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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Markus pasal 10. Lihat Markus 10:13. Tepat sebelum kisah tentang pemuda yang kaya, saya 

ingin agar anda mendengarkan apa yang ditulis Markus sebelumnya. Perhatikan ayat 13-16, "Lalu orang 

membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya 

memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: 'Biarkan 

anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti 

itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak 

menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.' Lalu Ia 

memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka." Inilah 

gambarannya. Iman sebagaimana seorang anak yang datang kepada Yesus, yang menerima Kerajaan 

Allah sebagaimana seorang anak kecil. Hal inilah yang mendahului ucapan Yesus yang mengatakan, 

"Pergilah dan juallah semua hartamu dan berikan kepada orang miskin dan kamu akan memiliki harta di 
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surga." Ada satu kesederhanaan yang radikal dalam Markus 10:13-16 yang mendahului panggilan ini 

untuk penolakan yang radikal dalam ayat 17 sampai 31. Saya berdoa akar kesederhanaan yang radikal 

seperti ini akan terwujud dalam keluarga orang beriman di sini. 

Ketika saya membayangkan tentang sikap "menerima Kerajaan sebagaimana sorang anak kecil" ini, saya 

membayangkan anak saya Kaleb. Ada satu gambaran yang penting ketika anak yang berusia dua setengah 

tahun ini berlari dan melompat ke lengan saya, dan saya mengayunkannya ke sana kemari dan ia dapat 

melakukan apa pun yang ia inginkan. Gambaran yang kita lihat ialah satu kepercayaan yang sederhana 

dan yang radikal bahwa ayahnya akan melindungi dia sepenuhnya. Inilah yang dimaksudkan bilamana 

seseorang datang kepada Yesus dan mendengar kata-kata yang keras ketika Ia berkata "Pergilah dan 

juallah semua milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin," lalu ia melompat dan berkata, "Baik, 

ya, saya percaya kepadaMu. Jika itu yang Engkau katakan maka saya akan melakukannya." Dan ini adalah 

jenis kesederhanaan, satu kesederhanaan yang radikal, yang dimaksudkan untuk menjadi tanda dalam 

kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus.Saya ingin agar kita membaca Markus 10:17-31. Dan 

saya lebih dahulu ingin sedikit memperingatkan anda bahwa kita akan mendalami beberapa hal dalam 

Perjanjian Lama yang agak sulit untuk dipahami, dan beberapa hal ini akan membuat anda bertanya, 

"Apa kaitannya antara hal-hal ini dengan kehidupan kami sehingga dianggap begitu penting?" Saya ingin 

menekankan satu hal pada awal pembicaraan kita ini. Tolong pahami saya di sini. Ada satu kebenaran 

yang telah diabaikan dan telah dilupakan, yang ingin saya tunjukkan kepada anda berdasarkan Firman 

Allah, yang menurut saya sangat perlu bagi kita untuk menemukannya kembali dalam Gereja saat ini, 

dalam terang hal-hal yang kita akan dalami ini. Jadi, ini hanya semacam peringatan agar kita 

memperhatikannya. Ikuti maksud saya karena hal ini akan bermanfaat yang mengalir keluar dari teks ini. 

Mari kita membaca Markus 10:17 dan seterusnya, 

Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang 

berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya: "Guru 

yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"Jawab Yesus: 

"Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja. 

Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, 

jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, 

hormatilah ayahmu dan ibumu!" Lalu kata orang itu kepada-Nya: "Guru, semuanya itu 

telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih 

kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah 

apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 
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beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Mendengar 

perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu 

Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: 

"Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." Murid-murid-

Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-

anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta 

melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." Mereka 

makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: "Jika demikian, siapakah yang 

dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu 

tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin 

bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus: "Kami ini telah meninggalkan segala 

sesuatu dan mengikut Engkau!" Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-

laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, 

orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, 

saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai 

penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan 

menjadi yang terdahulu." 

Baiklah, mari kita mengulangi secara ringkas di mana kita sudah berada dalam khotbah sebelumnya 

dalam seri pelajaran  ini, dan kebenaran apa yang telah kita terungkap dari teks ini pada titik ini. 

 

    Satu Pendekatan Yang Radikal ... 

 Panggilan Yesus untuk Keselamatan Menuntut Penyerahan Yang Total 

Pertama, satu pendekatan yang radikal. Panggilan Yesus untuk keselamatan menuntut penyerahan diri 

yang total. Dalam bagian ini Yesus sepertinya tidak menggunakan teknik penginjilan konvensional. Yesus 

secara langsung mengatakan kepada orang muda yang kaya ini bahwa ia harus pergi dan  menjual semua 

harta yang ia miliki, dan kemudian Yesus sepertinya kehilangan seorang pengikut karena Ia memberitahu 

kepadanya untuk meninggalkan segala sesuatu, untuk menyerahkan diri secara total. Kita juga telah 

berbicara tentang bagaimana keselamatan itu tidak pernah merupakan satu reformasi eksternal. 

Keselamatan bukan merupakan satu daftar isian yang harus dipenuhi, bukan semacam kotak yang harus 
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diberi tanda cek. Yesus tidak berkata, "Jika melakukan ini, maka kamu akan memperoleh keselamatan." 

Sebaliknya, keselamatan adalah selalu merupakan transformasi internal. Orang ini diterintahkan untuk 

memberikan segala sesuatu yang ia miliki, menjual segala sesuatu yang ia miliki, dan memberikannya 

kepada orang-orang miskin, sebagai bukti bahwa ia telah percaya kepada Yesus, bahwa sesuatu telah 

terjadi di dalam hatinya yang akan menyebabkan dia untuk meninggalkan semuanya di belakang dan 

memberikan dirinya, lalu menyerahkan harta miliknya, menjualnya dan memberikannya kepada orang-

orang miskin. 

Dan kita telah melihat bahwa kita tidak memberikan harta milik kita, menjual harta milik kita, dan 

memberikannya kepada orang-orang miskin dengan tuuan memperoleh keselamatan. Kita menjual harta 

kita dan memberi kepada orang miskin karena kita telah memiliki keselamatan, karena Kristus ada di 

dalam kita, kasihNya ada di dalam kita. KasihNya kepada orang-orang miskin mengalir keluar melalui kita, 

dan bahwa kita secara wajar akan berkorban secara radikal, secara otomatis, yang mengalir dari 

kehadiran Kristus di dalam kita, karena telah terjadi satu transformasi internal dalam diri kita. Kita telah 

berbicara tentang bagaimana, pada intinya, kita semua memerlukan hati yang diubahkan. Kita bukannya 

melakukan hal-hal yang bersifat legalistik berdasarkan seberapa banyak yang dapat kita jual dan berikan 

untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan bukanlah satu reformasi eksternal, melainkan selalu 

merupakan satu transformasi internal.  

Kita telah melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang Guru yang dihormati, melainkan juga Ia adalah 

Tuhan yang berdaulat. Ada banyak orang, termasuk orang kaya ini, yang hanya mengakui Yesus sebagai 

Guru yang dihorhati. Ini sama sekali berbeda dengan pengakuan bahwa Dialah Tuhan yang harus ditaati. 

Yesus hadir dalam hidup kita bukan untuk memberikan kita nasehat tentang keuangan. Ia ada dalam 

hidup kita sebagai pemilik dari setiap dolar yang kita miliki, setiap harta yang kita miliki, rumah kita, mobil 

kita, pakaian kita, barang-barang kita, semuanya berada di bawah kekuasaanNya sebagai Tuhan, Dialah 

yang berhak untuk melakukan apa pun yang dikehendakiNya. Ia yang mempunyai hak untuk menentukan 

bagaimana keidupan kita harus digunakan, bagaimana harta milik kita harus digunakan, bagaimana 

tabungan kita harus digunakan. Tidak peduli apa pun nasihat tentang keuangan yang anda dapatkan dari 

perencana keuangan, Yesus adalah Tuhan, dan ini mengubah segalanya tentang bagaimana kita hidup. 

