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KHOTBAH MINGGU 

Minggu, 14 April 2019  

 (oleh Pdt. Jan.Z.Matatula) 

 

Nas Bacaan  : LUKAS 14 : 25 - 35 

Tema Bulanan : Kematian dan Kebangkitan Kristus Yang Memberi Hidup 

Tema Mingguan : Resiko Mengikut Yesus  

 

Jemaat Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus !!!  

Syaloom !!! 

 

Kini kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus  yang ke 7 atau minggu sengsara 

terakhir dari rangkaian perayaan kesengsaraan Tuhan Yesus, yang akan mencapai puncaknya 

pada peristiwa Jumaat Agung yang menandai peristiwa kematian Tuhan Yesus di salib, yang 

tahun ini jatuh pada tanggal 19 April 2019. Dan biasanya pada perayaan minggu sengsara yang 

ke 7, Gereja Protestan Maluku menggelar peneguhan Sidi Gereja. Kali ini untuk Jemaat GPM Silo 

akan diteguhkan 80 orang menjadi anggota sidi gereja. 

 

Dalam ajaran GPM Sidi gereja adalah bentuk pengakuan gereja tentang kedewasaan iman 

sesorang. Kedewasaan iman yang dimaksudkan adalah ketika setiap orang dengan sadar memilih 

untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan JuruselamatNya dengan memperhitungkan segala 

resiko yang akan ditanggungnya.  Pada titik ini, maka Sidi Gereja tidak dilihat sebagai bentuk 

serimonial gereja semata, dimana setelah sidi seorang dapat mengikuti Perjamuan Kudus, atau 

menjadi saksi baptis dan nikah misalnya.  

Tetapi melalui sidi gereja setiap orang menyadari akan tanggung jawab berimannya yaitu 

bersedia melakukan tugas Pemberitaan Injil Kerajaan Allah sebagaimana yang diajarkan Yesus 

bagi dunia dengan segala resikonya. 

Beta rasa ini hal penting yang harus dikedepankan dalam rangka mempersiapkan 80 calon 

sidi baru menjadi warga gereja dewasa, supaya mereka mengerti apa tanggung jawab mereka ke 

depan, tetapi juga kepada kita semua yang adalah anggota sidi gereja sebagai bahan evaluasi 

dan refleksi terhadap seluruh tanggung jawab beriman kita. Karena itu kita akan merenungkan 

teks bacaan kita tadi Lukas 14 ; 25 s/d 35 dalam sorotan tema : Resiko mengikut Yesus. !!! 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus !!! 

Teks ini diawali dengan gambaran Lukas tentang perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. 

Dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam Perjalanan-Nya. 

Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan menyongsong kematian-Nya di kayu salib.   

Tentu orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus memiliki berbagai alasan dan kepentingan.  

Mungkin mereka mengikut Yesus oleh karena ; 

- Mereka tertarik dengan berbagai mujizat yang dilakukan-Nya.  

- Mungkin mereka berharap akan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Yesus.   

Pada sisi yang lain,  mungkin sedikit, atau tidak ada diantara para pengikutNya itu yang 

membayangkan, bahwa mereka akan menyaksikan pahlawan mereka, yaitu Yesus, disiksa, 

dijambuk dan akhirnya mati di salib. Sebab bagi mereka, Yesus adalah Pahlawan Nasional yang 

akan membebaskan Israel dari penguasa bangsa Romawi pada waktu itu. Ini adalah juga 

kesalahapahaman yang terjadi dikalangan pengikut Yesus. 

Karena itu untuk mempertegas pilihan mereka, apakah mereka akan tetap mengikut 

Yesus atau meninggalkan Yesus, Ia kemudian memberi tantangan yang luar biasa kepada orang 

banyak yang sementara berjalan bersamaNya. Tantangan yang beresiko tinggi. Dan tantangan itu 

pada akhirnya akan menjadi filter untuk menyaring keberadaan para pengikut Yesus itu apakah 

mereka adalah murid Yesus yang sejati atau murid ikut-ikutan saja..  

Beta mencatat ada 4 tantangan yang disodorkan Yesus kepada pengikut-pengikutNya 

dalm periko bacaan kita. 
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Pertama : Setiap orang yang hendak menjadi murid Yesus harus bersedia melepaskan ikatan 

dengan keluarganya. 

Yesus dengan tegas berkata : “Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 

bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku” (ayat 26).  

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus !!! 

