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BAB 2 

MODEL GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN MURID-MURID 

 

2. 1. Pendahuluan 

Kehadiran gereja di dunia tidak sebatas struktur sakramental dan yuridis, tetapi mencakup 

kandungan misteri di dalam intinya, dan untuk menjelaskan misteri tersebut, Alkitab hampir 

selalu menggunakan metafora.
 1

 Dalam kitab Perjanjian Baru misalnya, nampak bagaimana 

gereja purba menggunakan beberapa metafora untuk menjelaskan hakikat gereja.
2
 Namun, 

untuk menentukan metafora apa yang akan digunakan bukanlah hal yang mudah, karena 

yang menjadi pertimbangan bukan hanya apakah metafora tersebut dapat 

dikontekstualisasikan dalam masyarakat setempat, tetapi  metafora tersebut harus berasal dari 

hasil refleksi pergumulan gereja.
3
  

Ketika metafora digunakan secara refleksif dan kritis untuk memperdalam pemahaman 

teoritis seseorang mengenai suatu kenyataan, metafora ini kemudian disebut sebagai model.
4
 

Dalam bab ini, penulis akan membahas salah satu model gereja yang dibuat oleh Avery 

Dulles, yaitu model gereja sebagai persekutuan murid-murid. Tetapi sebelum membahasnya 

secara lebih mendalam, penulis merasa penting untuk menjelaskan beberapa hal berikut 

terlebih dahulu. 

 

 

                                                 
1
  Avery Dulles, Model-Model Gereja (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1987), 17. 

2
 Sebagai contoh, gereja sebagai Tubuh Kristus (Rom 12, 4-5; I Kor 12, 27; Ef 4 : 12-16), gereja sebagai keluarga Allah (Ef 2 : 

19; I Tim 3 : 15), gereja sebagai kawanan domba (Yoh 10; Yoh 21, Yeh 34), gereja sebagai bahtera (Kej 6 : 18-22; Ibr 11 : 7), 

dst. 
3
 Lihat juga tentang penggunaan analogi dan metafora  (F.W.Dillistone, The Power of Symbols (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

2002) 
4
  Avery Dulles, Model-Model Gereja, 23. 
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2.2.   Model 

Pada awalnya, istilah ”model” lebih banyak dipakai oleh ilmu-ilmu eksakta dan ilmu 

sosial. Tetapi kini, istilah model digunakan juga oleh disiplin ilmu yang lain termasuk 

teologi. Dalam ilmu eksakta, model-model digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh 

titik acuan dalam menjelaskan sebuah fenomena. Misalnya, maket yang dipakai dalam 

bidang arsitektur, serta model-model lain yang sifatnya lebih skematis dan merupakan 

kenyataan yang mempunyai kesamaan fungsional yang cukup dengan objek yang dipelajari 

sehingga model-model tersebut dapat memberikan kosakata dan sarana konseptual.
5
 

Berbeda dengan ilmu eksakta, model-model yang dipakai dalam teologi adalah model 

analog atau model penyingkap yaitu model tipe eksplanatif (menjelaskan) dan tipe 

eksploratif (meneliti), bukan model maket seperti yang lazim digunakan oleh disiplin ilmu-

ilmu yang lain.
6
 Ilmu teologi memakai simbol-simbol tertentu sebagai cara untuk 

memberikan pemahaman tentang suatu konsep, khususnya kepada komunitas yang berada di 

dalamnya. Beberapa contoh model yang digunakan dalam teologi adalah kenisah, anggur dan 

kawanan. Selain itu adapula model-model lain yang bersifat abstrak, seperti institusi, serikat 

dan masyarakat. 

 

2.3. Gereja  

Salah satu konsep dalam teologi yang sering menggunakan model dalam penjelasannya 

adalah gereja. Dalam kitab Perjanjian Baru, gereja tidak hanya disebut dengan kata 

, melainkan dengan kata-kata lain yang diperkirakan sebagian besar diambil dari 

                                                 
5
 Model menjadi abstraksi dari real life system namun bukan real life system yang sebenarnya yang sengaja 

diciptakan agar orang dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu proses 

(AR, Murniati & Nasir Usman, Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah 

