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

membuka Markus pasal 10. Ini adalah khotbah yang terakhir dalam seri pelajaran ini, yakni tentang Hal-

Hal Yang Radikal, di mana kita mempelajari apa yang Yesus maksudkan ketika Ia mengatakan agar kita 

mengikutNya. Kita telah mempelajari ucapan-ucapan Yesus, dan jika kita benar-benar percaya bahwa 

Yesus memang mengucapakan kata-kata tersebut, maka hal itu akan membawa implikasi-implikasi yang 

radikal untuk kehidupan kita. Bahwa jika kita ingin mengikuti apa yang telah Yesus katakan, kehidupan 

kita akan terlihat sangat berbeda di dalam budaya dan di dalam gereja di mana kita menjadi bagian di 

dalamnya. Dan menurut saya itulah pertanyaan yang terus-menerus akan kita hadapi. Ini adalah 

pertanyaan yang terus-menerus saya hadapi dalam kehidupan saya sendiri dan dalam kepemimpinan 

saya. Apakah saya, apakah kita, percaya akan Kitab ini? 

Maksud saya ialah apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus mengatakan demikian? Apakah kita 

percaya bahwa apa yang dikatakan dalam Kitab ini adalah benar? Karena jika apa yang Kitab ini katakan 

adalah benar, maka kita akan menyadari bahwa ada lebih dari empat setengah miliar orang di dunia saat 

ini yang sedang menuju ke neraka yang kekal karena mereka tidak memiliki Kristus, dan sebagai 

tambahan ada 30.000 anak yang akan mati hari ini baik karena kelaparan maupun karena penyakit yang 
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dapat dicegah. Jika hal ini benar maka kita tidak punya waktu untuk bermain-main dengan hidup kita dan 

dengan gereja. Jika hal ini benar, kita tidak punya waktu untuk bermain-main dengan sumber daya kita 

dan harta kita. Kiranya Allah menolong kita untuk dikendalikan oleh realitas ini. Kiranya Allah menolong 

kita untuk tidak mengabaikan atau menolak realitas ini. Kita adalah orang-orang yang kaya. Saya tahu 

bahwa ekonomi kita sedang dalam masalah, tetapi bahkan jika anda menghasilkan hanya 1.500 dolar 

tahun depan, anda akan lebih kaya dari 80 persen penduduk di bumi ini. Jika anda memiliki pakaian untuk 

dikenakan dan makanan untuk dimakan dan rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal dan sarana 

transportasi yang dapat diandalkan, maka anda termasuk dalam kelompok yang berjumlah 15 persen dari 

antara semua orang kaya di dunia. Dan ini berarti bahwa ucapan-ucapan Yesus ini sangatlah tepat untuk 

anda. Inilah yang Yesus katakan dalam Markus 10:23 dan seterusnya. 

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 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." (Markus 10:23 -31). 

Tuhan, kami berdoa agar engkau menolong kami untuk menghubungkan diri kami  dengan apa yang 

sekarang kami pelajari. Tolong kami untuk menyadari kekudusan namaMu dan keagungan namaMu. 

Kami ingin meninggikan namaMu. Tolong kami untuk menyadari apa artinya hidup untuk mengagungkan 

namaMu dan bukan mengagungkan diri kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menolong kami oleh 

anugerahMu, oleh RohMu, agar pada saat-saat ini kami mampu menyaring pemikiran kami yang begitu 
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mendarah daging dalam budaya kami, yang begitu bertentangan dengan FirmanMu. Tolong kami untuk 

mendengarkan FirmanMu secara baru, dan berikanlah anugerah agar kami bukan hanya mendengar 

FirmanMu, tetapi juga agar kami dapat memberi respon terhadap FirmanMu. Tuhan, kami tidak dapat 

melakukan apa pun pada hari ini untuk mengubah diri kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau untuk 

mengubah hati kami. Kami berdoa agar Engkau melakukannya melalui FimanMu, dan agar Engkau yang 

mendapatkan kemuliaan yang besar, bukan hanya di sini tetapi juga di seluruh dunia dalam terang 

kebutuhan di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 

Saya menyadari bahwa banyak orang telah bertanya, "Kita telah mempelajari kebenaran-kebenaran ini, 

tetapi bagaimana kebenaran-kebenaran ini dapat terwujud dalam kehidupan kita? Bagaimana hal ini bisa 

diwujudkan secara praktis?" Ada satu perbedaan besar antara kebenaran Alkitab dengan pandangan 

seorang pendeta. Kebenaran Alkitab adalah mengikat, dan apa yang Alkitab katakan menentukan 

bagaimana kita hidup. Sedangkan pandangan seorang pendeta dapat diikuti atau dapat ditinggalkan. 

