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DIPERSEMBAHKAN
Untuk rekan-rekan kerja saya yang melayani di tempat-tempat
yang sulit. Semoga kalian selalu berada dalam kelimpahan
pekerjaan Tuhan.

Menjadikan Murid
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu,
bahwa saat-Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.

– Yohanes 13:1a
Baca Matius 28:16-20

Seandainya hari ini adalah hari terakhir dalam hidup Anda,
apakah yang akan Anda lakukan dengan saat-saat terakhir Anda?
Apakah Anda akan menghabiskannya dengan memasak makanan kesukaan Anda? Kedengarannya itu tidak terlalu penting
karena bahkan setelah kebangkitan-Nya pun Yesus masih menikmati ikan bakar. Barangkali Anda akan mendatangi tempat
kesukaan Anda untuk yang terakhir kali? Itu juga kedengarannya bukan merupakan penggunaan waktu yang baik bagi Anda
karena sesudah kebangkitan-Nya pun Yesus masih bepergian
ke Galilea, suatu tempat yang indah dan menyegarkan. Kita
akan memiliki seluruh waktu kekekalan untuk menikmati ciptaan Allah setelah Dia menjadikannya baru.
Tugas apakah yang begitu penting sehingga, dengan nafas
terakhir Anda, Anda ingin memastikan bahwa tugas tersebut
telah diselesaikan dan diteruskan kepada orang lain? Mungkin
Anda berpikir, “Saya mau menceritakan Injil kepada ayah dan
ibu saya supaya mereka bisa diselamatkan karena mungkin saja
ini adalah kesempatan terakhir mereka bisa mendengar Injil.”
Meskipun itu adalah hal yang mulia untuk dilakukan, itu masih
bukan yang terpenting. Kegiatan terakhir Anda seharusnya
mencerminkan tugas terpenting dari hidup Anda. Teladan Yesus
pada malam terakhir sebelum penyaliban-Nya menyoroti apa
tugas terpenting tersebut bagi kita sebagai orang percaya. Dia
tidak melakukan satu mujizat luar biasa terakhir kalinya supaya
sebanyak mungkin orang bisa menyaksikannya dan bertobat.
Dia juga tidak mengadakan KKR di halaman Bait Allah supaya
banyak orang bisa mendengar perkataan dari Anak Domba
Allah untuk yang terakhir kalinya.
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Jadi, apa yang Yesus lakukan? Yesus menghabiskan saatsaat terakhir-Nya untuk melakukan satu hal. Dia mengumpulkan murid-murid-Nya dan mengajar mereka kembali tentang
siapa Kristus itu dan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan misi-Nya. Jika Anda memahami bahwa tujuan pemuridan
adalah mempersiapkan orang untuk pergi dan menghasilkan
murid, maka ketika Anda tidak lagi berada di sini, pelayanan
Anda tetap akan berlanjut melalui kehidupan murid-murid
Anda. Jika pelayanan Anda hanya dilakukan oleh Anda sendiri,
maka orang lain akan mendengar Injil lalu diselamatkan. Anda
akan bertemu dengan mereka kembali di sorga, tetapi namun
acara reuni Anda hanya akan dihadiri oleh beberapa orang saja.
Tetapi, jika Anda menghasilkan murid-murid, pada saat Anda
sudah tiada, mereka akan terus menjangkau lebih banyak orang
dan Anda akan menjadi bagian dari sukacita yang lebih besar di
sorga pada saat kumpulan orang-orang percaya yang sangat
besar berkumpul bersama.
Begitu banyak orang masih perlu memahami besarnya
potensi yang ada dalam setiap murid. Jika kita bisa melihat
potensi ini, kita akan mengutamakan pemuridan daripada
hanya mencoba mencapai hasil melalui pelayanan pribadi kita.
Seorang hamba Tuhan yang baik adalah seseorang yang menjangkau banyak jiwa. Memberitakan Injil kepada orang-orang
yang belum pernah mendengar Injil adalah suatu pelayanan
yang penting. Tetapi hamba Tuhan yang besar adalah seseorang
yang memperlengkapi orang lain untuk pergi dan menjangkau
suku bangsanya sendiri dengan Injil. Pelayanan yang sematamata hanya bergantung kepada kita akan berakhir begitu kita
meninggalkan dunia ini. Jika kita menginvestasikan diri kita
dalam mempersiapkan orang lain untuk pergi dan menghasilkan murid, maka pelayanan kita akan memiliki dampak yang
lebih besar.
Pada malam terakhir-Nya, apa yang Yesus bagikan kepada
murid-murid-Nya yang begitu penting sehingga Dia mengabaikan semua kesempatan pelayanan lainnya, dan malah menghabiskan jam-jam terakhir-Nya hanya dengan beberapa orang
6
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saja? Inilah konteks kitab Yohanes pasal 13-17. Pasal-pasal ini
menyingkapkan kegiatan Yesus kepada kita pada malam terakhir-Nya, jam-jam terakhir pelayanan-Nya, dan pengajaran-Nya
yang terakhir kepada mereka-mereka yang akan meneruskan
pekerjaan-Nya. Apakah Anda menginvestasikan hidup Anda
untuk menghasilkan murid yang akan menghasilkan murid juga?
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Melayani Berdasarkan Kasih
Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya demikianlah
sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.