Jurusan (Bandung : Ciptapustaka  Media Perintis, 2009), 188). 
6
  Avery Dulles, Model-Model Gereja, 24-25. 
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Perjanjian Lama, seperti umat Allah, orang-orang beriman, orang-orang kudus, rumah Allah, 

mempelai Kristus, kawanan domba, dan seterusnya.
7
 Keberagaman model dalam usaha 

menjelaskan hakekat gereja membuktikan bahwa gereja adalah sesuatu yang bersifat 

dinamis sehingga sulit untuk memberikan pengertian yang seragam. Tidak tertutup 

kemungkinan jika di masa mendatang akan semakin banyak model yang digunakan untuk 

menjelaskan hakekat gereja. Karena semakin dekat model tersebut dengan kehidupan 

jemaat, maka model tersebut akan semakin efektif sebagai sarana menjelaskan. 

Secara garis besar, pengertian gereja dapat dipandang dari tiga sudut pandang, yaitu 

historis, sosiologis dan pengertian dirinya sendiri. Secara historis, Gereja masa kini percaya 

bahwa mereka merupakan lanjutan dari gereja mula-mula, yaitu sekelompok murid Yesus 

yang berasal dari Galilea, dan mereka yang menyambut pemberitaan para rasul di 

Yerusalem.  

Secara sosiologis, gereja dipandang sebagai persekutuan keagamaan orang-orang Kristen 

yang terorganisasi, berkembang dan berperan dalam masyarakat. Beberapa jabatan yang 

dapat ditemukan dalam gereja masa Perjanjian Baru adalah presbiter (penatua atau imam) 

dan episkos (penilik atau uskup).
8
 Dalam kitab Perjanjian Baru, diceritakan bagaimana 

mereka mengalami perkembangan yang relatif cepat meski hidup teraniaya. Banyak dari 

jemaat mula-mula yang mati syahid untuk membela iman mereka, termasuk kedua belas 

murid (kecuali Yohanes). Penginjilan dengan menggunakan bahasa yang serumpun, simbol-

simbol yang kontekstual dan mati syahid, menjadi beberapa faktor yang membuat gereja 

mula-mula dapat berkembang dengan cepat.
 9

 

                                                 
7
  A. Heuken SJ, Ensiklopedi Gereja Seri A-G (Jakarta: Yayasan cipta loka caraka,1991), 344. 

8
 A. Heuken SJ, Ensiklopedi Gereja Seri A-G, 344. 

9
  David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, Kontekstualisasi : Makna, Metode Dan Model (Jakarta : PT.   

  BPK Gunung Mulia, 2009), 31. 
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 Saat ini, gereja telah berada dalam zaman, konteks, serta pergumulan yang berbeda dari 

gereja mula-mula, maka harus ada penyesuaian cara pandang dengan kondisi gereja saat ini. 

Oleh sebab itu, gereja harus dapat memandang dirinya bukan hanya secara historis dan 

sosiologis tetapi juga dari sudut pengertian dirinya sendiri, sehingga gereja dapat mengerti 

apa hakikatnya dan perannya dalam dunia ini.
10

 Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan melihat metafora-metafora yang dikenakan oleh gereja pada masa lampau dan 

mencoba merefleksikannya bagi gereja masa kini sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. 

 Kesadaran akan pentingnya gereja mengerti hakikatnya, membuat banyak teolog dan 

ekklesiolog seperti Karl Barth, Karl Rahner, Dietrich Bonhoeffer, Michael Griffiths, dan 

ahli-ahli lain menawarkan model-model gereja agar gereja masa kini dapat menemukan 

hakikat dan tujuan mereka.  

 

2.4. Model gereja menurut Avery Dulles 

Dalam bukunya, Dulles memperkenalkan enam model gereja. Masing-masing model 

mewakili fenomena-fenomena yang terjadi dalam tubuh gereja khususnya gereja katolik 

Roma, sekaligus memperlihatkan paradigma-paradigma yang masih dianut oleh teologi 

modern.  

