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Pastor’s Message

Lukas 9:57-62 - Hal mengikut Yesus

 9:57 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." 9:58 Yesus berkata kepadanya:
"Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai
sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan kepala-Nya."
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Pastor’s Message

Lukas 9:57-62 - Hal mengikut Yesus

 9:59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!"
Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu
menguburkan bapaku." 9:60 Tetapi Yesus berkata
kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang
mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan
Allah di mana-mana."
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Lukas 9:57-62 - Hal mengikut Yesus

 9:61 Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut
Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu
dengan keluargaku." 9:62 Tetapi Yesus berkata: "Setiap
orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke
belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah."
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 Di Alkitab terdapat 260 berbagai macam bentuk dari
kata murid.

 Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi
orang percaya, tetapi juga menjadi murid Yesus.

 Murid Yesus berarti adalah orang yang meneladani
Yesus.

 Orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
 Kita menjadi murid Yesus memerlukan komitmen dan

harga supaya kita mempunyai gaya hidup dan tindakan
yang sama seperti yang dilakukan Yesus di dunia ini.
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 Inilah yang kita baca dari percakapan Yesus di Lukas
9:57-9:62.

 Di dalam percakapan ini ada 3 kalimat yang Yesus
katakan.

 Kalimat yang sangat mengejutkan ketika kita
membacanya. Kalimat yang sangat dalam dan disitulah
nilai kemuridan kita akan ditentukan.

 Untuk menerima Kristus harganya tidak ada, karena
kita menerima anugerah keselamatan secara gratis.

 Untuk mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita
bayar. Tetapi, untuk melayani Yesus, kita membayar
harga dengan segala-galanya.
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# 1 – Kita harus berani kehilangan kenyamanan hidup kita

 Ayat 57 – 58
 Kita harus siap mengalami ketidaknyamanan dalam

mengikuti Kristus
 Kristus berharap penuh dalam penyediaan,

perlindungan dan pimpinan Allah Bapa
 Perjalanan Kristus menuju Jerusalem, lambang

kematian sebagai puncaknya.
 Dia mengalami, penolakan, penghinaan, penganiayaan,

pengkhianatan
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# 2 – Kita berani memberi prioritas untuk pekerjaan Tuhan

 Ayat 59 – 60
 Kita sebagai murid Yesus dipanggil dengan prioritas

utama yaitu untuk memberitakan Injil.
 Apakah kita siap untuk tidak berhitung uang, waktu,

dan tenaga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan?
 Fokus kita adalah Kerajaan Allah dan KebenaranNya
 Barulah segalanya akan ditambahkan
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# 3 – Kita berani untuk melakukan pelayanan dengan
sempurna dan dengan urgensi

 Ayat 61 – 62
 Komitmen kita sebagai pengikut Kristus adalah

melakukan pelayanan dengan baik
 Mengapa Yesus berkata orang yang membajak tidak

boleh menoleh ke belakang?
 Karena hasil bajakannya pasti tidak sempurna.
 Kita harus benar-benar menggunakan talenta yang

diberikan Tuhan, melakukan pelayanan dengan baik.
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# 3 – Kita berani untuk melakukan pelayanan dengan
sempurna dan dengan urgensi

 Dan melakukannya dengan suatu sikap urgensi. Karena
seperti yang dikatakan Yesus di salah satu khotbahNya,
kerajaan Allah sudah datang.

 Markus 1:15. kata-Nya: "Waktunya telah genap;
Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan
percayalah kepada Injil! “

 Urgensi kerajaan Tuhan tidak bisa dibandingkan dan
ditunda. Sekarang saatnya melakukan pelayanan
Tuhan.
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Yohanes 14:23, 26, 27

 23 Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan
menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan
Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama
dengan dia.

 26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh
Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala
sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan
semua yang telah Kukatakan kepadamu.

 27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-
Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah
gelisah dan gentar hatimu.
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