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Lukas 14: 25-26 - Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus
dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka: "Jikalau
seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya
sendiri, ia tidak dapat menjadi murid.”
“Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalananNya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka….(Lukas 14:25). Pada titik ini dalam
pelayanan Yesus, sudah ada banyak orang dalam jumlah besar yang menjadi pengikut
Yesus. Dalam Alkitab bahasa Inggris hal ini tidak nampak, namun dalam bahasa
Yunani kalimat ini di tulis dalam bentuk yang berbeda, sehingga kelihatan bahwa
orang-orang banyak tersebut secara terus menerus mengikuti Yesus. Mungkin
alasannya karena mukjizat yang Ia lakukan atau karena Ia memberi mereka makan; kita
tidak tahu dengan jelas alasannya, namun yang pasti banyak sekali orang yang
mengikuti Dia. Tapi pada saat itu Yesus berpaling dan dengan sengaja berkata sesuatu
yang membuat banyak orang berpaling dan tidak mengikuti Dia lagi.
“Jikalau seorang datang kepada-Ku (yang berarti pergi bersama dengan-Ku,
menemani-Ku, mengikuti-Ku, ini adalah syaratnya) dan ia tidak membenci bapanya,
ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan
nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid” (Lukas 14:26). Waktu saya membaca
ayat itu, saya berpikir, Tuhan, apakah itu benar? Apa arti kata “benci”? Apakah
mungkin maksudnya mengasihi lebih sedikit? Begitu saya mulai mendalami arti kata itu
saya temukan bahwa artinya sesungguhnya memang adalah “membenci”.
Yesus menggunakan kata yang paling keras untuk menyampaikan maksud-Nya. Dia
berkata bila Anda tidak membenci ayahmu, ibumu, saudarimu, dan saudaramu, bahkan
hidupmu sendiri, Anda tidak akan bisa menjadi murid-Nya. Saya ingin bertanya
sesuatu kepada Anda: Hubungan apa yang Anda miliki di dunia ini yang Anda anggap
paling akrab/dekat? Jawabannya pasti ibu atau bapamu atau pasangan hidupmu dan
anak-anakmu. Apa yang akan terjadi bila istrimu meninggalkanmu atau menceraikan
dirimu, atau bila ibumu atau bapamu meninggal? Siapa yang akan tetap tinggal
bersamamu? Sudah pasti saudara-saudarimu. Yesus berkata, bila Anda tidak membenci
mereka, maka Anda tidak bisa menjadi murid-Nya. Apa yang Ia maksud ???
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Yesus sedang berbicara mengenai hubungan yang paling akrab/dekat yang kita akan
miliki. Dia sedang meminta satu komitmen dari Anda, satu komitmen dimana Dia
yang menjadi paling utama. Dia ingin menjadi nomor satu dalam hidup Anda. Dia
sedang membandingkan hubunganmu bersama Dia dengan hubungan yang paling
akrab/dekat yang Anda miliki dalam hidup ini. “Membenci” merupakan sebuah kata
kiasan/metaphor, sebuah kata perbandingan, dan Yesus sedang berkata, “Hubungan-Ku
bersama dengan dirimu begitu pentingnya sehingga Aku menginginkannya lebih utama
di banding hal-hal lain yang dari dunia ini.” Hanya ada satu pribadi yang Anda kasihi
lebih dari istrimu, anak-anakmu, ibumu, bapamu, atau saudara-saudarimu. Apakah
anda tahu siapa pribadi itu? Bukan Allah….. tapi dirimu sendiri. Anda mengasihi
dirimu sendiri lebih daripada Anda mengasihi hubungan terdekat yang Anda miliki.
Mengapa pernikahan bisa hancur? Mengapa orang-orang bisa bercerai? Karena mereka
mengasihi diri mereka sendiri lebih dari pada mereka mengasihi pasangan hidup
mereka. “Kamu tidak melakukannya seperti yang saya inginkan, jadi saya mau bercerai
darimu.”
Yesus berkata bahwa hanya ada satu hubungan yang Ia ingini menjadi nomor satu yaitu
yang di atas…… hidup yang mementingkan dirimu sendiri. Itu adalah pemurid-an yang
sesungguhnya. Dia tidak sedang bicara mengenai pemurid-an yang tidak bayar harga.
Dia sedang menawarkan kita untuk mengikuti Dia. Dia ingin menjadi nomor satu
dalam hidup kita.
Pertanyaan-Pertanyaan
1. Baca Lukas 9:57-62. Apa yang ayat ini sedang ajarkan mengenai tingkat komitmen
dalam mengikuti Kristus?
