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Kalau anda membawa Alkitab, dan saya harap anda membawanya, saya mengundang anda 
untuk membuka dari Yohanes 17.  Ada buku panduan yang akan menolong kita dalam 
kebersamaan kita saat kita membahas seri Ikutlah Aku.  Bagaimana anda memuridkan segala 
bangsa?  Bagaimana hal itu dinyatakan dalam kehidupan kita di Indonesia?  Saya mendapatkan 
satu email dan juga mengadakan pembicaraan dengan beberapa orang yang bertanya kepada 
saya, “Saya sudah menjadi orang Kristen selama puluhan tahun, tetapi mengapa saya belum 
pernah mendengar tentang hal ini?  Bagaimana mungkin kita melewatkan bagian ini, padahal ini 
kebenaran yang sangat penting bagi gereja dan bagi kehidupan kita?”  
 
Saya tidak tahu jawaban untuk semua pertanyaan, tetapi saya bisa memberikan sedikit petunjuk 
singkat dari hidup saya sediri sekitar lima tahun yang lalu dalam sebuah perjalanan missi ke 
Honduras.  Sebelum itu saya sudah mengadakan banyak perjalanan missi, tetapi perjalanan itu 
sangat berbeda karena sangat berkaitan dengan proses pemuridan dan untuk pertama kalinya 
saya melihat di dalam konteks itu tentang bagaimana pemuridan itu sebenarnya. Saya melihat 
kenyataan akan dunia yang terhilang dan menuju kebinasaan dalam cara yang belum pernah 
saya lihat sebelumnya dan kemudian berhadapan dengan kenyataan bahwa saya diciptakan 
untuk memberikan pengaruh kepada dunia itu.  Saya ingat duduk di bandara di Honduras dalam 
perjalanan pulang, setelah melihat semuanya itu dengan mentor saya pada saat itu.  Namanya 
adalah Jim Shaddix, dan saat kami duduk di sana, itu menjadi salah satu saat dimana kami 
ternganga dan berpikir, bagaimana mungkin kami melewatkan hal ini?  Dan untuk pertama 
kalinya sungguh-sungguh bergumul, paling tidak di dalam kehidupan saya sendiri, dengan 
pertanyaan, akan menjadi seperti apa?  Bukan hanya di Honduras atau di negara lain, tetapi 
akan menjadi seperti apa ketika kami kembali ke gereja kami di New Orleans.   
 
Saya mulai bergumul dengan hal itu dan saya mulai melihatnya ketika mempelajari bagian-
bagian di dalam Kitab Suci, akan kenyataan bahwa kita diciptakan untuk membawa pengaruh 
bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan Kristus.  Hal itu jelas di dalam Alkitab dari awal sampai 
akhir.  Saya mulai melihat pusat dari rencana Kristus untuk menjadikan murid, dan bagaimana 
hal itu berkaitan dengan kehidupan kita.  Saya mulai memperhatikan kehidupan saya sendiri dan 
mulai menyadari bahwa kemungkinan di suatu waktu dalam kehidupan saya, saya mungkin 
sudah melakukan semacam pemuridan, tetapi hal itu terjadi secara kebetulan dan bukannya 
terencana.  Saya berpikir mengapa harus menunggu adanya semacam kebetulan dalam 
melakukan rencana Allah dan bukannya secara sengaja melakukan rencana Allah itu. Saat itu 
saya juga memandang kepada gereja yang saya lihat juga melakukan pemuridan lebih secara 
tidak terencana juga.  Saya mulai menyadari bahwa kita seringkali membebankan mengenai 
pemuridan ini kepada seminari atau membebankannya kepada lembaga Kristen yang bukan 
gereja, dan memang nampaknya merekalah yang lebih banyak terlibat sementara sebenarnya 
pemuridan seharusnya berpusat dan menjadi pusat dari pelayanan gereja lokal.  
 
Jadi, saya bergumul selama lima tahun, dan kemudian Allah memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menjadi gembala di sebuah gereja lokal.  Selama satu tahun kami menggali 
kebenaran Alkitab, dan sungguh-sungguh melihat bagaimana kemuliaan Kristus menang.  Dan 
kami mulai melihat bahwa Allah berkehendak agar kemuliaan itu dikenal melalui kita oleh segala 
bangsa.  Kami berbicara mengenai bagaimana beberapa orang mungkin berpikir bahwa hal itu 
terlalu idealistik, tetapi yang kami katakan adalah, “mereka yang mengatakan bahwa hal itu tidak 
mungkin dilakukan, harap tidak menghalangi mereka yang sedang melakukannya. “  Apa yang 
akan terjadi ketika kita meletakkan pemuridan di dalam pusat pelayanan gereja lokal dan juga 
pusat dari kehidupan pribadi kita?  Ini lebih dalam daripada sekedar ikut pergi dalam sebuah 
perjalanan missi dan lebih dalam dari sekedar terlibat dalam sebuah pelayanan tertentu, karena 



pemuridan adalah apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari.  
 
Dan sekarang, kita melihat beberapa komponen dalam pemuridan.  Dalam pembahasan yang 
lalu, kita sudah melihat komponen yang pertama.  Mari kita mulai dengan sebuah kuis kecil di 
sini, untuk melihat apakah anda sungguh-sungguh mengikuti pembahasan kita yang sebelumnya, 
bukan hanya mendengar secara fisik, tetapi sungguh-sungguh mendengarkannya secara penuh!  
Apakah komponen pertama dalam pemuridan?  Membagikan Firman!  Jadi, itu satu komponen 
dari pemuridan.  Hanya sekedar bertanya saja, berapa banyak orang yang sudah anda bawa 
kepada iman di dalam Kristus?  Atau adakah seseorang yang membawa anda kepada iman di 
dalam Kristus?  Baik, banyak dari antara kita demikian.  Pertanyaan yang perlu kita tanyakan 
kepada diri kita sendiri adalah, “Bagaimana orang-orang yang ada di luar sana akan datang 
kepada iman di dalam Kristus, kalau bukan melalui kita, melalui kita yang membagikan Firman 
kepada mereka?”  Kita berbicara mengenai bagaimana hal ini merupakan fase yang tidak bisa 
ditawar di dalam pemuridan.  
 
Yang saya ingin untuk kita lakukan saat ini adalah menggali ke dalam komponen kedua dari 
pemuridan, bukan hanya Membagikan Firman, tetapi Menunjukkan Firman.  Sekarang, berkaitan 
dengan hal ini, saya mau mengatakan bahwa komponen ini bukanlah sesuatu yang harus 
dilaksanakan secara kronologis—bahwa anda mengambil yang pertama, kedua, ketiga, keempat 
dan baru setelah itu anda bisa dikatakan melakukan pemuridan—BUKAN itu gambarannya.  
Gambarannya adalah, semua itu adalah fase-fase yang kita lihat di dalam kehidupan Yesus saat 
Ia mencurahkan kehidupan-Nya di dalam kehidupan para murid-Nya.  Ia menetapkan teladan 
bagi kita untuk melakukan hal yang sama di dalam kehidupan orang-orang lain.  Jadi, 
Membagikan Firman dan Menunjukkan Firman dan semua fase yang lain yang akan kita lihat 
nanti, semuanya berjalan bersama-sama.  
 
Saya ingin kita memperhatikan Yohanes 17 dan melihat apa yang bisa kita perhatikan saat 
Yesus Menunjukkan Firman.  Ingat bahwa Firman adalah pusat dari semua pemuridan,  Firman 
yang menjadi manusia, Kristus yang membuat kehidupan-Nya nyata melalui kehidupan kita saat 
kita menunjukkan Firman. Perhatikan Yohanes pasal 17 ayat 6.  Ini adalah Yesus berdoa untuk 
para murid-Nya dan Ia mengatakan,  
 
”Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari 
dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah 
menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu 
berasal dari pada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah 
Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa 
Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah 
Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Ku adalah milik-Mu 
dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada 
lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya 
Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau 
berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita. Selama Aku bersama 
mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan 
kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa 
selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam 
Kitab Suci.” 
 
Sekarang – pemuridan.  Kita sudah membahas mengenai bagaimana Yesus sudah memberikan 
orang-orang kepada kita; Ia sudah mengaruniakan orang-orang ke dalam kehidupan kita.  Kita 
dikelilingi oleh orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan pengaruh kita.  Kita memiliki 
kesempatan untuk memberikan dampak bagi kemuliaan Kristus.  Ia sudah memberikan firman 
kepada kita; Ia sudah memberikan kepada kita kuasa untuk membagikan Firman dengan 
mereka.  Sekarang saya ingin anda melihat bagaimana bagian membagikan Firman kepada 
orang-orang lain mencakup juga menunjukkan Firman kepada mereka.  Saya ingin kita berpikir 



tentang orang-orang yang sudah dipercayakan Allah ke dalam kehidupan kita, untuk 
menunjukkan Firman kepada mereka, dan apa artinya.  Pertama-tama, saya rasa itu berarti kita 
menyatakan karakter Allah kepada mereka. Saya ingin menunjukkan bagaimana hal itu 
dinyatakan di dalam doa yang dinaikkan oleh Yesus.  Sejak awal ayat 6, dikatakan di sana,  
 
 “Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku 
dari dunia.” 
 