– Yohanes 13:1b
Baca 1 Timotius 1:12-20

Manusia melayani Tuhan dengan motif yang berbeda-beda.
Ada yang melayani karena rasa bersalah. Mereka menganggap
jika mereka tidak mengabarkan Injil, maka mereka bukan orang
Kristen yang baik. Saya tidak pernah suka ditanyai di gereja pada
akhir tahun: “Berapa orang yang sudah Anda menangkan untuk
Tuhan dalam setahun ini?” Ini adalah pertanyaan yang salah.
Saya tidak mampu untuk meyakinkan seseorang untuk mengikut Yesus. Pertanyaan yang tepat adalah: “Berapa orang yang
sudah Anda Injili?” Allah-lah yang akan memakai presentasi
Injil kita untuk menembus hati yang keras dan menarik orang
datang kepada-Nya. Beberapa tempat lebih mudah merespons
Injil. Sebagian dari kita melayani di antara orang-orang Kristen
“KTP” yang sudah mendengar Injil selama beberapa generasi.
Di tempat-tempat seperti itu tidak mengherankan jika kita
melihat respons yang besar ketika Injil diberitakan.
Tetapi ada beberapa yang melayani di antara orang-orang
yang “menentang.” Mereka setia menabur benih Injil walaupun
sangat sedikit dari benih tersebut yang tumbuh beriman. Ketika
ditanya berapa orang yang sudah mereka menangkan bagi
Tuhan, mereka bisa merasa bersalah, karena meskipun mereka
telah melayani Tuhan dengan setia, hanya ada sedikit yang
merespons. Perasaan bersalah seperti ini sering kali ditutupi
dengan jawaban yang tidak jujur agar mereka tidak merasa
dihakimi oleh orang lain. Kuncinya adalah tetap setia kepada apa
yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu melakukan
tanggung jawab tersebut tanpa membandingkan diri dengan
orang lain. Mereka yang melayani di antara orang-orang yang
“menentang” sering bergumul dengan perasaan bersalah, karena
mereka merasa hasil pekerjaan mereka tidak sebanding dengan
8
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biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan mereka dalam
tugas pelayanan tersebut. Tetapi Allah menginginkan kita
untuk tetap setia melakukan pekerjaan yang telah ditetapkanNya bagi kita. Dialah yang bertanggung jawab atas hasilnya,
sehingga kita hanya perlu untuk tetap setia. Kita hanya perlu
berfokus pada bagian kita dalam pekerjaan Tuhan sebagai
penatalayan yang baik dan tidak mencemaskan hal-hal lainnya!
Meskipun beberapa orang melayani karena rasa bersalah,
masalah yang lebih besar mungkin adalah banyak yang melayani untuk pamer. Pertama kali tiba di tempat pelayanan, saya
berhasrat kuat untuk diakui bahwa saya adalah orang yang