Dia bukan hanya seorang guru yang dihormati, melainkan juga Tuhan Yang berdaulat. 
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    Satu Kasih-Sayang Yang Radikal ... 

Yesus Memanggil Kita Untuk Memberi Dengan Berkorban Karena  

Dia Mengasihi Kita 

Semua ini mengarah kepada kasih-sayang yang radikal. Di sinilah kita berbicara tentang bagaimana Yesus 

memanggil kita untuk memberi dengan berkorban karena Dia mengasihi kita. Markus 10:21  mengatakan, 

"Yesus memandang dia dan mengasihinya." Kita telah melihat Lukas 12:33 di mana Yesus berkata kepada 

murid-muridNya, "Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin." Ini adalah perintah 

yang sama radikalnya. Tetapi apa yang Yesus katakan dalam ayat 32? Lebih banyak waktu telah kita pakai 

untuk mendalami ayat ini. Ini adalah semacam dinamit yang meledakan ilah materialisme dalam 

kehidupan kita karena Yesus mengetahui bahwa ketika kita mendengar kata-kata seperti, "Juallah semua 

yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin," hal itu akan memicu munculnya rasa tidak 

aman dan ketakutan di dalam diri kita. Apa yang terjadi ketika anda mulai menjual semua milik anda dan 

memberikannya kepada orang-orang miskin? Bagaimana anda akan mempedulikan hal ini atau hal itu? 

Dan ada berbagai macam pertanyaan yang muncul, dan Yesus berkata dalam Lukas 12:32, "Jangan takut, 

kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu Kerajaan itu." Ia mengatakan 

"Ketika kamu meninggalkan rumah, harta benda, mobil, pakaian, barang-barang yang kamu telah miliki, 

dan keamanan yang telah kamu dapatkan dalam dunia ini, janganlah takut. Janganlah takut karena kamu 

memiliki seoarang Bapa yang adalah Gembala yang melindungi kamu. Dia adalah seorang Bapa yang 

berkenan atas kamu dan seorang Raja yang memelihara kamu." Dia memiliki satu Kerajaan yang 

diberikan bagi kita. 

Karena itu Yesus mengatakan kepada kita untuk berkorban secara radikal, bukan karena Ia membenci kita 

atau karena Ia menginginkan hidup kita menjadi sengsara. Ia mengatakan kepada kita hal-hal ini karena Ia 

mengasihi kita. Yesus mengasihi orang-orang kaya. Ia mengasihi orang kaya demikian rupa sehingga Ia 

harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan saya mau mengingatkan anda bahwa kita semua 

adalah orang-orang kaya. Itulah sebabnya teks ini sangat relevan bagi kita, karena kita semua sangat kaya 

dibandingkan dengan sisa dunia. Kasih-sayang yang radikal membawa ke perintah yang radikal. 

 

 

 

    Satu Perintah Yang Radikal ... 
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   Yesus Memberi Perintah, Bukan Pertimbangan 

Yesus memberikan perintah, bukan pertimbangan. Yesus tidak mengatakan kepada orang kaya ini, 

"Bersedialah untuk memberikan semua yang kamu miliki." Sebaliknya, Ia menyampaikan lima perintah, 

"Pergilah, juallah semua yang kamu miliki, berikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan 

ikutlah Aku." Dan kita telah berbicara tentang bagaimana perintah ini tidak harus ditafsirkan secara 

universal, bahwa hal itu tidak harus diberlakukan untuk setiap pengikut Kristus sepanjang masa, bahwa 

setiap pengikut Kristus tidak selalu harus menjual setiap hal yang mereka miliki dan diberikan kepada 

orang-orang miskin. Ini tidak bersifat universal. Pada saat yang sama, adalah mungkin bahwa Yesus 

memberikan perintah ini kepada salah satu dari antara kita. Dan bahkan jika Ia tidak mengatakan persis 

seperti itu, kita tidak bisa bersembunyi di balik kedok tertentu dengan mengatakan, "Saya bersedia 

memberikan segalanya." Bukan itu yang dikatakan dalam teks ini.  

Teks ini mengatakan bahwa kehidupan anda sebenarnya telah diserahkan di hadapan Tuhan, 

sebagaimana satu cek kosong, dan apa pun yang Ia katakan supaya kita berikan, apa pun yang Ia katakan 

supaya kita lakukan, itu bukanlah pilihan-pilihan untuk  kita pertimbangkan. Itu adalah perintah-perintah 

untuk kita taati. Saya pernah berbicara dengan satu keluarga, suami dan istri dan seorang putra mereka 

yang berusia enam tahun. Pada suatu malam, mereka sedang mengadakan ibadah keluarga, dan mereka 

membaca Markus 10:17-31 dan berbicara tentang bagian ini. Lalu mereka bertanya kepada putra mereka 

yang berusia enam tahun, "Apa yang kamu miliki yang dapat kamu jual dan berikan kepada orang-orang 

miskin?" Dan anak itu berpikir sesaat tentang hal itu lalu berkata, "Saya mempunyai perangkat video 

game  dan permainan video saya." Dan mereka berkata ,"Apakah kamu bersedia?" Itu saja yang mereka 

tanyakan. Mereka berkata, “Apakah kamu bersedia untuk menjual itu dan memberikan uangnya kepada 

orang-orang miskin?" Ia mengatakan, "Ya." Lalu ayahnya berkata, "Kalau begitu itulah yang akan kami 

lakukan." Dan anak yang berumur enam tahun ini berkata, "Tidak." 

Itulah kita. Adalah mudah untuk mengatakan, "Saya bersedia." Lalu mereka membicarakannya lagi dan 

pada hari berikutnya, ayah pulang kerja dan anaknya sedang bermain, lalu ia masuk ke kamarnya dan 

meminta ayahnya untuk datang ke kamarnya . Sepenuhnya tanpa diminta, ayahnya datang dan anak itu 

berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya sudah banyak berpikir tentang apa yang kita bicarakan dan saya 

mendengar ayah dan ibu berbicara tentang apa yang ayah dan ibu akan jual untuk diberikan kepada 

orang miskin, dan saya perlu melakukannya dengan sistem permainan video saya." Allah memberikan 

iman untuk yang berumur 30 tahun, 60 tahun, dan 6 tahun. Apa yang terjadi ketika kita menyadari bahwa 

semua harta kita dan semua rumah kita dan semua mobil kita dan semua pakaian kita dan semua barang 

kita,dan semua milik kita yang kita genggam erat-erat pada akhirnya akan berlalu? Sungguh satu 
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gambaran yang luar biasa. Yesus tidak memberikan kepada kita pilihan-pilihan untuk dipertimbangkan. Ia 

memberikan kepada kita perintah-perintah untuk ditaati. Hal ini mengandung risiko. Kita menyerahkan 

segala sesuatu di hadapan Tuhan. Apakah Ia ingin agar kita menjual semuanya? Saya akan menjual 

semuanya. Yesus, katakan padaku apa yang harus saya jual, semuanya saya serahkan di hadapanMu. Apa 

yang harus saya berikan, saya akan melakukannya. Hal ini mengandung risiko. Ini adalah titik di mana 

orang mulai melompat dari kapal. 

 

    Satu Pahala Yang Radikal ... 

Yesus Tidak Ingin Memisahkan Kita Dari Kesenangan kita; Ia Ingin Memuaskan  

                                                  Kita dengan HartaNya 

Tetapi jangan lupa, hal ini mengandung risiko itu, satu risiko yang radikal. Yesus berbicara tentang pahala 

yang radikal. Yesus tidak ingin memisahkan kita dari kesenangan kita. Ia ingin memuaskan kita dengan 

hartaNya. Kita telah melihat Matius 3:44. Masih ingat ayat ini? "Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta 

yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya 

pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu." Bagaimana anda dapat menjual semua 

yang anda miliki dengan sukacita.? Bagaimana anda mengambil setiap hal yang anda miliki dan 

menjualnya atau memberikannya dengan senyum di wajah anda? Ketika anda tahu bahwa anda memiliki 

harta di sini, dan ketika anda menukar pernak-pernik anda untuk harta karun yang tersembunyi itu. 

Dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu peduli tentang harta. Ia 

mengatakan kepada kita untuk peduli tentang harta yang sejati. Berhentilah hidup untuk pernak-pernik 

yang menurut kita adalah harta, dan hiduplah untuk harta yang sejati. Yesus berkata, "Datanglah kemari 

dan ikutlah Aku, maka kamu akan memperoleh harta di surga." 

Risiko yang radikal untuk pahala yang radikal, inilah yang kita bicarakan. Yang mana yang kita inginkan, 

harta jangka pendek yang tidak dapat kita simpan ataukah harta jangka panjang yang tidak bisa hilang? 

Investasi yang tidak dapat diprediksi ataukah tabungan yang tidak akan habis-habisnya? Ini adalah 

kutipan dari Jim Elliot, "Seseorang bukanlah bodoh jika ia memberikan apa yang tidak bisa disimpannya 

untuk memperoleh apa yang tidak akan bisa hilang." Dan sebenarnya hal ini mengarah kepada 

pertanyaan tentang di manakah kita berdiri. Kita telah melihat Matius 6:19-20 yang mengatakan, 

"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri 

membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat 

tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Lalu Yesus mengatakan dalam 
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ayat 21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kalau anda belum menghafal ayat 

ini, saya mendorong anda untuk menghafalnya. Sungguh satu ayat yang menyingkapkan keadaan hati kita 

yang sebenarnya.  

Kenyataannya adalah bahwa apa yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa cara kita menggunakan 

uang kita adalah barometer yang menunjukkan kondisi rohani kita. Dengan kata lain, harta milik kita dan 

gaya hidup kita menunjukkan di mana harta kita dan hati kita berada. Di mana pun harta kita berada, di 

situ kita melihat di mana hati kita berada. Dan bukan hanya menunjukkan kondisi rohani kita sekarang. 

Cara kita menggunakan uang kita adalah indikator yang pasti yang menunjukkan tujuan masa depan kita 

yang kekal. Yesus berkata bahwa ada pahala yang radikal yang akan kita miliki di surga. Dan ini 

menimbulkan pertanyaan: Apakah anda akan hidup untuk harta di bumi ataukah anda akan hidup untuk 

harta di surga? Jangan sampai kita berpikir, "Saya akan menikmati harta di sini dan kemudian beroleh 

harta di sana." Hal ni sudah merupakan kebiasaan dalam Kekristenan kontemporer. Setelah kita 

mengucapkan doa, kita meneruskan kehidupan kita yang biasa. Nikmatilah harta di bumi dan anda akan 

memperoleh jalan masuk menuju harta di surga, dan Yesus mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. 

Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Harta di bumi, harta di surga. Untuk yang manakah 

anda hidup? Di manakah hati anda berada? Di manakah hati kita berada? Pahala yang radikal yang Ia 

sediakan untuk kita. 

 

    Satu Kerugian Yang Radikal ... 

Cinta Akan Harta Pasti Akan dan Pada Akhirnya Akan Memisahkan Kita  Dari  

                                     Sukacita Yang Telah Disediakan Bagi Kita 

Dan semua ini membawa kita kepada kerugian yang radikal. Cinta akan harta pasti akan dan pada 

akhirnya akan memisahkan kita dari sukacita yang untuknya kita telah diciptakan. Orang yang kaya ini 

berjalan pergi dengan sedih. Mengapa? Karena matanya buta. Kita telah berbicara tentang bagaimana 

matanya buta terhadap kedalaman dosa-dosanya oleh karena ia terikat dengan harta bendanya. Itu 

adalah satu kelemahannya. Ia kaya tetapi ia bahkan tidak tahu sejauh mana ia telah melewatkan 

kekayaannya. Ini adalah satu kelemahannya. Matanya buta tidak hanya terhadap kedalaman dosa-

dosanya tetapi juga terhadap kedalaman kebutuhan orang-orang miskin di sekitarnya. Ia menutup 

telinganya terhadap mereka, dan menutup matanya terhadap mereka. Matanya buta, wajahnya sedih 

dan tangannya penuh. Ia berdiri di situ dengan tangan yang penuh dengan harta dan berjalan pergi dan 

sama sekali kehilangan Yesus. 
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Itulah yang terjadi dalam percakapan antara Yesus dengan orang yang kaya ini. Ini hanya membawa kita 

melalui sebagian dari teks ini, karena para murid tetapu duduk di situ, dan dalam ayat 23 Yesus berpaling 

kepada mereka dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah." Lalu dikatakan dalam 24, "Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi 

Yesus menyambung lagi: 'Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah.'" Mereka 

tercengang. Dan Yesus mengulangi lagi, "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan 

Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan 

Allah" (Markus 10:24-25). Kita masih akan berbicara lebih banyak tentang keseluruhan gambaran ini. 

Tetapi apa yang ingin ditegaskan oleh Yesus ialah, "Sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah." Sekali lagi ini harus membuat telinga kita menjadi tegang karena kita adalah orang-orang kaya. 

Alangkah sulitnya bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Mengapa Yesus 

mengatakan demikian dan mengapa ucapanNya ini begitu mengejutkan para murid? Dan untuk 

memahami apa yang terjadi saat itu, kita harus mengambil satu langkah mundur. Kita akan menyelam ke 

dalam Perjanjian Lama agar kita dapat melihat mentalitas yang ada dalam pikiran murid-murid yang 

membuat mereka begitu terkejut ketika mendengar Yesus mengatakan, "Alangkah sukarnya bagi orang 

yang kaya untuk masuk Kerajaan Allah." Dan bukan hanya penting bagi kita untuk melakukan hal ini 

untuk masuk ke dalam pikiran murid-murid dalam Markus 10. Sangat penting juga bagi kita untuk 

melakukan ini karena kita harus menyadari bahwa kita mempunyai mentalitas yang sama.  

Sungguh menarik. Segera setelah anda mulai berbicara tentang memberi secara radikal dan tentang 

penolakan secara radikal dalam masyarakat religius yang makmur, ada ungkapan-ungkapan tertentu yang 

muncul di pikiran kita dengan cepat. Salah satu ungkapan adalah "Dave, bukankah anda sudah membaca 

Perjanjian Lama? Apa anda tidak tahu bahwa Abraham itu kaya? Tidak tahukah anda tentang Ishak dan 

Yakub? Para leluhur ini kaya. Tidak tahukah anda tentang Daud? Raja Daud, orang yang sangat dekat di 

hati Allah " -- yang selalu kita gunakan sebagai semacam alasan untuk mengatakan bahwa semua yang  

Daud lakukan adalah benar. "Salomo adalah kaya, ia diberkati oleh Allah. Lihatlah semua kekayaannya. 

Tidak tahukah anda bahwa tidak apa-apa untuk memiliki banyak hal? Tidak tahukah anda bahwa mereka 

semua adalah pahlawan-pahlawan iman kita? Jadi tidak apa-apa untuk menikmati semua hal yang kita 

miliki seperti yang mereka lakukan." Itu pertanyaan yang bagus. Itu cukup baik bagi kita untuk menyelam 

ke dalam hal ini bersama-sama. Dan saya ingin agar kita melihat jawabannya. 

 

    Satu Pergeseran Yang Radikal 
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Kita Harus Memahami Penggunaan Uang dan Harta Kita  

                                                Dalam Konteks Sejarah Alkitab 

Mari kita kembali ke Kejadian pasal 12. Apa yang saya ingin agar anda lihat adalah kebenaran berikutnya: 

Kita harus memahami penggunaan uang dan harta kita di dalam konteks sejarah Alkitab. Kita harus 

memahami penggunaan uang dan harta kita di dalam konteks sejarah Alkitab. Mungkin anda berpikir, 

"Apakah kita akan masuk dalam pelajaran tentang sejarah Alkitab?" Tetaplah ikuti apa yang akan saya 

sampaikan. Anda harus memahami hal ini karena maknanya yang amat penting. Kita sekarang berada 

dalam Kejadian 12. Anda tentu tahu apa yang terjadi sebelum ini. Dalam Kejadian 1 dan 2, Allah 

menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu hal-hal materi dalam dunia ini, dan 

semua yang Ia ciptakan ini adalah baik. Allah menciptakan semua ini bagi ciptaanNya, bagi umatNya 

untuk dinikmati. Jelas bahwa dalam Kejadian 3 dosa masuk ke dalam dunia dan secara total merusakkan 

gambaran keseluruhannya. Dan kemudian dalam Kejadian 12 kita melihat Allah melahirkan bangsa Israel. 

