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Kalau anda membawa Alkitab, saya mengajak anda untuk membuka kembali Injil Yohanes pasal 
17. Saat kita mempelajari bagian dari seri ini mengenai menjadikan murid dari segala bangsa, 
saya ingin kita memulai dengan mengingat kembali dan melakukan sesuatu yang berbeda 
sebelum kita mempelajari Firman.  Kita sudah membahas, sejauh ini, tiga komponen yang 
berbeda dari pemuridan.  Jangan lupa ketiga hal itu, meski ketiganya tidak dimaksud untuk diatur 
berdasarkan kronologis.  Yang pertama adalah Membagikan Firman.  Yang kedua adalah 
Menunjukkan Firman dan yang ketiga adalah Mengajarkan Firman.  Komponen yang terakhir 
yang akan kita lihat adalah Melayani dunia.  Yang saya ingin agar kita lakukan, sebelum kita 
membaca dari Yohanes 17, saya ingin agar kita membayangkan sebuah gambaran di dalam 
pikiran kita tentang bagaimana semuanya itu akan saling berkaitan.  Kita sudah memperhatikan 
semua komponen yang ada dari pemuridan ini dan saya harap kita memahami bahwa ini adalah 
sesuatu yang dimaksud untuk sungguh-sungguh terjadi dan dilakukan hari demi hari, di 
sepanjang kehidupan sehari-hari kita.  Kita sudah berbicara dalam beberapa pembahasan kita 
tentang orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk kita Membagikan 
Firman kepada mereka dan untuk menunjukkan Firman dan juga untuk Mengajarkan Firman—
bahwa Allah sudah memberikan kepada kita orang-orang itu bagi kita.  Pemuridan terjadi di 
dalam kehidupan kita setiap hari.  Anda tidak harus melintasi samudera untuk melakukan 
pemuridan.  Namun, saya ingin agar kita melihat apa yang bisa kita lakukan saat kita melakukan 
pemuridan. 
 
Puji Tuhan!  Di sinilah hal itu terjadi.  Yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan dengan 
melintasi samudera; mereka datang bersama dan memberikan pengaruh bagi dunia untuk 
kemuliaan Kristus.  Mungkin inilah missi yang Tuhan panggil kita untuk melakukannya.  Jadi, mari 
kita masuk ke dalamnya.  Saya ingin kita melihat tiga komponen yang sudah kita bahas—
Membagikan Firman, menunjukkan Firman, Mengajarkan Firman—kaitkan kepada komponen 
yang terakhir ini, melayani dunia,  semuanya muncul dalam gambaran tentang sebuah proses 
yang bernama pemuridan.  Saya ingin kita melihat bersama dalam Yohanes 17.  Kita akan 
membaca mulai ayat 17 dan kita akan meneruskannya sampai akhir pasal ini dan kita akan 
melihat apa yang pada dasarnya merupakan kesimpulan dari doa Yesus yang secara khusus 
dinaikkan bagi para murid-Nya di dalam ayat 17, 18, 19.  Kemudian kita akan melihat bagaimana 
doa itu memainkan peranan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang akan datang sebagai 
hasil dari pemberitaan para murid-Nya, termasuk anda dan saya.  Perhatikan ayat 17.  Yesus 
mengatakan,  
 
“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau 
telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia; 
dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.” 
 
“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya 
kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti 
Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, 
supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan 
kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama 
seperti Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka 
sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa 
Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.” 
 
“Ya Bapa, Aku mau supaya, di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama 
dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang 



kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku 
sebelum dunia dijadikan.” 
 
“Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan 
mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku; 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.”  
 
Di sinilah klimaksnya.  Yesus di dalam para murid-Nya dan apa yang dilakukan-Nya di dalam 
kehidupan mereka sekarang direproduksi di dalam kehidupan orang-orang lain.  Yang saya ingin 
untuk anda lihat adalah bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca berulangkali itu, anda melihat 
ada beberapa frase yang diulangi, tetapi saya mengajak kita memperhatikan secara khusus satu 
kata.  Kata itu adalah kata dunia.  Ketika anda memperhatikan pasal ini secara keseluruhan, 
hampir dua puluh kali Yesus menyebutkan kata dunia.  Bahkan di bagian akhir ini, Ia juga 
menyebutkannya beberapa kali. Coba perhatikan ayat tigabelas dan anda bisa membuat 
lingkaran atau kotak untuk kata itu karena kita juga sudah membuat tanda untuk banyak kata 
yang lainnya.  Untuk membedakannya, mungkin anda bisa melakukannya dengan memberi 
tanda yang khusus.  Saya ingin anda melingkari atau memberikan tanda khusus ketika 
menemukan kata ‘dunia’ disebutkan di sana.  Perhatikan mulai ayat tiga belas.  Dikatakan di 
sana,  
 
”Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku 
masih ada di dalam dunia,”  
 
Lalu lihat dalam ayat 14, disebutkan tiga kali di sana,  
 
”Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka 
bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.”  
 
Lalu ayat 15: 
 
”Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau 
melindungi mereka dari pada yang jahat 
 
Lalu ayat 16: 
 
“Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.” 
 
Di ayat ini saja, ada dua kali penyebutan tentang kata ‘dunia’ itu.  Kemudian kita turun ke ayat 18,  
 
”Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus 
mereka ke dalam dunia.”  
 
Kemudian anda turun ke ayat 21. Dikatakan di sana,  
 
”Agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus 
Aku”  
 
Ayat 23: 
 
”Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar 
dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku.”  
 
Kemudian, ayat 25: 
 



”Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan 
mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”  
 
Berulangkali kita melihat kata ‘dunia’ ini ditekankan di dalam doa ini. Yesus sudah mengatakan 
sebelumnya, ‘Bukan untuk dunia aku berdoa, Aku berdoa untuk para murid.”  Tetapi kita tahu 
bahwa Ia berdoa untuk para murid-Nya yang melalui mereka dunia akan bisa mengenal Dia, 
yang melalui mereka dunia akan datang kepada kasih Bapa.  Jadi, jelas sekali ada penekanan di 
sini tentang hasil akhir dari proses pemuridan yaitu bahwa dunia akan mengenal bahwa Allah itu 
baik dan penuh rahmat dan kasih karunia.  Yang akan saya lakukan sekarang adalah mencoba 
membukakan bagian akhir dari pemuridan ini yang berkaitan dengan hasil akhirnya, kemana 
tujuan seluruh proses ini dan saya ingin kita memperhatikannya dalam beberapa level yang 
berbeda.  
 
