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

membuka Markus pasal 10. Kita sedang mempelajari beberapa hal yang keras dalam Kitab Suci dan 

beberapa ucapan Yesus yang sulit. Kita mempelajari kata-kata yang menimbulkan banyak pembicaraan, 

menimbulkan banyak pertanyaan, bahkan mungkin kebingungan dan bahkan kritik. Dan menurut saya 

ada beberapa dari kebenaran-kebenaran ini yang dengan mudah dapat disalahpahami. Sebagian hal yang 

ingin saya lakukan adalah menanggapi beberapa dari kesalahpahaman tersebut. Saya telah mendengar 

beberapa percakapan yang bertanya-tanya tentang apakah hal yang kita terima dari Kitab Suci akan 

meremehkan jaminan keselamatan kita, atau apakah saya telah memberitakan tentang keselamatan dan 

pembenaran di hadapan Allah berdasarkan perbuatan. Jadi kita akan membahas hal tersebut dalam 

konteks dari teks yang akan kita dalami. Dan dalam percakapan yang lain orang mengatakan "Apa yang 

David katakan untuk kita lakukan?" Dan juga, "Apa yang pendeta ingin kita lakukan?" Dan saya ingin 

mengingatkan anda dan saya ingin memohon kepada anda untuk tidak menanyakan pertanyaan itu. 

Tidak peduli sama sekali apa yang David katakan kepada anda untuk melakukannya. Yang penting adalah 

apa yang Roh Kudus katakan agar anda melakukannya. Ini adalah yang penting. Seluruh tanggung jawab 
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saya adalah untuk tetap setia dalam menyampaikan Firman ini dengan jelas. Kiranya Allah menolong saya 

untuk setia dalam menyampaikan Firman ini secara jelas dan akurat, dan untuk menyampaikannya ke 

hadapan anda, dan agar anda mengambil Firman ini dan datang kepada Roh Allah dan berkata, "Roh 

Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana Firman ini dapat diwujudkan dalam tindakan." Dan Ia adalah 

baik untuk melakukannya. Ia akan melakukan itu. 

Saya ingin bersama anda dalam menggumuli hal itu. Keluarga saya juga bergumul tentang bagaimana 

Firman Allah ini dapat terwujud dalam kehidupan kami, bagaimana Firman ini diterapkan dalam 

kehidupan kami, jadi kita bersama sedang berada dalam perjalanan ini. Kita bersama berada dalam 

perjalanan ini, dan ini adalah perjalanan yang layak untuk kita lewati. Ini adalah satu perjalanan yang 

layak untuk dilewati demi orang-orang yang terhilang dan demi orang-orang miskin dan demi gereja dan 

demi diri kita sendiri. Kita ingin agar kehidupan kita digunakan untuk apa yang adil, benar, dan kekal. 

Karena itu marilah kita melewati perjalanan ini bersama-sama, dan sepanjang perjalanan ini mudah-

mudahan kita dapat menghindari beberapa kesalahpahaman, dan pada akhirnya menemukan diri kita 

bertumbuh di dalam Kristus dan lebih lagi mengalami kemuliaan Kristus dan kehadiran Kristus dan kuasa 

Kristus dalam kehidupan kita dan dalam gereja . 

Jadi, untuk mencapai tujuan itu, mari kita lihat Markus 10:17-31, 

"Pada waktu Yesus meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seseorang 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 Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini: Jangan membunuh, jangan berzina, 

jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!' 

Lalu kata orang itu kepada-Nya, 'Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.' Tetapi Yesus 

memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu: Pergilah, 

juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh 

harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku.' Mendengar perkataan itu mukanya muram, 

lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-

Nya dan berkata kepada mereka, 'Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam Kerajaan 

Allah.  

Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, 'Anak-anak-Ku, 

alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum 

daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.' Mereka makin tercengang dan berkata seorang 

kepada yang lain, 'Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?' Yesus memandang mereka dan 
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berkata, 'Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu 

mungkin bagi Allah.' Lalu Petrus berkata kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan 

mengikut Engkau!' Jawab Yesus, 'Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku 

dan karena Injil meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau 

ibunya atau bapanya, atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada zaman 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 pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang 

pertama.'" 

Bapa, kami berdoa agar oleh RohMu Engkau menolong kami untuk memahami Firman ini. Agar oleh 

kuasa RohMu Engkau mengambil FirmanMu ini dan membawanya ke dalam pikiran kami dan hati kami 

dan hidup kami, agar Engkau membuat kisah orang muda yang kaya ini menjadi hidup dalam kehidupan 

kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa kami adalah orang kaya itu dan karena itu kami berdoa agar Engkau 

menolong kami untuk mengesampingkan prasangka-prasangka kami, mengesampingkan pendapat kami 

dan pikiran kami, dan agar Engkau menolong kami untuk mendengarkan pikiranMu dan caraMu, dan oleh 

anugerahMu, kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk tidak hanya mendengar FirmanMu, tetapi 

juga untuk menerapkannya dan mewujudkannya dalam praktek dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini 

untuk kemuliaan namaMu, Amin. 

 

Dua Kesalahan Utama dalam Penafsiran 

Tentang teks ini, menurut saya ada dua kesalahan utama dalam penafsiran yang perlu kita hindari. Saya 

hanya ingin mengemukakan ini kepada anda. Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus dikemukakan 

sekarang sebelum kita mendalami teks ini. Ada dua kesalahan penafsiran tentang bagian ini, dan ini 

merupakan kesalahan-kesalahan yang umum. Salah satu kesalahan yang umum adalah 

menggeneralisasikan teks ini atau membuat teks ini bersifat universal. Yang saya maksudkan dengan ini 

ialah bahwa seringkali orang akan membaca bagian ini dan berkata, "Apa yang Yesus katakan kepada 

orang kaya ini berlaku untuk setiap pengikut Kristus dalam seluruh sejarah. Jadi ketika Yesus mengatakan 

kepada orang kaya itu, 'Pergi dan juallah semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin,' maka 

itu berarti bahwa Ia mengatakan kepada setiap orang yang yang mengikutiNya, 'Pergilah dan juallah 

semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin.'" Ini adalah generalisasi. 
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Tetapi kenyataannya adalah bahwa, bahkan dalam cerita ini, ada murid-murid lain atau setidak-tidaknya 

beberapa dari mereka, yang dalam Perjanjian Baru digambarkan sebagai masih memiliki rumah untuk 

tempat tinggal mereka, mungkin juga masih memiliki perahu. Dalam bagian-bagian Perjanjian Baru yang 

lain kita melihat bahwa ada pengikut-pengikut Kristus yang tidak menjual segala sesuatu yang mereka 

miliki. Karena itu teks ini tampaknya tidak mengajarkan kepada kita bahwa jika anda adalah seorang 

pengikut Kristus, itu berarti anda tidak bisa lagi memiliki harta pribadi. Ini bukan perintah universal untuk 

setiap pengikut Kristus untuk pergi menjual semua yang anda miliki dan kemudian diberikan kepada 

orang miskin. Dengan demikian kita bisa bernafas lega. "Oke, bagus. Saya sebelumnya bertanya-tanya 

apakah perintah ini merupakan sesuatu yang kita semua harus lakukan." 

Tapi jangan bernafas terlalu lama, karena kesalahan kedua dalam penafsiran ini tidak menyangkut 

generalisasi bagian ini, melainkan meminimalkan maknanya. Dan apa yang terjadi adalah orang akan 

mengatakan "Ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk beberapa orang, dan beberapa orang itu 

pasti tidak termasuk saya atau tidak termasuk kami." Ini adalah penafsiran yang salah. Apa yang perlu 

kita sadari adalah bahwa teks ini merupakan satu bagian yang sangat serius di mana Yesus berbicara 

kepada orang yang kaya itu dan memberitahunya untuk meninggalkan segala sesuatu yang ia miliki. 

Kenyataan ialah bahwa dalam Markus 10 Yesus sebenarnya mengatakan kepada beberapa muridnya 

untuk pergi menjual segala sesuatu yang mereka miliki dan berikan kepada orang miskin. Jadi 

kenyataannya adalah bahwa jika anda adalah pengikut Kristus, maka mungkin Yesus akan mengatakan 

hal yang sama persis kepada anda. Jadi sekarang kita sepertinya berkeringat lagi. 

Dan ini adalah gambarannya. Kita perlu memperhatikan hal ini. Kita telah berbicara tentang hal ini. Kita 

adalah orang-orang yang kaya. Bahkan sejalan dengan beberapa situasi keuangan yang sulit di mana 

banyak dari anda mengalami akibatnya pada saat ini, kenyataannya adalah bahwa kita memiliki air dan 

makanan dan pipa saluran air dan atap di atas kepala kita dan mobil dan perawatan medis. Kita sangat 

kaya dibandingkan dengan sisa dunia ini, kita semua. Jadi, teks ini memiliki implikasi yang besar bagi kita, 

dan kita tidak boleh meminimalkan maknanya. Salah satu kesalahan yang kita buat ketika kita 

meminimalkan makna teks ini adalah ketika kita mengambil teks seperti ini dan kita mengatakan, "Apa 

yang Yesus sebenarnya maksudkan ialah ini," dan yang kita maksudkan dengan "ini" ialah sesuatu yang 

biasanya cocok dengan versi kita tentang Kekristenan, dan yang lebih sejalan dengan cara hidup kita. Jadi 

kita mempunyai satu kecenderungan yang berbahaya untuk mengambil ayat-ayat Kitab Suci dan 

memelintirnya agar sesuai dengan hidup kita. Inilah cara yang tidak alkitabiah untuk mempelajari Alkitab, 

karena apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengambil hidup kita dan menyesuaikan hidup kita agar 

sesuai dengan Firman Allah, bukan sebaliknya. Jadi kita harus berhati-hati untuk menghindari kedua 
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kesalahan dalam penafsiran ini. Kita harus tetap tinggal di jalan yang benar dan menghindari kedua 

selokan tersebut, agar kita tidak menggeneralisasi teks ini, dan pada saat yang sama, tidak meminimalkan 

maknanya. 