Kalau sepintas lalu kita memperhatikan kata  “membenci keluarga”, sepertinya ini 

pernyataan yang tidak masuk akal sehat. Kenapa ??? Oleh karena bagi orang Yahudi dan juga 

orang Kristen, termasuk kita semua yang hadir di gereja saat ini, keluarga adalah sesuatu 

lembaga yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Suatu lembaga yang sangat dicintai, 

Suatu lembaga yang sangat dihormati dan dihargai, dan karena itu orang bisa saja bertaruh 

nyawanya, hanya untuk mempertahankan eksistensi keluarganya.  

Dalam posisi seperti itu, bagaimana bisa Yesus  justru menyuruh setiap orang untuk 

membenci keluarganya ??? Membenci sesuatu yang sangat dicintainya. Membenci sesuatu yang  

sangat dihormati dan dijunjung tinggi ???  

   Pertanyaannya adalah apa maksud Yesus dengan pernyataan membenci itu. Nah, kalau 

kita perhatikan dengan saksama ungkapan “membenci”, sebetulnya menunjuk kepada suatu 

situasi khusus, di mana setiap orang berada pada posisi harus memilih. Memilih setia kepada 

Yesus atau memilih setia kepada ikatan keluarga yang sangat dihargainya itu. 

 

Contoh membenci keluarga yang dimaksudkan Yesus adalah ;   

Bila keluarga  kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan 

menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Yesus, maka kita tidak dapat mempertahankan ikatan 

keluarga tersebut. Kita harus melepaskan diri dari ikatan keluarga itu untuk menjadi tetap setia 

kepada Tuhan Yesus.  Sebaliknya bila seluruh keluarga kita adalah orang-orang yang setia kepada 

Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membebaskan diri dari ikatan keluarga kita.  

Dengan demikian ukuran atau kriteria yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap berada 

dalam ikatan keluarga itu atau membebaskan diri dari keluarga adalah kesetiaan pada Tuhan 

Yesus. Istilah yang digunakan penginjil Matius adalah ; “Mengasihi lebih dari pada” (Matius 

10:37). Artinya tidak boleh mengasihi keluarga lebih dari pada mengasihi Yesus. 

Jadi tegasnya Yesus tidak menyuruh kita untuk membenci ikatan keluarga kita, tetapi 

Yesus menyuruh kita untuk membenci perilaku dan karakter buruk yang menunjukan 

ketidaksetiaannya pada jalan Yesus dari orang-orang dalam keluarga kita. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus !!! 

Hal ini juga dapat kita bandingkan dengan pernyataan Yesus dalam Dalam Lukas 8:19-21 

diceritakan tentang ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya. Tetapi karena orang 

banyak yang mengelilingi Yesus, mereka tidak dapat mencapai-Nya. Kemudian ada yang 

mengatakan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudara-Nya hendak menemui Yesus. Yesus 

menjawab: “Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang  mendengarkan firman Allah dan 

melakukannya.”  

Di sini pengertian keluarga menurut Yesus, bukan lagi karena adanya hubungan darah, 

melainkan karena mendengar dan melakukan firman Allah. Mereka kemudian menjadi suatu 

komunitas baru yaitu komunitas yang percaya dan melakukan kehendak Yesus. 

Semua yang dihadapkan itu dimaksudkan agar orang yang mau mengikut Yesus itu pikir bae-bae 

sebelum memutuskan untuk menjadi muridnya.  Apakah Calon Sidi baru siap menghadapi 

tanangan ini ??? 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!!! 

Kedua ; Setiap orang yang hendak menjadi murid Yesus harus mengorbankan hidupnya. 

 

Jelasnya dikatakan ; “Barang siapa yang tidak membenci……… nyawanya sendiri, ia tidak dapat 

menjadi muridku”.  (ayat 26) 
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Bukan Cuma itu, tetapi juga Ia berkata dengan tegas ; “Barangsiapa tidak memikul 

salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku” (ayat 27). Memikul salib. Dalam 

hukum Romawi, bila seorang penjahat di bawa ketempat penghukumannya, ia sendiri yang 

harus memikul salibnya bukan orang lain, sekaligus mengingatkan bahwa ia tunduk kepada 

Romawi, tetapi juga mengingatkan orang-orang yang menonton supaya mereka lebih baik 

tunduk juga. 

Pernyataan Yesus ini juga menjadi tantangan yang tidak mudah. Kenapa ??? Orang gila 

saja seng mau kehilangan nyawanya, apalagi orang waras. Bagaimana Yesus menyuruh orang 

untuk membenci nyawanya, mengorbankan nyawanya dan memikul salibnya ???  

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan !!! 