Sebagai wacana bersama, penulis mencoba untuk memberikan penjelasan secara singkat 

tentang model-model yang dibuat oleh Dulles:
11

 

Model gereja yang pertama adalah model gereja sebagai institusi. Pada model ini unsur 

institusional menjadi hal yang utama. Di dalamnya, kekuasaan dan tugas gereja dibagi 

menjadi tiga, yaitu mengajar, menguduskan dan memimpin. Model ini mengutamakan 

                                                 
10

 A. Heuken SJ, , Ensiklopedi Gereja Seri A-G 345. 
11

 Avery Dulles, Model-Model Gereja, 32-83 
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penetapan jabatan-jabatan dan sakramen-sakramen oleh Kristus. Sehingga anggota-anggota 

gereja adalah mereka yang diakui, yang mengambil bagian dalam sakramen-sakramen yang 

sah, dan yang tunduk kepada para gembala yang diangkat secara sah. Dengan demikian, 

model ini menekankan keanggotaan yang kelihatan, yang bisa dibuktikan secara yuridis. 

Model yang kedua, model gereja sebagai persekutuan mistik. Model ini lebih melihat 

gereja sebagai persekutuan orang-orang yang terikat secara batiniah, yang diwujudkan dalam 

iman, ibadat dan keanggotaan gereja. Faktor utama yang mengikat para anggotanya adalah 

rahmat Kristus yang mendamaikan. 

Model ketiga, model gereja sebagai sakramen. Menurut model ini, gereja harus menjadi 

tanda rahmat penebusan Kristus dalam bentuk yang nampak secara historis khususnya 

melalui sakramen, karena sakramen adalah sebuah tanda rahmat dari Allah kepada manusia 

melalui Kristus. Sakramen merupakan sebuah peristiwa dan bersifat dinamis. Gereja dapat 

menjadi sakramen hanya jika anggotanya mau hidup dalam harapan, sukacita, kasih 

kesabaran, dan segala kebajikan yang Kristus kehendaki, sehingga melalui tindakan-tindakan 

nyata mereka, akan semakin banyak orang di dalam dunia yang merasakan penebusan 

rahmat.  

Model berikutnya adalah model gereja sebagai pewarta. Model ini bersifat kerigmatis 

karena gereja dilihat sebagai pewarta. Ciri lain dari model ini adalah memusatkan perhatian 

pada Kristus dan menjadikan kitab suci sebagai saksi utama Kristus. Dalam model ini, yang 

mendapat pelayanan adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan mengimani Kristus 

sebagai Tuhan dan penyelamat. Gereja tidak wajib menghasilkan pertobatan, karena itu 

merupakan kuasa Allah. Gereja hanya mewartakan kabar gembira sesuai dengan perintah 

agung dalam Matius 28:18-20. 
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Model kelima, model gereja sebagai hamba. Gereja adalah hamba, dan ciri khasdari 

hamba adalah hidup di rumah orang lain (dunia), gereja harus dapat melayani sesamanya 

seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Gereja menjadi sebuah gereja jika 

ia mau memberi dirinya bagi orang lain. Gereja harus mengambil bagian dalam pergumulan-

pergumulan masyarakat di sekitarnya, bukan dengan menguasainya melainkan dengan 

menolong dan melayaninya. 

Model gereja yang terakhir adalah model gereja sebagai persekutuan murid-murid. Model 

inilah yang menjadi topik utama pada bab ini. Tetapi sebelum menjelaskan lebih lanjut 

tentang model ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskanbeberapa konsep berikut:  

 

2.5. Murid-murid 

Bahasa Ibrani menyebut murid limmud, Yunani menyebutnya mathetes, dan bahasa latin 

menyebutnya discipulus, semua kata tersebut memiliki arti murid atau pelajar. Dalam dunia 

kuno, hubungan guru-murid merupakan hal yang umum. Kebiasaan ini tetap dipakai pada 

masa Perjanjian Baru, Yesus mengumpulkan kedua belas murid dan kedua belas murid 

mengumpulkan murid lagi yang di kemudian hari  dikenal sebagai orang kristen.
12

   

Kedua belas murid merupakan kumpulan orang yang terpilih dari kumpulan besar orang 

yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya, bersama Yesus, kedua belas murid ini membentuk 

sebuah komunitas yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan komunitas lain di 

sekitarnya. Sebagai contoh, mereka diminta untuk tidak membela hak-haknya bahkan bila 

                                                 
12

  Sebutan ”Kristen” diperkirakan berasal dari bahasa latin. Christian (o)I  kemungkinan menggambarkan       

    serdadu-serdadu  Kristus atau rumah tangga Kristus. (Yayasan komunikasi bina kasih/OMF, Ensiklopedi    

    Alkitab Masa Kini Jilid I ”A-L” (Jakarta : Yayasan komunikasi bina kasih/OMF, 1998), 593-594) 
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dianiaya oleh orang lain, menghindari semua sapaan kehormatan seperti guru dan rabbi, serta 

didorong untuk mencari bentuk-bentuk pelayanan yang lebih bersahaja.
13

  

Jumlah anggota kelompok ini pada hakikatnya adalah simbol dari kedua belas suku Israel 

dan secara simbolis menunjuk pada Israel baru yang dibaharui. 