 

Satu Pendekatan Yang Radikal … 

               Panggilan Yesus untuk keselamatan menuntut penyerahan yang total.  

Jadi, untuk melakukan itu, saya ingin benar-benar berhati-hati. Kita akan mendalami teks ini, itu 

sebabnya kita akan menggunakan beberapa waktu tambahan untuk mendalaminya. Ada sepuluh 

kebenaran yang berbeda yang muncul dari teks ini. Apa yang akan kita lakukan adalah melihat 

kebenaran-kebenaran ini satu per satu, dan kita akan menggunakan beberapa waktu untuk melihat 

bagian-bagian lain, terutama dalam kitab-kitab Injil, untuk memahami hal-hal tertentu yang Yesus 

katakan yang akan menolong kita dalam memahami beberapa hal yang terdapat dalam teks ini. Jadi, mari 

kita mulai dengan kebenaran yang pertama, yaitu satu pendekatan yang radikal. Kebenaran yang 

pertama, panggilan Yesus untuk keselamatan menuntut penyerahan diri yang total. Tentang pokok ini, 

kita benar-benar harus jujur satu kepada yang lain. Menurut standar yang biasanya diterapkan dalam 

seminari-seminari kontemporer, dan saya tahu hal itu karena saya telah mengajar di seminari, Yesus 

benar-benar gagal dalam kelas penginjilan pribadi oleh karena taktik yang Ia gunakan dalam peristiwa 

yang diceritakan dalam teks ini. Orang yang datang kepadaNya ini adalah seorang yang bersemangat, 

seorang muda, seorang yang kaya, seorang yang berpengaruh, yang mendatangi anda dan meminta 

kepada anda untuk mengatakan kepadanya bagaimana ia dapat memiliki hidup kekal. Ini biasanya 

disebut sebagai prospek yang prima dalam penginjilan kontemporer. Anda tidak boleh membiarkan orang 

ini pergi, sehingga anda akan melakukan apa pun yang anda perlu lakukan. Setiap penginjil yang ingin 

berhasil tidak akan membiarkan orang ini pergi. 

Jadi anda akan melakukan apa pun yang anda perlu lakukan. Anda bahkan tidak harus mengucapkan satu 

doa atau mengangkat tangan. Hanya menutup mata dan membukanya pada titik tertentu dan itulah 

caranya. Itulah cara anda datang. Ada segala macam metode yang dapat kita gunakan untuk memastikan 

agar orang ini tidak pergi. Bayangkan, jika orang ini menjadi seorang pengikut Kristus, pikirkan semua 

yang bisa ia lakukan. Kita bisa menempatkan dia dalam satu program pelayanan sehingga ia dapat 

berbicara dan membagikan kesaksiannya di mana-mana. Ia bisa menulis buku dan ia dapat 

mendatangkan uang untuk pelayanan ini. Kita harus mendapatkan orang ini. Dan seandainya saja Yesus 

mempunyai beberapa buku yang kita miliki tentang penginjilan, maka orang ini tidak akan lolos. Yesus 
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tidak tahu bagaimana menutup satu transaksi penjualan. Dia membiarkan orang ini lolos. Apa yang Yesus 

katakan kepada orang ini? Ia mengatakan "Pergilah, juallah segala sesuatu yang kamu miliki dan 

berikanlah kepada orang miskin" (Markus 10:21). Itu bukan caranya anda menarik orang masuk.  Kita 

sedang bergelut dengan beberapa teks ini, beberapa ucapan Yesus yang keras. Coba tempatkan diri anda 

pada posisi orang-orang pada abad pertama. Ini adalah caranya mereka diperkenalkan kepada Yesus. 

Ini adalah hal pertama yang mereka dengar. Ini adalah kesan yang mereka miliki. Tidak heran bahwa 

ketika anda sampai ke Kisah Para Rasul pasal 1, hanya ada 120 orang yang benar-benar bertahan dan 

melakukan apa yang Yesus perintahkan agar mereka lakukan, yang benar-benar adalah pengikut Kristus. 

Ada 120 orang yang bertahan, sedangkan kebanyakannya telah tersebar karena panggilan Yesus untuk 

keselamatan menuntut penyerahan diri yang total. Ini adalah Kekristenan yang sejati, yang menentang 

arus dalam budaya yang ada, dan yang berlawanan dengan Kekristenan kontemporer. Gambaran tentang 

Pertumbuhan Gereja dan bisnis pemasaran Kristen yang bernilai jutaan dolar pada masa kini didirikan di 

atas kebutuhan yang dirasakan oleh banyak orang dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang 

dirasakan itu. Yesus menerobos semuanya, dan langsung menuju akar masalahnya dan mengatakan, 

"Tinggalkan semua itu jika kamu ingin mengikuti Aku." Ia datang langsung ke inti masalahnya. 

 

Keselamatan Tidak Pernah Dilihat Sebagai Satu Reformasi Eksternal. 

Sekarang saya ingin agar anda melihat bagaimana Allah melakukan itu, bagaimana Ia membawa pencari 

hidup yang kekal yang bersemangat ini dan bagaimana Ia menunjukkan kepadanya bahwa keselamatan 

menuntut penyerahan diri yang total. Ini adalah yang Ia tetapkan. Pertama, Ia menetapkan bahwa 

keselamatan tidak pernah merupakan satu reformasi eksternal atau reformasi lahiriah. Seseorang muncul 

dan bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan apa yang Yesus 

lakukan? Hal pertama yang Ia lakukan adalah menunjukkan kepadanya perintah Perjanjian Lama. 

Mungkin orang ini pernah mengikuti pendidikan Yahudi yang sangat baik. Mungkin ketika ia berusia 

sekitar 12 atau 13 tahun ia telah menjadi "anak dari perintah-perintah Allah" dan telah resmi 

membuktikan dirinya sebagai seorang anak yang akan mengikuti perintah-perintah Allah. Karena itu ia 

berkata, "Semua ini telah aku turuti sejak masih kecil."  

Apa yang Yesus lakukan adalah mengambil perintah-perintah yang sudah dikenal oleh orang ini dan 

menjelaskannya selangkah lebih dalam, memberikan satu pengertian yang lebih dalam daripada yang 

pernah orang ini bayangkan, yang pernah ia mimpikan, saat Yesus mengatakan "Pergilah, dan jualah 

semua yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang miskin." (Markus 10:21). Ini benar-benar bukan hal 
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yang biasa. Saya ingin agar anda bersama saya berpikir tentang hal ini. Seseorang baru saja datang 

kepada Yesus dan bertanya, "Bagaimana saya bisa memiliki hidup yang kekal?" Dan jawaban Yesus 

adalah, "Taatilah perintah-perintah Allah dan juallah semua yang kamu miliki dan berikanlah kepada 

orang miskin." Apakah Yesus sedang mempromosikan keselamatan yang berbasis perbuatan? 

"Bagaimana saya dapat mewarisi hidup yang kekal?" "Taatilah perintah Allah. Juallah semua yang kamu 

miliki dan berikanlah kepada orang miskin." Begitulah cara Yesus memberikan tanggapan. 

Jadi, apakah Yesus di sini mempromosikan keselamatan yang berbasis perbuatan? Sama sekali tidak, dan 

saya ingin menunjukkan kepada anda alasannya. Inilah yang Yesus lakukan di seluruh kitab Injil. Ia 

mengambil perintah-perintah Allah yang dipahami oleh begitu banyak orang Yahudi sejak masa 

Perjanjian Lama dan membawa perintah-perintah tersebut ke tingkat yang baru sama sekali yang tidak 

pernah mereka pahami sebelumnya. Satu contoh yang sempurna adalah yang kita lihat dalam Khotbah di 

Bukit dalam Matius pasal 5. Dalam satu bagian dari Matius 5 Yesus mengatakan "Kamu telah mendengar 

apa yang dikatakan ...," lalu Ia mengutip dari Perjanjian Lama, kemudian Ia mengatakan "Tetapi sekarang 

Aku berkata kepadamu ...". Dan pada dasarnya Ia mengatakan, "Kamu telah mendengar apa yang 

dikatakan tentang ini, dan kamu telah hidup menurut standar itu, pada tingkat itu dan kamu berpikir 

bahwa kamu baik-baik saja di hadapan Allah. Kenyataannya adalah bahwa ada standar lain yang perlu 

kamu tahu di sini." Dan Ia mengatakan hal itu dalam kaitan dengan beberapa perintah, sampai ke akhir 

pasal tersebut, di mana Ia mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48, "Karena itu hendaklah kamu 

sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna."  

Apa yang Yesus maksudkan ialah, "Kamu harus sempurna untuk mewarisi hidup yang kekal." Anda harus 

sempurna. Jelas bahwa ini tidak mungkin, dan apa yang Yesus lakukan ialah menunjukkan kepada orang 

muda yang kaya ini, seperti yang Ia tunjukkan kepada semua orang yang lain di seluruh kitab Injil, bahwa 

mereka tidak layak untuk menerima hidup yang kekal karena mereka tidak bisa menjadi sempurna dan 

itu adalah standarnya. Inilah sebabnya, ketika Ia didatangi oleh kerumunan orang Yahudi yang berkata 

kepadaNya dalam Yohanes 6, "Apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang Allah 

kehendaki?" Atau "Apa yang Allah tuntut dari kami untuk kami lakukan?" Apa yang Yesus katakan dalam 

tanggapanNya? Ia mengatakan "Inilah pekerjaan Allah," dan mereka mendengarkan apa yang Ia akan 

katakan selanjutnya, dan Ia berkata, "Pekerjaan Allah ialah ini, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus 

oleh Allah."  

 

Keselamatan Selalu Merupakan Satu Transformasi Internal 
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Jadi apa yang Yesus lakukan adalah bahwa Ia mengatakan dengan sangat jelas, "Keselamatan tidak 

pernah merupakan reformasi eksternal, sebaliknya keselamatan selalu merupakan transformasi internal. 