Yesus tahu bahwa ;  

- Setiap manusia pasti sangat mencintai dirinya sendiri. Sikap itu melekat cukup kuat dalam 

kehidupan setiap orang.  

- Bahkan karena sikap mencintai diri sendiri itu, ia akan memproteksinya dengan berbagai cara 

supaya hidupnya tetap aman dan nyaman.  

- Bahkan ada yang terjadi karena cinta diri sangat tinggi, ia justru dapat mengorbankan orang 

lain atau apa saja yang penting dirinya dan hidupnya tetap survive.  

- Bahkan keinginan daging adalah salah satu kekuatan yang sangat besar dalam diri manusia 

yang membuat ia dapat melakukan berbagai tindak kejahatan yang jauh dari kehendak Tuhan.  

Karena itu, kalau mereka mau mengikut Yesus, silahkan lepaskan keinginan cinta diri sendiri itu 

dan cintailah Yesus dengan sepenuh hati. Ini tantangan yang harus dihadapi dan bukan dihindari.  

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus !!! 

Ketiga ; Setiap orang yang hendak menjadi murid Yesus harus mengorbankan harta 

kekayaannya. 

Tegasnya dikatakan ; “Demikian pula tiap-tiap orang diantara kamu, yang tidak melepaskan 

dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridKu” (ayat 33). 

“Melepaskan diri dari segala miliknya”…!!! 

Hal itu dijelaskan Yesus dalam dua perumpaan yang kita baca dalam teks kita pada ayat 28 s/d 

32.  Dalam perumpamaan Pertama Ayat 28-30 berisikan perumpamaan tentang orang yang 

mendirikan sebuah menara. Orang itu harus membuat perhitungan yang tepat bila tidak akan 

dicemooh orang karena gagal menyelesaikan pembangunan menara tersebut.  

Kemudian dalam perumpamaan kedua ayat 31-32 dibicarakan  tentang  raja yang mau 

berperang melawan raja lain akan memperhitungkan kemenangannya dengan baik. Kalau dalam 

perhitungannya dia mungkin akan kalah, adalah lebih baik mengusahakan perdamaian selama 

masih ada kesempatan.      

Hal ini menunjukan kepada kita bahwa bagi Yesus untuk menjadi muridNya maka ada 

harga yang harus dibayar  atau ada harta yang harus dikorbankan, bila tidak maka ia tidak layak 

menjadi murid Yesus.  

Kenapa ??? Karena banyak orang pasti mengasihi harta dan kekayaannya. Bahkan hatinya selalu 

melekat pada hartanya. 

Pernyataan ini mengingatkan kita tentang cerita tentang seorang pemimpin kaya yang 

menanyakan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Pemimpin tersebut menyatakan 

bahwa ia sudah melakukan semua perintah Allah. Terhadap pernyataannya itu, Tuhan Yesus 

berkata: “Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan: juallah segala yang kau miliki dan 

bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian 

datanglah kemari dan ikutlah Aku.” Tetapi orang itu tidak mampu memenuhi permintaan Yesus. 

Ia gagal menjadi murid Yesus (Luk 18:18-23).  

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus !!! 

Tantangan keempat adalah setiap orang harus menjaga konsistensi sebagai murid Yesus. 

Pada bagian terakhir dari periko ini Yesus kemudian berkata ; Garam memang baik, tetapi jika 

garam jiga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan ??? Tidak ada lagi gunanya…. (ayat 34). 
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Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus.  

Bicara tentang garam, maka garam berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai 

pengawet. Karena itu peranan garam menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah,  

Kalau kemudian fungsi garam ini kita tempatkan dalam posisi orang Kristen sebagai murid Yesus, 

maka sebetulnya Yesus hendak menegaskan bahwa selain murid-muridNya harus memberi rasa 

aman, damai, sukacita bagi orang lain, tetapi mereka juga harus membuat kehidupan itu tetap 

bermutu dan bertahan lama. Hidup mereka tidak boleh hambar. Sebab kalau hidup mereka 

menjadi hambar, maka ini menunjukan mereka gagal menjadi murid Yesus.  

Karena itu kalau mau menjadi murid Yesus maka kamu harus menjaga agar garam itu 

tidak boleh menjadi hambar. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan !!! 

Apa yang bisa kita belajar dari perikop ini ; 

1. Bahwa setiap orang Kristen yang memilih menjadi pengikut Kristus akan selalu diperhadapkan 

dengan resiko. Tantangan, masalah, ancaman selalu saja adalah resiko dari mengikut Yesus.  

