
 

201-3/GKlopfleisch/2012 

To Be a Disciple 

Review :  Visi & Misi ,  Lordship & Stewardship 

Ice Breaking  (Rapid fire question) :  

 Kalau mendengar kata murid, apa yang ada dalam pikiranmu?  
 Siapa guru matematikamu waktu SD? 

 Siapa orang yang berjasa membuatmu bisa menulis dan membaca?      

Orang-orang yang berpengaruh di dunia : 

 

 

 

 

 

Plato (427 SM – 347 SM) adalah murid dari  Socrates (407 SM – 399 SM). Plato peletak dasar 

filsafat barat dan bapak  ilmu pengetahuan terutama sebagai matematikawan. Plato sangat 

dipengaruhi oleh gaya berfilsafat Socrates (dialektika dengan metode elenchous). Kematian 

Socrates (hukuman mati dengan meminum racun >> hasil voting dewan peradilan merupakan 

sejarah ketidakadilan hukum barat pertama di dunia yang akhirnya sangat mempengaruhi seluruh 

hukum barat sampai kini) 

Johann Christian Bach (1735 – 1782) disebut juga London Bach sebenarnya adalah anak ke-11 

(bungsu) dari Johann Sebastian Bach adalah seorang composer hebat di masa itu. Namun seluruh 

gaya bermusik London Bach sangat dipengaruhi oleh Mozart. Tahun 1764 – 1765 ketika Mozart 

mengunjungi London, itulah masa dimana London Bach belajar darinya. 

Abdurrahman Addakhil (1940 - 2009) adalah nama aslinya, kemudian terkenal sebagai 

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia adalah presiden Indonesia ke-empat (1999 – 2001) yang 

sangat fenomenal dengan tagline “gitu saja kok repot!”. Gus Dur adalah orang yang berjasa 

membuat agama Kong Hu Cu diijinkan sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia dan memberi hak 

yang sama (kebebasan berekspresi) bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dasar pemikiran dan 

gaya berfilsafat Gus Dur sangat dipengaruhi oleh gaya pemikiran ayahnya Wahid Hasyim (salah 

seorang pahlawan nasional kita). Dulu, Wahid Hasyim adalah salah seorang pejuang kemerdekaan. 

Dan di tahun 1945, diangkat menjadi anggota BPUPKI (pembuat UUD 45). Artinya, meskipun dia 

adalah ketua majelis Syuro Indonesia yang notabene adalah ormas Islam, wawasan Wahid Hasyim 

adalah wawasan Nasionalisme. 
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Selain 3 orang tersebut (Plato, London Bach dan Gus Dur), ada banyak contoh lain dimana seorang 

murid sangat dipengaruhi oleh gurunya.  Joseph Stalin (Pemimpin tertinggi Uni Sovyet) dulu adalah 

mantan murid seminari yg menjadi ateis karena pengaruh buku Charles Darwin dan meneladani 

hidup Lenin (penguasa sebelumnya). Vladimir Lenin dipengaruhi oleh Karl Marx dan Friederich 

Engels. Dan masih banyak lagi … 

Apa artinya menjadi murid (disciple)? 

 Belajar dari gurunya 

 Hidup bersama dengan gurunya (zaman dulu, orang melakukan hal itu. Karena sharing 

hidup lebih berhasil daripada sekedar sharing ilmu) 

 Menganut pikiran/pengajaran yang sama dengan gurunya 

 Menganut dan menghidupi nilai-nilai yang sama dengan gurunya. 

Pepatah : Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ada yang tahu artinya? 

Apa artinya menjadi murid Kristus? 

 Murid Yesus Kristus artinya orang yang belajar dari Yesus dan berjuang membangun diri 

menjadi seperti Yesus Kristus (I Yoh 2 : 6, Roma 8 : 29) 

 

Bagaimana belajar dari Yesus? Alkitab sebagai Firman Allah menjadi  alat bagi kita untuk mengenal-

Nya.  

 

Bagaimana menjadi seperti Kristus? 
(Christ-likeness) berarti meneladani Dia (dalam perbuatan kasih yang nyata) 

o Yoh 15 : 12 
o Yoh 15 : 17 
o Mat 7 : 17 
o 1 Yoh 3 : 23 
o 2 Yoh 1 : 6 

 
Murid Kristus yang bertumbuh dan melayani. 

 Matius 7 : 19 
 Yoh 15 : 16 

Refleksi : Murid siapakah saya ini? 

 

 

 

 

SAYA JESUS? 
Murid dari 