Kamu harus percaya kepadaKu. Kamu harus percaya kepadaKu. Kamu harus percaya kepadaKu karena 

kamu tidak bisa menjadi sempurna. Kamu tidak dapat mematuhi semua perintah itu. Kamu 

membutuhkan Aku. Kamu harus percaya kepadaKu, percayalah kepadaKu." Sekarang kita kembali ke 

Markus 10. Ketika Yesus berkata kepada orang kaya ini, "Pergilah dan juallah semua yang kamu miliki dan 

berikanlah kepada orang miskin," apakah Yesus memaksudkan bahwa jika orang kaya ini melakukan hal 

itu maka ia akan memperoleh keselamatan? Tidak. Jangan lewatkan ini. Berdasarkan apa yang baru kita 

lihat, jika orang ini pergi dan menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin, itu akan 

menjadi bukti yang jelas bahwa ia percaya kepada Yesus. Tindakannya akan merupakan akibat yang wajar 

dari imannya kepada Yesus, dari penyerahannya kepada Yesus, dan dari komitmennya untuk mengikuti 

Yesus. Ini adalah akibat yang mengalir keluar dari apa yang terjadi di dalam dirinya. Ia tidak akan menjual 

harta miliknya dan memberikan kepada orang miskin untuk mendapatkan keselamatan. Tindakannya 

akan menjadi sebuah ekspresi dari keselamatan yang telah terjadi dalam dirinya, bagi orang yang 

memiliki kekayaan begitu banyak untuk memulai memberikan kepada orang miskin, dan akan menjadi 

gambaran yang jelas dari fakta bahwa sesuatu telah terjadi dalam hatinya, yaitu satu transformasi 

internal. 

Sekarang mari kita membawa kebenaran ini ke dalam pokok yang kita bicarakan dalam konteks seri 

pelajaran ini, Lukas pasal 16, bersama Lazarus dan orang kaya. Kita telah melihat Yakobus pasal 2 yang 

mengatakan, "Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengaku memiliki iman tetapi tidak 

memiliki perbuatan?" (Yakobus 2:14). "Iman, jika tidak disertai dengan perbuatan adalah mati" (Yakobus 

2:17). Dalam 1 Yohanes pasal 3, mempedulikan orang miskin merupakan bukti penting dari keselamatan 

kita. Dan ada perbedaan yang besar antara mempedulikan orang-orang miskin sebagai bukti penting dari 

keselamatan kita dengan mempedulikan orang-orang miskin untuk mendapatkan keselamatan. Ini adalah 

satu perbedaan besar, karena apa yang kita lihat dalam Kitab Suci di sini adalah bahwa mempedulikan 

orang miskin merupakan bukti keselamatan kita. Orang kaya ini harus pergi dan menjual semua yang ia 

miliki dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Bagi anda atau saya, ketika kita memberikan 

pemberian-pemberian yang besar kepada orang-orang miskin dan menyerahkan milik kita, hal ini kita 

lakukan bukan untuk memperoleh keselamatan melainkan kita melakukannya sebagai ekspresi dari 

keselamatan yang telah terjadi di dalam hidup kita. 

Ini adalah sesuatu yang jelas bahwa telah terjadi transformasi internal dalam diri kita yang sekarang 

diwujudkan dalam satu manifestasi eksternal ketika kita memberi kepada orang-orang miskin. Apakah 
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anda bisa melihat hubungannya di sini, transformasi internal yang bermuara pada manifestasi eksternal? 

Sesuatu terjadi dalam hati kita karena Allah mengubah hati kita. Kita mulai peduli terhadap apa yang Ia 

pedulikan, dan akibatnya, atau muaranya, adalah bahwa kita mulai mematuhiNya, mulai mengikutiNya. 

Jika hidup kita adalah cerminan dari hati kita, dan jika telah terjadi transformasi internal, hal itu dengan 

sendirinya akan terwujud dalam cara kita hidup. Sebaliknya, jika hidup kita tidak mencerminkan karakter 

Kristus, maka itu berarti ada masalah di dalam hati kita. Ini bukan isu yang memerlukan lebih banyak 

reformasi eksternal -- "kita perlu melakukan ini, atau melakukan itu" -- melainkan yang membutuhkan 

perubahan hati. Dan apa yang kita lihat bilamana kita berbicara tentang mempedulikan orang-orang 

miskin adalah bahwa jika kita memanjakan diri kita sendiri dalam hawa nafsu dan mengabaikan orang-

orang miskin, maka ada masalah dalam hati kita, masalah yang besar dalam hati kita yang mendorong 

kita untuk bertanya, "Apakah Kristus ada dalam hati saya? Dan jika Ia ada di dalam hati saya, mengapa 

hal ini tidak terwujud dalam hidup saya?" Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Itu 

tidak berarti bahwa saya harus pergi keluar dan mulai mempedulikan orang-orang miskin untuk 

memperoleh keselamatan. Itu berarti bahwa satu-satunya cara bagi saya untuk bisa mempedulikan 

orang-orang miskin adalah jika Kristus mengubah hati saya dan saya membutuhkan Dia untuk melakukan 

itu. 

Izinkan saya untuk  kembali ke belakang untuk sesaat. Ada yang berpikir bahwa adalah sedikit gila bahkan 

untuk bertanya. "Apakah Kristus ada di dalam hatimu? Apakah anda memerlukan transformasi hati?" 

Mari kita tinggalkan sebentar pentingnya mempedulikan orang-orang miskin. Mari kita berpikir tentang 

ilustrasi ini. Bayangkan seseorang yang mengklaim bahwa Kristus ada di dalam hatinya, tetapi ia hidup 

dengan gaya hidup seksual yang tidak bermoral, suatu gaya hidup yang sangat tidak bermoral dalam 

kaitan dengan seksualitas. Bahwa ia terlibat secara seksual dengan banyak orang hari demi hari, minggu 

demi minggu, bulan demi bulan, bahwa ia hidup dalam ketidaktaatan langsung terhadap semua yang 

Kitab Suci ajarkan tentang seksualitas dan kemurnian. Dan tahun demi tahun ia melakukan ini, namun ia 

mengklaim bahwa Kristus ada di dalam hatinya. Ketika kepadanya ditunjukkan berdasarkan Firman Allah 

bahwa perbuatannya itu tidak memuliakan Kristus, ia malah terus melibatkan diri dalam hal-hal ini dan 

tidak ada tanda apa pun yang menunjukkan adanya penyesalan atau kesadaran atau pertobatan. Ia terus-

menerus dan dengan sengaja tidak mematuhi Kristus. Ini tampaknya tidak masalah baginya sama sekali. 

Jika itu yang terjadi dan ia terus dalam perbuatan dosanya bulan demi bulan dan tahun demi tahun, 

apakah ada alasan untuk setidaknya bertanya, apakah Kristus ada di dalam hati orang ini? Sekarang saya 

ingin berhati-hati. 
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Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah hakim yang dapat menentukan apakah Kristus ada atau tidak 

ada dalam hati orang ini, atau bahwa anda adalah hakim yang dapat menetukan apakah Kristus ada atau 

tidak ada dalam hatinya. Tetapi setidaknya ada alasan untuk memperingatkan orang ini. 1 Korintus 6:9-10 

mengatakan bahwa orang yang melakukan percabulan tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan 

Allah. Ini berarti ada peringatan di sana. 1 Yohanes 2:3-6 mengatakan bahwa jika anda mengatakan 

bahwa anda mengenal Allah, tetapi anda sengaja tidak mematuhi perintah-perintahNya, maka itu berarti 

bahwa kebenaran tidak ada di dalam anda dan anda adalah seorang pendusta. Ini adalah yang Alkitab 

katakan. Karena itu kita akan menanyakan kepada orang ini, "Apakah Kristus benar-benar ada di dalam 

kamu?" Dan kita perlu melihat apakah Ia ada di dalam orang ini, dan jika Ia ada, maka orang ini perlu 

bertobat dan kembali kepadaNya karena selama ini ia tidak membuktikan keselamatannya melalui 

perbuatan. Dan jika Ia tidak di dalam hatinya, maka ia perlu memohon kepadaNya untuk mengubah 

hatinya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sekarang, ini tampaknya cukup jelas dalam kaitan 

dengan dosa di mana kita mengatakan "Ya, itu jelas." 

 

Mari kita menghubungkan ini dengan hal mempedulikan orang-orang miskin. Bagaimana dengan orang-

orang yang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun menikmati 

lebih banyak harta sementara mereka mengabaikan orang-orang miskin, atau paling tidak membuang 

sisa-sisa makanan kepada orang-orang miskin? Mereka terus melakukan hal itu. Bukankah ada alasan 

untuk bertanya-tanya tentang apakah ada masalah hati di sini? Tentu ada. Lihatlah 1 Yohanes 3:17 yang 

mengatakan, "Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita 

kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di 

dalam dirinya?” Ini merupakan satu pertanyaan retoris dalam 1 Yohanes yang mengatakan, "Bagaimana 

mungkin hati Allah berada di dalam dia jika ia tidak mempedulikan saudaranya yang dalam kebutuhan?" 

Dan di sinilah kita melihat bahwa jika gaya hidup kita membuat kita memanjakan diri kita sendiri dan 

mengabaikan orang-orang miskin di dunia, maka ada alasan untuk melihat ke dalam hati kita, dan 

pertanyaan yang paling mendasar yang kita selalu perlu tanyakan adalah, "Apakah Kristus ada di dalam 

hati kita?" Dan jika Ia ada di dalam hati kita, maka apa yang harus terjadi dalam hidup kita supaya Kristus 

dapat mengubah kita dan mentransformasikan kita agar kehidupan kita terlihat berbeda? Bukan bahwa 

dengan demikian saya memperoleh keselamatan berdasarkan perbuatan. Saya tidak akan mengatakan 

kepada seseorang yang sedang berjuang dengan percabulan, "Perbaiki apa yang salah agar anda dapat 

diterima di hadapan Allah." Itu adalah saran yang mengerikan, yang tidak alkitabiah untuk memberikan 

nasihat kepadanya. Saya akan mengatakan, "Pergilah kepada Kristus dan mintalah Kristus untuk 
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mengubah hati anda supaya anda tidak lagi menginginkan hal-hal tersebut, supaya anda hanya 

menginginkanNya." Dan itu adalah hal yang sama yang kita lihat dalam Firman Allah melalui seri 

pelajaran ini. 