Setelah kenaikan Yesus, gagasan murid mengalami perluasan arti. Orang dapat disebut 

sebagai murid-Nya tanpa harus ”berguru langsung” pada Yesus, cukup melalui iman, ibadat 

dan transformasi batin. Dengan demikian, semua orang yang beriman pada Kristus dapat 

disebut murid-Nya.  

Para pengarang kitab Perjanjian Baru memberi esensi yang berbeda dalam 

menggunakan kata murid. Injil Markus, memberi tekanan utama pada pemberian kuasa 

untuk perutusan Kristen. Matius, memberi perhatian khusus kepada ajakan untuk 

memperdalam pemahaman makna ajaran Yesus. Yohanes, memberi tekanan pada pemilihan 

untuk menjadi anggota dalam persekutuan yang secara mencolok berbeda dengan dunia. 

Paulus, menekankan cinta yang mengosongkan diri dalam meneladani Yesus. Surat Efesus, 

menggarisbawahi penyesuaian dengan Allah. Kitab Wahyu, merayakan kemenangan bagi 

mereka yang mengikuti Anak Domba. Yakobus, menuntut ketaatan yang utuh terhadap 

hukum Allah; dan surat pertama Petrus bertumpu pada solidaritas pada penderitaan bersama 

dengan Yesus Tuhan. Dengan menggabungkan tekanan-tekanan yang berbeda ini, pembaca 

Perjanjian Baru ditantang untuk membangun pengertian yang kaya dan beraneka ragam 

tentang murid.
14

  

                                                 
13

  Avery Dulles, Model-Model Gereja, 190. 
14

 Avery Dulles, Model-Model Gereja, 191. 
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Dalam sejarah perkembangan gereja selama abad-abad pertama, keanggotaan dalam 

gereja mempertahankan sifat yang tegas dan berani dalam mempertahankan kehidupan 

mereka sebagai murid.  

Melihat cara hidup yang berbeda serta rela dianiaya dan mati syahid sebagai tanda 

kesetiaan mereka, membuat Ignasius dari Antiokia menjelaskan dalam suratnya bahwa 

seorang martir adalah seorang murid sejati Yesus Kristus.
15

 Dengan demikian,  arti murid 

berkaitan juga dengan esensi yang orang luar rasakan dari pengaplikasian iman para murid 

melalui tindakan nyata mereka.  

 

2.5.1 Murid-murid dan konflik 

Kehidupan para murid juga diwarnai pertengkaran, perselisihan dan persaingan. Dalam 

kitab Perjanjian Baru dicantumkan beberapa masalah dalam kehidupan para murid, misalnya 

kisah Ananias dan Safira, perselisihan dan perpecahan di Antiokhia, perselisihan antara 

Paulus dan Barnabas, penerimaan orang Samaria dan orang-orang non Yahudi yang tidak 

bersunat.
16

 Para murid adalah manusia biasa yang dapat tergoda oleh keyakinan akan ajaran 

yang mereka anut sebelumnya, kadang menilai diri mereka lebih tinggi dari orang lain karena 

status ”terpilih” mereka, karena pertobatan, latar belakang sebagai keturunan Yahudi, atau 

latar pengenyaman pendidikan filsafat yang lebih tinggi. 

Kelemahan lain para murid dapat dilihat juga dalam surat-surat Rasuli dan surat-surat 

Am. Berbagai nasehat dan peringatan akan tindakan imoralitas serta teguran untuk ketujuh 

jemaat dalam kitab Wahyu memperlihatkan adanya hal yang harus dikoreksi dari kehidupan 

persekutuan murid-murid. 

