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A. Pendahuluan

COVID-19 menjadi pandemi, yang memukul
banyak sendi kehidupan masyarakat.
Ada keluarga yang kehilangan anggota
keluarga tercinta, ada banyak usaha sektor
informal, bisnis rumahan, pekerja lepas,
hingga sektor pariwisata, barang, dan jasa
yang mengalami kesulitan dan kerugian
besar, imbas pandemi corona. Melihat situasi
ini, maka banyak yang melakukan bantuan
baik itu bantuan kemanusiaan seperti
Sembako, bantuan medis, dll. Dilakukan oleh
berbagai organisasi maupun perorangan.
Gereja pun turut ambil bagian dalam
pelayanan ini.
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Apa pendapat kamu mengenai hal
ini? Untuk apa Gereja terlibat dalam

aksi kasih seperti itu? Bukankah
negara kita mempunyai Kementerian

Sosial yang tugasnya membantu
orang-orang yang membutuhkan

bantuan? Pernahkah kamu mendengar
komentar orang-orang yang

mengatakan, “Biarkan saja pemerintah
yang mengurus semua itu! Kita tidak

perlu repot- repot. Gereja bukan badan
sosial!” Apa pendapatmu mengenai hal

ini??
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Matius 28:18-20 Tuhan Yesus berkata

"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu.

B. Gereja yang
Memuridkan "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu.

Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-
bangsa dan menjadi bagian dari Kerajaan Sorga.
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Apa artinya menjadi
murid Kristus?

Seorang murid Kristen sejati adalah orang yang mempercayai Kristus
dan memiliki kehidupan baru oleh karena Roh Kudus berdiam dalam
dirinya.

Istilah Yunani bagi "murid" di dalam Perjanjian Baru adalah “mathetes” artinya
lebih dari sekedar “pelajar“

seorang Kristen tidak dapat disebut Kristen apabila ia
tidak memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus
ajarkan kepadanya di dalam kelakuannya sehari-hari.
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CIRI MURID
KRISTUS

 orang yang rela untuk membayar harga
ketika mengikut Kristus.

 murid Kristus adalah orang yang dipanggil
untuk berani membayar harga, menanggung
salib, di sini dan sekarang.

 murid Kristus mengambil keputusan yang personal
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Bagaimana konsep “menjadi murid Yesus” dipahami di lingkungan gerejamu? Apa
kriteria yang digunakan? Dalam Mat. 7: 21, Tuhan Yesus berkata, “Bukan setiap orang yang

berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.” Kata-kata-Nya ini menunjukkan betapa
iman harus menjadi nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Apabila kita mengaku bahwa

kita adalah murid-murid Kristus, maka pengakuan itu harus diperlihatkan dalam buah-
buah yang baik. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus,

“Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak
mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun
pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik” (Mat. 7:17-18).

Tugas Mandiri
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Apa yang kita bahas pada bagian A dan B di atas menunjukkan dengan jelas
bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan
konsep melayani sesama. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia
adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang
Kristen sebagai suatu bentuk pelayanan.

Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang-orang
Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya
tugas pelayanan gereja. Gereja perdana mengangkat
tujuh orang diaken, atau pelayan meja -- Stefanus,
Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan
Nikolaus, untuk melayani para janda yang terabaikan
(Kis. 6:1-6).

C. Gereja yang
Melayani
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Menurut Alkitab setiap orang Kristen telah diberi setidaknya satu karunia rohani yang dapat
digunakan untuk melayani jemaat tubuh Kristus

1 Petrus 4:10-11
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap
orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang
berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; jika ada
orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan
Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus
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orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan
Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus

Langkah penting dalam menetapkan cara seseorang melayani dalam gereja adalah mencari
tahu karunia rohani yang dimilikinya. Galilah apa karuniamu!!!
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Dari kata ini kemudian dikenal istilah “martir” atau
“syuhada”, yaitu orang yang mati syahid, meninggal
karena imannya.

Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani,
kesaksian diterjemahkan menjadi marturia.
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Kis. 6:9-7:60

Kematian Stefanus sebagai martir.

Kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus
sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya.

ada kaitan yang sangat erat antara diakonia dengan marturia, antara
pelayanan dan kesaksian. Mengapa demikian?

Pandangan Brian Stone, seorang teolog Amerika pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja
perdana tidak dapat dilepaskan dari visi kenabian di masa Perjanjian Lama tentang masyarakat
yang adil yang Allah kehendaki.

Itulah sebabnya para diaken melayani orang-orang miskin dan para janda yang terlupakan. Di
satu pihak mereka memberikan pengharapan kepada banyak orang yang selama ini tertindas.
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E. Pelayanan
Sosial Gereja

dan
Tantangannya

Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu
menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita
apabila melihat orang lain diberdayakan.

Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari
ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu.

Pdt. Dr. Martin Luther King, Jr. berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status
orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Akibatnya dia banyak musuh,
berujung ditembak mati untuk apa yang diperjuangkannya. Mengapa???
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Selama orang-orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih,
orang-orang kulit putih dapat memperlakukan mereka dengan semau-mau mereka.
Mereka dapat diberi upah yang sangat rendah sementara pada saat yang sama
mereka tidak memperoleh jaminan- jaminan sosial yang menjadi hak-hak mereka
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dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak
menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain
mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia.

Tugas Mandiri

Dalam Yoh. 15:18-19

dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak
menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain
mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia.

Menurut kamu, mengapa hal ini dapat terjadi?
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