Ini terjadi ketika Ia memanggil Abram, yang kemudian disebut Abraham, untuk memulai satu bangsa yang 

Allah bentuk sebagai milikNya sendiri, bangsa Israel. Saya ingin agar anda mendengar apa yang Allah 

katakan kepada Abraham dalam bagian ini. Kejadian 12:1-4: 

Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu 

dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan 

membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat 

namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang 

yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan 

olehmu semua  kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti 

yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan  dia; 

Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari Haran. 

Perhatikan ayat 5: "Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda 

yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran; mereka berangkat ke tanah 

Kanaan, lalu sampai di situ.” 

 

Di Masa Lalu (Perjanjian Lama) ... 

Di sinilah kebenaran ini mulai terungkap. Saya ingin agar kita memikirkan tentang hal ini dalam terang 

Kejadian 12. Di masa lalu, dalam Perjanjian Lama, ini adalah awal dari hubungan antara Allah dengan 
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umat Israel, umat perjanjian yang lama. Ketaatan kepada Allah menyebabkan mereka memperoleh harta 

di bumi. Hal ini  dimulai dengan Abraham. Allah mengatakan kepadanya, "Tinggalkan negerimu dan pergi 

ke negeri akan Kutunjukkan kepadamu," yang tampaknya bukan sebagai satu masalah besar untuk 

ditaati, namun mempunyai makna yang penting dalam Perjanjian Lama, karena tanah adalah segalanya. 

Tanah adalah kekayaan. Tanah adalah kemakmuran. Makin banyak tanah yang anda miliki berarti anda 

lebih baik. Makin subur tanah anda berarti makin banyak kekayaan yang anda miliki. Karena itu Allah 

berkata kepada Abraham, "Aku memberikan satu janji tentang tanah untuk kamu," dan Ia mulai berbicara 

tentang bagaimana Ia akan memberkati Abram. Janji ini mengandung berkat rohani, tetapi juga berkat 

materi. Dan apa yang anda lihat ialah bahwa Abraham berangkat ke negeri ini dan di sana ia memiliki 

harta yang dikumpulkannya. Ia memiliki orang-orang yang diperolehnya. Abraham mempunyai beberapa 

kekayaan dan ia membawa semuanya ke tanah yang Allah telah janjikan kepadanya. Dan Allah berkata 

kepadanya, "Aku akan memberkati kamu dengan itu. Aku akan memberkati kamu karena alasan itu. Aku 

akan mencurahkan berkat rohani dan berkat materi kepadamu, dan melalui kamu berkat itu akan meluap 

ke semua bangsa di bumi." Jadi itulah yang terjadi yang menunjukkan bagaimana seluruh gambaran ini 

dimulai dalam Kejadian 12. 

Sekarang mari kita memperhatikan dengan cepat Kejadian pasal 24. Saya ingin agar anda dapat melihat 

bagaimana hal ini ditekankan dalam kitab Kejadian. Ketaatan kepada Allah membawa kepada perolehan 

harta di bumi. Lihat Kejadian 24:34. Dalam bagian ini Abraham mengirim hambanya untuk pergi mencari 

istri bagi Ishak. Dan inilah yang hamba itu katakan tentang Abraham kepada seorang pria yang bernama 

Laban. Saya ingin agar anda mendengarkan bagaimana hamba Abraham ini menjelaskan tentang 

Abraham dalam ayat 34 dan 35, "Lalu berkatalah ia: 'Aku ini hamba Abraham. TUHAN sangat memberkati 

tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan 

lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai.'" Tuhan telah memberkati 

Abraham dan memberinya segala macam harta benda. Mari kita perhatikan Kejadian 26:12. Abraham 

telah memiliki seorang putra, namanya Ishak. Apakah Abraham menikmati semua harta benda dan Ishak 

tidak punya apa-apa? Tidak. Perhatikan Kejadian 26:12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam 

tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN. Dan orang itu menjadi kaya, 

bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya."  Perhatikan bagaimana kekayaan Ishak ini 

dijelaskan. Ishak bukan hanya kaya, melainkan ia menjadi "sangat kaya." "Ia mempunyai kumpulan 

kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya" 

(Kej. 26:14). Ishak memiliki begitu banyak harta sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi cemburu 

kepadanya karena banyaknya harta yang dimilikinya. 
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Sekarang lihat Kejadian 30. Ishak memiliki seorang anak. Namanya Yakub. Yakub dan Esau adalah anak-

anak Ishak, dan Esau melakukan beberapa kesalahan. Gambaran yang kita lihat dalam pasal ini ialah 

tentang Yakub. Kejadian 30:43. Dikatakan tentang Yakub, "Maka sangatlah bertambah-tambah harta 

Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai." 

Mari kita lihat lagi Kejadian 47, tempat terakhir yang kita akan lihat dalam kitab Kejadian. Yakub memiliki 

banyak anak dan salah satu dari mereka bernama Yusuf. Yang kita lihat ialah bagaimana Tuhan 

mengambil Yusuf melalui jalan perbudakan di Mesir dan meninggikannya dalam rumah Firaun untuk 

memberikan kelepasan bagi umatNya dari kelaparan. Saya ingin agar anda memperhatikan bagaimana 

Kitab Kejadian ditutup dengan menyebutkan keluarga Abraham, keturunannya, yang tinggal di Mesir. 

Perhatikan apa yang dikatakan dalam Kejadian 47:27, "Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah 

Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak." 

Itulah gambarannya. Di sepanjang kitab Kejadian kita melihat bahwa umat pilihan Allah, bangsa Israel ini, 

yang telah dibentuk dan didirikan oleh Allah, menjadi sangat kaya dan memiliki harta yang banyak. Dan 

apa yang terjadi setelah ini, anda tentu mengingatnya, ialah bahwa mereka menjadi budak-budak di 

Mesir, dan Allah melepaskan mereka dari perbudakan mereka. 

Bahkan, ketika Ia melepaskan mereka dari perbudakan mereka, Ia mendatangkan semua malapetaka dan 

mengadakan Paskah, lalu Ia membawa mereka keluar diari Mesir, dan berkata, "Aku akan membawa 

kamu ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu." Dan ketika mereka 

meninggalkan perbudakan di Mesir, apa yang orang-orang Mesir lakukan? Mereka melemparkan emas 

dan perak bagi orang-orang Israel. Ini adalah satu gambaran yang besar. Mereka sebelumnya adalah 

budak-budak. Ketika mereka melepaskan diri dari perbudakan, mereka sepertinya mendengar, "Ambillah 

beberapa emas untuk perjalananmu. Ambil beberapa perak untuk perjalananmu. Kalian dapat 

memilikinya." Allah memberikan kepada mereka kemakmuran supaya mereka dapat bertahan di tanah 

perjanjian bilamana mereka sampai di sana. Ia membawa mereka ke Tanah Perjanjian. Dan dalam 

perjalanan itu, apa yang Allah lakukan adalah bahwa Ia memberikan HukumNya bagi mereka. Dan dalam 

Hukum ini Ia berbicara tentang hal ini. Ketaatan kepada Allah akan membawa perolehan harta di bumi.  