                                                 
15

 Avery Dulles, Model-Model Gereja, 192. 
16

 Michael griffiths, Gereja dan Panggilannya Dewasa Ini (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995 ), 37-40. 
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 Kenyataan ini menarik karena kisah-kisah tersebut tidak hanya memperlihatkan 

kesalahan para murid tetapi juga bagaimana usaha mereka mereformasikan diri mereka 

kembali. Selalu akan ada pioneer yang berdiri dan mencoba menyelesaikan konflik-konflik 

tersebut.  

Realistis menjadi ciri khas sekaligus cara mereka memanajemen konflik. Paulus 

bersikap kritis terhadap orang-orang Kreta, bahkan di dalam gereja-gereja, dia tidak 

mengatakan mereka sebagai orang-orang yang kudus dan sempurna (Titus 1:12). Ketika 

terjadi kelompok-kelompok, perpecahan serta pertengkaran yang tidak menguntungkan, 

segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya.
17

 

Kerealistisan menyadarkan para murid pada tanggung jawab untuk memperbaharui 

dan merubah diri sendiri. Sikap realistis adalah sikap siap dikoreksi, menyadari dan menerima 

kelemahan diri, sehingga mampu mengakui kemanusiaan dalam hidup berkelompok. Sikap 

realistis adalah awal dari sikap saling menerima teguran tanpa rasa dendam. Setiap teguran 

dianggap sebagai wujud kasih dari seorang saudara.  

Dengan demikian, setiap orang bukan hanya bertanggungjawab terhadap keselamatan 

hidupnya, tetapi juga keselamatan saudara seiman mereka serta keselamatan komunitas 

mereka. 

 

2.6.  Model Gereja sebagai persekutuan murid-murid 

Pandangan tentang gereja sebagai persekutuan telah lama menarik perhatian para teolog 

modern. Dalam beberapa lingkungan Protestan, pandangan ini telah bertumbuh dalam 

pengertian anti lembaga. Misalnya Emil Brunner yang mempersoalkan bahwa gereja dalam 

pengetian biblis bukanlah sebuah institusi melainkan suatu persaudaraan. Atau Congar, 

                                                 
17

 Michael griffiths, Gereja dan Panggilannya Dewasa Ini, 43-44. 
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seorang imam dominikan di Perancis yang berpendapat bahwa gereja memiliki dua aspek 

yang tidak dapat dipisahkan, aspek pertama, terdapat persahabatan antarpribadi yakni antara 

manusia dengan Allah, dan antara sesama manusia dalam Kristus. Aspek kedua, gereja 

merupakan suatu keseluruhan dari sarana-sarana yang dengannya persahabatan tersebut 

dibangun dan dipelihara. Lain lagi halnya dengan Arnold Rademacher, menurutnya, pada 

hakikatnya gereja adalah sebuah persekutuan (Gemeinschaft) dan di bagian luarnya 

merupakan sebuah masyarakat (Gesellchaft).
18

  

 Sedangkan tokoh lain, Hamer, membedakan dimensi gereja sebagai persekutuan dalam 

dua dimensi yaitu dimensi horizontal yang merupakan dimensi secara sosiologis yang 

memperlihatkan relasi persahabatan seseorang dengan orang lain. Serta dimensi vertikal 

yaitu relasi antara Kristus dengan gereja-Nya melalui perantaraan Roh Kudus.
19

 

 Namun jika melihat secara biblis, konsep gereja sebagai persekutuan bukanlah hal yang 

baru. Konsep ini diadopsi dari kebiasaan bangsa Israel pada masa PL untuk menjelaskan 

keterpisahan mereka sebagai umat YHWH. Dua metafora dalam PB yang dinilai memiliki 

unsur persekutuan adalah gereja sebagai tubuh Kristus dan gereja sebagai umat Allah. 

 Dengan demikian, gereja sebagai persekutuan bukan hanya berbicara tentang bagaimana 

persekutuan atau persahabatan antara Allah dengan gereja-Nya atau hubungan antara 

anggota-anggota gereja tetapi bagaimana tindakan nyata gereja terhadap sesamanya (dunia 

dan isinya) melalui pelayanan dan cara hidup mereka. 