Menarik sekali bahwa Yesus mengatakan, “Aku akan menyatakan nama-Mu.”  Di sepanjang 
Alkitab, dan khususnya dalam Injil Yohanes juga, yang kita lihat adalah bahwa nama Allah 
menunjuk kepada karakter Allah, pribadi-Nya, dan siapa Dia yang sesungguhnya.  Jadi, ketika 
Yesus mengatakan, “Aku telah menyatakan nama-Mu kepada murid-murid-Ku, yang dikatakan-
Nya adalah “Aku sudah menyatakan karakter-Mu kepada mereka, Aku sudah menyatakan 
siapakah Engkau yang sebenarnya kepada mereka.”  Di dalam Perjanjian Lama, Allah 
menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya dengan berdiam di antara mereka di dalam Kemah Suci 
dan Bait Suci.  Kemudian setelah Yesus datang, Allah menyatakan diri-Nya secara sangat pribadi 
dan dekat, muka dengan muka, di dalam pribadi Kristus.  Ia mengatakan, “Aku telah menyatakan 
diri-Mu secara dekat dan pribadi.”  Saya ingat di dalam Perjanjian Lama, mengenai nama Allah. 
Musa bertanya, “Siapa yang akan kukatakan kepada mereka, telah mengutus aku?”  Allah 
mengatakan, “Katakan kepada mereka AKULAH AKU telah mengutus aku.”  Itulah nama-Nya.  
Bayangkan mengenai Dia dalam pernyataan yang dekat dan pribadi di dalam Injil Yohanes.  
 
Yohanes pasal 6 ayat 35 mengatakan, “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia 
tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.”  Kepada 
orang buta, dalam Yohanes 8 ayat 12,  Ia mengatakan, “Akulah terang dunia.”  Kepada mereka 
yang terluka, dalam Yohanes 10, Ia mengatakan, “Akulah Gembala yang baik yang 
memperhatikan domba-domba-Nya.”  Dalam Yohanes 11 ayat 25, Ia mengatakan kepada 
Lazarus, “Akulah kebangkitan dan hidup.”  Dalam Yohanes 14, Ia mengatakan kepada murid-
murid yang mulai kebingungan dan berpikir, “Kita akan tersesat dalam perjalanan kita,” Ia 
mengatakan, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.”  
 
Yesus adalah Allah yang dekat dan pribadi bagi orang-orang itu.  Kalau anda ingin melihat 
gambaran kebaikan, anugerah, dan rahmat Allah, anda melihat hal itu di wajah Yesus.  Ia tidak 
menunjukkannya pada saat yang bersinar benderang, dan yang terjadi sesaat saja, “Inilah 
kemuliaan-Ku.”  Yang dilakukannya adalah proses dari tiga tahun kebersamaan dengan orang-
orang itu.  Ia senantiasa, hari demi hari, menyatakan Allah dan kepribadian-Nya secara dekat 
dan pribadi kepada mereka.  
 
Namun ada masalah di sini.  Anda turun sampai ayat 11 dari Yohanes pasal 17 mengatakan, 
“Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang 
kepada-Mu.”  
 
Jadi, kalau Allah, yang dekat dan pribadi, akan meninggalkan dunia ini, lalu bagaimana dunia 
akan melihat Allah yang dekat dan pribadi lagi?  Di situlah saya dan anda mengambil peranan.  
Saya ingin anda melihat dua kebenaran yang dibukakan di sini.  Pertama-tama, sebagai murid-
murid Yesus Kristus, kita semua adalah perwakilan-Nya di dunia ini.  Kita adalah perwakilan-Nya.  
Ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen yang super.  Untuk kita semua, masing-masing, kita 
memiliki – perhatikan hal ini – kita memiliki tanggungjawab dari Allah untuk menunjukkan 
kepribadian-Nya kepada dunia.  Ini bukan tanggungjawab gereja sebagai lembaga, ini 
tanggungjawab gereja yaitu pribadi-pribadi yang ada di dalamnya.  Kita menunjukkan Allah, dekat 
dan pribadi, bisa dikatakan demikian – kebaikan, anugerah, rahmat-Nya dilihat di dalam kita di 
dunia ini.  Inilah tanggungjawab yang sudah dipercayakan Allah kepada kita, dan ini 
tanggungjawab yang sangat besar.  Bagaimana orang-orang di rumah kita, di tempat pekerjaan 
kita, di sekolah kita, bagaimana orang-orang di lingkungan kita, di masyarakat kita, bagaimana 
mereka akan bisa melihat karakter Allah?  Bagaimana mereka bisa melihat kasih-Nya yang tak 
berkesudahan?  Kesabaran-Nya yang sempurna di tengah penderitaan dan pencobaan?  



Bagaimana mereka akan melihat belas kasihan-Nya bagi orang-orang yang tidak dipedulikan 
oleh orang-orang lain?  Bagaimana mereka akan melihat kesabaran dan kemurahan dan 
kebaikan-Nya menghadapi kejahatan?  Bagaimana mereka akan melihat keberanian-Nya 
menghadapi cobaan?  Bagaimana mereka akan melihat semua hal itu kalau bukan di dalam diri 
anda dan saya?  
 
Allah sudah memberikan orang-orang di dalam kehidupan kita, seperti Ia memberikan murid-
murid kepada Yesus dan mengatakan, “Engkau menyatakan pribadi-Ku kepada mereka.”  Saya 
yakin bahwa Allah sudah memberikan kepada kita, orang-orang di dalam hati kita dimana Allah 
mengatakan, “Nyatakan pribadi-Ku kepada mereka, tunjukkan Aku kepada mereka.”  Kalau 
orang-orang di dalam kehidupan anda dan saya tidak melihat karakter Allah di dalam kehidupan 
kita, dimana mereka akan melihatnya?  Di DVD mereka?  Di TV mereka?  Di internet?  Di dalam 
politik?  Di perusahaan-perusahaan?  Kalau mereka tidak melihat karakter Allah di dalam 
kehidupan kita, sebagai perwakilan-Nya, dimana mereka akan melihatnya?  
 
Ini sangat penting.  Di sinilah kita mulai bangkit dan memahami bahwa kita tidak bisa lagi 
mengelak atau menghindar dari tanggungjawab kita untuk menunjukkan karakter Allah di dunia 
sekitar kita, dan orang-orang yang sudah diberikan Allah kepada kita. Beberapa di antara anda 
mungkin berpikir, “Wah, itu tugas yang terlalu berat, saya harus menunjukkan karakter Allah?  
Kasih dan rahmat Allah?  Kesabaran dan kebaikan Allah? Saya harus melakukan itu semua?  
Saya tidak bisa melakukannya, saya belum terlalu mampu di dalam kehidupan Kristen saya.”  
Tidak demikian, kita semua memang perwakilan-Nya.  
 
Kebenaran kedua, kita memiliki semua sumber daya-Nya.  Jangan melewatkan bagian ini.  
Semua yang dinyatakan Yesus kepada para murid-Nya, Bapa memberikan kepada-Nya.  
Perhatikan ayat 10, Yesus mengatakan,  
 
”Segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku.”  
 
Jadi Bapa sudah memberikan segala sesuatu kepada-Nya.  Kemudian lihat ayat 11, di dalam doa 
di tengah ayat ini, 
 
“Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu (pribadi-Mu, kita 
sudah melihatnya dalam pembahasan tentang ayat 6)—yang telah Engkau berikan kepada-Ku.”  
 
Engkau memberikan kepada-Ku karakter-Mu; Engkau memberikan kepada-Ku pribadi-Mu.  Ayat 
12. 
“Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang 
telah Engkau berikan kepada-Ku.” 
 
Semua yang dimiliki Yesus, Bapa sudah memberikan kepada-Nya. Mungkin saat ini anda 
berpikir, itu kan Yesus, Dia kan berbeda dengan kita.  Anda kan tahu, Dia Allah sedangkan kita 
bukan.  Jadi bagaimana hal itu akan diterapkan di dalam kehidupan kita?  Bagaimana anda bisa 
mengatakan bahwa kita memiliki semua sumber daya itu?  Inilah kabar baiknya.  Semua yang 
dimiliki Yesus dari Bapa, dijanjikan-Nya untuk diberikan kepada anda dan saya.  Perhatikan hal 
ini.  Penjelasannya dilanjutkan di sepanjang pasal ini.  Perhatikan apa yang dikatakan Yesus di 
dalam ayat 14, Ia berbicara mengenai para murid-Nya dan Ia mengatakan,  
 
” Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka.” 
 
Firman yang sama yang Engkau berikan kepada-Ku, Aku berikan kepada mereka.  Lihat ayat 22, 
Yesus mengatakan,  
 
“Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku.”  
 
Kita memiliki kemuliaan yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 23,  



 
”Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku.”  
 
Jangan melewatkan hal ini, Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita.  Ini berarti Bapa di 
dalam kita.  Perhatikan juga ayat 26, di bagian akhir, di sana dikatakan,  
 
”Dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, 
supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka.”  
 