Saya ingin menunjukkan dua tempat. Perhatikan Imamat pasal 26. Mungkin anda belum menggunakan 

banyak waktu untuk mempelajari kitab Imamat. Perhatikan Imamat 26:3. Saya ingin agar anda melihat 

apa yang Tuhan katakan kepada umatNya dan memahami kebenaran ini. Ketaatan kepada Allah 

menyebabkan perolehan harta di bumi. Inilah yang Allah katakan kepada mereka dalam Imamat 26:3-5, 

"Jikalau kamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada perintah-Ku serta melakukannya, 

maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-
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pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada 

musim memetik buah anggur dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim 

menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman 

tenteram." Syaratnya adalah ketaatan kepada Allah. 

Perhatikan lagi Imamat 26:9-13 yang mengatakan,  

Dan Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta 

bertambah banyak dan Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku dengan kamu. Kamu masih 

akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan 

untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan Kemah Suci-Ku di tengah-

tengahmu dan hati-Ku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi Aku akan hadir di tengah-

tengahmu dan Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku. Akulah 

TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan 

lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan 

membuat kamu berjalan tegak."  Bisakah anda melihat gambaran itu? Allah membuat 

umatNya menjadi makmur dan Ia berkata kepada umatNya, "Jika kamu mengikuti 

ketetapan-ketetapanKu, dan setia mematuhi perintah-perintahKu, kamu masih akan 

makan hasil dari panen pada tahun lalu walaupun sudah ada panen yang baru. Kamu 

akan mengeluarkan panen yang lama agar dapat menyimpan panen yang baru. Kamu 

akan memiliki begitu banyak." 

Mari kita melihat satu bagian lagi, yaitu Ulangan pasal 28. Saya akan membaca satu bagian yang agak 

panjang di sini yang benar-benar menjelaskan kepada kita kebenaran ini. Ketaatan kepada Allah 

menyebabkan perolehan harta di bumi, dan saya ingin agar anda memahaminya. Anda akan melihatnya 

beberapa kali dalam bagian yang akan kita baca ini, yaitu hubungan antara ketaatan umat Allah dengan 

kemakmuran materi yang Allah curahkan kepada mereka. Perhatikan Ulangan 28:1-14, 

Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan 

setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, 

Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan 

datang kepadamu dan menjadi bagianmu,  jika engkau mendengarkan suara 

TUHAN, Allahmu: Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 

Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu 

sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat 
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adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu 

keluar. TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, 

terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh 

jalan mereka akan lari dari depanmu. TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di 

dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri 

yang diberikan kepadamu  oleh TUHAN, Allahmu. TUHAN akan menetapkan engkau 

sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, 

jika engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang 

ditunjukkan-Nya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah 

disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga TUHAN akan melimpahi engkau 

dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil 

bumimu -- di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu 

untuk memberikannyam kepadamu. TUHAN akan membuka bagimu perbendaharaan-

Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan 

memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak 

bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. TUHAN akan mengangkat 

engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan 

turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada 

hari ini kaulakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau 

ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti 

allah lain dan beribadah kepadanya." 

Bisakah anda memahami gambarannya? Itu adalah kelimpahan dari surga yang adalah milik anda. 

Ketaatan kepada Allah menyebabkan perolehan harta di bumi. Dan inilah gambaran yang sama yang 

telah kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ketika Allah berkata, "Aku akan memberkati engkau sehingga 

bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat." Itulah yang Allah katakan dalam Ulangan 28:10, "Maka 

segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah disebut atasmu, dan mereka akan takut 

kepadamu."  Jangan lewatkan apa yang Allah lakukan dalam Perjanjian Lama. Apa yang Ia lakukan dalam 

Perjanjian Lama adalah bahwa Ia membentuk satu bangsa di negeri yang akan menjadi satu pertunjukan 

kemuliaanNya bagi semua bangsa di seluruh dunia. Bahkan, ini membawa kita ke bagian yang kedua dari 

kebenaran ini. Pada masa Perjanjian Lama, ketaatan kepada Allah mendatangkan perolehan harta di 

bumi, dan bahwa Allah memberikan harta itu untuk membangun satu tempat yang akan menampilkan 

kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa. Ini mempunyai makna yang amat penting. Yang pertama adalah 

Tanah Perjanjian. Kamu akan hidup di tanah ini dan kamu akan menjadi tampilan kemuliaanKu. Tetapi 
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kemudian, kita datang kepada Daud dan Salomo, dan ini bukan semata-mata tentang memiliki tanah. Apa 

yang akan berada di tengah-tengah tanah itu? Satu Bait Suci. Dan "Aku akan memberikan kekayaan yang 

besar kepadamu sehingga kamu dapat membangun satu Bait yang megah untuk menampilkan 

kemuliaanKu kepada segala bangsa di sekitarmu." Dan persis itulah yang terjadi. 

Mari kita lihat satu bagian lagi, dan ini yang terakhir dalam Perjannjian Lama. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 

pasal 8. Tuhan memang membuat Daud menjadi kaya, Tuhan membuat Salomo menjadi kaya. Mengapa? 

Yang terjadi adalah, menurut 1 Raja-Raja 6, Salomo mengambil kekayaan yang ia warisi dari ayahnya 

Daud, dan ia membangun satu Bait bagi kemuliaan Allah. Bukan hanya satu banguanan yang biasa. Ini 

adalah tempat di mana kemuliaan Allah akan tinggal di antara umatNya. Dan kemudian setelah itu, ia 

membangun sebuah istana yang besar. Dan jika anda memperhatikan 1 Raja-Raja 8, anda melihat 

bagaimana Salomo berdoa dan anda dapat melihat apa yang ia doakan. Dimulai dari ayat 23 Salomo 

berdoa bagi penahbisan Bait Suci ini. Kemudian anda bisa melihat ayat 62 dan saya ingin agar anda 

melihat bagaimana mereka merayakan peristiwa tersebut. "Lalu raja bersama-sama segenap Israel 

mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN. Sebagai korban keselamatannya kepada 

TUHAN Salomo mempersembahkan dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor 

kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah TUHAN itu". Bisakah anda 

bayangkan? Ini adalah satu jumlah yang besar dari domba dan kambing yang dipersembahkan sebagai 

kurban. Ini adalah satu pesta yang besar, satu ibadah yang besar, dan bayangkan bagaimana raja dan 

seluruh orang Israel mendedikasikan Bait Suci ini. Perhatikan apa yang terjadi saat itu, 

Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah 

TUHAN, sebab di situlah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala 

lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan TUHAN itu terlalu 

kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban 

keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga, di hadapan 

TUHAN, Allah kita, selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah 

yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang kedelapan 

disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke 

kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah 

dilakukan TUHAN kepada Daud, hamba-Nya, dan kepada orang Israel, umat-Nya" (1 

Raja-Raja 8:64-66). 
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Itu adalah satu hari yang luar biasa. Mereka makmur, kaya, dan mereka menampilkan kemuliaan Allah, 

sehingga bangsa-bangsa akan melihat ini dan melihat kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa itulah yang 

terjadi di sini. Anda dapat melihat lagi hal ini dalam 1 Raja-Raja 10. Ada ratu Sheba, seorang ratu kafir 

yang datang untuk mengunjungi Salomo dan melihat apa yang terjadi. Itu adalah satu hari yang luar 

biasa. Mereka makmur, kaya, menampilkan kemuliaan Allah, sehingga bangsa-bangsa akan melihat ini 

dan melihat kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa itulah yang terjadi di sini. Perhatikan 1 Raja-raja 10 dan 

lihat apa yang terjadi. Ada seorang ratu, Ratu Sheba, seorang ratu kafir yang datang untuk mengunjungi 

Salomo dan melihat apa yang terjadi. 

Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama 

TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem 

dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa 

rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia 

sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan 

Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang tersembunyi, 

yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu." (1 Raja-Raja 10:1-3). Lalu perhatikan apa 

yang dikatakan, "Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang 

telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-

pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa 

dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata 

kepada raja: "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang 

hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan 

melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnya pun belum diberitahukan 

kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. 

Berbahagialah para isterimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani 

engkau dan menyaksikan hikmatmu!" (1 Raja-Raja 10:4-8).  