Model Gereja sebagai persekutuan murid-murid sendiri merupakan suatu variasi dari 

bentuk gereja sebagai persekutuan. Jika selama ini gereja selalu dilihat sebagai komunitas 

yang saling meneguhkan dan membahagiakan, maka konsep persekutuan murid-murid 

                                                 
18

  Avery Dulles, Model-Model Gereja, 46. 
19

  Avery Dulles, Model-Model Gereja, 47. 
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merangkum lebih luas. Di dalamnya ditemukan unsur dari keempat model lainnya: Institusi, 

persekutuan mistik, sakramen, dan sifat hamba.
20

 Pemakaian konsep ”murid” pada model ini 

menunjuk pada hubungan yang tetap antara gereja dan Kristus.  

 Dalam bukunya, Dulles memaparkan bagaimana para murid memelihara orang-orang 

miskin dan sakit, para janda dan anak-anak yatim piatu dan menjamu orang-orang asing. 

Mereka harus sabar menerima kemiskinan, penghinaan dan penderitaan yang dapat 

menimpa mereka, serta tidak bersikap egois dengan cara rela memberi dari kelebihan 

mereka untuk menolong orang yang miskin dan lapar meskipun dari luar komunitas murid-

murid. Sejak abad keempat, beberapa dari mereka bahkan menerapkan hidup menjauh dari 

masyarakat umum. Mereka memilih untuk tinggal di padang gurun agar lebih menghayati 

kehidupan religius mereka.
21

 

Melihat hal ini, jelas bahwa murid adalah suatu pengertian yang luas dan fleksibel serta 

memiliki misi. Hidup sebagai murid adalah suatu kolaborasi antara ibadat dan misi. Ibadat 

dan misi harus jalan bersama, karena dua hal ini saling mengisi dan mendukung satu sama 

lain. Di dalam misi ada ibadat, begitupula sebaliknya. 

 Hidup sebagai murid tidak terjadi begitu saja tetapi melalui suatu proses pemuridan. 

Kitab PB menjelaskan dua tipe pemuridan dan aktivitas pemuridan, yaitu : 

Pemuridan teknis, fokus dalam pemuridan ini adalah hubungan orang perorang atau 

hubungan satu dengan tiga atau empat orang (kelompok kecil) dari mereka yang memuridkan 

dan mereka yang dimuridkan. Seorang mencari yang lain untuk mendapat instruksi, 

konseling, latihan dan persekutuan. Yesus mempraktekkan pemuridan ini yang memusatkan 

pada penyeleksian dan pengembangan beberapa orang untuk kepemimpinan gereja pada masa 

                                                 
20

 Avery Dulles, Model-Model Gereja, 187. 
21

 Avery Dulles, Model-Model Gereja, 192. 
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mendatang. Begitupula dengan Paulus, melalui surat-suratnya yang berisi nasehat dan 

instruksi pribadi, ia melakukan pemuridan. Fokus Yesus dan Paulus adalah mengembangkan 

para pemimpin dengan cara melatih mereka. 

Selanjutnya adalah pemuridan bersama, model ini dilandasi oleh surat-surat kiriman yang 

membuat gereja memuridkan secara unik. Gereja mempraktekkan pemuridan bersama dimana 

penekanannya adalah pada pengemabangan tubuh dan bukan pada semata-mata pemuridan 

para pemimpin. Untuk melakukannya, harus ada perhatian khusus terhadap karunia-karunia 

rohani para jemaat. Jemaat dilatih dan didorong untuk dapat melayani dengan karunia-

karunianya sehingga gereja dapat bertumbuh. 

Kedua jenis pemuridan ini menunjukkan bahwa pemuridan merupakan hal yang sangat 

penting dalam model persekutuan murid-murid karena pemuridan memberikan landasan-

landasan pemahaman yang penting bagi kehidupan iman para murid. Pendisiplinan diri, 

khususnya latihan secara terus-menerus dalam mengendalikan diri, untuk tidak menempatkan 

panggilan Kristus di bawah kepentingan yang lain, menjadi salah satu faktor yang sangat 

menunjang dalam proses pemuridan. Nilai untuk menempatkan panggilan Kristus di atas 

segalanya inilah yang memampukan para murid dapat terus berkarya dalam dunia yang terus-

menerus berubah. 