Keseluruhan pelayanan Yesus, keseluruhan proses pemuridan yang dilakukan-Nya adalah 
menularkan kehidupan, Ia memberikan apa yang sudah diberikan Bapa kepada-Nya ke dalam 
kehidupan orang-orang itu.  Doa ini dinaikkan di bagian akhir setelah ada percakapan yang 
panjang antara Yesus dengan para murid-Nya ketika Ia menyiapkan diri untuk naik ke kayu salib.  
Kalau anda membuka kembali pasal 15, anda akan melihat beberapa hal yang bisa anda tandai 
dimana Yesus mengatakan, “Aku memberikan semua ini kepadamu.”  Perhatikan sumber daya 
yang diberikan-Nya kepada para murid-Nya, perhatikan Yohanes pasal 15, ayat 11.  Ia akan 
berbicara mengenai kesulitan-kesulitan yang akan mereka alami, dan Ia mengatakan hal ini.  
 
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu 
menjadi penuh 
 
Kita memiliki sukacita yang diberikan Kristus kepada kita.  Perhatikan dalam pasal 16 ayat 33.  Ia 
sudah menyelesaikan pembicaraan mengenai kesulitan yang akan mereka hadapi, dan Ia 
mengatakan,  
 
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku.  
 
“Aku memberikan sukacita-Ku.”  Kita memiliki sukacita Kristus yang diberikan kepada kita, yang 
berasal dari Bapa.  “Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku 
telah mengalahkan dunia.”  Kita memiliki damai sejahtera-Nya, kita memiliki Firman-Nya, kita 
memiliki kemuliaan-Nya, dan kita memiliki sukacita-Nya.  Perhatikan kembali pasal 14.  Apa yang 
diberikan-Nya kepada kita.  Pasal 14 ayat 16, Ia sedang bersiap untuk pergi kepada Bapa dan Ia 
mengatakan,  
 
“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran.”  Inilah yang Aku berikan 
kepadamu.  “Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal 
Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku 
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal 
sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan 
kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan 
kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.”  
 
Inilah gambarannya.  Yesus memberikan kepada kita semua yang dimiliki-Nya.  Semua yang 
dimiliki-Nya dicurahkan kepada para murid-Nya.  Semua yang ada pada-Nya diberikan-Nya 
kepada kita, bahkan sampai kepada Roh-Nya sendiri, kehadiran-Nya yang hidup di antara kita.  
Ini luar biasa.  Ini yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya, seperti yang anda lihat dalam 
pasal yang sama, ayat 12, perhatikan ayat itu.  
 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan 
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari 
pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku 
akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu 
kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.  
 



Kalau ada sesuatu yang sudah saya pelajari dalam lima tahun belakangan ini, dari perjalanan 
yang sudah diperkenankan Allah untuk saya jalani, hal itu adalah mengenai Allah yang berjanji 
untuk memberkati Firman-Nya.  Ia sudah berjanji dengan karakter-Nya sendiri bahwa Ia akan 
memberkati rencana-Nya.  Ia sudah berjanji akan memberikan semua sumber daya yang kita 
butuhkan untuk bisa mencapai hal ini.  Tidak ada cara lain dimana anda bisa menjelaskan di 
dalam kehidupan para murid-Nya, yang terjadi di dalam kehidupan saya, yang terjadi di dalam 
kehidupan anda, ketika kita menyerahkan diri ke dalam rancangan-Nya.  Ia sudah merancang 
untuk menyiapkan semua sumber daya sehingga hal itu bisa dicapai.  Itulah sebabnya saya bisa 
mengatakan kepada anda dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian bahwa ketika kita 
memberikan diri kita kepada rencana Allah maka kita akan melihat hasil dari Allah. Ketika kita 
memberikan diri kita untuk melakukan pemuridan, dijamin, Ia akan memberikan pengaruh kepada 
bangsa kita bagi kemuliaan-Nya.  Kita akan mempengaruhi Indonesia bagi kemuliaan-Nya. 
 
Ketika kita memberikan diri kita kepada rencana-Nya, Ia sudah berjanji, Ia sudah memberikan 
dukungan penuh di belakang kita.  Matius 28 ayat 18, sebelum mengucapkan Amanat Agung, 
Yesus mengatakan,  
 
”Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.”  
 
Kabar baiknya adalah bahwa kuasa itu sekarang hidup di dalam anda.  Jadi kita tidak bisa duduk 
berdiam di sini dan mengatakan, “Saya tidak bisa mewakili kehadiran-Nya karena memang saya 
tidak mampu.”  Anda lebih dari mampu untuk melakukan hal itu; pemikiran yang demikian itu 
dusta dari sang seteru.  Anda memiliki semua yang diperlukan untuk mewakili karakter Allah 
kepada dunia di sekitar anda.  Pertanyaannya adalah, apakah kita mau maju dan mengambil 
tanggungjawab untuk menunjukkan karakter-Nya kepada mereka?  Ini yang sekarang kita sadari; 
hal ini menjadi sangat masuk akal.  Kita mengenal budaya kita, kita tahu bahwa ada ribuan 
gereja di negara kita saja, dan kita tahu bahwa dunia ini merindukan adanya pertunjukkan 
tentang Kristus yang menyertai pemberitaan kita tentang Kristus.  Khususnya di tempat-tempat 
dimana banyak terdapat orang-orang Kristen, saya yakin bahwa di tempat itulah sungguh-
sungguh dirindukan kesempatan untuk melihat karakter Allah.  Di tempat itu sudah dipenuhi 
dengan orang-orang yang rajin bergereja yang mengangkat berbagai pandangan konservatif 
mereka tentang pokok ini atau pokok itu.  Tidak peduli bagaimanapun benarnya pandangan 
mereka dan betapapun setianya mereka kepada Kitab Suci, orang-orang itu sudah banyak 
mendengar penjelasan tentang pokok-pokok itu.  Yang sangat mereka rindukan adalah adanya 
pertunjukan yang nyata dan berlimpah akan anugerah dan rahmat dari Allah yang mahakuasa.  
Itu yang dirindukan di dalam hati mereka.  
 
Itulah metode lengkap Yesus.  Yang kita lihat di dalam Injil bukanlah Yesus duduk bersama 
dengan para murid-Nya dan kemudian mengatakan, “Mungkin ada di antara kamu yang ingin 
tahu Kerajaan Allah itu seperti apa, sekarang, keluarkan kertas dan alat tulis, dan Aku akan 
memberikan daftar tentang bagaimana keberadaannya.  Pertama-tama, Ia adalah Yehova Jireh, 
Allah yang mencukupkan.”  Bukan demikian.  Namun, Ia menunjukkan kepada mereka 
pemeliharaan Allah secara dekat dan sangat pribadi. Yang akan kita lihat adalah bahwa ketika 
kita mulai menunjukkan Firman kepada orang-orang di sekitar kita, maka hal itu akan sangat 
meningkatkan kredibilitas kita dalam membagikan Firman.  Apa yang akan terjadi ketika 
kehidupan kita menjadi sejajar dengan jalur Injil?  Apa yang akan terjadi kalau kita bukan 
menunjukkan sebuah pamflet, tetapi menunjukkan kehidupan kita?  Inilah gambaran dari karakter 
Kristus.  
 
Saya ingin membaca sebuah surat yang kami terima setelah kami mengadakan bantuan 
kemanusiaan di New Orleans ketika mereka terkena bencana topan.  Saya pernah menceritakan 
tentang daerah French Quarter di sana.  Orang ini menuliskan demikian: 
  
“Saya tidak yakin kalau anda masih mengingat saya, tetapi sebulan yang lalu saya datang ke 
French Quarter untuk makan pagi di tempat yang anda siapkan, sekali saja, dan kemudian pergi 
ke ibadah yang anda adakan di hari Minggu pagi.  Saya datang untuk mendapatkan makan pagi 



itu dengan keyakinan yang buta.  Salah seorang pengerja di tempat anda, Dwayne, yang saya 
temui di jalan pada malam sebelumnya meyakinkan saya untuk datang dan saya akan 
mendapatkan pertolongan yang sangat dibutuhkan di dalam keluarga saya.  Saya sangat ragu-
ragu untuk pergi ke French Quarter karena dalam bayangan saya, saya hanya akan 
mendapatkan kesusahan yang lebih besar lagi dalam bentuk alkohol dan narkoba.  Saya 
sungguh-sungguh tidak mengira bahwa ada orang yang mau menolong seorang alkoholik yang 
tidak dikenalnya. Berita yang disampaikan di gereja anda pagi itu adalah mengenai anggota-
anggota yang saling membagikan pengalaman missi mereka.  Saya sangat terkesan dengan 
sambutan dari gereja anda untuk saya masuk, padahal saya adalah seorang asing yang berasal 
dari jalanan.  Saya semakin terkesan ketika mendengar bahwa anggota-anggota gereja anda 
lebih memperhatikan orang-orang yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri dibandingkan 
dengan mereka yang memiliki gedung gereja yang sangat megah dan mengenakan pakaian 
yang paling indah.  Anda dan anggota gereja anda menawarkan kepada saya apa yang sangat 
berharga bagi saya; makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara, dan bahkan uang untuk 
mencari tempat tinggal.  Anda mengijinkan saya masuk ke gereja anda, di dalam kumpulan 
keluarga.  Yang sangat mengesankan bagi saya adalah bahwa anda berbagi dengan saya 
bagian yang terbesar dari hidup anda, harta anda yang paling berharga, yaitu iman anda.   
Pekerjaan dari para anggota gereja anda memang menuntut adanya kesiapan menanggung 
resiko, dan menuntut tindakan atas dasar iman untuk melakukan apa yang benar.  Saya sangat 
berterima kasih bahwa anda siap untuk mengambil resiko itu dan memberikan harapan kepada 
orang-orang seperti saya.  Saya hanya ingin para pelayan di gereja anda tahu bahwa benih yang 
anda tanamkan di dalam hati saya sudah bertumbuh.  Saya sudah tiga minggu bebas dari 
alkohol dan narkoba, saya tahu bahwa kedengarannya memang bukan perkara besar, tetapi itu 
sebuah pencapaian bagi saya pribadi yang sudah kecanduan alkohol selama tiga puluh tahun.  
Saya mengikuti sebuah perawatan yang didasari dengan ajaran Alkitab di Texas Barat selama 
satu tahun.  Terima kasih untuk membawa saya sampai kepada titik ini.  Saya memandang ke 
depan kepada saatnya saya menjadi warga negara yang berguna lagi.”  
 