Memahami tujuan dari pemuridan: 

Yang pertama, kita dikuduskan.  Kita dikuduskan untuk orang-orang lain.  Saya ingin anda 
mendengar hal itu di dalam perkataan Yesus di bagian akhir doa-Nya, khususnya bagi para 
murid-Nya.  Jelas sekali, konteks tentang missi sangat kuat sekali di sini.  Yesus mengatakan, 
“Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus 
mereka ke dalam dunia.”  Ini jelas sekali pernyataan ‘missional’. Tetapi jangan melewatkan satu 
hal yang lain.  Ayat 18 ini seolah-olah terjepit di antara dua ayat yang berbicara mengenai 
pengudusan.  Dikatakan di dalam ayat 17, “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.”  Kemudian 
Ia memberikan pernyataan yang sangat missional itu, dan kemudian di dalam ayat 19 Ia 
mengatakan, “Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam 
kebenaran.”  Jadi gambaran tentang pengudusan seperti mengapit ayat tentang missi tadi.  
 
Dalam pembahasan yang lalu, kita berbicara mengenai bagaimana firman itu adalah alat yang 
olehnya kita dikuduskan tetapi saya mengatakan bahwa kita akan membahas secara khusus dan 
menggali tentang arti pengudusan dan apa pengudusan itu.  Pada titik ini kita perlu memahami 
bahwa Roh Kudus pada dasarnya menunjukkan kepada kita bahwa untuk menguduskan sesuatu 
berarti kita harus memisahkan sesuatu itu untuk sebuah tujuan khusus; untuk menggenapi 
panggilan tertentu, tujuan tertentu, dan jenis pelayanan tertentu.  Jadi kalau sesuatu itu 
dipisahkan untuk tujuan itu, itulah yang namanya pengudusan.  Anda kembali ke Perjanjian 
Lama,  di dalam tata cara korban dan di dalam kitab Keluaran, pasal 28 dan pasal 29 berbicara 
mengenai bagaimana Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan.  Kata yang kadangkala 
dipakai di dalam Perjanjian Lama adalah dikhususkan; dipisahkan untuk secara eksklusif 
melayani Allah sebagai para imam.  Anda bisa melihat hal itu beberapa kali disebutkan.  Orang-
orang dikuduskan, dipisahkan untuk pelayanan yang khusus demikian.  Kemudian anda melihat 
hal-hal yang disebutkan yang dikhususkan, yang secara khusus dipisahkan untuk 
menggenapkan suatu tujuan tertentu.  
 
Inilah makna dari pengudusan yang kita lihat muncul berulangkali di dalam Perjanjian Lama dan 
ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan.  Kekudusan atau kesucian paling sering 
disebutkan di dalam Alkitab dengan makna dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu, dipisahkan 
secara khusus untuk suatu hal tertentu.  Kalau anda kudus, itu berarti bahwa anda tidak 
melakukan hal ini, hal ini, hal ini, hal ini dan kita mendefinisikan kekudusan dan kesucian sebagai 
tidak melakukan sesuatu yang salah.  Selama kita menghindarkan diri dari semua hal yang bisa 
dianggap sebagai dosa besar di dalam budaya kita di jaman ini, maka anda dianggap kudus. 
 
Pada titik ini saya pernah bertanya-tanya kalau kita adalah satu-satunya organisasi di dunia, 
bahwa gereja adalah satu-satunya organisasi di dunia yang mendefinisikan keberhasilan 
berdasarkan apa yang tidak kita lakukan dan bukan atas dasar apa yang kita lakukan.  Apakah 
kita sungguh-sungguh merupakan sekelompok orang yang ingin dikenal atas apa yang tidak ada 
pada kita?  Saya rasa ini bukan gambaran yang sepenuhnya Alkitabiah tentang pengudusan.  
Gambarannya bukanlah kita menjalani kehidupan untuk menghindari semua hal itu.  Kita 
dikuduskan untuk melakukan beberapa hal – untuk memberikan diri kita bagi pelayanan yang 
eksklusif kepada Allah, pelayanan yang eksklusif kepada missi-Nya.  Inilah sebabnya dengan 



tepat Yesus mengatakan, “Aku telah menguduskan diri-Ku.”  Ini bukan mengenai Yesus yang 
menjadikan diri-Nya lebih kudus atau lebih suci, bukan demikian.  Bukan itu yang dikatakan-Nya.  
Ia sepenuhnya suci dan kudus—Anak Allah—tidak memiliki dosa apapun di dalam diri-Nya. Yang 
dikatakan oleh-Nya adalah bahwa Ia senantiasa menyerahkan diri-Nya untuk missi yang 
diberikan Bapa kepada-Nya.  Ia secara eksklusif menyerahkan diri untuk missi itu.  Yang saya 
ingin untuk kita pikirkan ketika kita berpikir mengenai pengudusan adalah bahwa pengudusan itu 
bukan sekedar menghindarkan diri kita terhadap sesuatu yang salah – ini adalah mengenai 
memberikan diri kita untuk sesuatu. Kita memberikan diri kita untuk apa?  
 
Ketika kita dikuduskan, kita didedikasikan, dipisahkan, didedikasikan untuk tujuan melakukan 
pemuridan—agar terjadi transformasi di dalam kehidupan orang-orang lain. Ini kalimat yang 
cukup berat dan saya ingin kita memikirkannya.  Kita didedikasikan untuk sesuatu.  Itulah artinya 
kita dikuduskan; dipisahkan untuk suatu tujuan khusus, didedikasikan untuk tujuan itu.  Apakah 
tujuan kita?  Yang kita lihat di dalam konteks keseluruhan pasal itu adalah bahwa tujuan kita 
adalah untuk menjadikan murid dari antara segala bangsa.  Kita melihat hal itu di dalam kitab-
kitab Injil.  Hal itu muncul dengan jelas di dalam keseluruhan Kitab Suci dari depan sampai 
belakang.  Kita seharusnya membuat kemuliaan-Nya dikenal dengan mereproduksikan 
gambaran tentang Kristus yang sudah dipercayakan kepada kita.  Itulah tujuannya. Inilah 
kehendak Allah bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Tetapi perhatikan apa yang 
dikatakan Yesus.  Ia mengatakan di dalam ayat 19.  Ia menguduskan diri untuk siapa? Untuk 
mereka Aku menguduskan diri agar mereka juga sungguh-sungguh dibenarkan.  
 
Jadi Yesus mengatakan, “Aku menetapkan diri-Ku terpisah dan Aku melayani akan missi Bapa 
sehingga mereka bisa dibenarkan.”  Ia mendedikasikan diri-Nya untuk tujuan melakukan 
pemuridan sehingga mereka bisa dibenarkan.  Istilah yang dipakai di sini di awal ayat 19. bagi 
mereka, adalah istilah yang dipakai di dalam berbagai bagian Perjanjian Lama dalam terjemahan 
bahasa Yunani dan yang dijelaskan adalah mengenai korban seperti korban penghapus dosa 
ketika seekor binatang dipersembahkan sebagai korban bagi orang-orang demi orang-orang itu. 
Itulah yang dijelaskan oleh Yesus.  Ia mengatakan, “Kita memberikan diri kita bagi missi Bapa 
untuk kepentingan orang-orang lain.”  Di sinilah kita diingatkan dengan jelas bahwa alasan kita 
melakukan pemuridan, alasan kita melakukan missi ini terutama sekali di dalam kehidupan 
pribadi dan di dalam kehidupan gereja kita, adalah untuk kepentingan orang-orang lain.  
 