Lalu perhatikan ayat 9. Seorang ratu kafir mengatakan, "Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan 

kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena TUHAN 

mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk 

melakukan keadilan dan kebenaran." Allah memperoleh kemuliaan dari mulut seorang ratu kafir oleh 

karena Ia telah sedemikian rupa memberkati Daud dan Salomo. Lalu dikatakan dalam ayat 10, "Lalu 

diberikannyalah kepada raja seratus dua puluh talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan 

batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang 
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diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu." Dan hal ini berlanjut terus dalam sisa pasal ini. 

Itulah gambarannya. Ketaatan kepada Allah membawa umat Allah untuk memperoleh harta di bumi. Ini 

adalah sebuah gambaran yang tidak lengkap dalam banyak hal. 

Kita bahkan belum melihat bagaimana Allah membuat ketentuan-ketentuan untuk memastikan bahwa 

kesejahteraan yang Ia berikan akan dibagi dengan orang-orang miskin. Kita bahkan juga belum melihat 

bagaimana kekayaan itu disalahgunakan, terutama disalahgunakan dalam kehidupan Salomo dan yang 

lainnya. Tetapi apa yang telah kita lihat ialah bahwa Allah memberikan kepada mereka kekayaan dan 

harta benda karena mereka menaatiNya. Mengapa Allah memberikan kepada mereka harta? Untuk 

membentuk mereka sebagai satu umat di satu tanah dengan satu Bait Suci yang menampilkan kemuliaan 

Allah untuk semua bangsa di sekitar mereka. Itulah yang Allah lakukan di seluruh Perjanjian Lama. 

 

Pada Masa Kini (Perjanjian Baru dan Hari ini) ... 

Dengan latar belakang ini, mari kita masuk ke dalam situasi para murid. Ketika anda melihat seorang 

pemimpin sinagoge yang kaya datang kepada Yesus, hanya berdasarkan fakta bahwa ia kaya, apa yang 

anda pikirkan? Orang ini diberkati oleh Allah. Ketaatan kepada Allah membawa kepada perolehan harta 

di bumi ini. Dan bukan hanya gambaran tentang harta, tetapi juga tentang tempat, yakni Bait Suci, di 

mana orang ini, dan juga orang-orang lainnya, memiliki harta yang cukup sehingga dapat mengadakan 

persembahan kurban. Orang ini mampu memberi untuk mendukung kebutuhan di Bait Suci. Ini adalah 

gambaran tentang berkat Allah dalam segala sesuatu yang ia miliki. Jangan hanya berpikir bahwa mereka 

mempunyai pikiran yang dangkal. Mereka mempraktekkan mentalitas Perjanjian Lama di sini. Orang ini 

datang kepada Yesus dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat bagian dalam Kerajaan 

Allah?" Dan Yesus memandang kembali padanya dan berkata, "Tinggalkan semua milikmu." Dan segera 

setelah anda mendengar Yesus mengatakan demikian, anda akan tercengang. Bagaimana mungkin Yesus 

mengatakan hal sedemikian ini kepadanya, yaitu kepada seseorang yang begitu diberkati oleh Allah 

dengan semua hal ini, untuk meninggalkan semuanya, seseorang yang memiliki begitu banyak harta 

sehingga dapat ia berikan sebagai kurban persembahan di Bait Suci? Mereka menjadi heran. Kemudian 

Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Sulit bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah." Bisakah anda melihat satu pergeseran yang radikal di sini? Dalam Perjanjian Lama, ketaatan 

kepada Allah membawa perolehan harta di bumi. 
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Dalam gambaran Perjanjian Baru, ketaatan kepada Allah tidak membawa kita untuk memiliki harta, 

melainkan untuk meninggalkan harta di bumi. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal, sesuatu 

yang revolusioner. Ini adalah satu pergeseran yang radikal. Jangan lewatkan ini. Yesus tidak mengatakan 

bahwa kekayaan orang ini bukan merupakan bukti berkat Allah. Yesus sebenarnya mengatakan bahwa 

kekayaan orang ini telah menjadi satu hambatan bagi berkat Allah dalam kehidupannya. Bahkan 

kekayaannya adalah penghalang baginya untuk berada dekat Kerajaan itu. Ini merupakan penghalang 

baginya. Inilah yang membuat anda terkejut. Ini adalah gambaran yang sangat berbeda. Hal ini dapat 

dilihat di seluruh Kitab Suci, bilamana anda membandingkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. 

Saya ingin berhati-hati di sini karena menurut saya sebagian besar tema yang kita lihat dalam kaitan 

dengan harta benda dan hal memberi dalam Perjanjian Lama muncul kembali dalam cara-cara yang 

berbeda dan ditegaskan kembali dalam cara-cara yang berbeda dalam Perjanjian Baru. Namun hal yang 

satu ini tidak demikian. Hal yang satu ini tidak muncul di mana saja dalam Kitab Suci. 

Dan jika anda berpikir bahwa saya telah menyimpang dan tidak melihat realitas dalam Kitab Suci, saya 

ingin mendatangkan seseorang untuk membantu saya di sini. Ia adalah seorang yang bernama Craig 

Blomberg, yang menulis sebuah buku yang bagus dengan judul Bukan Kemimiskinan dan  Bukan Juga 

Kekayaan: Satu Teologi Alkitabiah Tentang Harta Milik. Saya ingin agar anda mendengarkan apa yang ia 

katakan dalam kesimpulannya. Ia mengatakan, "Perjanjian Baru meneruskan prinsip-prinsip utama dari 

Perjanjian Lama dengan satu pengencualian yang mencolok. Dalam Perjanjian Baru, tidak pernah 

kekayaan materi dijanjikan sebagai pahala yang dijamin untuk ketaatan rohani. Pahala dalam bentuk 

materi sebagai upah untuk kesalehan atau untuk ketaatan tidak pernah muncul dalam pengajaran Yesus. 

Bahkan, secara eksplisit hal itu bertentangan dengan seluruh ajaran Yesus." 

Dalam Perjanjian Lama ketaatan kepada Allah membawa kepada perolehan harta di bumi, supaya Ia 

membangun satu tempat untuk menampilkan kemuliaanNya kepada bangsa-bangsa. Inilah satu 

gambaran yang tidak diteruskan dalam Perjanjian Baru. Dan adalah sesuatu yang mengejutkan, 

mengherankan, bahkan agak memalukan bagi Yesus untuk mengatakan hal ini dalam Markus 10. Dan 

menurut saya adalah memalukan untuk berbicara seperti ini dalam gereja kontemporer. Hal ini hampir 

tidak pernah terdengar dalam budaya gereja kontemporer di Amerika di mana kita hidup. Bahkan hal 

yang sama terjadi juga dalam komunitas di mana kita berada. Bukan hal yang populer atau yang umum 

untuk mendengar bahwa kekayaan kita merupakan penghalang bagi kita untuk memasuki kerajaan Allah. 

Dan Perjanjian Baru mengajarkan bahwa jika kita ingin taat kepada Allah, kita harus meninggalkan harta 

kita di bumi ini. Hal ini tidak begitu populer pada masa kini, tidak diterima dengan baik pada masa kini, 

dan tidak banyak dianut pada masa kini. Tahukah anda alasannya? Karena menurut saya dalam budaya 
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gereja kontemporer kita masih hidup menurut prinsip-prinsip Perjanjian Lama tentang hal memberi dan 

tentang harta benda. Di sinilah maknanya. Inilah sebabnya mengapa kita harus menyelam melalui semua 

ini karena kita perlu mengevaluasi cara kita mendekati masalah harta pada masa kini. Dan ini merupakan 

suatu teologi yang dianut secara luas dalam budaya kita, yang mengatakan bahwa kekayaan merupakan 

bukti dari berkat Tuhan dalam hidup kita karena ketaatan kita.  Pandangan ini mengatakan bahwa 

kekayaan diberikan kepada kita agar kita dapat memiliki lebih dan lebih banyak lagi, dan bahwa Allah 

memberikan kita harta untuk dilipatgandakan lagi. Apakah Anda menginginkan bukti? 