Apa yang terjadi ketika mereka melihat Kristus di dalam kita?  Ketika mereka melihat bahwa 
Kristus membuat perubahan yang radikal di dalam cara yang sudah diberikan oleh Bapa, Allah 
semesta alam, yang sudah dipercayakan kepada anda.  Kiranya hidup kita menjadi pernyataan 
yang menyertai penjelasan kita.  Penginjilan kita, ketika kita Membagi Firman, akan memiliki 
bentuk yang baru, karena orang-orang akan ditarik kepada Kristus saat mereka melihat apa yang 
ada di dalam kehidupan kita.  Apakah anda percaya kepada hal itu?  Ia tidak mungkin bisa 
ditolak.  Ia baik.  Ia penuh rahmat.  Kalau kita mau membiarkan Pemurid yang sejati yang hidup 
di dalam kita itu menyatakan diri-Nya, maka Ia akan membawa banyak orang kepada diri-Nya.  
Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengambil tanggungjawab untuk menunjukkan Firman?  
Menunjukkan karakter-Nya kepada orang-orang lain.  
 
Yang kedua, bukan hanya kita menunjukkan karakter-Nya kepada orang-orang lain, tetapi yang 
kedua, kehidupan kita juga bagi kemuliaan-Nya melalui mereka.  Di sini saya mengajak kita 
melihat Yohanes pasal 17 ayat 9 dan 10.  Ada dua ayat di sana, yang nampaknya tidak terlalu 
jelas, dan mungkin kita hampir melewatinya begitu saja, tetapi sebenarnya ayat-ayat itu penuh 
dengan makna.  Perhatikan ayat 9, Yesus mengatakan,  
 
”Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah 
Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Ku adalah milik-Mu 
dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.”  
 
Jadi dua ayat itu dimulai dengan “Aku berdoa untuk mereka” dan diakhiri dengan “Aku telah 
dipermuliakan di dalam mereka.” Apa yang sedang dijelaskan oleh Yesus di sini mengenai 
pemuridan?  Saya memikirkan beberapa hal yang berbeda.  Saat kita berpikir mengenai Yesus 
dan caranya Ia mencurahkan diri-Nya untuk para murid-Nya,  saya rasa Ia pertama-tama mau 
menunjukkan—berkaitan dengan orang-orang yang sudah diberikan kepada kita oleh anugerah-
Nya, diletakkan di dalam kehidupan kita—dalam lingkungan pengaruh kita, bahwa pertama-tama, 
kita perlu memusatkan perhatian kepada mereka.  Yesus mengatakan, “Aku berdoa untuk dua 



belas orang ini, merekalah yang Aku doakan.”  Ia bahkan sampai mengatakan bahwa Ia tidak 
berdoa untuk dunia, dan nanti kita akan melihat hal itu, tetapi yang jelas adalah bahwa Ia 
memusatkan perhatian kepada para murid-Nya.  “Aku berdoa untuk mereka.”  Kita mendekati 
masa-masa akhir dari pelayanan Yesus.  Hampir sedikit mengejutkan, bahwa kalau anda melihat 
kehidupan dan pelayanan-Nya yang dipakai dalam kebersamaan dengan para murid-Nya, Ia 
sungguh-sungguh memakai semakin banyak waktu untuk bersama dengan mereka sejalan 
dengan berlalunya waktu dan bukannya semakin sedikit.  Anda mungkin akan berpikir bahwa 
para murid-Nya akan semakin bisa menangkap maksud-Nya dan karena itu Yesus bisa 
mengurangi waktu kebersamaan mereka dan mulai mengalihkan perhatian kepada hal lain.  
Tetapi bukan itu yang terjadi.  Ia harus mengambil lebih banyak waktu untuk bersama dengan 
mereka.  Ketika Ia hanya memiliki waktu seminggu lagi di dunia, Ia memakai semua waktunya itu 
bersama dengan para murid-Nya.  Yesus memakai waktu dengan mereka lebih banyak 
dibandingkan dengan Ia bersama dengan siapapun di dunia ini.  Perhatian-Nya memang 
sepenuhnya untuk mereka.  Mengapa demikian?  Kemungkinan karena membangun kehidupan 
para murid-Nya dan pelipatgandaan Injil mengambil perhatian pribadi yang terus menerus dan 
pemikiran fokus di dalam kehidupan kita.  Kita perlu mendengar hal ini.  Mungkin ini adalah 
proses yang tidak terjadi dalam semalam saja.  Mungkin ini adalah proses yang lambat, dan rumit 
yang naik dan turun di sepanjang perjalanannya.  Ini gambaran yang kita miliki di dalam Injil.  
Orang dari French Quarter tadi contohnya, yang pasti ada dalam proses yang sama.  Melakukan 
hal ini memakan waktu dan perhatian yang bersifat pribadi di dalam kehidupan kita, dan kita 
memusatkan perhatian kepada menunjukkan Kristus dan membangun karakter Kristus di dalam 
diri orang-orang lain.  
 
Maju dengan cepat dua ribu tahun ke masa kini, dan yang anda lihat adalah bahwa pemuridan 
sering dianggap sebagai sebuah program di dalam gereja yang hanya memerlukan waktu cukup 
satu minggu sekali dan hanya satu jam saja.  Apakah itu disebut sebagai kelas Pemahaman 
Alkitab atau Sekolah Minggu atau apa saja, kita sering membatasi pemuridan kepada apa yang 
terjadi selama satu jam dalam ruangan kelas tertentu.  Dunia adalah ruangan kelas Yesus dan Ia 
menunjukkan teladan kepada para murid-Nya hari demi hari, minggu demi minggu, dalam segala 
sesuatu yang dialami di dalam kehidupan-Nya.  Kalau kita berpikir bisa memasukannya ke dalam 
“kaleng” dan menaruhnya dalam satu jam itu, kita sangat keliru.  Coba bayangkan, bahkan ketika 
seseorang datang kepada Kristus, seorang Kristen baru, yang sering kita lakukan adalah 
meletakkan mereka ke dalam kelas yang demikian dan berpikir, “mereka pasti akan bertumbuh 
karena mereka ada di dalam kelas yang demikian.”  Tetapi, yang terjadi kemudian, tiba-tiba saja 
orang Kristen baru itu mendapati dirinya sedang belajar dalam kelas untuk mempelajari 
sekumpulan prioritas legalisme yang harus mereka ikuti.  Tetapi yang mereka lewatkan adalah 
adanya hubungan yang hidup dimana mereka bisa melihat kebenaran itu dihidupi hari demi hari.  
Tiba-tiba mereka harus berjuang sendiri dan ditinggalkan untuk mengembara melalui pergumulan 
dan cobaan yang dimiliki oleh orang Kristen baru karena mereka tidak memiliki hubungan yang 
hidup itu, yaitu adanya orang-orang lain yang mencurahkan hidup mereka baginya pada titik itu.  
Tidak heran, dan memang buktinya adalah bahwa setengah dari orang-orang yang mau datang 
ke dalam iman kepada Kristus dan bergabung dengan gereja kemudian pergi lagi.  Bahkan 
mungkin juga ada di antara kita yang sudah ada di dalam gereja seumur hidup kita, masih belum 
memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana belajar Firman, bagaimana berdoa, 
dan bagaimana membagikan iman kita.  Mengapa demikian?  Karena kita sudah berusaha 
melakukan, dengan memakai jalan pintas, apa yang dilakukan oleh Yesus selama tiga tahun dan 
itupun satu orang tetap terhilang.  
 
Kita tidak bisa mengelak darinya.  Kita tidak bisa memunculkan tiruan yang sekedarnya hanya 
supaya sekedar ada saja.  Ini adalah mengenai kehidupan anda yang diatur, difokuskan di dalam 
kehidupan orang-orang lain.  Butuh waktu untuk itu.  Pemuridan tidak akan terjadi dalam waktu 
semalam saja.  Yang harus kita putuskan adalah apakah kita mau hidup untuk penghargaan 
sementara dan pengakuan kepopuleran melalui sebuah tiruan sekedarnya yang nampak bagus, 
atau kita mau menjalani kehidupan kita bagi reproduksi kehidupan kita untuk generasi-generasi 
setelah kita dan generasi selanjutnya lagi.  Di sinilah dimulainya pelipat-gandaan dalam 
pemuridan.  Saat kita menetapkan fokus kita kepada mereka, biarlah mereka melihat kehidupan 



kita.  
  