Saya yakin bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa kita memiliki kecenderungan yang 
cukup berbahaya untuk mengabaikan pemuridan karena di satu titik dalam kehidupan kita, kita 
mendapatkan ide bahwa tujuan dari gereja adalah hanya untuk menolong kita bertumbuh di 
dalam Kristus saja dan saya rasa bukan itu tujuan gereja.  Saya tidak yakin bahwa tujuan gereja 
hanyalah untuk menolong kita bertumbuh di dalam iman saja.  Tujuan gereja adalah untuk 
memperlengkapi kita agar bisa menolong orang-orang lain bertumbuh di dalam Kristus karena 
kalau tujuan gereja adalah untuk menolong kita bertumbuh di dalam Kristus, maka apa yang kita 
lakukan sekarang ini hanyalah bagi kepentingan diri kita sendiri.  Kita bukan hidup hanya untuk 
diri kita sendiri.  Kita hidup bagi orang-orang yang masih terhilang dan menuju kebinasaan yang 
ada di luar sana.  Kita hidup bagi mereka.  Kita harus berpegang kepada kenyataan bahwa 
gambaran tentang Kekristenan ini bukanlah hanya mengenai anda dan saya.  Ini adalah 
mengenai orang-orang yang hidup menuju kekekalan atas dasar apa yang kita lakukan terhadap 
Injil yang sudah dipercayakan kepada kita.  Kita mendedikasikan diri kita untuk tujuan melakukan 
pemuridan supaya orang-orang lain mengalami transformasi.  
 
Saya ingin anda melihat hal itu dari sudut pandang yang lain juga.  Bukan hanya kita 
mendedikasikan diri kita dengan tujuan agar orang-orang lain bisa diubahkan—ini sesuatu yang 
juga sangat baik dan menjadi inti yang terpenting dari pemuridan—kita harus mengingat hal yang 
kedua ini juga:  
 
Kedua, kita sangat bergantung kepada proses yang dinamakan pemuridan ini bagi transformasi 
di dalam kehidupan kita sendiri.  Yang akan anda lihat dalam ayat 19,  gambaran yang kita 
dapatkan di sini adalah mengenai Yesus menguduskan diri-Nya dan para murid-Nya dibenarkan.  



Di sini “sang pemurid” dan para murid dibenarkan bersama-sama.  Ini juga gambaran yang ada di 
dalam pemuridan.  Yesus dikuduskan.  Ia menguduskan diri-Nya dan para murid kemudian 
dikuduskan.  Keduanya berjalan bersama.  Sekarang kita mulai memahami bahwa keseluruhan 
proses melakukan pemuridan ini—hidup bagi kepentingan orang-orang lain, membagikan 
Firman, menunjukkan Firman, mengajarkan Firman kepada orang-orang lain—sebenarnya 
adalah bagian dari proses kita menjadi semakin dikuduskan dan semakin dikhususkan bagi 
pelayanan Allah.  Mungkinkah bahwa di dalam proses inilah Allah mau memakai kita masing-
masing di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan kekudusan di dalam kehidupan Kristen kita?   
 
Saya semakin yakin, khususnya dalam pembahasan yang kita jalani beberapa waktu ini, bahwa 
kita akan masuk ke dalam kehidupan Kristen yang membosankan dan diwarnai oleh sikap puas 
diri yang salah kalau kita menjalani kehidupan kita terpisah dari perintah untuk menjadikan murid 
ini, karena kita tidak akan mengalami kemajuan apa-apa.  Saya yakin bahwa kita semua akan 
mandek di dalam kehidupan Kristen kita sampai kita bangkit dan mengambil tanggung jawab 
untuk membagikan Firman, menunjukkan Firman dan mengajarkan Firman kepada orang-orang 
lain.  Saya rasa kita bisa melihat buktinya di bangku-bangku gereja.  Karena kita mengabaikan 
missi ini, tanggung jawab ini, kita tidak merasa harus mengenal Injil, kita tidak harus 
menunjukkan Firman, kita tidak merasa perlu mengajarkan Firman, tetapi ketika kita memberikan 
diri kepada missi ini, maka akan terjadi perubahan radikal dalam kita berjalan dengan Kristus.  
 
Saya pernah berbicara dengan beberapa orang dan juga mendapatkan email mengenai hal ini. 
Salah satu email yang sangat saya ingat adalah dari salah seorang yang sudah membagikan Injil 
kepada seorang sahabatnya selama beberapa minggu.  Email itu berbicara mengenai bagaimana 
ia melihat bahwa imannya sendiri tumbuh dengan sangat cepat, bagaimana orang-orang di 
sekitarnya mulai melihat tentang kehidupannya bersama Kristus, karena ia sekarang memikul 
tanggung jawab untuk membagikan Kristus dengan sahabatnya itu.  Ia saat itu merasa, “Wah, 
saya harus mengenal Firman.  Saya harus belajar mengenai hal ini dan hal itu supaya saya bisa 
melakukan hal ini.” Ia sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dalam perjalanannya dengan 
Kristus, mengapa?  Karena ia sekarang hidup bagi orang-orang lain.  Kita juga bergantung 
kepada proses pemuridan ini.  Inilah sebabnya hal yang terburuk yang bisa kita katakan setelah 
kita belajar dalam pembahasan ini adalah, “Nanti kalau saya sampai ke tingkatan tertentu di 
dalam Kekristenan saya, saya akan siap untuk melakukan apa yang saya pelajari ini, tentang apa 
yang harus saya lakukan dari Firman.”  Kalau kita mengatakan hal itu, artinya kita sama sekali 
melewatkan arti dari pemuridan itu.  Kalau kita menunggu sampai pada taraf tertentu di mana kita 
siap untuk memulai melakukan pemuridan, maka anda tidak akan sampai ke sana.  Kita akan 
mandek di sini sepanjang kehidupan Kekristenan kita dan memang ada kemungkinan – jangan 
melewatkan hal ini – sangat mungkin bagi kita untuk bisa berhasil menghindar dari banyak hal 
agar bisa menjalani kekudusan Kekristenan tetapi pada saat yang sama kita tidak pernah mau 
menyerahkan diri kita kepada missi ini.  Namun, ketika kita bangkit dan kemudian mulai 
melakukan hal ini, tanpa menunggu kita sampai pada titik tertentu di mana kita bisa mengatakan 
“pada titik itu”—mungkinkah Allah menghendaki kita untuk memakai proses pemuridan itu justru 
untuk membawa kita sampai kepada titik yang kita kehendaki itu?   
 