berhasil. Saya ingin orang melihat semua hal yang telah saya
lakukan. Saya membangun hubungan dengan orang-orang
penting dengan harapan supaya nama saya akan dikenal oleh
banyak orang. Motivasi saya adalah melayani dengan cara agar
bisa dilihat orang lain. Saya tahu itu adalah dosa. Yang menjadi
akar dari dosa itu adalah ketidakamanan saya di dalam Kristus.
Saya tidak puas dengan diri saya dan dengan pekerjaan Tuhan
di dalam hidup saya, lalu saya mencoba untuk mengganti
pekerjaan-Nya dengan pekerjaan saya. Kita juga melihat hal ini
terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus. Dia selalu berusaha
untuk membuat sesuatu terjadi dengan caranya sendiri, karena
dia tidak sabar menantikan Tuhan untuk bertindak.
Tetapi, Yesus melayani dengan motivasi yang benar-benar
berbeda. Segala sesuatu yang Dia lakukan, dilakukan atas dasar
kasih. Begitu besarnya kasih Kristus sehingga Dia menyerahkan
diri-Nya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia rela
dihina dan dianggap tidak penting agar kita bisa diselamatkan.
Dia membiarkan orang memanfaatkan diri-Nya untuk mendapatkan berkat-berkat, sementara orang-orang tersebut menolak
kebenaran tentang Dia. Mengapa Yesus rela melalui semua
penderitaan ini bagi kita? Karena kasih. Dia tahu bahwa dunia
ini sudah tercemar oleh dosa. Karena Dia aman dengan posisiNya, Dia mampu melayani dengan motif kasih yang murni.
Jika kita tidak yakin bahwa kita punya takhta yang sudah
menunggu kita di sorga, kita akan berusaha untuk mendapat9
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kan takhta di bumi ini. Semakin kita yakin bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat, semakin kita akan melayani dengan motif
hati yang murni.
Kristus bukan hanya memberikan perintah yang baru bagi
kita untuk saling mengasihi; Dia datang kepada kita dan menunjukkan kasih itu dengan cara yang praktis dan penuh pengorbanan. Yesus tidak memberikan perintah kepada dunia dari
kejauhan, tetapi sebaliknya Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga, ketika kita memuridkan
orang lain, kita harus melayani mereka sesuai dengan teladan
Kristus. Kita harus menjadi bagian dari hidup mereka. Apa
motivasi Anda untuk melayani?
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Mengejar Kepentingan Bapa
Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam
hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu,
bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya
dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.