Jadi anda tidak mulai mempedulikan orang-orang miskin dengan tujuan agar anda dapat memperoleh 

keselamatan. Jika kita melakukannya demi memperoleh keselamatan, kapan kita akan tahu bahwa kita 

telah cukup memberi? Tentu bukanlah demikian. Bukan itu yang Kitab Suci ajarkan. Sebaliknya Kitab Suci 

mengajarkan agar kita datang kepada Kristus. Bertobatlah dan datanglah kepada Kristus dan mintalah 

kepadaNya untuk mengubah hati anda, mengubah pikiran anda tentang bagaimana anda menggunakan 

milik anda dan bagaimana anda hidup. Tunjukkan bahwa anda dapat hidup demikian rupa dengan cara di 

mana anda dapat mengekspresikan Kristus yang ada di dalam anda. Dan hanya Kristus yang bisa 

melakukan ini. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke dalam Firman Allah, hal terakhir yang saya ingin kita 

lakukan adalah berjalan pergi setelah kita mempelajari Firman dan hanya berpikir, "Saya masih harus 

melakukan banyak hal. Saya masih harus melakukan banyak hal. Saya harus melakukan ini dan ini dan 

ini." Itu berarti kita menyimpang dari Firman Allah, karena kita lebih melihat pada transformasi eksternal. 

Apa yang saya ingin lakukan ialah saya sebagai pendeta anda ingin mengambil Firman ini dan 

menunjukkan kepada anda tentang bagaimana kehidupan Kristus terlihat di dalam Firman. Dan saya 

berdoa agar Allah menunjukkan kepada kita, anda dan saya, hal-hal apa dalam kehidupan kita yang tidak 

sesuai dengan kehidupan Kristus, supaya kita dapat melihat hal-hal yang tidak sesuai itu dan kita 

mengatakan,"Saya sekarang melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristus, dan saya 

memerlukan Kristus. Saya menginginkan Kristus lebih dan lebih lagi. Saya memerlukan Kristus untuk 

mengubah hati saya. Saya memerlukan Kristus untuk mengubah saya." Kemudian kita berjalan pergi 

bukan dengan perasaan tertekan atau dibebani dengan keputusasaan karena kita merasa harus 

melakukan lebih banyak hal, melainkan kita didorong kepada Kristus karena kita lebih dan lebih lagi 

memerlukan Kristus dan menginginkan Kristus hari demi hari, jam demi jam, saat demi saat.  

Dan ini membawa kita kembali ke apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Jadi kita akan pergi kepada 

Kristus dan kita akan menghabiskan waktu kita bersama Kristus. Kita akan menghabiskan waktu yang 

terkonsentrasi pada Kristus pada setiap hari. Kita meminta kepada Kristus tentang hal-hal ini dan 

bagaimana kebenaran-kebenaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Ia akan 

dihormati dalam hal itu. Tentu ini bukan cara yang mudah untuk melakukannya. Cara yang mudah untuk 

melakukannya adalah yang dicari oleh orang kaya ini. Berikan satu daftar isian agar saya dapat 

mengisinya dan melakukan hal-hal eksternal ini, agar saya bisa merasa baik. Apa yang Kitab Suci ajarkan 
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supaya saya melakukannya? Berikan satu daftar isian agar saya dapat mengisinya dan memastikan bahwa 

saya merasa baik. Kita ingin melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerja keras, 

karena kita bersama Kristus, memiliki hati yang bekerja dengan menyenangkan karena kita bersama 

Kristus, dan meminta kepadaNya untuk mengubah hati kita dan mengubah pikiran kita dan mengubah 

keinginan kita. Mari kita melakukan itu. 

 

 

Yesus Bukanlah Sekadar Seorang Guru Yang Terhormat 

Mari kita meminta kepadaNya agar Ia mengadakan transformasi internal di dalam diri kita yang kemudian 

akan membawa manifestasi eksternal. Kita memerlukan hati yang ditransformasikan secara terus-

menerus, hari demi hari, minggu demi minggu. Satu-satunya tempat di mana kita dapat menemukan hal 

ini ialah di dalam Kristus. Itu adalah kuncinya bagi pemuda kaya ini. Ada satu cacat yang mendasar dalam 

persepsi orang ini  tentang Kristus. Yesus bukan semata-mata seorang guru yang terhormat. Perhatikan 

bagaimana ia menyapa Yesus dalam ayat 17, "Guru yang baik." Lalu dalam ayat 20 ia berkata, "Guru, 

semua ini aku telah lakukan sejak masih kecil." Orang ini menghormati pikiran Yesus, menghormati 

pendapat Yesus. Dan saya menyukai cara Yesus dalam merespon kembali. Ia mengatakan, "Mengapa 

kamu katakan bahwa Aku baik? Tak seorang pun yang baik kecuali Allah saja." Saya menyukai ini. Di sini 

Yesus mengisyaratkan sesuatu, dan pemuda ini sama sekali tidak paham kepada siapa ia sedang bicara. Ia 

tidak memiliki gagasan tentang pentingnya percakapan yang sedang ia lakukan saat itu karena ia hanya 

melihat Yesus sebagai guru yang dihormati dan Yesus tidak terlihat di mana pun sebagai guru yang 

dihormati. 

 

Yesus Adalah Tuhan Yang Berdaulat 

Yesus tampil untuk menunjukkan diriNya selalu dan sebagai Tuhan yang berdaulat. Orang kaya ini 

bersedia untuk memiliki Yesus sebagai guru untuk dihormati, tetapi tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan 

untuk ditaati, dan di sini ada perbedaan besar. Menurut saya ada banyak orang, bahkan ada banyak 

orang di gereja hari ini, yang sangat senang untuk memiliki Yesus sebagai guru yang dihormati yang akan 

memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan ini. Namun adalah sesuatu yang berberda 

sama sekali jika Yesus dilihat sebagai Tuhan yang berdaulat yang menentukan segalanya dalam 
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kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, anda telah mempersembahkan diri anda, kehilangan segala 

sesuatu, dan telah menyerahkan hak anda untuk menentukan arah kehihidupan anda. Hak ini tidak lagi 

berada di tangan anda. Dan Yesus bukanlah seorang pemberi saran. Dia adalah orang yang menentukan 

langkah-langkah anda. Yesus yang memutuskan di rumah yang bagaimanakah anda tinggal, bukan anda. 

Yesus yang memutuskan mobil yang manakah yang anda kendarai, bukan anda. Yesus yang memutuskan 

pakaian apakah yang anda kenakan, bukan anda. Dia yang memutuskan bagaimana anda menggunakan 

uang anda. Dia yang menetapkan anggaran belanja anda. Yesus yang memutuskan tentang apa yang anda 

investasikan. Yesus yang memutuskan bagaimana seharusnya gaya hidup anda, bukan anda atau saya. 

Yesuslah yang menetapkan semua ini. Dia bukanlah orang yang kita datangi ketika kita mempedulikan 

orang miskin, dan Dia bukanlah orang yang kita datangi untuk meminta nasehat tentang masalah 

keuangan atau tentang perencanaan keuangan. Dia adalah Tuhan yang menentukan segalanya, 

menentukan setiap bagian kecil dalam kehidupan kita termasuk keuangan kita. Itulah cara yang radikal 

untuk hidup. Dan mari kita jujur. Ini bukanlah cara yang mudah untuk dijalankan dalam budaya ini, tetapi 

ini adalah pendekatan yang radikal, karena ini menyangkut panggilan Yesus untuk keselamatan. Ini 

adalah hal yang mendasar dalam Injil. Ini melibatkan penyerahan diri secara total. 

 

Satu Kasih-Sayang Yang Radikal …  

Yesus memanggil kita untuk memberi dengan berkorban  

         karena Dia mengasihi kita 

Yang kedua, kasih-sayang yang radikal. Jangan lewatkan tindak lanjut dari apa yang diuraikan 

sebelumnya. Di sini kita melihat hal ini bertambah indah. Kebenaran yang kedua ialah kasih-sayang yang 

radikal. Yesus memanggil kita untuk memberi dengan berkorban karena Dia mengasihi kita. Ini yang 

dikatakan dalam ayat 21. Ini adalah perintah yang keras. Mari kita jujur. Coba tempatkan diri anda pada 

posisi orang kaya ini. "Pergilah dan juallah semua yang kamu miliki, dan berikan kepada orang miskin." 

Coba anda bayangkan sedang mendengarkan perintah ini saat ini. Semua aset anda, semua uang anda, 

semua yang anda miliki, harus segera dijual dan harus diberikan kepada orang-orang miskin. Itu adalah 

satu perintah yang keras. Itu akan menjadi sulit bagi kita, bahkan ketika kita hanya memikirkannya. 

Walaupun Yesus tidak memanggil kita untuk memberikan segalanya, untuk menjual harta kita atau 

menyerahkannya, tetap ini adalah perintah yang keras, dan tidak selalu mudah. Ketika Yesus 

mengatakan, "Lepaskan ini. Korbankan ini. Berikan ini. Dalam kehidupanmu, singkirkan apa yang kamu 

tidak butuhkan dan berikan kepada orang miskin," itu merupakan kata-kata yang keras. Dan inilah 



 

Página (Page)14 

 

keindahan teks ini, yang terdapat pada awal ayat 21. Jika ayat itu belum digarisbawahi dalam Alkitab 

anda, saya mendorong anda untuk menggarisbawahinya. "Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihi 

dia." Inilah keindahannya. Yesus memanggil dia untuk melakukan hal ini bukan karena Ia membencinya. 

Bukan karena Ia menginginkan yang terburuk baginya, bukan karena Ia ingin membuat hidup pemuda 

yang kaya ini menyedihkan di dunia ini. Yesus memanggil dia untuk menjual semua yang ia miliki dan 

memberikannya kepada orang miskin karena Yesus mengasihinya. Inilah keindahan dari apa yang Alkitab 

ajarkan di sini dan di seluruh kita-kitab Injil dalam kaitan dengan teks-teks yang kita pelajari. Yesus 

mengasihi orang-orang kaya. 