Saya ingat, secara praktis, di dalam kehidupan saya sendiri, ketika saya pindah ke New Orleans. 
Saya belajar di bawah bimbingan Dr. Jim Shaddix.  Ia adalah seorang dosen dalam ilmu khotbah, 
dan saya akan mengambil setiap kelas yang saya bisa dengan Dr.  Jim Shaddix.  Saya akan 
duduk di sana dan membuat sebanyak mungkin catatan dari apa yang saya pelajari.  Pelajaran 
itu sangat bagus, dan sangat berharga, tetapi yang saya pelajari dengan cepat adalah bahwa, 
memang sangat bagus kalau bisa belajar dengan baik di ruangan kelas, tetapi apa yang saya 
pelajari dari beliau di luar ruangan kelas, itu jauh lebih bernilai.  Ia mulai mengundang saya dan 
istri saya untuk datang ke rumahnya dan makan di rumah mereka, dan melihat dia berinteraksi 
dengan keluarganya, untuk melihat dia ketika ia mengadakan perjalanan dan  berkhotbah.  Saya 
akan pergi bersama dia dan mendampingi dia dan mendengarkan dia.  Ia adalah seorang pekerja 
keras. Ia suka olahraga lari.  Dia adalah salah satu orang yang, mungkin ada di antara anda yang 
begitu juga, yang berpikir bahwa lari itu menyenangkan, dan lari hanya karena suka 
melakukannya.  Kalau saya, saat itu saya lari masih baru sebatas niat saja, bahwa suatu saat 
nanti saya akan lari.  Tetapi, Jim Shaddix memang sungguh-sungguh suka berlari.  Jadi suatu 
hari, saya pulang kuliah, dan sesampai di tempat tinggal saya, saya langsung mengganti pakaian 
saya dengan celana pendek dan kaos, dan sepatu santai.  Istri saya bertanya, “Mau kemana?”  
Saya jawab, “Saya mau lari.”  Istri saya menunjukkan wajah yang cukup kaget, “Mau lari?”  “Ya.”  
Pasti Dr. Shaddix suka lari kan?”  Saya jawab, “Ya, dia suka lari.”  “Oh, jadi mau ikut-ikutan Dr. 
Shaddix.”  Dan rasanya memang bisa dikatakan begitu.  Apa yang dilakukan Dr. Shaddix, saya 
ingin meniru.  Karena dia suka lari, saya mau juga.  Memang saya tidak bertahan lama dalam 
olah raga lari itu, hanya sekitar 3 minggu, tetapi inti dari cerita saya adalah, ada orang yang 
mencurahkan hidupnya untuk saya.  Ada orang yang menginvestasikan hidup untuk saya, dan 
saya bisa melihatnya dengan jelas.  
 
Saya berbicara dalam pertemuan akhir minggu di gereja.  Kemudian ada seseorang dari 
kelompok pemuda yang mendatangi saya setelah selesai pertemuan.  Saya ingat bahwa saya 
pernah bertemu dengan dia, tetapi saya tidak ingat dimana.  Ia bertanya, “Apakah Bapak pernah 
diajar oleh Jim Shaddix?”  Saya menjawab, “Ya, saya juga pernah lari bersama dengan dia.  
Bagaimana bisa tahu?”  Ia menjawab, “Saya ingat Jim Shaddix ketika melihat Bapak berkhotbah 
tadi.”  Ini salah satu hal yang juga mengingatkan saya, bahwa kehidupan saya adalah hasil dari 
adanya seseorang yang menginvestasikan kehidupannya di dalam kehidupan saya.  Apa yang 
akan terjadi kalau satu keluarga iman berpegang kepada hal ini, dan mulai menginvestasikan 
kehidupan kita di dalam kehidupan orang-orang lain? Apakah anda bisa melihat bagaimana Injil 
akan melipatgandakan diri?  Rasanya Yesus tahu apa yang dibicarakan-Nya!  Jadi, mari kita 
pusatkan  perhatian kepada mereka, dan bukan hanya memusatkan perhatian kepada mereka, 
tetapi yang kedua, mulai memandang dunia melalui mereka. 
 
Memandang dunia mulai mereka.  Yesus memandang para murid-Nya, Ia mengatakan, “Aku 
berdoa untuk mereka, Aku tidak berdoa untuk dunia.”  Lalu bagaimana kita bisa menyelaraskan 
antara keduanya?  Yohanes 3:16, Allah begitu mengasihi apa?  Dunia.  Yesus, Allah dalam rupa 
manusia, “Aku tidak berdoa untuk dunia ini.”  Terus, mengapa tidak?  Engkau mengasihi dunia.  
Mengapa Yesus sampai mengatakan, “Bukan untuk dunia Aku berdoa.”  Mengapa Ia sampai 
mengatakan hal itu kepada kita, “Bukan untuk dunia Aku berdoa”?  Ia melakukannya, bukan 
karena Ia tidak peduli kepada dunia, atau karena Ia tidak ingin dunia sampai kepada pengenalan 
akan kasih Bapa, tetapi yang dilakukan-Nya adalah Ia berdoa untuk para murid-Nya karena 
mereka yang akan menjadi alat dimana dunia akan dijangkau.  Ia memandang dunia melalui 
mereka.  Yesus tahu bahwa Ia akan kembali kepada Bapa dan kehidupan para murid-Nyalah 
yang akan membawa pengaruh kepada dunia sejak saat itu.  Jadi Ia berdoa bagi mereka karena 
segala sesuatu bergantung kepada mereka membawa Injil, membawa Firman dan kemudian 
membagi dan menunjukkannya.  Itulah sebabnya Ia berdoa bagi mereka.  Ini sangat indah, 
sangat menguatkan dan menghibur kita.  
 
Saya memakai ilustrasi mengenai French Quarter. Saya ingat ketika kami baru pindah ke New 
Orleans, saya mulai mendatangi French Quarter.  Lalu ketika saya pulang, saya mengatakan 



kepada istri saya, “Rasanya saya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda dengan para 
tunawisma itu dan para peramal kartu itu.  Saya dari latar belakang yang sangat berbeda dari 
mereka dan saya tidak tahu bagaimana caranya saya menjangkau mereka dengan Injil.”  Saya 
mulai bergumul dengan hal itu.  Bahkan saya pernah pulang dan kemudian mengatakan, 
“Rasanya saya juga perlu memakai semacam tatoo... mungkin itu akan membuat saya lebih 
mudah mendekati mereka....” Pada saat saya menjadi terlalu bersemangat untuk Injil demikian, 
istri saya membawa saya kembali ke bumi dengan mengatakan, “Rasanya kita perlu berdoa 
untuk hal ini.”  Bagaimana saya bisa menjangkau orang-orang itu dengan Injil?  Tetapi kemudian 
saya mulai memahami, hal itu bukan karena saya memakai tattoo, puji Tuhan, dan bukan karena 
usaha saya sendiri yang membuat Injil dikenal di antara ratusan orang di French Quarter; tetapi 
ini mengenai saya mencurahkan kehidupan saya kepada beberapa orang tunawisma, dan 
melihat mereka mulai menerima Injil dan menjadikannya nyata dan penuh arti dalam konteks 
mereka.  Jadi tiba-tiba saja. Saya mulai melihat komunitas tunawisma melalui mata orang-orang 
itu, beberapa dari antara mereka, yang kepada mereka saya mencurahkan kehidupan saya.  Ini 
kabar baik.  Kita mulai melihat Injil bermultiplikasi saat  anda mencurahkan kehidupan anda ke 
dalam pribadi orang ini yang memiliki jangkauan pengaruh sendiri, dan orang yang lain lagi yang 
juga memiliki jangkauan pengaruh sendiri.  Itulah yang dilakukan Yesus di sini, dan bukan hanya 
di satu tempat tetapi juga di seluruh dunia.  
 
Saya sudah pernah bercerita akan pergumulan saya dalam usaha untuk belajar bahasa 
Mandarin.  Tetapi kemudian saya menyadari sesuatu.  Saat saya belajar bahasa Mandarin, saya 
menyadari bahwa saya bisa berbicara dengan lancar dalam bahasa Mandarin.  Dan ini bukan 
khayalan kosong belaka.  Maksud saya begini—karena ada gereja –gereja rumah di Asia Timur 
yang minggu ini mengunduh khotbah saya, yang kemudian diajarkan kepada jaringan gereja 
rumah di daerah itu—di tempat dimana bahasa Mandarin menjadi bahasa pengantarnya.  
Sederhana saja!  Hal yang sama terjadi dengan bahasa Urdu di India saat saya berkomunikasi 
melalui email dengan Zemir, yang berlatar belakang agama lain, yang menghubungi saya melalui 
email selama beberapa minggu ini.  Dan saat saya ingat, saya mendorong anda untuk 
mendoakan dia.  Salah satu sahabatnya terbunuh saat memberitakan Injil, dibunuh oleh kaum 
militan dalam agama lamanya.  Hal itu sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan Injil 
di sana.  Tetapi saya mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil di Urdu melalui Zemir. 
Memandang dunia melalui  mereka..  
 