Saya membaca sebuah artikel baru-baru ini dari sebuah majalah pemuda yang cukup dikenal, 
dan di sana dikatakan bahwa kita seharusnya tidak menganjurkan agar para murid melakukan 
pemuridan karena murid tidak seharusnya memuridkan.  Mereka dianggap belum sampai kepada 
titik di mana mereka bisa dan matang secara rohani untuk melakukannya.  Saya ingin 
mengatakan bahwa saya mengenal sekelompok pelajar yang sepenuhnya menjungkirbalikkan isi 
artikel itu dengan cara mereka menjalani kehidupan mereka sekarang.  Saya harap anda bisa 
mendengar beberapa dari cerita mengenai anak-anak muda itu.  Inilah keindahannya.  Apa yang 
dipikirkan oleh penulis artikel itu atau siapapun yang mengatakan seperti yang dituliskan di dalam 
artikel itu, yang mereka lewatkan adalah kenyataan bahwa ketika para murid itu bangkit dan 
mengambil tanggung jawab untuk membagikan Firman di sekolah mereka, menunjukkan Firman 
di sekolah mereka—di sinilah karakter yang seperti Kristus itu, mengajarkan Firman kepada 
sahabat-sahabat mereka seperti mereka lakukan di team olahraga mereka dan juga di antara 
teman sekelas mereka.  Ketika mereka melakukannya, Kekristenan mereka akan sangat 



meningkat dan tidak akan bisa terpisah dari missi ini.  Kalau hal itu terjadi kepada mereka, 
bagaimana dengan kita?  Kita harus mendapatkan gambaran itu juga.  Kita bergantung kepada 
proses pemuridan dalam perubahan kehidupan kita sendiri. Keindahannya adalah, ketika kita 
memberikan kehidupan kita, maka kita akan menemukan kehidupan.  Ini terdengar sangat 
Perjanjian Baru, bukan?  Dan ini sangat masuk akal.  
 
Filemon 1:6 – ini adalah mengenai membagikan Firman– Filemon 1:6 
 
”Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang 
baik di antara kita untuk Kristus.”  
 
Anda tidak akan mendapatkan pemahaman yang penuh akan Injil sampai anda mulai 
membagikan Firman, kata Filemon 1:6.  Menunjukkan Firman.  Ambil tanggung jawab untuk 
menunjukkan karakter-Nya; mengajarkan Firman.  Kita sudah melihat ketika membahas 
mengenai Mengajarkan Firman, bagaimana semakin kita mengajarkannya, maka semakin 
banyak kita belajar dari firman.  Hal ini berjalan seiring.  Kita dikuduskan demi orang-orang lain.  
“Bagi mereka, Aku menguduskan diri-Ku sehingga mereka bisa sepenuhnya dikuduskan.” 
Kiranya Allah menolong kita menjalani kehidupan Kekristenan kita bagi orang-orang di sekitar 
kita.  Kita dikuduskan bagi kepentingan orang-orang lain. 
 
Yang kedua, kita adalah hamba-hamba bagi kepentingan dunia.  Saya ingin anda melihat hal ini 
dibukakan dan tema yang kita lihat di sepanjang pasal ini tentang bagaimana Yesus diutus oleh 
Bapa.  Jelas sekali, bisa kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 18, “Sama seperti Engkau telah 
mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.”  
Kemudian di dalam ayat 21, Yesus menegaskannya kembali, “supaya mereka semua menjadi 
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga 
di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”  Kemudian 
anda melihat di dalam ayat 23 dan di sana Ia mengatakan lagi, “Aku di dalam mereka dan 
Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau 
yang telah mengutus Aku.” Kemudian anda melihat lagi di dalam ayat 25, Yesus mengatakan, 
“Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan 
mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”  
 
Inilah gambaran yang kita lihat di sepanjang Injil Yohanes bahwa Yesus sudah diutus untuk 
sebuah missi.  “Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak-
Nya yang Tunggal.”  Ia mengutus Anak-Nya yang Tunggal.  Ayat selanjutnya, Yohanes 3:17, 
“Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan 
untuk menyelamatkannya oleh Dia.”  Inilah sebabnya Bapa mengutus Yesus.  Yesus diutus 
dengan sebuah tugas untuk menjadi Juruselamat dunia.  Yesus sendiri menyimpulkan tugas-Nya 
di dalam Markus 10:45, “Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan 
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”  Yesus 
diutus.  Inilah keseluruhan tugas-Nya—diutus oleh Bapa untuk melayani.  Para murid-Nya sudah 
melihat hal itu dilaksanakan beberapa pasal sebelumnya ketika Yesus berlutut dan membasuh 
kaki mereka.  
 
Di sini sang Juruselamat dunia, rabbi mereka, guru mereka, mendekati kematian di kayu salib.  
Allah yang dalam rupa manusia itu sendiri yang berlutut dan mulai membasuh kaki mereka yang 
kotor itu.  Mereka sudah melihatnya berulangkali dalam cara Yesus melayani orang banyak, cara 
Yesus memberikan kehidupan-Nya, cara Ia merelakan semuanya yang biasa dianggap sangat 
penting oleh dunia ini dan cara-Nya merangkul kemiskinan, cara-Nya merangkul hal-hal rohani 
yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.  Itulah keseluruhan tujuan-Nya.  Ia diutus untuk 
menjadi hamba.  Dan di sini semuanya berkembang menjadi semakin menarik.  Kembali kepada 
Yohanes pasal 17, ketika anda memasuki ayat 18, anda melihat Yesus mengatakan, “Sama 
seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka 
ke dalam dunia.”  Yang dikatakan Yesus di sini adalah mengenai missi-Nya ketika Ia diutus oleh 



Bapa berkaitan erat dengan anda dan saya.  Saya mengajak kita mengupas bagian ini.   
 
Pertama, Yesus menunjuk kepada kita di sini dengan missi-Nya.  Ia menunjuk kita di dalam 
missi-Nya.  “Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah 
mengutus mereka ke dalam dunia.”  Berulangkali di dalam pasal ini, Ia mengidentifikasikan para 
murid-Nya dengan Dia.  Perhatikan di dalam ayat 14.  Di sana dikatakan, “Aku telah memberikan 
firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama 
seperti Aku bukan dari dunia.” Perhatikan ayat 16 dan di sana Ia mengatakan, “Mereka bukan 
dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.”  Kita disamakan dengan Dia.  Anda melihat di 
dalam ayat 21 dan 23 dan di sana ada gambaran yang memberikan perbandingan antara kita 
dengan Kristus—Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia.  Semua yang diterima Kristus atau 
perlakuan yang ditimpakan kepada Kristus di dunia ini, bisa kita harapkan untuk terjadi kepada 
kita juga.  Kita disamakan di dalam missi-Nya.  
 