Nilai-nilai yang tertanam dalam proses pemuridan inipula yang membuat para murid 

mampu hidup bersama dengan segala perbedaan. Mental murid yang terus-menerus ingin 

belajar dan tidak takut untuk dikritik adalah unsur penting dalam model ini. Pemuridan 

menjadi sarana untuk membekali para murid serta menjadi sarana untuk  mengevaluasi 

tindakan para murid yaitu dengan cara memuridkan mereka kembali.
22

 

                                                 
22

  Memuridkan kembali merupakan suatu proses menyadarkan pihak yang bersalah akan kesalahannya dengan cara 

mengajarkannya  nilai-nilai yang menjadi pemahaman bersama. 
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Dalam proses ini, para murid diingatkan untuk memikirkan kepentingan bersama. Tidak 

egois dengan hanya mengejar kenikmatan diri sendiri. Tetapi para murid juga diharapkan agar 

dapat bersikap tegas terhadap penyelewengan yang terjadi di dalam persekutuan. Saling 

menegur dan mengingatkan ketika ada kesalahan. 

 

2.7. Kesimpulan 

  Model-model yang dibuat Dulles memperlihatkan beberapa fenomena yang terjadi dalam 

lingkungan gereja. Model seperti sebuah sampel untuk meneliti sesuatu yang besar. Model 

tidak dapat menjelaskan gereja secara keseluruhan, tetapi dapat memberikan sedikit gambaran 

tentang apa dan bagaimana gereja. 

  Menurut penulis, sisi misterius dari gereja akan terus ada, mengapa? Karena setiap zaman 

memberikan esensi misterius yang berbeda untuk gereja. Karena gereja hidup di dunia yang 

dinamis, maka gereja tidak dapat statis melainkan harus move on. Gereja harus bisa 

berkontekstualisasi dengan zaman dan lingkungan di sekitarnya, dapat berbaur tetapi tidak 

meninggalkan jati dirinya. Jika gereja melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan, di 

kemudian hari akan muncul beragam model gereja yang baru.  

  Seperti yang dikatakan oleh Dulles, gereja seperti peziarah yang berlayar mencari 

pelabuhan. Dalam perjalanannya, gereja akan menemui banyak hal, dan untuk dapat bertahan 

gereja harus bisa bertahan, caranya hanya satu yaitu belajar. Mempelajari keadaan sekitarnya 

dan belajar untuk merespon dan bersikap terhadap perubahan di lingkungannya. 

  Gereja tidak boleh merasa takut dengan perubahan, baik itu yang terjadi di luar mereka 

maupun pada diri mereka sendiri. Perubahan adalah konsekuensi yang harus dihadapi jika 

gereja ingin terus bertahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana gereja dapat 
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mengubah pandangan yang terlalu kaku, gereja harus bisa bersikap lebih fleksibel dengan cara 

memperhatikan lingkungan sekitar dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Gereja tidak 

boleh menjadi eksklusif, hanya memikirkan kebutuhan di dalam mereka. tetapi yang harus 

dilakukan adalah gereja melayani anggotanya dan masyarakat di sekitarnya.  

Untuk itu dibutuhkan mental sebagai murid berupa kerendahan untuk melayani dan terus-

menerus belajar dan diajar. Hanya dengan demikian, gereja dapat menerima realitas di 

sekitarnya dan mampu mengambil tindakan mereformasi dirinya terus-menerus menuju arah 

yang lebih baik. Sikap saling mengasihi dan melayani baik antar sesama murid maupun 

kepada orang lain di luar para murid yang membutuhkan pertolongan, menunjukkan bahwa 

tiap murid bertanggungjawab terhadap misi pelayanan.  

  Ketika setiap anggota mengembangkan kesadaran mereka akan tanggungjawab ini, maka 

keutuhan komunitas akan dilihat sebagai tanggungjawab bersama. Gereja tidak hanya sebagai 

pendengar ajaran melainkan pelaku. Mengutip apa yang dikatakan Vinoth Ramachandra 

”Gereja adalah ajaran Kristus yang terlihat.” Gereja yang dalam hal ini para murid, menjadi 

bukti nyata dari ajaran-ajaran Kristus. 

Tetapi perlu juga disadari bahwa gereja terdiri dari manusia yang berbeda dan penuh 

dengan kelemahan, serta berada pada lingkungan yang plural. Hingga sekarang, gereja masih 

berhadapan dengan konflik dan hal ini akan terus terjadi, karena konflik tidak dapat 

dielakkan. Oleh  karena itu, gereja juga harus bisa mengelola konflik yang terjadi di 

dalamnya.  

 

 

 


