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adalah benar-benar murid Tuhan Yesus yang menjadi berkat bagi banyak
orang.
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku."
- Yohanes 8:31

MENJADI MURID TUHAN YESUS
Yesus memilih 12 orang
untuk menjadi murid-Nya
agar
mereka
dapat
melihat dan melakukan
persis seperti yang Ia
lakukan. Tidak berhenti
sampai di situ, sebelum
Tuhan Yesus terangkat ke
sorga Ia memerintahkan kepada para murid untuk menjadikan semua orang
menjadi murid juga.
Gembala Pembina mengingatkan kita, jika murid yang melihat Yesus
terangkat ke sorga maka murid juga yang akan melihat kedatangan Yesus
kedua kali. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke
langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga."
(Kisah Para Rasul 1:11).

2. Menyangkal diri dan memikul salibnya.
Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap orang yang mau
mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut
Aku. - Matius 16:24
Menjadi murid Tuhan Yesus berarti siap mengikis keinginan daging dan
menaklukan diri kepada Tuhan Yesus, siap melawan dosa, berperang
terhadap iblis, serta menanggung ejekan dunia. Untuk itu mari kita kuatkan
hati, jangan gentar, dan terus menerus lakukan perintah Tuhan karena sorga
sedang menanti kita.

ACTION :
⚫ Ingatkan anggota cool untuk benar-benar melakukan bagiannya
menjadi murid Kristus.
⚫

Mengajak dan mendoakan seluruh anggota cool agar mereka
menghidupi firman Tuhan.

⚫

Mengajak anggota cool untuk setia dan keluar sebagai pemenang di
dalam setiap ujian yang terjadi karena status sebagai murid Kristus.

Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi seorang yang:

1. Berkomitmen penuh untuk melakukan semua perintah Tuhan.
Seorang murid yang baik memiliki komitmen penuh untuk melakukan
seluruh ajaran gurunya. Alkitab mengatakan di dalam Lukas 6:40, bahwa
seorang murid akan menjadi sama dengan gurunya, sehingga menjadi murid
Tuhan Yesus berarti siap menjadi sama seperti Dia.
Miliki komitmen penuh untuk melakukan seluruh perintah Tuhan, tidak
berkompromi dengan dunia dan dosa sehingga dunia melihat bahwa kita
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