Hal yang sangat menarik, ketika anda melihat di dalam ayat 18, “Sama seperti Engkau telah 
mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia” kata 
yang dipakai adalah apostolos  yang biasa diterjemahkan sebagai ‘rasul.’  Kata itu secara literal 
berarti utusan.  Di dalam Perjanjian Baru kita melihat kata itu dijelaskan dengan cara yang 
berbeda.  Jelas sekali, istilah ini pada awalnya menunjuk kepada mereka yang merupakan saksi 
mata dari kehidupan Yesus, yaitu kedua belas murid Kristus.  Mereka adalah orang-orang yang 
menjadi saksi mata dari Kristus.  Namun, kata itu juga dipakai di dalam Perjanjian Baru untuk 
menunjukkan bagaimana orang-orang percaya yang lain juga diutus.  Kita diutus sebagai 
perwakilan untuk diidentifikasikan dengan missi Kristus dan ini bisa disebut sebagai keseluruhan 
dari proses pemuridan itu sendiri.  
   
Saya mau mengajak anda untuk membuka Markus pasal 3.  Saya memberi kesempatan kalau 
anda mau memberikan tanda di beberapa tempat ketika anda melihat Yesus memakai istilah 
yang sama dalam identifikasi-Nya dengan para murid-Nya.  Markus pasal 3, yang merupakan 
masa-masa yang sangat awal dalam hubungan Yesus dengan orang-orang itu. Bagian ini adalah 
saat Ia memanggil mereka.  Saya ingin anda mendengarkan apa yang dikatakan di dalam ayat 
14.  Kita akan memulai membaca dari ayat 13 agar anda bisa melihat konteksnya.  Perhatikan 
Markus pasal 3 ayat 13. “Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang 
dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.”  Inilah permulaannya.   “Ia menetapkan 
dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya –untuk melakukan apa? –
memberitakan Injil dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan.”  Itulah keduabelas orang itu, 
yang dipanggil dan Ia menyebutkan nama mereka.  Mereka dipanggil dengan maksud untuk 
diutus.  
 
Sekarang beralih ke kitab yang lain lagi.  Kita memperhatikan Lukas pasal 9.  Perhatikan Lukas 
pasal 9 dan saya ingin anda melihat apa yang dilakukan Yesus.  Ia berjalan bersama dengan 
orang-orang itu.  Ia menunjukkan kepada mereka bagaimana sebenarnya missi-Nya dengan cara 
Ia menjalani kehidupan.  Kemudian anda melihat Lukas 9, ayat 1 dan 2.  Perhatikan apa yang 
dikatakan Yesus, “9:1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga 
dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk 
menyembuhkan orang.”  
 
Di sini Ia mengutus mereka seperti yang sudah dikatakan-Nya.  Kemudian mari kita kembali ke 
Injil Yohanes, pasal 20.  Kita akan memperhatikan ayat 21.  Ini terjadi setelah kematian Yesus.  
Ia bangkit kembali dari kubur dan Ia berbicara kepada para murid-Nya, dan apa yang dikatakan-
Nya?  Dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 21.  Ia baru saja menunjukkan tangan-Nya dan 
lambung-Nya dan kemudian di dalam ayat 21, Yesus mengatakan, “Damai sejahtera bagi kamu! 
Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.”  
 
Jadi gambarannya adalah para murid-Nya diidentifikasikan dengan missi yang tepat sama 
dengan yang dimiliki Yesus dan Ia menyamakan diri-Nya dengan mereka.  Ini pemikiran yang 



sangat luar biasa!  Yohanes 3:16 sungguh-sungguh menjadi hidup pada titik ini.  “begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus Anak-Nya yang Tunggal.”  Mungkinkah juga itu 
berarti bahwa karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengutus anda dan 
saya?  Kita disejajarkan dengan missi Kristus sendiri.  Kita memiliki tujuan yang sama dengan 
Dia.  Ini adalah tujuan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan dibandingkan dengan gaji yang 
lebih besar atau mobil yang lebih bagus.  Ini tujuan yang jauh lebih besar.  Inilah missi di mana 
Kristus menyerahkan diri-Nya dan kita diidentifikasikan dengan itu.   
 
Bukan hanya Dia menyamakan kita dengan missi ini, tetapi bahkan lebih dari itu. Yang kedua, Ia 
memberikan kepada kita kuasa untuk missi-Nya.  Anda melihat hal itu di dalam ayat-ayat tadi.  
Lukas pasal 9, ketika Ia mengutus orang-orang itu, Ia mengatakan, “Aku memberikan kepadamu 
kuasa untuk mengusir setan.  Aku memberikan kepadamu kuasa untuk mengusir roh jahat.”  
Para murid-Nya memang kemudian melakukannya di dalam Lukas pasal 10.  Anda mempelajari 
bagian itu dan beberapa di antara anda akan melakukan hal-hal yang demikian juga di dalam 
kelompok kecil di mana anda berada.  Lukas pasal 10—mereka pergi dan melihat roh-roh jahat 
terusir dan kemudian melihat orang-orang sakit disembuhkan dan kemudian mereka kembali 
kepada Yesus dan mengatakan, “Yesus, Engkau benar.  Luar biasa sekali.  Engkau memberikan 
kuasa kepada kami untuk melakukan hal itu.”  Bukan lagi Yesus yang melakukannya.  Mereka 
melihat sepintas tentang apa yang akan terjadi setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus 
memenuhi mereka dan mereka akan diberi kuasa untuk melakukan missi mereka.  Ia 
mengatakan, “Kamu sudah menerima kuasa-Ku, dukungan-Ku sepenuhnya.”  Kita akan melihat 
dalam pembahasan selanjutnya di mana Yesus mengatakan, “Semua yang Aku miliki Aku 
serahkan kepadamu untuk melaksanakan missi ini.”  Ia memberikan kepada mereka kuasa untuk 
melaksanakan missi-Nya.  Bukan hanya Yesus menjadi teladan bagi mereka untuk 
melaksanakan missi mereka, tetapi Ia juga memberikan kuasa kepada mereka untuk 
melakukannya.  Ini adalah training melalui mengerjakan.  Ia memberikan kuasa kepada mereka.  
 
Yang ketiga, Yesus menyatukan kita di dalam missi-Nya.  Petisi yang mendominasi bagian akhir 
dari doa-Nya, “biarlah mereka menjadi satu seperti kita satu”—pada titik inilah kita sering dengan 
mudah masuk ke dalam khotbah mengenai bagaimana gereja harus dipersatukan dan kemudian 
menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan untuk bisa bersatu.  Namun yang kita harus 
sadari di dalam Yohanes 17, Ia tidak berdoa untuk suatu kesatuan yang diperjuangkan, kesatuan 
yang dibuat yang bisa kita ciptakan.  Yang dikatakan di sana adalah bahwa ketika umat-Ku 
memberikan diri kepada missi yang sudah aku identifikasikan dengan mereka, maka mereka 
akan disatukan.  Ini luar biasa!   Mungkinkah yang terjadi adalah bahwa meskipun kita bisa 
melakukan begitu banyak hal di dalam gereja untuk mendorong kesatuan, dan berusaha untuk 
menciptakan kesatuan, mungkinkah bahwa ketika kita semua sebagai sebuah keluarga iman 
menyerahkan kehidupan kita untuk melakukan pemuridan, maka kita tidak akan lagi memiliki 
waktu untuk saling bersitegang satu dengan yang lain karena kita sama-sama akan berjuang 
bagi kebutuhan orang-orang yang terhilang dan menuju kebinasaan di dalam dunia dengan Injil 
Yesus Kristus?  
 