Pada tahun lalu saja, orang-orang Kristen di Amerika menghabiskan lebih dari 10 miliar dolar untuk 

bangunan gereja. Lebih dari 10 miliar dolar untik bangunan gereja, seperti kita sedang membangun satu 

Bait Suci. Real estate yang dimiliki oleh gereja-gereja di Amerika saat ini bernilai lebih 250 miliar dolar. 

Allah telah memberikan harta kepada kita, karena itu marilah kita membangun tempat-tempat untuk 

kemuliaanNya. Tidak! Karena kita tidak berada dalam masa Perjanjian Lama. Kita tidak membangun Bait 

Suci. Kita adalah bait itu. Ini adalah gambaran yang sangat berbeda. Dan ini bukan hanya tentang 

bangunan gereja. Bangunan gereja merupakan satu refleksi dari mentalitas yang menguasai hati kita. Kita 

berpikir bahwa setiap beberapa tahun kita memerlukan gedung yang lebih besar. Kita membutuhkan 

lebih banyak. Kita memerlukan mobil yang lebih baik, kita memerlukan lebih banyak pakaian, lebih 

banyak harta, lebih banyak perangkat yang canggih, lebih banyak benda elektronik.  

Bukankah kita ingin menjadi seperti para pahlawan dan orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama? Kita 

berpikir, "Saya ingin berada di garis Abraham dan Ishak dan Yakub dan Daud dan Salomo. Lihatlah semua 

hal yang mereka miliki dan mereka menikmatinya." Tidak. Mari kita menempatkan diri pada garis Yesus. 

Ini bukan berarti bahwa segala sesuatu dalam Perjanjian Lama sudah dibatalkan dan buruk. Ini adalah 

perjanjian yang berbeda. Dalam Perjanjian Lama Allah menetapkan satu umat, satu bangsa di bumi ini 

untuk menampilkan kemuliaanNya, namun saat ini gambarannya adalah baru secara radikal. Sekarang 

Allah tidak lagi memberikan harta kepada kita untuk membangun satu tempat untuk menampilkan 

kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa. Sekarang Allah memberikan harta untuk membangun satu umat 

yang membawa kemuliaanNya kepada bangsa-bangsa.  

Hal ini sangat berbeda. Sekarang bukan lagi suatu tempat, melainkan satu umat. Anda dan saya, kita tidak 

membangun gedung-gedung dan berkata "Kemarilah dan lihatlah kemuliaan Allah." Sebaliknya, kita 

mengambil uang yang Allah telah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah telah berikan kepada kita, dan 

harta yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita membawanya ke bangsa-bangsa dan berkata, "Inilah 

kemuliaan Kristus," dan kita memberikan makanan untuk orang-orang yang lapar dan kita membawa 
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anak yatim dan janda ke rumah-rumah kita. Dan kita adalah satu umat yang meninggalkan harta kita 

demi membawa kemuliaan Kristus kepada bangsa-bangsa. Ini bukan semata-mata tentang bagaimana 

kita bekerja, bukan tentang bagaimana kita berpikir.  

Saya teringat ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Sudan beberapa tahun yang lalu. 

Sudan adalah tempat di mana ratusan ribu saudara-saudara kita telah terjebak dalam perang saudara 

selama lebih dari 20 tahun terakhir. Jadi perang ini bukan baru terjadi sejak banyak diberitakan oleh 

media dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah satu masa penganiayaan yang berat. Dan saat itu ketika 

saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke Sudan, ini masih dalam masa perang di sana, saya menerima 

melalui pos satu surat kabar yang diterbitkan oleh Gereja Baptis, dan di halaman depannya dimuat dua 

artikel yang disusun secara berdampingan. Saya tidak tahu apakah editornya melakukan ini dengan 

sengaja, atau jika ia hanya tanpa sengaja melakukannya, namun ini sangat buruk. Gambar yang ada di 

sebelah kiri diberi judul "First Baptist Church Merayakan Gedung Baru Yang Bernilai 23.000.000 dolar." 

Artikel ini dimuat dalam dua atau tiga halaman, dan berbicara tentang segala fasilitas yang  ada dalam 

gedung ini sebagai tempat ibadah, tentang semua hal-hal besar yang terdapat di dalamnya. Tampaknya 

seperti apa yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 6-8, satu banguan senilai 23.000.000 dolar. 

Di sebelah kanan surat kabar ini terdapat satu artikel dengan judul, "Bantuan Gereja Baptist Untuk Para 

Pengungsi Sudan." Artikel ini pendek, ditulis dalam satu kolom, dan berbicara tentang bagaimana 

350.000 pengungsi di Sudan sedang sekarat karena kekurangan gizi dan tidak mungkin hidup sampai 

akhir tahun  karena mereka tidak mempunyai makanan. Ini terjadi di wilayah Darfur, ketika berita 

tentang Darfur mulai diberitakan oleh beberapa media. Dan pada akhir artikel ini dikatakan bahwa Gereja 

Baptist telah mengumpulkan uang untuk dikirimkan kepada para pengungsi Sudan. Apakah anda tahu 

berapa banyak uang yang dikirim? Di sebelah kiri surat kabar itu tertulis, "First Baptist Church Merayakan 

Gedung Baru Senilai 23 Juta Dolar." Di sebelah kanannya, "Gereja Baptis Telah Mengirim 5,000 dolar 

Untuk Pengungsi di Sudan." Uang sejumlah 5,000 dolar tidak cukup untuk mendapatkan pesawat ke 

Sudan, apalagi untuk bantuan bagi para pengungsi. 

Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini bukan tuduhan terhadap gereja itu. Ini bukan tuduhan terhadap 

bangunan gereja itu. Ini adalah satu tuduhan kepada anda dan saya. Kita telah berpikir bahwa berkat dari 

Allah berarti kita harus memperoleh lebih dan lebih banyak lagi, dan itu ditransfer ke dalam cara kita 

melakukan kegiatan dalam gereja, agar menjadi lebih besar dan lebih baik. Kita perlu bertobat dari hal 

itu. Kita adalah orang-orang yang telah diberi banyak, tetapi bukan untuk memperoleh lebih banyak lagi, 

dan bukan untuk membangun gedung-gedung dan banyak hal yang lain, melainkan untuk membawa 

kemuliaan Kristus kepada bangsa-bangsa. Allah tidak memberkati kita supaya kita dapat hidup dengan 
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standar hidup yang lebih tinggi daripada bagian dunia yang lain. Ia memberkati kita supaya kita dapat 

memberikan pengorbanan yang radikal dari kehidupan kita demi bagian dunia yang lain. Kiranya kita 

dapat menyadari pentingnya hal ini. 

Allah telah memberkati kita bukan agar kita bisa memiliki standar hidup yang lebih tinggi, melainkan agar 

kita bisa memberikan pengorbanan yang lebih besar dari kehidupan kita. Ini adalah artinya diberkati oleh 

Allah, yaitu mengambil semua yang Ia berikan kepada kita dan menggunakannya untuk gereja dan orang-

orang yang membutuhkan di seluruh dunia, untuk 4,5 miliar orang yang sedang menuju ke neraka yang 

kekal, dan untuk 30.000 anak-anak miskin yang sedang sekarat karena kelaparan atau karena penyakit 

yang dapat dicegah. Ini adalah yang ada di depan kita. Bagaimana mungkin kita mencari yang lebih 

banyak dan membangun yang lebih banyak? Kiranya Allah membebaskan kita dari pemikiran Perjanjian 

Lama yang tidak lagi menjadi ajaran Perjanjian Baru. Bukan hanya di sini. Ini adalah perjanjian yang baru. 

Allah membentuk satu umat. 

 

Di Masa Depan ... 

