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Dipanggil	untuk	Bertobat,	Percaya,	dan	Mengikut	Dia	

	

Panggilan	 untuk	 bertobat,	 percaya	 dan	 mengikut	

Dia	 telah	 dinyatakan	 Tuhan	 Yesus	 sejak	 Ia	 mulai	

memberitakan	 Injil.	 Dia	 berkata,	 “Waktunya	 telah	

genap;	Kerajaan	Allah	sudah	dekat.	Bertobatlah	dan	

percayalah	 kepada	 Injil!”	 (Mrk.	 1:15).	 Sesudah	 itu,	

ketika	 Ia	 sedang	 berjalan	menyusur	 danau	 Galilea	

serta	 melihat	 Simon	 dan	 Andreas,	 Ia	 pun	 berkata	

kepada	mereka:	“Mari,	 ikutlah	Aku	dan	kamu	akan	

Kujadikan	penjala	manusia”	(Mrk.	1:16‐17).	

Dari	 penyataan	 Tuhan	 Yesus	 itu,	 kita	 dapat	 belajar	 tiga	 tahap	 panggilan‐Nya,	 yaitu	

panggilan	untuk	bertobat,	percaya,	dan	mengikut	Dia.	
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Kita	dipanggil	untuk	bertobat	

Kata	Ibrani	dalam	Perjanjian	Lama	untuk	bertobat	adalah	syuv,	yang	berarti	berputar,	

berbalik	 kembali	 (Douglas,	 1988/2003).	 Hal	 ini	 mengacu	 kepada	 tindakan	 berbalik	

dari	dosa	kepada	Allah	(Ibid).	

Di	dalam	Perjanjian	Baru	ada	dua	kata	Yunani	untuk	“pertobatan”.	Perkataan	pertama	

ialah	metanoia,	yang	berarti	perubahan	hati,	yakni	pertobataan	nyata	dalam	pikiran,	

sikap,	pandangan,	serta	berputar	balik	dari	dosa	kepada	Allah	dan	pengabdian	kepada‐

Nya	 (Ibid).	 Perkataan	 kedua	 adalah	 epistrophe,	 yang	 berarti:	 kembali,	 berputar,	

meninggalkan	jalan	sekarang	dan	berniat	untuk	menjalankan	hidup	yang	baru.	

Pertobatan	pada	satu	pihak	adalah	pilihan	kita.	Tetapi	pada	sisi	yang	 lain	pertobatan	

adalah	 karunia	 Allah,	 sebab	 Dialah	 yang	 menarik	 hati	 manusia	 kepada	 pertobatan	

melalui	 pekerjaan	 Roh	 Kudus.	 Tanpa	 anugerah	 Allah,	 tidak	 mungkin	 kita	 bisa	

mengalami	 pertobatan	 sejati.	 Alkitab	 menuliskan:	 “Maksud	 kemurahan	 Allah	 adalah	

menuntun	engkau	kepada	pertobatan”	(Rom.	2:4).	

Kita	dipanggil	untuk	percaya	

Panggilan	 untuk	 bertobat	 dilanjutkan	 dengan	 panggilan	 untuk	 percaya.	 Tuhan	 Yesus	

berkata,	“Bertobatlah	dan	percayalah	kepada	Injil!”	(Mrk.	1:15).	

Setiap	 orang	 yang	 percaya	 kepada‐Nya	 tidak	 binasa,	 melainkan	 beroleh	 hidup	 yang	

kekal	(Yoh.	3:15).	

Kita	dipanggil	untuk	percaya	kepada‐Nya.	Percaya	kepada‐Nya	itu	sangat	penting,	dan	

membawa	kita	untuk	mendapatkan	bagian	dalam	karya	keselamatan‐Nya	(Rm.	10:9).	



 
 3 

Karena	dengan	hati	orang	percaya	dan	dibenarkan,	dan	dengan	mulut	orang	mengaku	

dan	diselamatkan	(Rm.	10:10).	