Mungkinkah bahwa kesatuan di dalam gereja menjadi terganggu kalau missi di dalam gereja 
terganggu?  Dan kalau kita memberikan diri kita kepada missi, kemudian hal itu akan 
menghasilkan kesatuan?  Yesus menyatukan kita di dalam missi-Nya. Inilah yang kita lakukan –
Dia ada di dalam kita setiap kali kita menyelesaikan tujuan-Nya.  Jadi, itulah yang dilakukan 
Yesus di dalam kehidupan para murid-Nya.  Ia menyamakan mereka dengan missi-Nya, Ia 
memberikan kuasa kepada mereka dan kemudian Ia menyatukan mereka.  
 
Saya ingin kita membayangkan bagaimana hal itu dinyatakan dalam cara kita melaksanakan 
perintah untuk melakukan pemuridan.  Keseluruhan ide yang kita bicarakan—mendedikasikan 
diri untuk melakukan pemuridan, bergantung kepada proses pemuridan ini untuk perubahan 
hidup kita sendiri—mungkinkah bahwa Allah menghendaki agar kita bersama-sama dengan 
orang-orang yang dipercayakan-Nya untuk kita layani?  Mungkinkah bahwa apa yang kita lihat di 
dalam Alkitab adalah bahwa kita bukan hanya sekedar melayani dunia.  Bahwa kita seharusnya 
memperlengkapi orang-orang lain untuk bisa melayani dunia bersama dengan kita?  Karena, 



kalau hal itu berhenti pada diri kita artinya kita sudah memberikan tambahan yang bertentangan 
dengan pelipatgandaan di mana Injil seharusnya berkembang melalui kita.  Kita diidentifikasikan 
dengan orang-orang—orang-orang yang ditempatkan Allah di dalam kehidupan kita.  Bagaimana 
kita bisa melayani mereka?  Bukannya hanya sekedar mengajar di ruangan kelas, kita 
mengambil kesempatan untuk melayani bersama mereka dan kita memampukan mereka untuk 
melayani.  Kita membuat mereka bisa melayani.  Kita menolong mereka melayani.  Dalam 
prosesnya, kita akan menemukan diri kita sendiri ada di dalam sebuah masyarakat yang sama 
sekali tidak bisa disentuh oleh dunia ini.  
 
Saya tahu di dalam kehidupan saya sendiri, gambaran yang terus muncul di dalam pikiran saya 
saat saya membaca dan belajar mempersiapkan pembahasan ini adalah—anda sudah 
mendengar saya berbicara mengenai pelayanan di French Quarter – saya ingin anda 
membayangkan hal ini.  Membayangkan pergi ke French Quarter di New Orleans dan 
membagikan Injil serta berusaha untuk menjadi bagian dari pemuridan, saya ingat ketika pertama 
kali memulai hal ini dan saya mengajak dua orang untuk pergi bersama dengan saya.  Ketika 
saya meninggalkan French Quarter, kedua orang itu sudah sangat yakin untuk melakukannya.  
Mereka sangat bersemangat.  “Wah, kita harus melakukannya setiap hari.”  Saya hampir 
mengatakan “Saya tidak bisa melakukannya setiap hari.”  Mereka mengatakan, “Kami akan 
melakukannya setiap hari.”  Mereka mulai menangkap keindahan dari pemuridan.  Jadi saya 
mengajak mereka pergi ke sana, dan dalam prosesnya menularkan apa yang saya ketahui 
tentang pergi ke French Quarter dan setelah beberapa waktu saya menyadari bahwa saya harus 
meningkatkan ke tahap selanjutnya untuk membuat orang-orang itu bisa terus melakukannya.  
 
Proses ini sebenarnya adalah memberikan pengaruh atas dasar transformasi diri saya sendiri 
sampai kepada titik di mana orang-orang itu akan melampaui saya.  Saya melakukan yang 
terbaik yang bisa saya lakukan tetapi mereka akan melampaui saya dan yang sangat indah 
dalam hal ini adalah bahwa mereka mulai mengambil alih kepemimpinan di dalam pelayanan itu.  
Mereka mulai mencurahkan hidupnya untuk orang-orang lain lagi sehingga sekarang ketika saya 
berada sangat jauh dari mereka untuk mengajar mengenai pemuridan di tempat yang jauh, salah 
seorang dari mereka yang saya ajak ikut ke French Quarter mulai membawa beberapa orang 
tuna wisma itu untuk belajar mengenai pemuridan.  Ia sudah mencurahkan hidup bagi mereka 
selama beberapa waktu, dan ia mau melibatkan mereka juga.  Inilah gambaran dari multiplikasi, 
meski ketika melakukannya, saya tentu tidak bisa melakukannya dengan sempurna.  Tetapi 
itulah indahnya proses pemuridan ini.  Orang yang saya ajak untuk pergi ke French Quarter ini 
sekarang sedang mengirimkan satu keluarga tunawisma yang membutuhkan pertolongan untuk 
lepas dari kecanduan mereka dan untuk belajar Injil.  
 
Pemuridan memang sungguh-sungguh berfungsi!  Allah memang sudah mengatur hal ini agar 
kita bergantung juga kepada orang-orang lain dan agar kita melihat kemuliaan-Nya dengan cara 
yang belum pernah kita lihat sebelumnya.  Itulah indahnya pelayanan ini.  Kita saling 
memampukan dalam missi ini.  Di sini kita bisa memahami—hal ini tidak bisa terjadi dalam 
batasan sebuah ruangan di satu tempat dalam waktu satu jam seminggu sekali.  Itu bukan 
gambaran yang lengkap tentang pemuridan.  Kita bisa melihatnya, bukan?  
 
Pada titik ini saya mengajak kita berhenti sejenak dan saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan 
yang saya rasa perlu diajukan di dalam gereja. Pertanyaannya adalah – apakah kita melakukan 
pemuridan atau kita melakukan usaha membasmi kuman?  Apakah kita melakukan pemuridan 
atau membasmi kuman?  Mungkin anda bertanya, apa maksudnya.  Membasmi kuman –maksud 
saya dengan kiasan itu adalah bahwa membasmi hama itu seperti mengisolasi orang Kristen 
dalam sebuah kotak yang dianggap suci hama yang bernama gedung gereja dan 
mengajarkannya untuk menjadi orang yang baik.  Kalau kita melakukan hal itu, maka 
keberhasilan akan bergantung kepada seberapa besar gedung yang kita miliki dan mendapatkan 
sebanyak mungkin orang yang bisa masuk ke dalamnya.  
 