Ada kabar baik bagi kita. Yesus mengasihi orang-orang kaya. Apakah anda tahu berapa banyak kasihNya 

kepada mereka? Yesus benar-benar mengasihi orang-orang yang  kaya sehingga Ia menyampaikan apa 

yang benar kepada mereka. Saya ingin menunjukkan ini. Lihat Lukas pasal 12. Anda harus melihat ini. Jika 

kita bisa menempatkan pikiran dan hati kita di seluruh kebenaran ini, Yesus menginginkan yang terbaik 

untuk kita. Ia menginginkan yang terbaik untuk setiap otang di antara kita. Ia tidak menginginkan yang 

terburuk bagi kita. Catat itu. Tanamkan itu dalam pikiran anda, dalam hati anda. Yesus mengatakan 

beberapa hal yang keras seperti ini. Ia mengatakan hal ini karena Ia menginginkan yang terbaik untuk 

kita. Ia menginginkan yang terbaik untuk anda. Ia menginginkan yang terbaik untuk saya. Ia menginginkan 

yang terbaik untuk keluarga anda dan keluarga saya. Ia menginginkan yang terbaik. Sekarang perhatikan 

Lukas 12:15. Apa yang Yesus akan lakukan adalah menceritakan sebuah perumpamaan, satu lagi 

perumpamaan yang keras, sama seperti yang kita lihat dalam Lukas 16.  

Dikatakan dalam Lukas 12:15-19, "Kata-Nya lagi kepada mereka, 'Berjaga-jagalah dan waspadalah 

terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 

tergantung pada kekayaannya itu.' Kemudian Ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan, 

'Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus 

aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu 

katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan 

mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. 

Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk 

bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!'" Saya melihat 

gambaran ini seperti impian Amerika, amat jelas impiannya. "Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau 

orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kausediakan, untuk 

siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, 

jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah" (Lukas 12:20-21). 



 

Página (Page) 
1
5 

 

Kata-kata Yesus ini sepertinya mengena tepat di antara mata. Ini adalah kata-kata yang keras dan itulah 

yang Yesus lakukan. Sekarang inilah yang saya ingin agar anda melihatnya. Saya ingin agar anda 

memahami kata-kata yang keras ini, dan bagaimana kemudian Yesus menindaklanjutinya. Yesus mulai 

berbicara tentang kekuatiran, "Jangan kuatirr. Kamu tidak perlu menimbun hartamu karena Aku akan 

menjagamu. BapaKu yang akan menjagamu." Lalu perhatikan ayat 32, satu ayat yang luar biasa. Saya 

mendorong anda untuk menggarisbawahinya. Lihatlah apa yang Yesus katakan dan apa yang kemudian Ia 

katakan setelah ini, dan kita akan menempatkannya bersama-sama. Ia berkata dalam ayat 32, "Janganlah 

takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan itu." Ia 

mengatakan itu dan kemudian Ia berkata dalam ayat 33, "Juallah segala milikmu dan berilah sedekah! 

Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, 

yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di 

situ juga hatimu berada." Ayat 33 berisi satu perintah yang keras, bukan? Juallah segala milikmu. Yesus 

sedang mengatakan kepada murid-muridNya, "Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang 

miskin." Yang Yesus ingin katakan ialah, "Ambil semua yang anda tidak perlukan dan berikanlah kepada 

orang miskin." Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah untuk dicerna. Segera setelah kita 

mendengar seperti itu, segala macam pikiran akan muncul dalam pikiran kita. Ada perasaan 

ketidaknyamanan yang muncul, "Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya miliki? Apa yang akan 

saya miliki tiga tahun dari sekarang? Bagaimana nantinya?" 

 

Ia Adalah Seorang Gembala Yang Melindungi Kita 

Ada ketakutan yang muncul. Ada kecemasan, ada kekuatiran. Ini adalah emosi-emosi yang nyata yang 

Yesus tahu bahwa kita akan mengalaminya bilamana Ia datang kepada kita dan berkata, "Juallah segala 

milikmu dan berikanlah kepada orang miskin." Yesus mengetahui itu. Jadi, apa yang Ia katakan tepat 

sebelum perintah ini? "Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan 

kamu Kerajaan itu" (Lukas 12:32). Bukankah kata-kata ini luar biasa lembutnya? Yesus berkata kepada 

murid-muridNya, "Jangan takut. Bapamu berkenan memberikan kepadamu Kerajaan itu. Berdasarkan itu, 

juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin." Bagaimana anda menjual segala milik anda 

dan memberikannya kepada orang miskin? Jawabannya ialah bilamana anda tahu bahwa anda memiliki 

Bapa yang sudah memberi kepada anda. Ini adalah yang Yesus ingin tunjukkan kepada kita. Lukas 12:32 

merupakan semacam dinamit yang meledakkan materialisme dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan ini. 

Tanamkanlah kebenaran dari Lukas 12:32 ini dalam hati anda maka anda benar-benar akan dapat 
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melenyapkan ilah materialisme dalam hati anda, juga dalam hati saya, karena kenyataannya adalah 

bahwa kita biasanya bergumul dalam melepaskan hal-hal dari kehidupan kita. Kita biasanya berjuang 

dalam memberikan milik kita dan dalam memberi kepada orang-orang miskin. Di tengah semua jenis 

perasaan ketidakpastian, ketakutan, kecemasan, dan apa pun itu, Yesus mengatakan, "Jangan takut." 

Anda tidak perlu takut, mengapa? Dengarkan apa yang Yesus katakan. Ia berkata, "Allah ialah seorang 

Gembala yang melindungi kita. Jangan takut, hai kawanan kecil." Di sini anda melihat adanya kasih-

sayang, dan anda melihat kebaikan, bukan? 

Ketika saya memikirkankan tentang anak-anak saya, dan saya sudah berbicara tentang Caleb, si kecil yang 

kami peroleh sebagai hak istimewa dar tengah-tengah negara Kazakhstan untuk membawanya ke dalam 

keluarga kami sebagai anak kami, dan kemudian kami pulang dan melihat Yosua yang masih kecil yang 

benar-benar membuat kejutan. Ini adalah orang-orang kecil saya. Ini adalah anak-anak saya. Ada 

kebaikan di sini. Ada perlindungan di sini ketika anak-anak kami merasa takut atau berada dalam 

semacam bahaya. Suatu hari kami berada di halaman dan ada seekor ular di halaman rumah, dan Kaleb 

tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam keadan seperti itu anda hanya ingin menarik ular itu dan 

berkata, "Aku dapatkan kamu." Namun ada orang yang lebih besar di sini, lebih besar dari ular itu, untuk 

mengurus hal ini. Saya telah melakukan hal yang sama dengan Heather. Seseorang yang lebih besar akan 

datang untuk mengambil ular itu. Tetapi gambaran di sini menunjukkan adanya kasih-sayang dan 

perlindungan dan keintiman. Yesus tahu bahwa bagi siapa saja yang menanggapi panggilanNya untuk 

menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang-orang miskin, akan mengalami perasaan 

ketidakpastian. Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami keraguan. Ia tahu akan ada ketakutan dan 

kecemasan di dalam diri anda, tetapi Ia memandang anda dan berkata, "Jangan lupa, Allah adalah 

Gembala yang akan melindungimu." Sungguh satu gambaran yang luar biasa. Ia akan melindungi anda. Ia 

akan menjaga anda. Anda dapat mengetahui ini dengan pasti. Jangan kuatir. Gembala kita akan 

melindungi kita. 

 

Dia adalah Seorang Bapa yang Berkenan Atas Kita 

Allah adalah Bapa yang berkenan atas kita. "BapaMu telah berkenan untuk memberikan kepadamu 

Kerajaan itu." Bagaimana anda menjual semua yang anda miliki yang anda tidak butuhkan dan 

memberikan kepada orang-orang miskin, dan memberikannya dengan keyakinan? Bagaimana anda 

melakukannya? Anda melakukannya dengan keyakinan ketika anda tahu bahwa anda memiliki Bapa di 

surga yang siap untuk memberi kepada anda. Ini bukan sesuatu yang sulit. Ini masuk akal. Bahkan bisa 
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muncul semacam motivasi untuk melayani diri sendiri karena anda tahu bahwa Bapa akan memberi 

kepada anda, sehingga anda merasa baik-baik saja untuk melepaskan harta dan milik anda karena anda 

memiliki Bapa yang sudah memberi kepada anda. Jika Ia adalah Bapa kita, apa yang Ia lakukan bagi kita? 

Kita dijadikan anak-anakNya. Ini adalah keseluruhan gambaran yang kita lihat dalam Markus pasal 10. 

Apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang Bapa berikan untuk anak-

anakNya? Warisan. Ini adalah keseluruhan gambaran yang kita lihat dalam Matius pasal 25. "Mari, hai 

kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia 

dijadikan" (Matius 25:34). Pikirkan tentang itu. Sebagai anak-anak Allah, anda memiliki warisan yang 

telah dipersiapkan untuk anda sejak penciptaan dunia. Anda tidak perlu kuatir. Anda tidak perlu memiliki 

kecemasan dalam menjual harta anda untuk memberikan kepada orang-orang miskin karena, 

sebagaimana dikatakan dalam Roma 8, anda adalah pewaris dan sesama pewaris dengan Yesus Kristus. 

Apakah yang anda miliki di dunia ini yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu berharga? Sama 

sekali tidak ada. Anda memiliki satu warisan. Jangan kuatir untuk menjual semua yang anda miliki dan 

memberikan kepada orang-orang miskin. Anda memiliki satu warisan. Bapa anda di surga berkenan untuk 

memberinya  kepada anda. Dia tidak akan memberikannya kepada anda dengan bersungut-sungut. Dia 

bukanlah Bapa yang mengatakan, "Aku pikir karena dia adalah anakKu, Aku pikir karena dia adalah 

anggota keluargaKu maka dia harus mendapatkannya." Tidak. Dia dengan senang hati memberikannya. 

Dia telah mempersiapkannya sejak penciptaan dunia bagi anda dan saya. Betapa satu gambaran yang 

luar biasa. 