Sekarang anda bisa melihatnya.  Apakah anda memahaminya?  Lokal, global, menggabungkan 
kedua pemahaman itu? Sekarang, yang kita lakukan hari demi hari memiliki kesempatan untuk 
mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Kristus.  Wah, itu rencana yang sangat bagus. Tetapkan 
fokus perhatian kepada mereka, memandang dunia melalui mereka, dan yang ketiga, 
pertaruhkan kehidupan anda di dalam kehidupan mereka.  Di sini keadaan menjadi sangat luar 
biasa.  Pertaruhkan kehidupan anda untuk mereka.  Yesus sudah mengatakan, “Kemuliaan 
sudah diberikan kepada-Ku melalui mereka, mereka adalah kemuliaan-Ku.  Aku hidup bagi 
mereka.”  Ia sudah mempertaruhkan semuanya bagi mereka.  Mungkin akan ada yang 
menganggap hal itu bukanlah sebuah keputusan yang bijaksana, tetapi memang itulah yang 
dilakukan oleh-Nya, Ia mempertaruhkan semuanya bagi mereka.  Jadi bagaimana hal itu terjadi 
di dalam kehidupan kita?  
 
Baik, mari kita membuat jembatan penghubung di sini yang menghubungkan antara Yesus 
dengan seseorang yang bernama Paulus.  Saya yakin Paulus menunjukkan sesuatu kepada kita 
mengenai hal ini.  Mari kita membuka 1 Korintus pasal 10—anda perlu melihat hal ini.  Ada 
beberapa ayat yang saya yakin sangat anda kenal.  Tetapi saya sarankan anda memberikan 
tanda di sana, atau membuat catatan kecil di pinggirannya, karena anda akan melihat, mungkin 
sebuah ayat yang sangat anda kenal, tetapi anda akan melihat pemuridan sebagai pusat atas 
semuanya itu mungkin untuk pertama kalinya.  Perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 31.  Ini ayat 
yang sangat biasa.  Paulus, penulis surat ini, mengatakan,  
 



”Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, 
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”  
 
Jadi kita melakukan semuanya, kita minum jus jeruk bagi kemuliaan Allah, kita melakukan 
semuanya bagi kemuliaan Allah.  Lalu bagaimana artinya hal itu?  Itulah yang dikatakan di dalam 
ayat selanjutnya, “Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau 
orang Yunani, maupun Jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati 
semua orang dalam segala hal.  
Kemudian perhatikan apa yang dikatakannya.  Inilah hati seorang pemurid, “bukan untuk 
kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.”  Ia 
menjalani kehidupan bagi kemuliaan Kristus di dalam kehidupan orang-orang lain.  Perhatikan 
juga apa yang dikatakannya di dalam 1 Korintus 11:1, “Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga 
menjadi pengikut Kristus.”  
 
Pernyataan yang sangat berani.  Paulus berani tampil ke depan dan kemudian mengatakan, 
“Kamu semua, ikutlah aku dan kamu akan menjadi pengikut Kristus.”  Beberapa penafsir 
menerjemahkan bagian ini demikian, “Tirulah aku dan kamu akan menjadi peniru Kristus.”  
Apakah kita juga harus mengatakan demikian?  Atau, apakah pernyataan itu terlalu berani?  
Tidak, itulah yang memang seharusnya kita katakan.  Inilah hakekat dari segala sesuatu yang 
kita lakukan.  Ini bukan sekedar saat dimana Paulus merasa sangat yakin.  Buka kepada Filipi 3, 
ia mengatakan hal yang sama lagi.  Perhatikan Filipi 3 ayat 17.  Garis bawahi bagian ini, buat 
catatan.  Ini adalah gambaran mengenai apa artinya mempertaruhkan kehidupan untuk 
menunjukkan Kristus kepada orang-orang lain.  
 
”Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, yang hidup sama seperti kami 
yang menjadi teladanmu,”  
 
Ikutilah teladanku.  Ia melanjutkan sampai ke akhir pasal ini, dimana ia mengatakan, di dalam 
ayat 20,  
 
”Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa 
dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu 
kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku 
dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang 
kekasih!”  
 
Paulus memandang kepada orang-orang percaya yang di hadapannya di dalam surat ini, dan ia 
mengatakan, “Aku mengasihi kami, aku merindukan kamu, kamulah mahkotaku, sukacitaku dan 
kehidupanku.”  Kalau kita melihat ayat 9 dari Filipi 4, anda akan melihat dia mengatakan,  
 
”Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu 
dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai 
sejahtera akan menyertai kamu.”  
 
Ia mengatakan, ”Ikutlah aku, ikutlah aku dan kamu akan menjadi pengikut Kristus.”  Ini 
pernyataan yang sangat berani.  Beberapa di antara anda mungkin berpikir, “aku tidak akan bisa 
mengatakan demikian, itu terlalu sombong.”  Ini bukan kesombongan.  Kesombongan adalah 
duduk di belakang dan menyembunyikan diri dan mengelak dari tanggungjawab untuk 
menunjukkan jalan kepada Kristus, dan membiarkan dunia sendirian berusaha mencari karakter 
Allah.  Ini bukan kesombongan.  Ini kerendahan hati. Kerendahan hati yang mendalam itulah 
yang mengatakan, “Aku akan menyerahkan kehidupanku sehingga kamu bisa melihat Kristus di 
dalam aku; sehingga kamu bisa meniru dan mengikuti aku dan kamu akan menjadi pengikut 
Kristus.”  Itulah level yang sama sekali baru di dalam Kristus, dan Allah memanggil kita untuk ke 
sana juga.  
 



Mari kita membuka 1 Tesalonika.  Anda harus melihat hal ini.  Perhatikan 1 Tesalonika 2 ayat 19 
dan 20.  Perhatikan bagian ini.  Ketika anda membacanya, saya menyarankan anda untuk 
menggaris-bawahinya.  Paulus mengatakan,   
“Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di 
hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau bukan kamu? Sungguh, 
kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami.” 
 
Apakah anda menangkap maksudnya?  Paulus mengatakan, “Ketika Tuhan Yesus datang 
kembali, dan aku harus bertanggungjawab atas apa yang aku lakukan dengan Injil yang 
dipercayakan-Nya kepadaku, dan missi yang sudah diembankan-Nya kepadaku, sukacitaku 
adalah kamu, kehidupanmu, hidup bagi kemuliaan Kristus.”  Ia mengatakan kemudian di dalam 
pasal 3 ayat 8, yang bisa dikatakan sebagai kesimpulan akhirnya.  Ia mengatakan,  
 
“Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan”—penekanan 
kepada kata ‘kamu’.  Anda menangkapnya?  “Kami hidup” kata Paulus, “karena kamu berdiri 
teguh di dalam Tuhan.  Hidupku sudah dipertaruhkan agar kamu bisa berdiri teguh di dalam 
Tuhan.  Kalau kamu tidak berdiri teguh di dalam Tuhan, maka aku kalah dalam pertaruhan ini.”  
Jadi kita hidup bagi orang-orang lain agar mereka melihat kemuliaan Kristus, untuk menunjukkan 
kemuliaan Kristus.  Kita menetapkan fokus perhatian kepada orang-orang lain, dan kemudian kita 
memandang dunia melalui mereka, dan kita mempertaruhkan hidup bagi mereka.  Saya tahu 
bahwa ada di antara anda adalah orang tua dan anda sungguh-sungguh tahu bagaimana 
rasanya, hidup dengan seorang anak.  Saya merasakannya dalam kehidupan saya sendiri, juga 
dalam kehidupan ayah dan ibu saya.  Senyuman yang paling lebar dari ayah saya adalah ketika 
saya melakukan apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan saya.  Apa yang terjadi ketika 
kita memiliki kasih yang demikian di dalam dunia ini? Apa yang terjadi kalau kita semua hidup 
bagi sesama kita?  Hal itulah yang menjadi inti dari Kekristenan Perjanjian Baru.  Inti dari hal itu 
bukanlah ketika setiap hari Minggu kita secara rutin pergi ke sebuah tempat; intinya adalah 
mengenai orang-orang yang menjadi sasaran dari kehidupan kita.  Hidup bagi kemuliaan Allah 
melalui mereka.  
 
Kita menunjukkan karakter-Nya kepada mereka, kita hidup bagi kemuliaan-Nya melalui mereka, 
dan ketiga, kita mewujudkan kekudusan-Nya di dalam mereka.  Kembali kepada Yohanes 17.  
Perhatikan ayat 11, dan anda akan melihat Yesus membuat sebuah petisi, petisi pribadi, doa, 
bagi orang-orang itu.  Ia memulainya di dalam ayat 11, Ia mengatakan,  
 
“Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang 
kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, ...” 
 
