jika seseorang memperingatkan Anda untuk bersiap-siap karena
seorang raja dari kerajaan lain dengan seluruh pasukannya akan datang, apa yang akan Anda lakukan? Anda harus
memastikan bahwa Anda siap untuk menghadapinya. Jika Anda tidak siap untuk berperang melawan raja ini, maka
Anda akan melakukan apa pun untuk berdamai dengan dia.
Kata bertobat berarti "berbalik." Maknanya adalah mengubah arah dan menuju ke arah sebaliknya. Ini melibatkan
tindakan. Dalam konteks ini, Yesus menyuruh orang untuk mempersiapkan diri-untuk mengubah apa pun yang
diperlukan untuk diubah-karena Kerajaan Allah (Kerajaan Sorga) sedang mendekat.
Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kerajaan surgawi ini? Bagaimana kita memastikan bahwa
kita berdamai dengan Raja yang akan datang ini?
Yesus mengatakan bahwa kita perlu bertobat. Ini berarti bahwa kita semua harus berbalik dari cara kita berpikir
dan hidup saat ini. Roma 3:23 menjelaskan bahwa "semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
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Allah." Setiap orang yang membaca kalimat ini akan mengerti bahwa
mereka pasti telah melakukan hal-hal yang jahat dan menyinggung
Raja ini. Roma kemudian menjelaskan bahwa "upah dosa adalah
maut" (Roma 6:23). Karena dosa kita, yang merupakan pelanggaran di
hadapan Tuhan, kita harus dihukum mati. Tapi kemudian datanglah
kebenaran yang menakjubkan:
"Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.”(Roma 5: 8).
Hukuman mati yang harus kita hadapi dari Raja ini benar-benar
telah dibayar oleh orang lain. Yaitu Anak dari Sang Raja ini, Yesus
Kristus!
Kitab Suci kemudian berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu,
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka
kamu akan diselamatkan." (Roma 10: 9). Kita diselamatkan oleh kasih
karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ini semua adalah
tentang siapa Yesus dan apa yang telah Ia dilakukan. Bagian kita di
dalam pertobatan itu adalah mengubah dari percaya bahwa ada
sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita-menjadi
percaya bahwa semuanya dilakukan oleh Yesus Kristus.
Pemikiran bahwa ada orang lain yang telah membayar untuk
kejahatan kita terdengar aneh bagi kebanyakan dari kita karena
menentang cara alami berpikir kita. Dan gagasan bahwa kita perlu
percaya ada orang lain yang berkorban untuk kita bahkan terdengar
lebih asing lagi. Tapi pahamilah, walaupun ini kedengaran aneh bagi
kita, tetapi gagasan ini konsisten dengan tindakan Allah di seluruh
bagian Alkitab.
Kita mendapatkan gambaran ini ketika kita membaca kitab Keluaran.
Dalam kisah ini, Musa memperingatkan Firaun berulang kali tentang
apa yang Tuhan akan lakukan jika ia tidak bertobat. Ini mencapai
klimaks ketika Allah mengatakan bahwa Dia akan membawa kematian
bagi semua anak sulung dari setiap rumah jika mereka tidak bertobat.
Tetapi kepada umatNya, Dia mengatakan bahwa jika mereka menaruh
darah anak domba di atas tiang pintu mereka, maka malaikatNya akan
melewati rumah mereka dan tidak membunuh anak sulung dari
rumah itu. Jadi, bahkan dalam kisah Keluaran, kita melihat bahwa
orang harus percaya di dalam darah anak domba untuk
menyelamatkan mereka-dan ini adalah satu-satunya cara untuk
mereka bisa diselamatkan.
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Renungkan:
2. Baca Efesus 2 secara sungguh-sungguh dan ambillah beberapa
waktu untuk memikirkan kebenaran yang tertera di sana. Apakah
Anda percaya pada kematian Kristus untuk memperoleh keselamatan
Anda? Apakah Anda pernah bergumul dengan konsep bahwa Anda
perlu lakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri Anda sendiri?

Tuhan atas Kasih Karunia
Keselamatan adalah tentang kasih karunia Allah semata. Sama sekali
tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk memperolehnya atau untuk
mendapatkan perkenanan Allah. Paulus berkata, "Sebab karena kasih
karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
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tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri."(Efesus 2: 8-9). Tidak
ada yang bisa membanggakan perbuatan baiknya karena apa yang kita kerjakan tidak dapat menyelamatkan kita.
Keselamatan datang melalui kasih karunia Allah ketika kita menaruh percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang
dibutuhkan untuk memperoleh keselamatan hanyalah iman: Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah yang Dia
katakan tentang DiriNya?
Namun perlu diingat bahwa walaupun kelihatannya sederhana, ini tidaklah mudah. Iman kepada Yesus Kristus
berarti percaya bahwa Dia adalah Tuhan (Lihat Roma 10:9). Apakah Anda pernah memikirkan tentang arti kata
Tuhan? Kita kadang-kadang berpikir bahwa itu hanyalah nama lain untuk Allah, tapi sebenarnya itu adalah sebuah
gelar. Kata ini mengacu pada tuan, pemilik, atau orang yang memiliki otoritas. Jadi luangkan waktu sebentar untuk
memikirkan hal ini: Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Yesus adalah tuanmu? Apakah Anda percaya bahwa
Dia adalah pemilikmu-bahwa Anda benar-benar milikNya?
Paul menegaskan ini ketika ia memberitahu kepada kita: "--dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu
telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!"(1 Korintus 6:19-20).
Tuhan yang sama, yang oleh kasih karuniaNya telah membebaskan kita dari dosa dan kematian, sekarang menjadi
pemilik kita. Kita adalah milikNya, dan Dia memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan kepada pengaturanNya.
Masalahnya adalah, banyak orang di gereja ingin "mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan," namun mereka tidak
percaya bahwa Dia adalah tuan mereka. Apakah Anda melihat kontradiksi yang jelas dalam hal ini? Panggilan untuk
menjadi murid Yesus Kristus terbuka untuk semua orang, tapi kita tidak bisa menulis sendiri konsep dan cara hidup
kita semau kita. Jika Yesus adalah Tuhan, maka Dia yang akan menetapkan agenda. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan,
maka hidupmu adalah milik-Nya. Dia memiliki rencana, agenda, dan panggilan untuk Anda. Anda tidak boleh
mengajari Dia untuk apa yang anda akan hadapi hari ini atau bahkan hingga akhir sisa hidup Anda.
Renungkan:
3. Evaluasi cara hidup Anda mengikuti Yesus. Apakah Anda sudah bisa mengatakan bahwa Anda memandang Yesus
sebagai Tuhan, Guru, dan pemilik hidupmu? Mengapa atau mengapa tidak?
Semua Bermuara Pada Kasih
Tetapi jangan mengambil kesan bahwa mengikuti Yesus hanyalah soal pengorbanan yang muram dan tanpa sukacita.
Karena sebenarnya mengikut Yesus -- sesuai dengan dua perintah, yang Dia sebut sebagai perintah yang paling
penting di dalam hukum Perjanjian Lama -- adalah soal:
"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para
nabi."(Mat 22:37-40)