 

Dia adalah Seorang Raja Yang Menyediakan Bagi Kita 

Allah adalah seorang Gembala yang melindungi kita, seorang Bapa yang berkenan atas kita, dan Dia 

adalah seorang Raja yang menyediakan bagi kita. Apa yang Ia berikan bagi kita? "BapaKu berkenan untuk 

memberikan kepadamu Kerajaan itu." Allah bukanlah seorang majikan yang memberi uang sebagai 

sedekah. Ia bukanlah seorang perencana karir yang mengangkat status anda. Ia bukanlah seorang agen 

yang mempromosikan ketenaran anda, dan Ia bukanlah seorang investor yang menuangkan kepada anda 

lebih banyak barang ke dalam diri anda. Dia adalah Raja yang memberikan Kerajaan itu bagi anda. 

Apakah yang anda miliki dalam hidup ini yang dapat dibandingkan dengan itu? Apakah yang anda miliki 

yang akan anda jual atau berikan yang dapat dibandingkan dengan Kerajaan Allah? Sama sekali tidak ada. 

Penggabungan semua itu bersama-sama tidak dapat dibandingkan dengan Kerajaan yang Ia berikan bagi 
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kita. Karena itu berikanlah dengan cara ini. Anda memiliki Allah yang melindungi anda sebagaimana 

seorang Gembala, dan yang berkenan kepada anda sebagaimana seorang Bapa berkenan atas anak-

anaknya. Dan anda memiliki Tuhan yang adalah Raja yang berjanji untuk memberikan sebuah Kerajaan. 

Yesus memanggil kita untuk memberi dengan berkorban, bukan karena Dia membenci kita atau 

menginginkan hal-hal buruk bagi kita. Dia memanggil kita untuk memberi dengan berkorban karena Dia 

mengasihi kita. Ada keyakinan besar dalam hal itu, suatu keyakinan yang menggetarkan bumi. 

 

Satu Perintah Yang Radikal …  

     Yesus memberi perintah, bukan pertimbangan 

Kebenaran yang ketiga, pendekatan yang radikal dan kasih-sayang yang radikal, sekarang perintah yang 

radikal. Di sini Yesus memberikan perintah, bukan pertimbangan. Di sinilah saya ingin agar anda bersama 

saya kembali ke Markus 10:21. Saya akan membaca ayat ini bagi anda, ayat yang sudah kita perhatikan 

sebelumnya. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada pemuda kaya ini. Dan saya ingin agar anda 

menghitung bersama saya berapa banyak perintah yang ada dalam satu kalimat ini. Mari kita menghitung 

berapa banyak perintah yang ada. Yesus berkata kepada pemuda ini, "Hanya satu lagi kekuranganmu: 

Pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 

beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku.” Bisakah anda menangkap 

maksudnya? Ada lima perintah yang berbeda. Pergilah, juallah segala sesuatu yang anda miliki, 

berikanlah kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah Aku. Pergilah, juallah, berikanlah, datanglah, 

dan ikutlah. Satu ayat yang sarat dengan perintah. Lima perintah yang berbeda. Ingat bahwa kita sudah 

berbicara tentang dua kesalahan yang perlu kita hindari agar tidak terjerumus ke dalam parit 

kesalahpahaman. Yang prtama, kita tidak boleh menggeneralisasi teks ini atau mengatakan bahwa 

perintah ini mengikat bagi setiap pengikut Kristus. 

Pada saat yang sama, jangan kita meminimalkan maksud teks ini. Tentu jika anda melihat teks ini, anda 

dapat membaca tentang bagaimana orang-orang menafsirkannya, dan anda juga dapat mendengar 

bagaimana orang-orang berbicara tentang teks ini, Anda akan selalu mendengar penafsiran yang muncul 

tentang hal ini. Dan kedengarannya seperti ini: "Yesus tidak memanggil orang ini untuk memberikan 

segala sesuatu dan menjual semuanya. Sebaliknya, Yesus memanggilnya untuk bersedia memberikan 

segala sesuatu, menjual segala sesuatu yang ia miliki, dan memberi kepada orang miskin." Satu-satunya 

masalah yang saya lihat dengan penafsiran itu adalah bahwa itu tidak benar. Itulah masalah utama yang 

saya kemukakan tentang penafsiran tersebut. Jika yang Yesus maksudkan ialah "bersedia" untuk menjual 
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semua yang anda miliki dan berikan kepada orang miskin, maka menurut saya Ia mampu mengatakan, 

"bersedia untuk menjual semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin?" Mengapa kita harus 

memelintirnya? Mari kita berpikir tentang hal ini dalam posisi pemuda kaya ini. Apakah menurut anda 

orang kaya ini bisa saja mengatakan, "Aku bersedia"? Tentu, adalah cukup mudah untuk mengatakan, 

"Aku bersedia." Mungkin ini cocok dengan versi saya tentang Kekristenan. Namun  bukan ini yang Yesus 

katakan. 

Yesus tidak mengatakan, "Pertimbangkanlah kemungkinan ini, kalau bisa terjadi dalam kehidupanmu." Ia 

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

kemari dan ikutlah Aku." Ini adalah perintah, bukan pertimbangan. Kita tidak boleh menggeneralisasi 

perintah ini, tetapi marilah kita jujur satu kepada yang lain. Kita harus sangat berhati-hati. Kalimat 

seperti, "Yesus hanya memanggil saya untuk bersedia melakukan sesuatu," adalah kalimat ang sangat 

mudah digunakan sebagai kedok untuk bersembunyi. Adalah berbahaya untuk bersembunyi di balik 

kalimat tersebut secara mudah. Dan ada sebutir kebenaran di dalamnya. Maksud saya ialah bahwa 

kalimat tersebut dapat diterima, dan sebenarnya merupakan bagian yang mendasar dari Kekristenan. 

Kita sudah mengakui hal itu. Setiap pengikut Kristus telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti 

Dia, dan benar bahwa kita bersedia melakukan apa pun yang Ia minta agar kita melakukannya. Itu adalah 

jelas, dan dengan sendirinya harus demikian. 

 

Sebagai Pengikut-Pengikut Kristus, Kita Tidak Mempertimbangkan Pilihan-Pilihan 

Tidak perlu dikatakan lagi, ini sudah dipahami. Kita perlu berhati-hati ketika kita mulai 

mempertimbangkan apa yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Kita bukan mengambil perintahNya 

dan mengubah perintah tersebut menjadi pertimbangan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak 

mempertimbangkan pilihan-pilihan. Kita tidak memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan pilihan-

pilihan sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak mempertimbangkan pilihan-pilihan. 

 

Sebagai Pengikut-Pengikut Kristus, Kita Taat 

Sebagai pengikut Kristus, kita taat. Kita taat, titik. Yesus menuntut ketaatan di sini dengan cara yang sama 

di mana Ia menuntut ketaatan dari anda dan saya. Saya menyukai apa yang dikatakan oleh seorang 

penulis, "Fakta bahwa Yesus tidak memerintahkan semua pengikutNya untuk menjual semua harta benda 
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mereka, membawa penghiburan hanya bagi mereka yang dipilihNya untuk menerima perintah ini." 

Dapatkah anda menangkap maksudnya? Biarlah saya membacanya sekali lagi. "Fakta bahwa Yesus tidak 

memerintahkan semua pengikutNya untuk menjual semua harta benda mereka, membawa penghiburan 

hanya bagi mereka yang dipilihNya untuk menerima perintah ini." Beberapa dari anda mungkin berpikir 

"Saya tidak merasa telah terhibur oleh perintah itu." Baik, itu bagus. Tetapi inilah gambarannya. Kita 

harus berhati-hati. Kita sering mencari-cari cara untuk membenarkan diri kita sendiri, untuk 

menyesuaikan apa yang Alkitab ajarkan dengan cara pandang kita. Kita perlu berhati-hati di sini.  

Ketika kita memulai seri pelajaran ini, kita menggunakan beberapa waktu untuk mempelajaril bagian-

bagian yang berbeda dari Kitab Suci, dan kita telah membaca bagian-bagian itu dan kita telah menjawab 

beberapa pertanyaan berdasarkan bgian-bagian tersebut. Saya ingin membawa kembali beberapa dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita pernah memperhatikan teks ini secara khusus dalam khotbah yang 

pertama, dan ini adalah beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang kita pikirkan adalah, "Apakah 

menurut anda Yesus secara harfiah mengatakan kepada orang ini untuk menjual seluruh miliknya lalu 

memberikannya kepada orang-orang miskin?" Kita telah menyimpulkan bahwa ini adalah satu perintah 

dari Yesus. Pertanyaan lanjutannya adalah ini: "Apakah menurut anda Yesus akan mengatakan hal yang 

sama hari ini kepada anda seandainya anda datang menemuiNya?" Apakah menurut anda Yesus akan 

mengatakan hal yang sama kepada anda seandainya anda datang menemuiNya? Jika hal pertama yang 

muncul dalam pikiran anda adalah alasan mengapa Ia tidak akan menyampaikan perintah itu kepada 

anda, maka anda harus berhati-hati.  

Dan pertanyaan lanjutannya adalah, "Jika Yesus memang mengatakan itu kepada anda, bagaimana anda 

akan merespon?" Kenyataannya adalah bahwa akan sangat mudah untuk mengatakan, "Saya bersedia." 

Kita semua tahu bahwa ada perbedaan besar antara "saya bersedia melakukan sesuatu" dengan "saya 

melakukan sesuatu." Karena itu yang saya ingin lakukan ialah mendorong anda untuk melakukannya. 

Sekali lagi, kita tidak menggeneralisasikan teks ini. Ini tidak selalu harus diartikan sebagai perintah 

universal untuk setiap pengikut Kristus. 