Kita	dipanggil	untuk	mengikut	Dia	

Kita	 bukan	 saja	 dipanggil	 untuk	 bertobat	 dan	 percaya	 kepada‐Nya,	 tetapi	 juga	

dipanggil	untuk	mengikut	Dia	(Mrk.	1:17).	Mengikut	Yesus	berarti	mengutamakan	Dia	

dan	mau	belajar	dari	Dia,	yaitu	belajar	dari	ajaran‐Nya,	kehidupan‐Nya,	pelayanan‐Nya,	

dan	pemberitaan‐Nya.	Dengan	demikian	kita	menjadi	murid‐murid‐Nya	yang	berkenan	

kepada‐Nya.	

Orang‐orang	 yang	 dipanggil	

untuk	 mengikut	 Dia	 akan	

dijadikan‐Nya	 sebagai	 penjala	

manusia	 (Mrk.	 1:17).	 Mereka	

bukan	 saja	 berakar	 dan	

bertumbuh	 di	 dalam	 Dia,	 tetapi	

juga	berbuah	bagi	kemuliaan	nama‐Nya.			

Kita	dipanggil	untuk	bertobat,	percaya,	dan	mengikut	Dia.	Oleh	karena	 itu,	 janganlah	

berhenti	pada	tahap	panggilan	untuk	bertobat	dan	percaya	saja,	tetapi	hendaklah	kita	

juga	meresponi	panggilan	untuk	mengikut	Dia.**	

Dikutip dari: https://gkigadingserpong.org/renungan‐mingguan/441‐dipanggil‐untuk‐bertobat‐percaya‐dan‐mengikut‐

dia‐markus‐1‐14‐20.html || Disiapkan oleh: Wastu Pradhana 
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Pesta	Bertobatnya	Rasul	Paulus	

	

Senin	25	Januari	nanti	akan	diperingati	Pesta	Bertobatnya	

Rasuk	 Paulus,	 pertobatan	 Santo	 Paulus	 memang	 secara	

tiba‐tiba	 dan	 istimewa.	 Tidak	 setiap	 pertobatan	 terjadi	

demikian.	 Biasanya	 secara	 diam‐diam	 dan	 prosesnya	

cukup	 lama.	 Tetapi	 Tuhan	menangani	 Saulus	 ini	 dengan	

tegas.	Dengan	semangat	berkobar‐kobar,	 sebagaimana	 Ia	

mengajar	para	pengikut	Kristus,	 Ia	menjadi	 rasul	 	Gereja	

Muda.	 Meskipun	 pribadinya	 seorang	 pendobrak,	 namun	 dalam	 mewartakan	 Injil	 ia	

tetap	seorang	yang	sabar	dan	lemah	lembut.	Dalam	waktu	singkat	ia	berhasil	membuka	

Gereja	Yerusalem	yang	sempit	bagi	dunia	yang	luas.	

Siapakah	Paulus?	

Paulus	lahir	di	Tarsus,	sebuah	kota	yang	terkemuka	zaman	itu	di	wilayah	Kilikia.	Nama	

Paulus	adalah	Saulus	(nama	yang	diambil	dari	bahasa	Ibrani),	tetapi	setelah	bertobat,	

Saulus	 mengambil	 nama	 dalam	 bahasa	 Yunani,	 yaitu	 Paulus.	 Ia	 berasal	 dari	 suku	

Benyamin,	 tetapi	 ia	 juga	 memiliki	 kewarganegaraan	 Roma.	 Di	 kota	 Tarsus,	 Paulus	

mendapat	 kesempatan	 belajar	 tentang	 cara	 hidup	 bangsa	 yang	 bukan	 Yahudi,	 ia	

menerima	 didikan	 menurut	 adat	 istiadat	 Yahudi.	 Pada	 usia	 13	 tahun,	 orang	 tuanya	

K A T E K E S E 
Disiapkan oleh: Wastu Pradhana 
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mengirimkan	 Paulus	 ke	 Yerusalem	 untuk	 memperdalam	 sekolah	 Tauratnya	 dan	

membekali	diri	untuk	menjadi	 seorang	rabi,	dan	 ia	belajar	di	bawah	bimbingan	guru	

besar	dan	yang	sangat	tersohor	pada	waktu	itu,	yaitu	Gamaliel.	

Pertobatan	Paulus	

Rasul	 Paulus	 dulu	 bernama	 Saulus.		