Katakanlah  Ia tidak selalu berjalan pada jalan tol, tetapi jalan penuh onak dan duri. Saya harus 

menghadapkan hal ini, oleh karena sadar atau tidak banyak orang Kristen yang tidak bersedia 

menjadi murid Yesus. Tidak bersedia menjadi murid Yesus, yang saya maksudkan adalah 

bukan meninggalkan  agama Kristen  misalnya, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan dalam 

hidupnya. 

Ketidakmapuan untuk menjadikan keluarganya bahkan dirinya sendiri sebagai teladan dalam 

kehidupan beriman adalah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita.   

Kuatnya rasa cinta keluarga, cinta diri, cinta harta melebihi cinta kepada Tuhan masih kuat 

dalam kehidupan kita.  Kuatnya Cinta keluarga yang saya maksudkan adalah sikap membela 

keluarga habis-habisan walaupun keluarga itu melakukan hal yang salah, hal yang merusak 

persekutuan hidup, hal yang merusak dirinya sendiri. Katong seng berani tagor dong kalau 

dong biking salah. Katong seng barane tagor laki kalau laki biking salah, katong seng barane 

tagor bini kalau bini biking salah. Katong seng barane tagor ana-ana kalau dong biking salah. 

Katong kas biar saja, yang penting aman-aman saja. Ini kesalahan terbesar yang kita lakukan. 

 

Demikian ketidakberanian untuk melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan yang merusak 

seperti miras, judi, narkoba dll masih kita pertahankan dengan sangat keras, seolah-olah kalau 

hal-hal itu tidak kita lakukan maka kita akan mati.  Pada hal kita lupa ketika kita terus menerus 

terlibat dengan miras, narkoba, judi dstnya tidak akan membuat hidup kita bertahan tetapi 

sebaliknya akan membuat kita mati tempo.   

Ketidakmapuan dan ketidakberanian untuk mengorbankan apa yang kita punya bagi 

kehidupan bersama dan orang lain masih kuat kita pertahankan. Kalau lia orang susah, katong 

salalu bilang, kas tinggal saja Ose mau mati, mati saja, yang penting beta sanang. Ini adalah 

sebagian dari tantangan yang membuat kita gagal menjadi murid Yesus yang sejati. 

 

2. Berkenaan dengan akta peneguhan sidi, maka Peneguhan Sidi harus dilihat sebagai 

momentum penting, dimana para pemuda-pemudi ini menentukan pilihan mereka menjadi 

murid Yesus.  

Ketika kecil mereka dibaptis oleh orang tua mereka. Mereka mewarisi Kerajaan Allah melalui 

iman orang tua mereka. Kini mereka tidak lagi bertumbuh berdasarkan iman orang tua 

melainkan memilih untuk menjadi murid Yesus atas dasar keputusan pribadi mereka masing-

masing. Nah, bagi mereka yang Baptis Dewasa, maka Pengakuan Iman mereka yang diaktakan 

dalam sidi gereja akan menjadi dasar bagi mereka untuk dibaptis dan menjadi murid Kristus. 

Bahwa Sejak pernyataan iman mereka disampaikan di depan Tuhan dan jemaat-Nya, mereka 

menjadi warga gereja yang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam bersekutu, bersaksi, 

melayani dan memberdayakan jemaat Tuhan dan diri mereka sendiri.  

 

Namun gejala umum yang sering ditemukan di banyak jemaat adalah bahwa banyak di antara 

pemuda-pemudi yang setelah sidi tidak lagi mengikuti ibadah-ibadah dalam jemaat. Orang 

tua-tua bilang dong su lupa pintu gereja pung posisi tu sabalah mana. Mereka juga tidak turut 
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mengambil tanggung jawab dalam penyelengaraan pelayanan dalam jemaat. Mau jadi 

Pengasuh seng mau, mau jadi Pengurus Unit seng mau, mau jadi Pelayan khusus 

apalagi….seng mau.  Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka sering kembali 

terpengaruh lingkungan temannya yang suka miras dan judi dan perbuatan lainnya yang tidak 

sejalan dengan iman Kristen.  

 

Sebetulnya Sidi mesti menjadi momentum awal bagi setiap orang untuk benar-benar 

mengubah hidup mereka untuk menjadi pengikut/ murid Yesus yang setia. Mereka harus 

mampu mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk mengubah hidup mereka, memberi 

teladan dalam keluarga dan di lingkungan teman-temannya. Itu wujud memikul salib dan 

mengikut Yesus.  

Apakah anda siap menjadi pengikut Yesus ??? tentukan pilihanmu dan Tuhan memberkati 

pilihan saudara-saudara untuk menjadi murid Yesus. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