– Yohanes 13:2-3
Baca 2 Korintus 12:1-10

Musuh terbesar dalam pelayanan kita adalah kesombongan
kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan jika kita tidak rendah hati.
Kesombongan kita menghalangi diri kita agar bisa dibentuk
menjadi serupa dengan Kristus, karena Anda tidak akan mau
mendengar nasihat dari orang lain dan koreksi dari firman
Tuhan. Hati yang sombong tidak mau diberi tahu apa yang
seharusnya dilakukan, tetapi sebaliknya ingin menjadi orang
yang memberi tahu semua orang apa yang harus dilakukan.
Orang sombong menganggap dirinya lebih tahu daripada
semua orang. Sayangnya, kekuatan yang dikaruniakan oleh
Allah kepada kita malah menjadi penghalang terbesar bagi kita
untuk bertumbuh dalam kematangan rohani.
Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun bisa menjadi
murid. Saya yakin ini adalah kunci segalanya. Saya adalah anggota Gereja Reformed Injili Indonesia. Kata “Reformed” mengingatkan kita bahwa firman Allah mendefinisikan iman kita.
Kata “Injili” merujuk pada komitmen untuk memberitakan
Injil. Dua kata ini ditempatkan bersama untuk menunjukkan
bahwa kita bukan saja perlu memiliki konten iman yang benar,
tetapi juga semangat yang benar. Namun saya selalu merasa
bahwa ada satu kata yang hilang dalam nama denominasi ini.
Tidak hanya penting untuk fokus pada konten dan semangat,
tetapi harus ada juga penekanan pada karakter. Menurut pendapat saya nama denominasi ini seharusnya: Gereja Reformed
Injili Para Pelayan yang Rendah Hati.
Banyak orang cerdas memahami Alkitab, tetapi di dalam
hati, mereka masih memuja diri sendiri. Orang yang memiliki
semangat besar tetapi tidak rendah hati dapat menghancurkan
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iman banyak orang. Karena itulah kita tidak dapat melayani
dalam kerajaan Allah tanpa kerendahan hati. Saya mengenal
banyak anak muda yang meninggalkan kampung halaman
mereka untuk kuliah di sekolah tinggi Alkitab. Tetapi begitu
menerima ijazah mereka berubah: mereka menjadi sombong.
Dengan bangga mereka mengumumkan, “Sekarang saya sudah
menjadi hamba Tuhan.” Hamba siapa? Mereka belum melakukan apa-apa selain menerima secarik kertas, tetapi sudah mengajukan banyak permintaan dan menolak tugas pelayanan, karena
tugas tersebut tidak menguntungkan secara finansial. Ada yang
menuntut supaya gereja menyediakan fasilitas tertentu bagi mereka, karena mereka menganggap mereka memang layak untuk
mendapatkan semua itu. Lebih baik tidak punya ijazah tetapi
bisa dipakai oleh Allah di tempat di mana Allah menginginkan
kita, daripada melayani Dia dengan motif kedagingan yang
penuh dosa.
Kita bisa memulai dengan baik tetapi gagal di tengah perjalanan. Kita harus menyelesaikan tugas yang telah ditentukan
oleh Allah untuk kita jalani. Rasul Paulus berbicara tentang
mengikuti pertandingan yang telah ditetapkan Allah di hadapannya. Paulus memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang
sangat menakjubkan. Dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi
dalam perjalanan ke Damaskus dan telah menerima penyingkapan langsung dari Yesus (Gal. 1:12-17). Di sepanjang pelayanannya rasul Paulus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib
seperti membangkitkan orang mati. Dia membawa Injil ke
negeri-negeri dan orang-orang yang belum pernah mendengar
tentang Kristus. Di atas semua itu, Paulus pernah diangkat ke
sorga tingkat ketiga dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa
(2Kor. 12:2-4). Namun, terlepas dari semua pengalaman rohani
yang luar biasa itu, Paulus takut kalau-kalau dia akan mendiskualifikasi darinya sendiri dari upah pelayanannya. Paulus
mengenal bahaya kesombongan yang mungkin bisa menghalangi dirinya untuk sampai pada garis akhir.
Kerendahan hati kita akan menentukan bagaimana Allah
memakai kita di kemudian hari. Hampir semua masalah yang
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mendiskualifikasi kita dari pelayanan berakar pada kesombongan. Yudas mendiskualifikasi diri sendiri karena kesombongan.
Dia tidak mau tunduk pada rencana Bapa dan mengkhianati
Yesus. Tetapi Yesus rendah hati. Dia dengan berani tunduk
kepada rencana Bapa meskipun Dia tahu bahwa Bapa telah
menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya. Kerendahan hati
menuntun Yesus untuk mengesampingkan kepentingan-Nya
sendiri supaya rencana Bapa dapat tercapai. Kita juga harus
melakukan hal yang sama. Setiap hari kita harus hidup dengan
rendah hati di hadapan Allah supaya rencana-rencana-Nya
dapat diwujudkan di dalam kita. Maukah Anda mengejar
kepentingan-kepentingan Bapa?
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Membasuh Kaki Orang Lain
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya
pada pinggang-Nya, kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi,
dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya
dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu.

