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CIRI MURID (1): TETAP DALAM FIRMAN TUHAN  
  
Maka kata-Nya kepada orang-orang 
Yahudi yang percaya kepada-Nya: 
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, 
kamu benar-benar adalah murid-Ku“  
– Yoh.8:31  
  
Tahun 2022 adalah tahun Paradigma yang baru. Dalam tahun Paradigma 
yang baru ini ada tiga hal yang harus diperhatikan:  

1. Paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh 
umat-Nya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang 
umatNya harus lakukan.  

2. Bagian Tuhan: membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma 
sebagai pola.  

3. Bagian umat Tuhan: melihat, mengetahui dan menerima yang 
Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang.  

  
Bagian yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan keintiman dengan 
Tuhan dan menjadi murid-murid-Nya sehingga dapat mengikuti pola yang 
telah Tuhan tetapkan. Untuk itu maka dalam bahasan SBS kali ini, kita akan 
membahas enam ciri-ciri murid Kristus sebanyak enam pekan ke depan.  
  
Ciri pertama seorang murid Kristus adalah TETAP DI DALAM FIRMAN 
TUHAN. Tetap dalam firman Tuhan adalah berdiam, tetap tinggal, bertahan 
dan tetap berdiri di atas kebenaran Firman Tuhan apa pun situasi dan 
kondisi yang dialami. Ada dua alasan mengapa kita harus tetap dalam 
firman Tuhan:  
  
1.  Mengetahui kebenaran Allah  
  
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: 
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 
dan kamu akan mengetahui kebenaran… - Yoh.8:31-32a  

  
Kebenaran Allah adalah kebenaran yang bersifat objektif, absolut, dan 
universal. Sifat objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi 
oleh apa pun (individu, kelompok, budaya). Sedangkan sifat absolut adalah 
mutlak, tanpa syarat, dan tidak dapat diragukan lagi. Kemudian sifat 
universal adalah berlaku umum untuk seluruh dunia.   
  
Tetap di dalam Firman Tuhan dan mengetahui kebenaran Allah adalah 
standar hidup yang benar di dunia ini. Untuk itu maka kita perlu rutin 
membaca Alkitab setiap hari dan bergaul erat dengan-Nya agar kita dengan 
pertolongan dan urapan Roh Kudus menjadi mengerti firman-Nya.  
  
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan kepadamu. – Mat.6:33  
  
2.  Tetap hidup merdeka dalam Kristus  
  
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. – Yoh.8:32b  
  
Banyak hal yang benar dalam pengetahuan manusia di dunia ini, namun 
hanya ada satu kebenaran yang dapat membebaskan manusia dari dosa. 
Kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Sedangkan dosa adalah melawan 
kebenaran Allah yang menyebabkan manusia jauh dari Tuhan. Merdeka 
atau bebas dari dosa akan kita alami ketika kita tetap dalam firman Tuhan 
dan mengetahui kebenaran Allah serta mempraktekkannya dalam hidup 
kita. Sebagai contoh, ketika mulai mengampuni orang-orang yang bersalah, 
betapa pun mungkin sulit pada awalnya, maka namun sesungguhnya kita 
sedang hidup merdeka dalam Tuhan. Untuk itu tetaplah setia belajar 
memahami firman Tuhan dan hidup merdeka dalam Tuhan.  
  
  
ACTION:  
• Minta 2 atau 3 anggota COOL bersaksi bagaimana mereka tetap 

bertahan untuk tetap dalam Firman Tuhan di tengah situasi dan kondisi 
yang sulit dan bagaimana kebenaran Allah memerdekakan mereka.  

• Ajak anggota COOL menceritakan sampai sejauh mana kebenaran 
Allah sudah diterapkan dalam hidupnya. Hal-hal apa saja yang masih 
menghalangi untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus.  

• Doakan para anggota COOL agar hidupnya tetap dalam firman Tuhan.  