Semua bermuara pada kasih. Petrus berbicara kepada orang-orang seperti kita yang tidak melihat Yesus di bumi
tetapi tetap mengikuti Dia: " Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya
kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang
tidak terkatakan,” (1 Petrus 1: 8).
Mengikut Yesus bukan hanya soal rajin menjaga seperangkat aturan atau menghasilkan sebuah standar moral untuk
menjalani kehidupan yang baik. Melainkan tentang mengasihi Tuhan dan menikmati Dia.
Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa kita dapat mengasihi Allah dan hidup dengan cara apapun yang kita mau.
Yesus mengatakan dengan sangat jelas: " Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku"
(Yohanes 14:15). Karena kasih kepada Allah, dalam perintah pertama, akan menjadi nyata di dalam kasih kita
kepada sesama kita, di perintah kedua. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa jikalau seorang tidak mengasihi
saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. (1 Yohanes 4:20).
Kasih yang sejati adalah tentang pengorbanan demi orang yang Anda kasihi: "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus,
yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudarasaudara kita. (1 Yohanes 3:16) . Ketika kita memahami kasih di dalam pengertian ini, maka tidaklah sulit untuk
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memahami bahwa kasih kepada Allah dan ketaatan kepada Yesus Kristus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Kasih Allah mengubah kita dari dalam ke luar dan mendefinisikan ulang setiap aspek dalam kehidupan kita.
Renungkan:
4. Ketika Anda melihat hidup Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kasihmu kepada Tuhan telah
ditunjukkan dalam tindakan Anda?
(Jika Anda mengalami kesulitan untuk menjawabnya, maka Anda bisa memikirkan beberapa perubahan yang
mungkin perlu di dalam gaya hidupmu)
Menghitung Harganya
Sambil terus merenungkan artikel ini, Anda akan ditantang untuk mempertimbangkan apa yang dibutuhkan untuk
menjadi pengikut Yesus. Anda akan memikirkan apa yang diajarkan Alkitab dan implikasinya bagi cara Anda
menjalani hidup hari ini. Segala sesuatu yang Anda pelajari bertujuan supaya bisa diterapkan dalam hidup, bahkan
mampu mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi sebelum Anda mulai mengajar orang lain untuk
menjadi murid Yesus, Anda perlu memeriksa hatimu dan pastikan bahwa Anda adalah seorang murid.
Bacalah kata-kata dari Yesus berikut ini dengan perlahan dan teliti. Pahamilah bahwa Yesus berbicara kata-kata ini
untuk Anda. Pikirkan tentang apa yang Yesus katakan dan bagaimana seharusnya hal ini mempengaruhi cara Anda
merenungkan bahan ini dan dalam hubungan pribadi Anda denganNya. Setelah Anda telah membaca bagian ini,
pakailah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membantu Anda menghitung harganya mengikuti Yesus.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata
kepada mereka: "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.
Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.
Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran
biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya
dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata: Orang
itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.
Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan,
apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang?
Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian.
Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat
menjadi murid-Ku." (Lukas 14:25-33)

Renungkan:
5. Jika Anda memilih untuk menaati panggilan Yesus untuk mengikutiNya, apakah harga yang harus Anda bayar?
(Hindari kalimat yang samar-samar. Jika mengikuti Yesus menuntut harga dari harta tertentu, kenyamanan, atau
relasi, daftarkan hal-hal itu)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Apakah Anda bersedia untuk melepaskan hal-hal yang mungkin menahan Anda dari mengikuti Yesus pada saat ini?
7. Sebelum Anda mengakhiri sesi ini, ambillah waktu untuk berdoa.
Mintalah Tuhan untuk bekerja di dalam hatimu dan mempersiapkan Anda untuk apa yang di depan Anda.
Anda tidak perlu memiliki semua jawaban atau mengetahui secara khusus bagaimana Allah akan menggunakan
Anda. Dia hanya memanggil Anda untuk mengikuti kemanapun Ia akan memimpin.
Ketika Anda berdoa, jujurlah akan perasaanmu: bimbang, ragu-ragu, dan ketakutanmu. Mintalah kekuatan dariNya
untuk terus mengikutiNya tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, tempatkan iman Anda
kepada-Nya.

With God we do our Best
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