Jadi saya ingin mengundang anda untuk melakukannya. Saya ingin mengundang setiap pengikut Kristus 

untuk datang kepada Kristus dan berkata, "Apa yang Engkau ingin agar saya berikan? Apa yang Engkau 

ingin agar saya menjualnya?" Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat disodorkan. Ada sebuah cek 

kosong di atas meja. Dari rekening biasa sampai deposito saya, rumah saya, mobil saya, pakaian saya, 

pengeluaran saya dalam hal ini atau hal itu, televisi saya, dan seluruh gaya hidup saya. Apa yang Engkau 

ingin agar saya berikan? Apa yang Engkau ingin agar saya menjualnya?" Tanyakanlah itu kepada Tuhan 

dan jangan sampai anda tidak meminta hal itu dariNya, dan mulailah memikirkan kembali pandangan-
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pandangan anda. Mintalah hal itu dariNya dan nantikanlah sampai Ia menjawab. Dan mungkin hal itu 

tidak akan segera terjadi. Mungkin tidak akan terjadi pada hari pertama. Tetapi mintalah kepadaNya dan 

anda mungkin akan menemukan diri anda sedang melakukannya. Saya mengatakan ini dari pengalaman 

pribadi. Anda mungkin akan segera menemukan diri anda menyambar ini dan menyambar itu, dan 

mencoba untuk melakukan hal-hal ini secara bertahap. "Baik, saya dapat melihat hal ini. Ya, ini masuk 

akal. Tidak, mari kita singkirkan hal itu." Berhati-hatilah. Ini adalah satu transformasi internal. Hanya 

Kristus yang dapat melakukan ini di dalam kita. 

Namun apa yang terjadi ketika satu keluarga orang beriman yang berjumlah 4.000 orang datang kepada 

Yesus Kristus, Tuhan alam semesta yang mempedulikan orang-orang yang terhilang dan yang miskin lebih 

daripada yang kita dapat memahaminya, dan mereka mengatakan "Dalam komunitas ini, apa yang 

Engkau ingin agar saya berikan dan apa yang Engkau ingin agar saya menjualnya?" Saya mau 

memberitahukan kepada anda apa yang terjadi ketika kita mengatakan demikian. Saya yakin bahwa 

sumber-sumber surgawi akan dibuka dan dicurahkan ke atas orang-orang untuk membuat kemuliaan 

Kristus dikenal dalam komunitas ini dan di antara bangsa-bangsa dengan cara yang tidak pernah bisa kita 

pahami sebelumnya. Kiranya Allah memungkinkan hal itu terjadi. Apakah ini terdengar berisiko? Apakah 

anda  bertanya-tanya tentang apakah anda ingin tinggal dalam perjalanan ini pada saat ini? Ini adalah hal 

yang berisiko. Tetapi jangan melewatkannya. Sebelum anda melompat dari kereta, pahami dulu maksud 

saya. 

 

Satu Pahala Yang Radikal 

      Yesus tidak menginginkan untuk mengambil kenikmatan kita 

Yesus ingin memuaskan kita dengan hartaNya. Ini adalah risiko yang radikal, namun juga adalah pahala 

yang radikal. Ini adalah gambaran berikutnya. Jangan lewatkan ini. Yesus tidak ingin melucuti kita dari 

kesenangan kita. Sebaliknya, Ia ingin memenuhi kita dengan hartaNya. Inilah yang dikatakan dalam 

Markus pasal 10. "Pergilah, juallah segala sesuatu yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang miskin, 

dan kamu akan memiliki harta di surga" (Markus 10:21). Yesus tidak berkata kepada kita, "Berhentilah 

memikirkan harta. Berhentilah mencari kesenangan." Ia tidak mengatakan itu kepada kita. Sebaliknya, Ia 

mengatakan kepada kita, "Carilah harta yang benar. Carilah kesenangan yang sejati." Jika anda belum 

mengalaminya sekarang, ada harta yang sejati di sini. Anda akan memperoleh harta di surga yang akan 

bertahan untuk selama-lamanya. Ini adalah pahala yang radikal. Mari kita melihat Matius pasal 13. Anda 
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harus melihat Matius 13:44. Sekali lagi, di sini terdapat nuansa yang menyangkut motivasi untuk 

melayani diri di sini, bukan? Yesus mengatakan, "Berikan semua yang anda miliki kepada orang miskin 

dan sebagai hasilnya, anda akan lebih baik." Bukankah itu baik? Ini tidak hanya membantu orang-orang 

miskin, tetapi juga membantu anda. Harta di surga. Materialisme tidak hanya mengandung dosa, 

melainkan juga bodoh. Ini tidak cerdas.  

Adalah cerdas untuk menjual semua yang anda miliki dan memberikannya kepada orang miskin. Itulah 

yang cerdas. Anda tidak menemukan hal ini dalam filsafat dan ideologi dalam budaya kontemporer. 

Namun anda menemukannya di seluruh Alkitab. Anda melakukannya karena anda memperoleh harta di 

sini. Yesus berkata, "Kerajaan Sorga itu adalah seumpama harta yang tersembunyi di ladang. Ketika 

seseorang menemukannya, ia menyembunyikannya lagi, dan dalam sukacitanya ia pergi menjual seluruh 

miliknya lalu membeli ladang itu." Jual semua yang anda miliki dengan sukacita. Bagaimana Anda 

melakukannya? Bagaimana anda mempraktekkan kata-kata ini dengan sukacita? Inilah caranya. 

Perumpamaan Yesus ini dapat diperjelas demikian, "Bayangkan, anda sedang berjalan di tengah satu 

ladang pada suatu hari dan anda tersandung pada harta yang sangat berharga ini. Lalu anda melihat 

sekeliling dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dan anda berkata, 'Saya pikir saya akan menutupi hal 

ini.' Dan anda berjalan kembali kembali ke kota. Lalu anda memulai proses penjualan rumah anda dan 

mobil anda, dan anda mengosongkan semua rekening simpanan anda. Orang-orang datang kepada anda 

dan mengatakan bahwa anda sudah gila. 'Apa kamu tidak tahu bahwa ini bukan waktu yang baik dari segi 

ekonomi untuk melakukan itu?' Anda melihat mereka dan berkata, 'Saya mendapat firasat. Saya akan 

mengambil risiko yang satu ini.' Jadi anda tetap menjual segala sesuatu dan anda memberikan kepada 

orang miskin, anda menjual semuanya.  

Lalu orang-orang yang beragama datang kepada anda dan berkata, 'Apakah kamu tahu apa yang kamu 

sedang lakukan? Apakah kamu berpikir bahwa ini adalah bijaksana?' Anda menjawanb, 'Saya akan 

mengambil risiko yang satu ini.' Mereka berkata, 'Kami tahu bahwa kamu sudah gila.' Anda menjawab, 

'Baik, biarlah demikian.' Semua orang berpikir bahwa anda sudah gila. Lalu anda mengambil keputusan 

untuk berjalan kembali ke pemilik ladang ini dan berkata kepadanya, 'Saya pikir saya akan membeli 

sebidang tanah di sini." Pemiliknya berkata, 'Anda ingin membayar untuk tanah itu? Anda tahu bahwa 

tanah itu tidak berarti apa-apa.' Persis inilah yang dunia akan katakan tentang harta yang alkitabiah. 

Persis inilah yang akan dikatakan oleh budaya kita tentang harta yang alkitabiah dan inilah cara dunia 

menasihati kita tentang keuangan. Dan anda mengatakan kepada pemilik tanah itu, ‘Saya punya firasat. 

Saya hanya ingin tanah ini.’ Di dalam hati, anda berpikir, ‘Semua yang saya inginkan adalah kotak kecil itu, 

tetapi saya akan membeli tanah ini agar apa yang saya inginkan tidak sampai diketahui.’ Jadi pemilik 
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tanah itu mengatakan, ‘Baik,’ dan anda mengambil tanah itu dan berjalan keluar, dan anda membawa 

harta yang sekarang benar-benar menjadi milik anda yang bernilai lebih daripada yang pernah anda bisa 

miliki dari semua harta anda yang digabungkan.’ Apakah itu langkah yang cerdas? Tentu itu adalah 

langkah yang cerdas karena anda sudah mengetahui nilai harta tersebut.’” 

Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa jika kita sebagai orang-orang beriman dalam komunitas ini 

mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini, dan memegang erat-erat harta kita sebagaimana dunia di 

sekitar kita memegang era-erat harta mereka, maka itu pertanda bahwa kita tidak mengenal harta yang 

ada di sini. Karena jika kita mengenal harta ini, kita akan membuang harta kita sebelumnya. Kita akan 

melakukannya dengan sukacita. Orang itu pergi dan menjual seluruh miliknya dengan sukacita. 

Mengapa? Karena ia tahu bahwa ia akan memiliki harta yang terindah. Kita memiliki harta itu. Dalam 

Kristus kita memiliki harta itu. Kita tidak perlu berlari-lari sambil memegang erat-erat harta kita 

sebagaimana yang dunia ini lakukan. Kita tidak perlu melakukan itu karena kita mempunyai harta di sini. 

Bapa di surga yang memberikannya kepada kita, dan kita layak menjual segala sesuatu untuk 

memperoleh harta ini. Kita telah menemukan sesuatu yang membuat kita layak untuk kehilangan 

segalanya demi memperoleh harta ini. 

 

Yang Mana yang Kita Inginkan? 

Yesus memanggil kita bukan untuk mengalami kesengsaraan di sini. Ia memanggil kita untuk melepaskan 

pernak-pernik kita karena ada harta yang terindah di sini. Jadi pertanyaannya adalah, yang mana yang 

kita inginkan? Apakah kita menginginkan harta yang sementara saja yang tidak bisa kita pertahankan -- 

rumah, mobil, gadget, mainan, memorabilia, perhiasan, pakaian, pernak-pernik, dan barang-barang lain? 

Apakah kita menginginkan harta yang sementara yang tidak bisa kita pelihara, ataukah harta yang kekal 

yang tidak akan pernah hilang? Yang mana yang kita inginkan? Jim Elliot, tepat sebelum ia menjadi martir 

di Ekuador, segera sebelum kematiannya, menulis bahwa orang-orang mengatakan bahwa dia sudah gila. 