Dalam Perjanjian Lama, ketaatan kepada Allah membawa orang memperoleh harta di bumi. Dalam 

Perjanjian Baru, ketaatan kepada Allah membawa orang meninggalkan harta di bumi. Tetapi ada satu 

gambaran lain yang akan datang. Dan ini tidak boleh dipertentangkan dengan Perjanjian Baru karena 

masih merupakan bagian dari Perjanjian Baru, namun menunjuk kepada penggenapannya. Jangan 

lewatkan itu. Di masa depan, ketaatan kepada Allah membawa kita untuk mengumpulkan harta di surga. 

Kita tidak hidup untuk memperoleh harta di sini karena kita hidup untuk memiliki pahala di sana. Ini 

adalah hal yang alkitabiah. Kita akan melihat hal ini sesaat lagi. Allah memberikan harta kepada kita untuk 

membangun satu Firdaus, harta di surga, di mana kita akan menikmati kemuliaanNya bersama bangsa-

bangsa. Dalam Perjanjian Lama, Bait Suci menampilkan kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa. Dalam 

Perjanjian Baru, kita adalah baitNya yang membawa kemuliaanNya kepada bangsa-bangsa. Akan datang 

satu hari nanti ketika kita akan menikmati kemuliaanNya bersama bangsa-bangsa dalam menikmati 

pahala yang kekal yang untuknya kita hidup. Ini adalah harta yang kita investasikan dan yang untuknya 

kita hidup.  

Mari kita melihat 1 Korintus pasal 3. Ini adalah bagian yang terakhir yang akan kita lihat. Saya ingin 

menunjukkan ini. Saya ingin membagikan kepada anda satu kutipan dari seorang bernama Randy Alcorn. 

ia telah menulis sebuah buku yang bagus yang diberi judul Uang, Harta dan Kekekalan, yang di dalamnya 
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ia membahas beberapa hal praktis tentang bagaimana beberapa hal ini mungkin berperan dalam 

kehidupan kita. Saya ingin agar anda mendengarkan apa yang ia katakan tentang kekekalan ini. Ia 

mengatakan "Suatu hal yang mengejutkan telah terjadi di antara orang-orang Kristen Barat. Banyak dari 

antara kita mempunyai kebiasaan untuk berpikir dan bertindak seolah-olah tidak ada kekekalan atau 

seolah-olah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang tidak memiliki konsekuensi yang kekal." 

Ia melanjutkan, "Tanpa ragu, penyumbang terbesar satu-satunya dalam ketidakmampuan kita untuk 

melihat uang dan harta dalam terangnya yang sebenarnya adalah kegagalan kita yang terus-menerus 

untuk melihat kehidupan kita sekarang melalui lensa kekekalan." Dengan perkataan lain, alasan mengapa 

pikiran kita begitu berkabut dan mata kita menjadi buta sehingga kita begitu salah dalam melihat harta 

kita di sini ialah karena kita telah lupa bahwa ada satu dunia yang akan datang. Karena bilamana anda 

hidup untuk apa yang akan ada di sana 10 miliar tahun dari sekarang, hal itu pasti akan mempengaruhi di 

mana anda menjalani kehidupan anda di sini. 

Lihat saja kekekalan. Dan inilah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 3. Ini adalah bagian yang agak rumit 

dalam beberapa hal, tetapi dalam konteksnya di sini Paulus sedang berbicara tentang membangun di atas 

Kristus sebagai landasan dalam kehidupan kita. Dan ia berbicara tentang bagaimana kita bukannya 

membangun Bait Suci karena kita adalah bait itu, sebagaimana yang telah kita lihat. Dan saya ingin agar 

anda mendengarkan apa yang Paulus katakan. Kita akan mulai dari ayat 11, "Karena tidak ada seorang 

pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Paulus 

berbicara tentang Yesus sebagai landasan, dan ia berbicara tentang gereja atau orang-orang percaya. Ia 

melanjutkan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, 

rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan 

akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing 

orang, akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 

Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian; ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari 

dalam api" (1 Korintus 3:12-15).  

Biarkan saya membantu anda untuk memahami dengan cepat apa yang Paulus katakan di sini. Ia tidak 

berbicara tentang hari penghakiman ketika orang-orang percaya dan yang tidak percaya akan dipisahkan 

satu dari yang lain. Paulus sedang berbicara tentang, sebagaimana kedatangan Kristus yang kedua, 

bagaimana orang-orang percaya akan berdiri di hadapan Kristus. Dan di sini bukannya keselamatan yang 

dipertaruhkan, melainkan tentang orang-orang yang membangun kehidupan mereka di atas Kristus 

sebagai landasan. Pertanyaannya adalah, dengan bahan apa mereka membangunnya? Paulus 

mengatakan bahwa beberapa orang telah membangun harta dalam kehidupan mereka sehingga pada 
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hari itu akan ditunjukkan apakah mereka akan bertahan melewati api dan saat itulah mereka akan 

menerima upah mereka. Ini adalah gambaran yang kita lihat tentang pahala di seluruh Perjanjian Baru. 

Ibrani 11:26 mengatakan, "Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih 

besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah." 1 Korintus 9, 2 

Korintus 4, dan 2 Timotius 4 mengatakan bahwa kita hidup untuk satu hadiah, untuk satu mahkota, untuk 

satu pahala yang akan datang, untuk hadir dalam kemuliaan bagi Kristus. Apa yang Paulus katakan adalah 

bahwa pada hari itu akan ada beberapa orang yang, di atas Kristus sebagai landasan, telah membangun 

dengan jerami, rumput kering, dan kayu. Dan ketika api datang, api itu akan membakar semua yang telah 

dibangun. Dan bukan bahwa keselamatan mereka akan hilang, karena mereka akan luput, tetapi mereka 

akan seperti orang yang melompat dari sebuah bangunan kayu yang terbakar, luput melalui nyala api. 

Dan semua ini menimbulkan pertanyaan, apa yang kita bangun dalam kehidupan kita? Apa yang kita 

investasikan dalam kehidupan kita? Harta apa yang kita bangun dalam kehidupan kita yang akan 

bertahan pada hari itu sebagai pujian kepada Kristus? Ataukah harta itu akan terbakar pada hari itu? 

Biarkan saya membantu anda untuk memikirkan hal itu. Rumah kita akan terbakar pada hari itu, dan 

semua uang yang sudah kita gunakan untuk barang-barang kita, dan mobil kita, dan harta milik kita, dan 

semua pakaian kita yang bagus, akan terbakar. Semua hal yang kita genggam erat akan terbakar. 

Rekening investasi dan rekening tabungan kita tidak akan bertahan dalam api ini, tidak peduli seberapa 

besar atau seberapa bijaksananya kita menginvestasikannya. Apa yang akan bertahan adalah seorang 

anak yang tidak mempunyai makanan di mejanya, dan anda memberinya makan. Seorang saudara yang 

dipenjarakan karena imannya, dan anda pergi menjenguknya. Laki-laki dan perempuan di satu desa yang 

belum terjangkau, yang belum pernah mendengar nama Yesus, lalu mereka mendengar nama Yesus dari 

mulut anda karena aada menghabiskan hidup anda untuk membawa Injil kepadanya. Merekalah yang 

akan bertahan. Dan ini adalah hal-hal yang akan kita persembahkan bagi Kristus untuk kemuliaanNya 

pada hari itu. 

Apa yang membuat saya takut adalah bahwa gambaran ini mungkin akan menyebabkan beberapa orang 

berpikir, "Tetapi saya tetap akan berada di surga, bukan? Selama saya berada di surga, itulah yang paling 

penting. Saya ingin memastikan bahwa hal itu akan baik-baik saja. Itulah yang paling penting. Saya adalah  

seorang Kristen. Mengapa saya harus kuatir tentang hal memberi secara radikal dan penolakan yang 

radikal terhadap hal-hal dari dunia? Saya tahu bahwa saya akan ke surga. Itulah yang paling penting." 

Bagaimana saya bisa mengatakan demikian ketika begitu banyak hal lain yang penting bagi Allah kita.? 
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Bagaimana kita bisa hidup seolah-olah kita akan menikmati kemewahan di sini dan tidak kuatir tentang 

hal "memberi secara radikal atau penolakan yang radikal terhadap hal-hal dari dunia"? 