Saya membaca sebuah artikel minggu lalu tentang seorang pendeta yang terkenal yang 
mengatakan bahwa kita perlu memiliki mimpi yang besar.  Gambarkan ribuan orang yang datang 



ke tempat anda dan buat rencana untuk hal itu.  Kemudian kita mencurahkan semua sumber 
daya dan energi ke dalam gambaran itu.  Kita membawa orang lain masuk dan tujuannya adalah 
menolong kita sendiri menjadi baik.  Mari kita menghindarkan diri dari apa yang dihindari oleh 
dunia atau yang perlu dihindari oleh dunia.  Kita perlu menjadi kudus, terpisah, bukan? Kalau 
memang demikian, kalau itu yang namanya gereja, maka kita harus memahami bahwa kita 
sedang memproduksi sesuatu.  Dan hasilnya sangat jelas.   
 
Yang pertama – gereja yang demikian akan menghasilkan anggota gereja yang baik dengan 
pengaruh yang sangat kecil kepada dunia.  Mungkin ada yang berpikir bahwa pernyataan itu 
terlalu keras.  Tetapi saya yakin bahwa bukti dari pernyataan itu adalah kenyataan bahwa 
kebanyakan orang Kristen di dalam budaya kita memberikan pengaruh yang lebih sedikit kepada 
dunia jika dibandingkan dengan sebelum mereka diselamatkan.  Kita mengisolasi diri dalam 
gedung karantina rohani di mana dunia hanyalah seluas apa yang bisa dipandang dan energi kita 
sepenuhnya dipakai untuk memusatkan perhatian kepada hal itu dan akibatnya, kita terpisah dari 
‘keterhilangan’ rohani dari dunia di sekitar kita dan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama 
sekali pengaruh kepada dunia di sekitar kita dan tidak memiliki pengaruh kepada masyarakat dan 
dunia dengan Injil. 
 
Yang kedua, hal itu akan semakin mendalam. Bukan hanya dalam hal pengaruhnya, yaitu 
adanya orang-orang baik dengan sedikit saja pengaruh kepada dunia, tetapi yang kedua, adanya 
ketidaktaatan kepada perintah Allah untuk menjangkau seluruh dunia dengan Injil.  Kita duduk di 
dalam ruangan bertembok merayakan Amanat Agung, tetapi sepenuhnya mengabaikan hal itu 
dalam kehidupan nyata kita.  Akibatnya, kita tidak taat kepada perintah untuk menjangkau dunia 
dengan Injil.  
 
Kita adalah orang-orang baik dengan keluarga yang baik, dan rumah yang baik serta pekerjaan 
yang baik, tetapi tidak ada satu bagianpun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa itulah yang 
seharusnya menjadi hasil kehidupan kita.  Kita harus memproduksi murid Yesus Kristus yang 
secara radikal, artinya sepenuh hati, dipisahkan bagi tujuan Allah untuk memuridkan segala 
bangsa.  Hasil yang paling tragis bukanlah di sisi warga yang baik, tetapi di sisi memberikan 
sedikit saja pengaruh bagi dunia dan ketidaktaatan kepada perintah Allah.  Saya rasa bahwa 
akibat yang paling tragis lagi adalah adanya kehidupan yang sia-sia.  Gambaran di mana 
Kekristenan hanyalah menyerap kepada diri sendiri yang memusatkan perhatian kepada sang 
pendeta, mimpi besar, membawa ribuan orang ke dalam gedung gereja sementara ada milyaran 
orang yang belum pernah mendengar nama-Nya.  Saya yakin bahwa Kekristenan yang demikian 
itu meleset dari tujuan yang sebenarnya.   
 
Saya yakin bahwa itu jauh dari proses pemuridan yang dilakukan Yesus.  Lalu apa sebenarnya 
pemuridan itu?  Bukannya mengisolasi orang-orang Kristen di dalam sebuah kotak suci hama 
rohani yang disebut sebagai gereja, mengajarkan agar ia menjadi baik, mungkinkah proses 
pemuridan adalah mendorong orang Kristen untuk masuk ke dalam dunia dan menanggung 
resiko hidup bagi kepentingan orang-orang lain?  Itulah kekudusan.  Ini adalah gambaran 
mengenai dipisahkan untuk sebuah tujuan dan secara radikal hal itu membawa kepada cara 
pandang yang berbeda terhadap gereja karena gereja tidaklah didasarkan kepada berapa ribu 
orang yang datang dan masuk ke dalam gedungnya.  Gereja didasarkan kepada berapa ribu 
orang yang keluar ke dunia untuk melakukan pemuridan dan memberikan pengaruh kepada 
bangsa bagi kemuliaan Kristus. 
 
Di situlah keberhasilan mulai mengambil bentuk yang baru.  Hasilnya adalah (1) para murid 
Kristus yang memberikan pengaruh total kepada dunia di mana kita memahami bahwa hal itu 
tidak akan terjadi hanya pada satu lokasi, satu waktu dalam seminggu, dengan satu guru 
mengajarkan semuanya.  Hal itu akan terjadi di banyak tempat di sepanjang waktu minggu demi 
minggu dengan para pekabar Injil keluar di dalam masyarakat membagikan Firman, 
menunjukkan Firman, melayani dunia bersama, dengan penuh keyakinan.  Yang kedua, dalam 
ketaatan kepada perintah Allah untuk menjangkau seluruh dunia sehingga ketika kita 
memberikan diri kita kepada perintah ini, Ia akan memberkatinya bagi kemuliaan-Nya di antara 



segala bangsa.  Ia sudah berjanji, atas dasar karakter-Nya untuk memberkati rencana-Nya bagi 
kemuliaan-Nya.  
 
Saya harus yakin bahwa Allah dipermuliakan dengan penyerahan diri yang demikian.  Ia sudah 
berjanji akan memberkati hal itu.  Ketaatan kepada perintah Allah untuk menjangkau seluruh 
dunia dan hasilnya adalah kehidupan yang berkelimpahan dan bukan kehidupan yang sekedar 
sia-sia.  
 