Ini untuk pertama kalinya di dalam Injil kita melihat Yesus menyebut Bapa dengan istilah itu, 
bukan bahwa Bapa tidak selalu kudus, tetapi di sini Yesus menekankan kepada kekudusan-Nya.  
Mengapa?  Karena Ia menaikkan doa ini, 
 
“peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, 
supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.  Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara 
mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku.” 
 
Ia berdoa untuk menjaga dan memelihara mereka.  Kata-kata itu memang sangat menarik, dan 
kalau kita ada waktu, kita bisa memperhatikannya secara lebih mendalam. Tetapi seringkali di 
dalam Yohanes, ketika berbicara mengenai “memelihara, menjaga,” idenya bukan hanya 
mengenai hal fisik saja tetapi juga berkaitan dengan hal rohani, sebagaimana yang kita lihat di 
sini.  Peliharalah mereka di dalam nama-Mu, itulah yang dikatakan Yesus.  Tolong mereka 
menyatakan karakter-Mu. Ia mengatakan, “Aku sudah secara terus menerus menunjukkan 
karakter-Mu kepada mereka, Aku sudah menyatakan karakter-Mu kepada mereka.”  Jadi saat Ia 
berdoa bagi mereka, Ia berdoa agar orang-orang itu akan terus bisa menampakkan karakter-Nya.  
Ia sudah hidup dan menunjukkan kekudusan-Nya di dalam kehidupan mereka dan sekarang Ia 



berdoa agar Allah memelihara mereka agar tetap kuat di dalamnya.  
 
Yang sedang kita lihat di sini adalah kontras antara para murid-Nya dengan dunia.  Ini memang 
kontras yang kita lihat di sepanjang Yohanes 17.  Yang kita lihat di sepanjang pasal ini adalah 
bahwa ketika berkaitan dengan ide tentang kekudusan—dan saya berdoa agar dalam 
pembahasan kita, Allah akan memperbaharui cara pandang kita tentang kekudusan dan apa 
makna kata itu.   Kita akan melihatnya lebih banyak dalam pembahasan kita berikutnya.  Baik. 
Berkenaan dengan kekudusan, anda akan melihat ada para murid-Nya di dalam dunia, dan yang 
dikatakan Yesus di sini adalah bahwa kita harus menghindar dari dua ekstrem.  
 
Ekstrem yang pertama, keterpisahan yang total dari dunia.  Yang saya maksudkan dengan 
keterpisahan di sini, paling utamanya adalah mengenai keterpisahan fisik.  Karena, ya, 
kekudusan juga keterpisahan tetapi dalam arti rohani.  Kita sudah dipanggil keluar dan kita 
terpisah, tetapi Yesus tidak mengatakan di sini bahwa rencana-Nya akan melibatkan adanya 
‘pesawat-pesawat’ yang akan membawa para murid-Nya keluar dari dunia ini.  Gabriel, siapkan 
pesawat, kita harus membawa orang-orang percaya ini keluar dari sini karena tempat ini sangat 
berat bagi mereka.  Bukan itu yang didoakan-Nya.  Ia tidak berdoa agar Bapa meletakkan orang-
orang percaya di sebuah tempat yang steril dan aman sehingga mereka akan sepenuhnya 
terhindar dan tidak bersentuhan dengan kejahatan dan penderitaan dunia. Bukan itu yang 
didoakan-Nya. Jadi, jangan sampai terpisah dari dunia.  Kita ada di dalam dunia, dan tulikan 
telinga terhadap keinginan dunia dan katakan, “Dunia memang sedang bergumul dan ada dalam 
banyak masalah saat ini.”  Kita ada di dalam dunia ini dan Allah meletakkan kita untuk sebuah 
alasan.   
 
Jadi jangan terpisah dari dunia, kita masih ada di sini, dan bukan di luar dunia.  Pada saat yang 
sama kita perlu menghindar dari ekstrem yang satunya.  Ekstrem yang satunya ini adalah kita 
sepenuhnya menyerap apa yang ada di dunia sampai pada tahap dimana anda tidak bisa lagi 
membedakan antara gereja dengan dunia.  Mereka ada di dalam dunia, tetapi mereka bukan dari 
dunia, itu yang dikatakan ayat 13 dan 14.  Jadi mereka ada di dalam dunia, tetapi cara yang 
paling efektif untuk melakukan pemuridan di dalam budaya kita bukanlah dengan membuat anda 
menjadi tidak memiliki perbedaan apapun dari budaya yang ada, seperti yang dikira oleh banyak 
orang.  Kalau anda mau menjadi efektif,  justru kita menjadi tidak serupa dengan dunia, kita ada 
di dalam dunia, bagian dari dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia.  Kita tidak hanya 
berbeda hanya untuk sekedar menjadi beda saja, apalagi sampai menjadi “nyentrik” dan “aneh,”  
tetapi kita di dunia untuk menunjukkan karakter Allah, termasuk kekudusan-Nya.  
 
Kita harus berhati-hati di sini.  Kalau anda mengenal sejarah gereja di Inggris, anda tahu bahwa 
hampir seabad yang lalu ada seorang tokoh gereja yang bernama Charles Spurgeon yang setiap 
kali berkhotbah gerejanya selalu penuh.  Namun, seratus tahun kemudian, di jaman sekarang ini, 
di Inggris, gereja bergumul.  Gereja-gereja yang seratus tahun lalu selalu penuh dengan 
pengunjung, sekarang banyak yang hampir kosong.  Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dalam 
waktu satu abad saja?  Bukankah ini sebuah pemikiran yang membuat kita harus merendahkan 
diri?  Saat kita duduk di gereja kita, yang mungkin dipenuhi dengan jemaat, dan kemudian 
mengingat bahwa seratus tahun ke depan, ruangan itu mungkin bisa saja menjadi ruangan 
kosong, yang bahkan mungkin dipakai untuk kegunaan lain.  Bagaimana hal itu bisa terjadi?  
Saya tidak mau menyederhanakan masalahnya, tetapi seorang sejarawan menuliskannya dalam 
sebuah biografi.  Ia mengatakan demikian,  
 
“Di Inggris, gereja mengakomodasi dorongan dari uang, status, kekuasaan dan aturan baru.  
Sekularisme sudah menyusup ke dalam gereja secara besar-besaran, pertama-tama, sebagai 
cara yang tulus untuk menarik orang-orang dunia, tetapi secara perlahan sekularisme menjadi 
dominan dan mengubahkan gereja.  Gereja mulai berubah menjadi serupa dengan dunia.”  
 
Kalau dunia tidak bisa melihat perbedaan ketika mereka melihat kehidupan kita di dalam Kristus 
dengan ketika mereka melihat kehidupan tanpa Kristus, maka itu berarti kita sudah memangkas 
habis-habisan missi Injil sejak awalnya.  Itulah sebabnya kekudusan menjadi prioritas.  Itu 



sebabnya kita menjalani kehidupan di dalam diri kita masing-masing.  Dua ekstrem ini adalah 
keterpisahan total dan penyerapan total.  Teladan yang diberikan Yesus kepada kita di sini 
adalah pengorbanan yang total bagi dunia.  Yang dikatakan Yesus adalah “orang-orang ini akan 
berada di tengah-tengah dunia dengan segala macam kejahatan dan kesengsaraan dan Aku 
berdoa, Bapa, agar Engkau mau menjaga agar karakter mereka tetap kuat; agar mereka siap 
mengorbankan kenyamanan mereka dan kehendak dunia ini agar mereka bisa menunjukkan 
karakter-Mu.”  
 
Saya rasa memang ada dua sisi yang akan terjadi ketika berkaitan dengan apa yang ada di 
dunia.  Anda mendapatkan dosa dan penderitaan.  Pikirkan tentang hal itu dalam dua cara.  
Berkaitan dengan dosa, kita ingin menjalani kehidupan kudus, kita ingin suci, kita ingin 
merefleksikan karakter Allah yang lebih besar dibandingkan dengan dosa; bahwa ada 
Juruselamat yang sudah menaklukkan dosa.  Tragedi yang ada adalah kalau kita menjalani 
kehidupan dimana kita melakukan hal yang sama dalam hal bahasa kita dan dalam hal kita 
melakukan bisnis dan pornografi atau di dalam pernikahan kita, kemudian dunia akan melihat kita 
dan kemuliaan Kristus akan direndahkan karena mereka tidak melihat adanya orang-orang yang 
menunjukkan bahwa Yesus lebih unggul dibandingkan dosa, dan bahwa Ia sudah mengalahkan 
dosa.  Orang-orang menjalani kehidupan yang sama dengan mereka yang diperbudak oleh dosa, 
tidak ada bedanya.  Jadi, para pemuda dan remaja, baik yang menjadi anggota gereja ini atau 
anggota gereja itu, ketika berkaitan dengan kesucian dan cobaan yang anda hadapi untuk 
melakukan kecemaran, di dalam kehidupan anda sebagai pemuda dan remaja, saya mau 
mendorong anda atas dasar Firman Allah, tetaplah hidup suci.  Bukan demi diri anda sendiri, 
tetapi demi pemuda dan remaja lainnya yang perlu melihat kesucian hidup di dalam Kristus, yang 
sungguh-sungguh ingin melihat gambaran kehidupan yang suci dan kudus.  Untuk melihat bahwa 
ada seseorang yang memiliki tekad untuk membuat adanya perbedaan di dalam kehidupannya.  
Kita menjalani kehidupan kita, para suami dan istri, kita memakainya untuk melayani, mengapa?  
Supaya dunia melihat gambaran Kristus dan gereja-Nya.  Dengan demikian dunia melihat kasih 
yang dimiliki Kristus bagi pengantin perempuan-Nya.  Itulah sebabnya kita melakukan hal itu, 
pergumulan kita melawan dosa memiliki arti yang baru ketika kita memahami bahwa kita adalah 
bagian dari pemuridan dan hidup bagi orang-orang lain.  Bukan hanya di dalam kaitan dengan 
dosa tetapi juga dalam penderitaan.  
 