– Yohanes 13:4-5
Baca Matius 20:20-28

Yesus senantiasa berusaha untuk memuliakan nama Bapa,
bukan reputasi duniawi-Nya sendiri. Karena Yesus tahu bahwa
Bapa telah menyiapkan takhta bagi Dia di sorga, Dia tidak
perlu mempertahankan hak-hak-Nya di dunia. Misalnya, Yesus
makan bersama dengan para pemungut cukai. Dengan makan
bersama di rumah orang-orang yang dipandang sebagai orangorang yang jelas-jelas berdosa oleh para pemuka agama, Yesus
menghancurkan reputasi-Nya. Perhatian Yesus bukan pada
nama-Nya, tetapi supaya Bapa dipermuliakan ketika orang-orang
berdosa bertobat. Bahkan di hadapan murid-murid-Nya sendiri
pun Yesus merendahkan diri dan membasuh kaki mereka. Dia
tidak peduli betapa hinanya hal itu karena, pada keesokan harinya, Yesus akan mengalami kehinaan yang lebih besar lagi pada
saat Dia tergantung di kayu salib. Pada saat Yesus membasuh
kaki murid-murid-Nya, Dia hanya dipermalukan di hadapan
dua belas orang, yakni murid-murid-Nya. Tetapi keesokan
harinya, bukan hanya jubah-Nya yang akan ditanggalkan,
tetapi bahkan Dia tidak akan punya pakaian untuk dikenakan
menutup tubuh-Nya. Dia tidak hanya akan berlutut di hadapan
murid-murid-Nya, tetapi akan dipakukan pada kayu salib di
hadapan seluruh dunia. Membasuh kaki murid-murid-Nya
tidak begitu hina dibanding dengan apa yang akan segera terjadi
dalam penyaliban-Nya.
Perhatikan perbedaan antara Kristus dan kita. Respons pertama Kristus selalu kerendahan hati. Respons kita selalu kesombongan. Kita tidak ingin nama kita dipandang buruk. Malah kita
sering berusaha untuk membuat nama kita lebih besar. Teladan
14
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Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya mengajak kita untuk
mengevaluasi hati kita. Sejauh mana kita rela merendahkan diri
demi kemuliaan nama Tuhan? Seorang murid yang sudah
dewasa adalah seseorang yang tidak perlu penghormatan dari
dunia. Hasrat hati mereka adalah menghormati nama Tuhan
saja. Inilah dasar dari kerendahan hati. Orang-orang yang dipakai
oleh Tuhan berkomitmen untuk menempatkan nama Tuhan di
atas segalanya. Setelah hampir 400 tahun tanpa seorang nabi
pun di Israel, Yohanes Pembaptis muncul. Sudah pasti orangorang Yahudi sangat menghormati dan menghargai dia. Daripada menerima hormat dari manusia, Yohanes Pembaptis
memilih untuk hidup di padang gurun dan mati sendirian di
penjara. Namun, Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling
besar karena dia tahu bahwa dia harus makin berkurang dalam
kedudukannya supaya seluruh fokus ditujukan kepada Kristus
(Yoh. 3:30).
Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melakukan perjalanan
ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, para murid bertengkar
dengan sesama mereka. Yesus baru saja mengatakan kepada
mereka bahwa Dia akan dibunuh di Yerusalem. Bukannya
mempersiapkan hati mereka untuk menghadapi apa yang akan
terjadi, para murid justru bertengkar tentang siapa yang terbesar
di dalam kerajaan. Yesus menegur mereka dengan mengatakan
bahwa jika mereka ingin menjadi yang terbesar mereka harus
menjadi seorang pelayan, dan jika mereka mau ditinggikan
mereka perlu hidup dalam keredahan hati. Beberapa hari kemudian, Yesus memasuki Yerusalem saat kerumunan orang banyak
menyerukan, “Hosana, Hosana!” Ketika para murid menyaksikan hal ini, mungkin mereka berpikir bahwa saat itulah Yesus
akan mengambil alih kendali negeri itu dan mereka akan
memerintah bersama-Nya. Sungguh merupakan prestasi yang
menakjubkan bagi sekelompok orang kampung. Sayangnya,
para murid terperangkap dalam penghargaan duniawi bukannya menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran Yesus.
Ajaran Yesus menjungkirbalikkan cara pandang dunia. Dia
berkata, “Untuk menjadi besar engkau harus menjadi seorang
15
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pelayan.” Jangan biarkan godaan dunia ini menyesatkan kita
dalam ketidaktaatan. Banyak orang yang melayani Tuhan berfokus pada apa yang bisa mereka dapatkan. Iblis selalu mencoba
membeli pelayanan kita. Iblis bahkan mencoba hal yang sama
terhadap Yesus dengan menawarkan seluruh kerajaan dunia
kepada-Nya jika Yesus bersedia menyembah dia. Seandainya
para murid berpikir, “Saya mau mempermuliakan nama Tuhan,
bukan nama saya sendiri,” maka mereka akan rela untuk saling
membasuh kaki. Karena para murid-Nya tidak bersedia, Yesus
merendahkan diri-Nya dan membasuh kaki mereka. Kaki siapa
yang perlu Anda basuh?
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