2. Baca Lukas 8:13-14. Mengapa ada beberapa orang yang terjatuh dan menghilang
dari iman ke-Kristenan mereka?
3. Baca Yehezkiel 16:8. Allah menggunakan sebuah ilustrasi mengenai pernikahan
untuk menggambarkan hubungan-Nya dengan umat-Nya. Menjadi milik siapakah
bila kita masuk ke dalam hubungan tersebut?
4. Baca 1 Kor 16:19. Anda adalah kepunyaan siapa?
5. Baca 1 Kor 16:20. Milik siapakah tubuh dan roh Anda?
6. Baca Yakobus 4:4. Apakah Anda dapat melakukan perzinahan rohani terhadap
Allah?
7. Apa yang di pandang oleh Allah sebagai perzinahan rohani? Baca Roma 1:25.
8. Baca Yohanes 2:23-25. Apa yang dapat kita pelajari mengenai komitmen dan iman
dari ayat-ayat tersebut?
9. Baca Lukas 14:28-30. Apakah Anda pernah menghitung harga yang harus Anda
bayar untuk mengikuti Yesus? Apakah Anda ingin mengikuti Dia?
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Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
Lukas 9:57-62 - Ketika Yesus dan murid- murid- Nya melanjutkan perjalanan mereka,
berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus:"Aku akan mengikut Engkau, ke
mana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya:"Serigala mempunyai liang dan
burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk
meletakkan kepala- Nya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain:"Ikutlah Aku!" Tetapi
orang itu berkata:"Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." Tetapi Yesus
berkata kepadanya:"Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau,
pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana- mana." Dan seorang lain lagi
berkata:"Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu
dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata:"Setiap orang yang siap untuk membajak
tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.”
Lukas 8:13-14 – “Yang jatuh di tanah yang berbatu- batu itu ialah orang, yang setelah
mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar,
mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh
dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam
pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan
kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang ”
Yehezkiel 16:8 - Maka Aku lalu dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau
sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kain- Ku kepadamu dan
menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan engkau,
demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku punya.
1 Kor 6:19 – “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang
diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,-- dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri?”
1 Kor 6:20 – “Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar:Karena itu
muliakanlah Allah dengan tubuhmu!”
Yakobus 4:4 – “Hai kamu, orang- orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa
persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa
hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.”
Roma 1:25 – “Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja
dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama lamanya, amin.”
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Yohanes 2:23-25 – “Dan sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak
orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang
diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka,
karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorangpun memberi
kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati
manusia.”
Lukas 14:28-30 – “Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah
menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya
untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan
tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek
dia, sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup
menyelesaikannya.”
Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas
1. Baca Lukas 9:57-62. Apa yang ayat ini sedang ajarkan mengenai tingkat komitmen
dalam mengikuti Kristus? – Penyerahan total
2. Baca Lukas 8:13-14. Mengapa ada beberapa orang yang terjatuh dan kehilangan
iman ke-Kristenan mereka? – Mereka tidak pernah ber-akar di dalam firman
Tuhan. Kekuatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghanyutkan
mereka.
3. Baca Yehezkiel 16:8. Allah menggunakan sebuah ilustrasi mengenai pernikahan
untuk menggambarkan hubungan-Nya dengan umat-Nya. Menjadi milik siapakah
bila kita masuk ke dalam hubungan tersebut? – Milik Allah.
4. Baca 1 Kor 16:19. Anda adalah kepunyaan siapa? Allah.
5. Baca 1 Kor 16:20. Milik siapakah tubuh dan roh Anda? Allah.
6. Baca Yakobus 4:4. Apakah Anda dapat melakukan perzinahan rohani terhadap
Allah? - Ya.
7. Apa yang di pandang oleh Allah sebagai perzinahan rohani? Baca Roma 1:25. –
Sikap hati yang berpaling dari Dia ke hal-hal ber-hala (hal-hal yang Anda buat
lebih penting dari Allah). Baca Roma 1:25.
8. Baca Yohanes 2:23-25. Apa yang dapat kita pelajari mengenai komitmen dan iman
dari ayat-ayat tersebut? – Bahwa Yesus menginginkan seluruh hati kita
(komitmen total).
9. Baca Lukas 14:28-30. Apakah Anda pernah menghitung harga yang harus Anda
bayar untuk mengikuti Yesus? Apakah Anda ingin mengikuti Dia? – Ya.
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