Sebelum	 ia	menerima	kasih	 karunia	

Allah,	 ia	 adalah	 seorang	 yang	 taat	

menjalankan	 perintah	 agama,	

dengan	menganiaya	dan	membunuh	

orang‐orang	 Kristen.	 Tapi,	 setelah	

Tuhan	 Yesus	 menampakkan	 diri	

kepadanya	 dalam	 perjalanan	 ke	

Damsyik,	ia	mengalami	perubahan	total.	

Saulus	berasal	dari	bahasa	Ibrani,	sah‐ool’	atau	Shaul,	yang	artinya	“Yang	Diinginkan”,	

atau	 “Yang	didoakan”.	Namun,	kemudian,	Saulus	berganti	nama	menjadi	Paulus	yang	

berasal	dari	bahasa	Yunani,	Paulos,	yang	artinya	“kecil”	atau	“rendah	hati”.	

Perjumpaan	dengan	Kristus	telah	membuat	Saulus	merasa	dirinya	begitu	kecil	dan	 ia	

sadar	bahwa	 ia	harus	merendahkan	hati	dan	diri	di	hadapan	Tuhan.	 	Semua	prestasi	

dan	kehidupan	masa	 lalu	bukan	 lagi	merupakan	kebanggaan,	 tetapi	pengenalan	akan	

Kristus	lah	yang	merupakan	hal	yang	sangat	berharga.	
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Jika	 Paulus	 menjadi	 berubah	 total	 dalam	 hidupnya,	 maka	 kita	 pun	 hendaknya	

mengalami	perubahan	total	dalam	kehidupan	kita,	menjadi	baru	di	dalam	Kristus.		Kita	

ini	kecil	di	hadapan‐Nya	dan	dengan	demikian	haruslah	kita	rendah	hati	selalu,	karena	

semua	hanya	oleh	anugerah‐Nya.	

“namun	aku	hidup,	tetapi	bukan	lagi	aku	sendiri	yang	hidup,	melainkan	Kristus	

yang	hidup	di	dalam	aku.	Dan	hidupku	yang	kuhidupi	sekarang	di	dalam	daging,	

adalah	 hidup	 oleh	 iman	 dalam	 Anak	 Allah	 yang	 telah	 mengasihi	 aku	 dan	

menyerahkan	diri‐Nya	untuk	aku.”	(Galatia	2:20)	

Dikutip	dari:	

https://santopauluspku.wordpress.com/2014/01/25/pesta‐bertobatnya‐rasul‐paulus/	

http://suarainjil.com/wp/2015/04/13/arti‐nama‐paulus/	
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PDPKK	Malam	SanMaRe	mengundang	Bapak/Ibu	memuji	dan	memuliakan	Tuhan	

Waktu:	Kamis,	28	Januari	2021	

Tema:	Hidup	Baru,	Tahun	Baru,	dan	Pengharapan	Baru	

Zoom:	http://bit.ly/pdkamismalamsanmare	

Passcode:	pdmalamsmr	
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INFORMASI	UMUM	GEREJA	SANMARE	‐	PAROKI	BINTARO	JAYA	

	

	 JADWAL	MISA	 	 	 	 ADORASI	EKARISTI	

Harian:	Senin	s/d	Sabtu	06.00	WIB	 	 MISA	REQUIEM	di	gereja	

Minggu:	09.00	WIB	 	 	 	 	 Tidak	ada,	

Jumat	Pertama:	06.00	WIB		 	 	 karena	gereja	belum	dibuka	untuk	

Melalui	Live	Streaming	YouTube:	 	 	 aktivitas	umum.	 		

										live.parokibintarojaya.id	 	 	 		

	

PENYELIDIKAN	KANONIK	(dengan	perjanjian)	

Hari	Rabu,	17.00	–	18.30	WIB	:	Romo	Lucky	Nikasius,	Pr.	

Hari	Kamis,	17.00	–	18.30	WIB	:	Romo	Sylvester	Nong,	Pr.	

	

KANAL	INFORMASI	DIGITAL	

Website:	www.parokibintarojaya.id	

Instagram:	@parokibintarojaya	

Facebook	Group:	SanMaReBintaroJaya	

Youtube:	live.parokibintarojaya.id	

Aplikasi	Android:	SanMaReKu	