Yohanes pasal 15, mari kita lihat bagian ini.  Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, “Kamu 
akan mengalami masa-masa sulit.  Dunia membenci Aku, dan mereka akan membenci kamu.  
Mereka menganiaya Aku, dan mereka akan menganiaya kamu juga.”  Ia melanjutkan di dalam 
pasal 16, di sana Yesus mengatakan, “Akan datang suatu hari dimana orang-orang yang 
beragama yang akan berpikir bahwa mereka melakukan kebaikan bagi Allah dengan cara 
membunuh kamu.”  Ia tahu bahwa kita akan menjalani masa-masa sulit, dan itu terbukti benar. 
Dari antara 11 murid-murid-Nya, 10 di antaranya mati sebagai martir.  Yang didoakan Yesus 
adalah bahwa di tengah-tengah semuanya itu, mereka akan berpegang teguh kepada karakter 
Allah dan bahwa mereka akan tetap percaya kepada-Nya.  Karena ketika mereka menunjukkan 
hal yang demikian, mereka akan menunjukkan Firman dengan sangat jelas kepada dunia.  Hal itu 
menjadi masuk akal.,  bagaimanakah Yesus menunjukkan Bapa secara paling jelas kepada kita?  
Di kayu salib, di tengah penderitaan.  Ini adalah pemikiran yang cukup mengganggu, dan saya 
akan jujur kepada anda, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak memahami semua 
penerapan akan hal itu dalam kenyataan, tetapi saya yakin akan apa yang diajarkan oleh Kitab 
Suci.  Kalau kita mau memberikan diri kita untuk melakukan pemuridan di antara bangsa-bangsa 
sebagai gereja, kalau kita mau menunjukkan karakter Kristus, maka hal itu akan melibatkan juga 
penderitaan.  Bagaimana kita bisa menunjukkan gambaran Kristus dengan baik kalau semuanya 
baik-baik saja?  Memang sulit untuk dipahami bagi kita yang hidup dalam budaya kemakmuran, 
dimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mau menunjukkan Kristus 
kepada dunia, maka sangat dibutuhkan untuk menunjukkan karakter-Nya di tengah-tengah 
penderitaan, dan jangan melewatkan kenyataan bahwa Yesus sudah mendoakan kita.  Ia berdoa 
bagi kita, Ia menaikkan syafaat bagi kita.  “Bapa, peliharalah mereka dengan pemeliharaan yang 
sama dengan yang Engkau berikan kepada umat-Mu ketika Engkau membelah laut mati, dengan 
perlindungan yang sama dengan yang Engkau berikan kepada umat-Mu ketika Aku naik ke kayu 



salib,” perlindungan yang sama dengan yang diberikan-Nya kepada kita.  Tetapi yang 
dimaksudkan-Nya adalah bahwa kita, di dalam proses pemuridan, mengorbankan diri bagi dunia.  
 
Ini membawa kita kepada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada anda.  Pertanyaan pertama 
yang ingin saya ajukan kepada anda masing-masing, siapakah yang sudah diberikan oleh Allah 
untuk anda menunjukkan Firman kepada orang itu?  Saya ingin anda berpikir mengenai 
kenyataan bahwa orang-orang di dalam kehidupan anda, di dalam jangkauan pengaruh anda, 
tidak secara kebetulan ada di sana, dan kemungkinan, ini salah satu kemungkinannya, bahwa Ia 
sudah merancangkan semuanya, dan bahwa Ia menempatkan anda di sana untuk suatu alasan 
yang jelas.  Siapa yang anda bisa menunjukkan Firman kepadanya?  Di dalam rumah anda—
bukan hanya di dalam rumah anda—tetapi di lingkungan anda dan masyarakat serta tempat kerja 
anda.  Siapa yang kepadanya anda bisa menunjukkan Firman?  
 
Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana anda menunjukkan Firman?  Tidak secara kebetulan, 
‘Mudah-mudahan mereka bisa melihat Kristus di dalam diriku.’  Bagaimana anda bisa dengan 
sengaja menunjukkan kepada mereka karakter Allah dan untuk membuat perencanaan tentang 
bagaimana hal itu akan dilakukan?  
 
Pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu anda korbankan untuk bisa menunjukkan Firman kepada 
mereka?  Anda mengatakan, “Apa maksudnya, apa yang harus saya korbankan?”  Ya, kalau ada 
dosa yang sudah mengikat anda sampai saat ini, beberapa hal yang sungguh-sungguh anda 
pegang, keinginan-keinginan dunia, maka saya mendorong anda untuk mengorbankan hal itu 
agar kemuliaan Kristus dan karakter-Nya serta kekudusan-Nya bisa dikenal melalui anda.  Bagi 
orang-orang lain, apa artinya berkorban itu?  Bagi kita mungkin yang harus kita korbankan adalah 
kesombongan kita.  Kesombongan kitalah yang mengatakan, “Aku sudah memiliki rencana 
sendiri untuk kehidupanku.”  Kita harus meletakkannya dan mulai memberikan diri kita kepada 
rencana yang dimiliki oleh Yesus.  Bagi beberapa di antara kita, itu berkaitan dengan harta milik 
kita.  Apa yang perlu kita berikan untuk menunjukkan karakter Allah di lingkungan kita dan di 
dunia?  Bagi beberapa di antara kita, itu berkaitan dengan kenyamanan kita.  Kita berpegang 
sangat kuat kepada kenyamanan kita, dan kepada wilayah aman kita.  Apa yang perlu kita 
korbankan untuk menunjukkan karakter Allah?  Saya berpikir bahwa hampir kita semua, salah 
satu yang perlu kita korbankan adalah ketakutan kita.  Ada banyak ketakutan yang akan muncul 
dan harus dihadapi ketika harus berdiri di depan orang banyak dan berkata, “Kalau anda melihat 
saya, anda melihat Kristus, kalau anda mengikuti saya, anda akan mengikuti Kristus.”  Saya mau 
mengingatkan anda bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan.  Ia sudah 
memberikan kepada kita roh kuasa, roh kasih dan disiplin diri.  Ia sudah memberikan roh-Nya di 
dalam diri kita.  Jadi mari kita memberikan diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya 
untuk kita lakukan.  
 
Saya berdoa tentang bagaimana kita bisa menanggapi dengan baik kepada dunia masa kita.  
Yang saya inginkan adalah bahwa anda mengambil waktu.  Maksud saya, kita sudah masuk ke 
dalam pembahasan yang cukup berat.  Kadangkala kita tidak mengambil waktu untuk sungguh-
sungguh berusaha meresapi dan langsung meninggalkan begitu saja berita yang anda dengar, 
menunda dalam menghubungkan pengajaran dari Tuhan dengan kehidupan kita.  Saya ingin 
agar kita mengambil waktu pribadi, antara anda dengan Bapa, anda dengan Kristus, dengan 
mengingat tiga pertanyaan itu.  “Kepada siapa saya bisa menunjukkan Firman?”  kemudian, 
“Bagaimana saya bisa menunjukkan Firman?” dan “Apa yang perlu saya korbankan?”  Mulailah 
merenungkan bagian ini.  Mungkin anda hanya bisa berdoa, tetapi saya ingin anda mengambil 
kesempatan, untuk sungguh-sungguh berpikir tentang apa artinya secara sengaja Menunjukkan 
Firman kepada orang-orang lain, orang-orang yang sudah diberikan Allah kepada anda.  
 
 
Ya Allah, kami memuji Engkau karena anugerah dan rahmat-Mu.  Kami memuji Engkau, Tuhan 
Yesus, yang menunjukkan Allah kepada kami, secara dekat dan pribadi.  Ya Allah saya berdoa 
untuk keluarga iman ini, saat Engkau memberikan kepada kami rencana untuk memuridkan 
segala bangsa.  Kami berdoa agar Engkau memberikan kepada kami anugerah hari ini untuk 



menunjukkan Firman-Mu kepada orang-orang yang sudah Engkau percayakan kepada kami.  Ya 
Allah, nyatakan apa artinya hal itu kepada kami.  Tenangkan kekuatiran kami tentang hal itu, dan 
ingatkan kami akan sumber daya yang Engkau percayakan kepada kami.  Kami berdoa agar 
ketika kami merenungkan bagian ini, ketika kami berdoa, ketika kami datang ke hadapan-Mu, 
Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan datang sebagai Pemurid yang sejati bagi kami, dan Engkau 
akan menolong kami menyiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami.  
Kami menyerahkan waktu ini, di dalam nama Yesus, Amin.  
 
 
 
  
 
  
 
 
 