Dan orang-orang akan mengatakan bahwa anda gila. Mereka melakukannya dalam kehidupan Jim Elliot, 

dan ia mengatakan, "Seseorang tidak bias disebut gila kalau ia memberikan apa yang tidak bisa ia pelihara 

demi memperoleh apa yang tidak bisa hilang." Itu adalah cara yang cerdas untuk melakukannya. Apakah 

kita menginginkan harta jangka-pendek yang tidak bisa kita simpan ataukah harta jangka-panjang yang 

tidak bisa hilang? Yang mana yang kita inginkan? Investasi yang tidak bisa diprediksi? Setiap investasi dari 

hal-hal dalam dunia ini selalu bersifat sementara dan tidak dapat diprediksi. Dan bukan hanya setiap 
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investasi di pasar saham, setiap investasi dari hal-hal dalam dunia ini, akhirnya tidak bisa diprediksi dan 

sementara. Semua itu adalah sementara. Jadi apakah kita menginginkan investasi yang tidak bisa 

diprediksi ataukah tabungan yang tidak akan habis-habisnya? Perhatikan apa yang dikatakan dalam 

Matius 6:19. Setiap investasi dalam kekayaan surgawi bertahan untuk selamanya. Itulah tabungan yang 

tidak akan habis-habisnya. Ini lebih baik daripada rekening apa pun. Tabungan yang tidak akan habis-

habisnya. 

Ini adalah cerita tentang abad pertama ketika penguasa Roma menganiaya gereja. Tentara Romawi 

masuk ke sebuah gereja rumah untuk menyita barang milik gereja, dan berkata, "Di mana semua 

hartamu?" Mereka memandang para tentara itu dengan tangan yang kosong dan mereka menunjuk ke 

salah satu sudut kepada sekelompok kecil anak yatim dan janda yang sedang makan makanan yang telah 

disediakan untuk mereka. Mereka menjawab, "Merekalah harta kami." Itulah caranya menumbuhkan 

sebuah gereja. Itu adalah caranya menjalani kehidupan Kristus. Itulah harta mereka. Ini tidak menambah 

apa pun dalam rekening bank, tetapi itu adalah harta di surga, dan adalah layak untuk memilikinya. Inilah 

yang Yesus katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi; di bumi ngengat dan 

karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di 

surga; di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya 

(Matius 6:19-20).  

Keamanan yang penuh untuk harta kita hanyalah terletak dalam harta surgawi, dan anda memberikan 

hidup anda untuk itu.  Apa yang Yesus katakan di sini adalah, "Ada dua cara untuk hidup. Ada cara untuk 

hidup di mana anda mengalirkan harta anda ke dalam dunia ini, dan ada cara untuk hidup yang 

mengalirkan harta anda ke surga." Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa hidup dengan sebagian dari 

harta kita yang disalurkan ke bumi dan sebagian yang lain disalurkan ke surga., Namun Yesus 

mengatakan, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah ia akan membenci yang seorang dan 

mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak dapat 

melayani Allah dan uang bersama-sama." (Matius 6:24). 

 

Di mana Hati Kita? 

Apakah anda akan mencurahkan hidup anda, sumber daya anda, dan harta anda ke dalam harta duniawi 

ataukah ke dalam harta sorgawi? Di mana anda akan berinvestasi? Di mana kita akan berinvestasi? Di 

mana anda berinvestasi sekarang? Yesus mengatakan bahwa ini adalah caranya bagi anda untuk 

membedakan di tempat yang manakah anda sedang menjalani kehidupan anda. Ia mengatakan bahwa 
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anda dapat membedakannya karena "Di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada." Jadi, 

seberapa sulit ketika anda melihat anggaran belanja atau rekening bank atau catatan pengeluaran, dan 

mengajukan pertanyaan, "Di manakah harta saya?" Ketika anda melihat seberapa banyak uang yang 

dihabiskan untuk hal-hal duniawi, itu akan menjadi cermin hati anda. Itulah yang Yesus katakan di sini. 

Cara kita menggunakan uang merupakan barometer untuk kondisi rohani kita. Ini adalah kebenaran yang 

sederhana tetapi yang serius. Hati kita tidak akan berbohong berdasarkan harta yang kita miliki. Itu 

merupakan satu gambaran yang jelas tentang kondisi rohani kita. Kita akan melihat di mana hati kita 

berada ketika kita melihat berapa banyak uang yang kita belanjakan untuk rumah dan mobil dan pakaian 

dan hiburan dan barang-barang dan makanan, dan restoran. Kita akan dapat melihat di mana hati kita 

berada. Dan bukan hanya di sini. Cara kita membelanjakan uang kita merupakan indikator dari tujuan kita 

di masa depan yang kekal. 

Dengarkan apa yang  G. Campbell Morgan katakan kepada kita. Ia mengatakan kata-kata ini yang saya 

yakin adalah untuk kita. Ia berkata, "Anda bukanlah anak hari ini. Anda adalah anak masa depan. Anda 

adalah dari kekekalan. Anda adalah keturunan Allah. Anda adalah milik yang Tak Terbatas. Jika anda 

membuat keberuntungan anda di bumi, itu berarti anda adalah miskin, patut dikasihani, dan malang. 

Anda telah membuat keberuntungan dan menyimpannya di tempat di mana anda tidak bisa 

memeliharanya." Buatlah keberuntungan. Itulah yang Yesus katakan. "Buatlah keberuntungan anda, 

namun simpanlah di mana harta itu akan menyambut anda di fajar pagi hari yang baru." Sekali lagi, kita 

tidak menaruh harta kita di surga demi memperoleh keselamatan. Sebaliknya, kita katakan bahwa di 

mana harta kita berada, itu merupakan refleksi dari hati kita. Kita perlu melihat ke dalam hati kita, dan 

kita akan melihat bagaimana harta kita itu menunjukkan hati kita yang terlihat di luar. 

 

Satu Kehilangan Yang Radikal … 

        Cinta akan harta pasti dan akhirnya akan memisahkan kita  

         dari sukacita yang untuknya kita telah diciptakan.  

Kita akan menutup dengan ini, satu kehilangan yang radikal. Satu kehilangan yang radikal, Inilah realitas 

yang terlihat dalam Markus pasal 10. Cinta akan harta pasti akan dan pada akhirnya memiahkan kita dari 

sukacita yang untuknya kita telah diciptakan. Cinta akan harta akan memisahkan kita dari sukacita yang 

untuknya kita telah diciptakan. Segera setelah Yesus mengatakan kepada orang kaya ini, "Pergilah dan 

juallah semua milikmu. Berikanlah kepada orang miskin dan kamu akan beroleh harta di surga," 
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dikatakan bahwa orang ini berbalik dan berjalan pergi dengan sedih karena ia memiliki kekayaan besar. 

Ini adalah satu-satunya peristiwa dalam Injil Markus di mana seseorang terlihat menolak tawaran Yesus 

untuk menjadi muridNya. Mengapa dia berpaling? Menurut saya ada tiga alasan utama. Pertama, 

matanya buta. Inilah gambaran yang menyeluruh dalam Matius 6 yang telah kita lihat sebelumnya. Mata 

adalah pelita tubuh. Jika mata anda bagus, tubuh anda akan penuh dengan cahaya. Jika mata anda yang 

buruk, seluruh tubuh anda akan penuh dengan kegelapan. Yesus mengatakan ini dalam konteks 

pembahasan tentang uang. Yang ditekankan di sini ialah bahwa uang, ilah-ilah asing, membutakan kita, 

menyusup ke seluruh tubuh kita dan membawa kegelapan, dan membutakan kita sehingga kita tidak 

dapat melihat kedalaman dosa kita. Uang membutakan sehingga kita tidak dapat melihat kedalaman 

dosa kita dan kedalaman kebutuhan orang-orang miskin. Orang kaya ini buta terhadap kedua hal 

tersebut. Ia buta terhadap keberdosaannya dan buta terhadap kebutuhan orang miskin. 

Ini disebut titik-titik yang tidak terlihat. Ketika saya melihat kembali ke dalam sejarah Amerika dan saya 

melihat para pengkhotbah Injil yang memberitakan Injil sebagai pendeta dalam gereja, tetapi mereka 

memiliki budak di rumah-rumah mereka. Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana anda bisa memberitakan 

Injil dan menggembalakan sebuah gereja dengan budak di rumah anda? Ini tidak masuk akal. Itu adalah 

kelemahan, titik-titik yang tidak terlihat, yang perlu diperbaiki. Dan saya bertanya-tanya, dalam waktu 

100 atau 200 tahun dari sekarang, apakah orang-orang Kristen akan melihat kembali kepada kita, jika 

Yesus belum kembali, dan mereka akan berkata, "Mereka tampaknya mengikuti Injil, namun bagaimana 

mungkin mereka tinggal di rumah-rumah yang bagus dan memiliki mobil-mobil yang bagus yang mereka 

pakai untuk berkeliling dan mengenakan pakaian bagus seperti itu dan menjalani kehidupan yang 

mewah, sementara ada begitu banyak orang yang sekarat karena kelaparan dan penyakit yang dapat 

dicegah? Ada begitu banyak orang yang sekarat dalam kemiskinan, yang tinggal di rumah-rumah yang 

kumuh di dunia tanpa Injil, jutaan orang bahkan belum mendengar Injil. Bagaimana mereka bisa 

melakukannya? Tidak masuk akal. Titik-titik yang tidak terlihat. Mata mereka buta. 

Wajah pemuda yang kaya ini menampakkan kesedihan. Ia datang kepada Yesus dengan bersemangat dan 

ia berjalan pergi dengan tertunduk. Ini adalah salah satu gambaran yang paling menyedihkan dalam 

Alkitab. Orang ini berjalan pergi dengan sedih dan ia berjalan pergi dari satu-satunya tempat yang dapat 

memberikan sukacita kepadanya. Ini adalah gambarannya. Walaupun sebelumnya ia yakin bahwa ini 

adalah tempat di mana sukacita itu ada, tetapi ia berjalan pergi dengan kebutaan setelah itu dan 

wajahnya sedih karena ia kehilangan sesuatu. Dan tangannya penuh. Ia pergi karena ia memiliki kekayaan 

yang besar. Ia berjalan menjauh dari harta surgawi karena tangannya penuh dengan hal-hal duniawi. 