Apa yang terjadi ketika gereja lokal yang adalah sebuah komunitas orang percaya bersama 
dengan para murid Kristus di seluruh dunia  bekerja bersama seperti yang kita lihat dalam 
gambaran di Indonesia, di mana Sekolah-sekolah Alkitab dan jemaat memakai kurikulum yang 
kita pakai, diajarkan minggu demi minggu, dan kita berjalan mendampingi mereka melalui 
kelompok-kelompok kecil, dan sekarang mereka mempengaruhi sekitar 600 gereja yang tersebar 
di seluruh Indonesia.  Sekarang kita bekerjasama dengan gereja-gereja lain di seluruh dunia 
untuk membawa pengaruh bagi kemuliaan Kristus.  Semuanya berkaitan di sini. Bisakah gereja 
Perjanjian Baru melakukan kurang dari itu?  Semua itu seharusnya yang terjadi di dalam Gereja.  
Apakah kita memuridkan, atau membasmi kuman?  
 
Fase yang lain yang saya ingin agar kita lihat: Kita dikuduskan bagi orang-orang lain dan kita 
adalah hamba-hamba bagi dunia.  Yang ketiga, kita diselamatkan bagi Kristus.  Saat kita sampai 
kepada kesimpulan tentang doa Tuhan Yesus ini, yang adalah klimaksnya, Yesus mulai 
berbicara mengenai bagaimana ia menghendaki para murid-Nya untuk bersama dengan Dia, 
melihat kemuliaan-Nya.  Dikatakan di dalam ayat 22, “Dan Aku telah memberikan kepada mereka 
kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku.”  
 
Lalu, apa artinya kita diselamatkan bagi Kristus?  Saya ingin kita memikirkan hal ini.  Yang 
pertama, kita menikmati kemuliaan-Nya.  Apakah kemuliaan-Nya?  Karakter-Nya.  Itu berkaitan 
dengan pribadi-Nya, kuasa-Nya, kasih-Nya. Ia kemudian berbicara di dalam pasal ini tentang 
kasih Bapa dan Anak dalam kasih yang sama dengan kita.  Bukankah itu sangat luar biasa?  
Kasih yang dialami Tritunggal di dalam hubungan antara Bapa dengan Anak adalah kasih yang 
sama yang anda dan saya kenal dan alami dan miliki sehingga kita bisa menikmati kemuliaan-
Nya.  
 
Yang kedua, kita menyatakan kemuliaan-Nya.  Keseluruhan tujuan kesatuan antara Bapa dan 
Anak di dalam kita adalah agar dunia tahu bahwa Ia baik, ayat 20.  Keseluruhan tujuan dari 
penginjilan di seluruh dunia adalah agar dunia mengenal Injil, Kebenaran.  Kita memuliakan 
Kristus; kita menunjukkan kemuliaan Kristus dengan melakukan pemuridan.  Jadi kita menikmati 
kemuliaan-Nya, kita menunjukkan kemuliaan-Nya, dan yang ketiga, kita akan melihat kemuliaan-
Nya. Ia mengatakan hal itu.  “Ya Bapa, Aku mau supaya, di mana pun Aku berada, mereka juga 
berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka 
memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah 
mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.”  
 
Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang menuju kemana pengudusan ini.  Pengudusan 
ini bukan menuju kepada suatu masa di mana kita akan bebas dari dosa dan bebas dari semua 
kesalahan, meski itu tentu sangat baik—tetapi pengudusan ini adalah menuju ke suatu hari ketika 
akan ada begitu banyak orang yang tak terhitung banyaknya dari segala suku, segala bangsa, 
semua negara, semua kaum dan semua bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak 
Domba mengenakan pakaian putih dan memegang dahan palem di tangan mereka dan berseru 
dengan suara nyaring, “Keselamatan bagi Allah yang duduk di tahta dan Anak Domba.”  
Keseluruhan tujuan pengudusan berkaitan dengan kesempurnaan dan kesucian kita.  Tujuannya 
adalah agar kita bersujud di sekitar tahta Yesus Kristus dengan orang banyak yang tak terhitung 
banyaknya dari Indonesia dan Timor Leste dan dari berbagai negara yang menyembah Kristus 
untuk keselamatan yang sudah diberikan.  Inilah gambarannya. Kita akan melihat kemuliaan-
Nya.  Kita akan menikmati hal itu selamanya.  Kita akan menunjukkan hal itu di wajah kita 



selama-lamanya.  Kesanalah tujuan dari semuanya ini.  
 
Akhir dari pemuridan adalah kalau di dunia ini penuh dengan pengenalan akan kemuliaan Allah, 
seperti air menutup lautan.  Mempengaruhi dunia adalah tujuan dari keseluruhan gambaran 
tentang pemuridan dan tujuan dari Church at Brook Hills ini, kita tidak akan menetapkan tujuan 
yang kurang dari itu.  
 
Jadi bagaimana?  Hal ini membawa kita kepada dua pemikiran.  Yang pertama, dorongan dan 
tantangan saya untuk anda adalah untuk membiarkan Yesus memampukan anda melayani 
orang-orang lain.  Biarkan Dia memampukan anda melayani orang-orang lain, dikuduskan bagi 
orang-orang lain.  Tetapi kemudian, jangan berhenti di sana.  Biarkan kehidupan anda 
memampukan orang-orang lain melayani dunia.  Bersama-sama, kita adalah bagian dari apa 
yang disebut sebagai pemuridan.  
 
Yohanes 17 adalah teks yang luar biasa, gambaran yang luar biasa.  Saya ingin kita mengingat 
Perjamuan Kudus, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini.  Saya ingin kita membayangkan 
Perjamuan Kudus sebagai gambaran tentang Yesus melayani kita.  Ini menggambarkan salib 
Kristus dan bagaimana Ia sudah mati di kayu salib bagi kita; bagaimana Ia bangkit kembali dari 
kematian bagi kita agar kita memiliki hidup. Kemudian, ingat bahwa hal itu bukan cukup berhenti 
pada diri anda saja, tetapi menyebar melalui kehidupan anda saat anda menyerahkan diri kepada 
kehendak-Nya—memuridkan segala bangsa.  
 
Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang baru mendengar pembahasan ini dan mendengar 
kita berbicara mengenai melakukan pemuridan dan kemudian bertanya-tanya, apa maksudnya.  
Anda berpikir, “Apa yang terjadi?  Saya masih baru dalam hal begini."  Anda belum pernah 
melihat Perjamuan Kudus, anda masih belum sungguh-sungguh mengenal Kristus.  Saya ingin 
anda tahu—keindahan dari Perjamuan Kudus adalah kenyataan bahwa Yesus Kristus, Anak 
Allah, sudah mati di kayu salib agar anda diampuni dari segala dosa anda, agar anda 
mendapatkan kehidupan kekal dan mengenal kemuliaan-Nya.  
 
Kalau anda belum pernah sampai di satu titik di dalam kehidupan anda di mana anda percaya 
kepada Yesus, atau anda belum meletakkan iman anda kepada-Nya untuk pengampunan dosa 
anda, saya mengundang anda untuk mengatakan, “Saya mau percaya kepada Yesus.  Saya mau 
meminta Dia mengampuni segala dosa saya.  Saya  ingin melihat kemuliaan-Nya.”   
                   


