
Pastor’s Message

Menjadi Terang Bagi Dunia
Matius 5:14-16

2016 – Disciple Nations for Christ



Pastor’s Message

Matius 5:14-16

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak

menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua

orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga."

Matius 5:14-16

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak

menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua

orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga."

2016 – Disciple Nations for Christ



Pastor’s Message

Sumber Terang kita adalah Yesus
 Yohanes 8:12 -- Maka Yesus berkata pula kepada orang

banyak, kata-Nya: "Akulah d terang dunia; barangsiapa
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup."

Proses pemuridan dimulai dari mengikuti Yesus
 Kata ‘murid’ bermakna pengikut, yang mau diajar
 Setiap yang mengikuti (dimuridkan) Yesus tidak akan

berjalan dalam kegelapan
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Kuasa kegelapan sedang bekerja di mana2:
 Yesus berbicara tentang dicela, dianiaya dan difitnah

sebelum memberitahukan kita untuk menjadi terang bagi
dunia

 Matius 5:11 -- “Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu
dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang
jahat.“

 Seperti Yesus membawa salib, kita juga dipanggil untuk
membawa salib kita
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Ketika kita mengikuti (memuridkan diri) kepada Kristus…
 Kita diminta untuk tetap sukacita ditengah aniaya, fitnah

atau cela
 Matius 5:12 – “Bersukacita dan bergembiralah, karena

upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu.”

 Setiap ujian yang ada menguatkan iman kita, melindungi
damai sejahtera kita dan menguatkan percaya kita kepada
Yesus
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Minggu Depan:
Panggilan Gembala
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