Menurut saya, kenyataannya adalah bahwa kebanyakan pandangan pendeta ditinggalkan. Aplikasi praktis 

yang anda akan lihat secara khusus dari kebenaran-kebenaran ini tidak terlalu populer dalam budaya kita 

hari ini dan tidak terlalu mudah untuk dipraktekkan. Dan saya ingin sepenuhnya jujur, Heather dan saya 

menyadari hal ini ketika kami menggumuli kebenaran-kebenaran ini. Karena itu  saya ingin 

mengemukakan hal-hal yang praktis kepada anda. Kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran ini dari 

Kitab Suci, dan kemudian setelah satu kebenaran disampaikan, kita akan melihat bagaimana kebenaran 

tersebut dapat kita wujudkan secara praktis. Jadi sebagai pendeta, saya akan mendorong anda untuk 

mempraktekkannya dalam kehidupan anda. 

 

    Satu Peringatan Yang Radikal ... 

 Sangat Perlu Bagi Kita Untuk Menjadari Sifat Yang Mematikan Dari Harta Kita 

Jadi, sekarang kita akan melihat kebenaran yang ketujuh. Yang pertama dalam hal ini adalah kita akan 

melihat satu peringatan yang radikal dalam Markus 10. Inilah peringatannya, yaitu sangat perlu bagi kita 

untuk menyadari sifat yang mematikan dari harta kita. "Alangkah sulitnya bagi orang yang kaya untuk 

masuk ke dalam Kerajaan Allah." Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang dalam budaya kita dan 

kebanyakan dari kita dalam gereja tidak percaya akan apa yang Yesus katakan ini. Mereka tidak bisa 

menerima apa yang Yesus katakan. Menurut mereka tidak sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam 

Kerajaan Allah, dan seperti yang telah kita singgung, kita adalah orang-orang kaya. Kita hidup di daerah 
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yang terkaya dalam negara bagian ini, dan tempat di mana kita berkumpul bersama ini terletak di salah 

satu komunitas yang terkaya dalam kota ini. 

Jika kita bisa menempatkan ucapanNya dalam konteks kita di sini, yang Yesus katakan adalah bahwa 

alangkah sulit bagi orang yang kaya dalam komunitas kita ini untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

Alangkah sulit untuk memasuki Kerajaan. Tetapi kita tidak bisa menerimanya. Dalam budaya gereja yang 

telah mendarah daging dalam diri kita, kita sudah terbiasa berpikir bahwa harta dan uang dan kekayaan 

merupakan berkat. Kita tidak menganggapnya sebagai hambatan. Tetapi Yesus mengatakan, 

"Kekayaanmu, hartamu, adalah penghalang dan hambatan untuk memasuki Kerajaan itu." Mungkin 

timbul pertanyaan di antara kita, setelah Yesus kembali ke surga dan gereja sudah berkembang, apakah 

ini masih merupakan pandangan gereja Perjanjian Baru? Jadi saya ingin agar kita melihat sebentar apa 

yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6. Saya ingin agar kita bertanya, "Apakah gereja Perjanjian Baru 

masih memiliki sikap yang sama tentang harta sebagaimana yang Yesus katakan dalam Markus 10?" Dan 

saya ingin agar kita melihat apakah ada kesamaan ataukah ketidaksamaan di sini. Apakah memang sulit 

bagi orang yang kaya dalam gereja Perjanjian Baru untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah? 

Perhatikan 1 Timotius 6:6 di mana Paulus mengatakan kepada Timotius, "Inilah caranya bagi kamu dalam 

memberikan dorongan kepada jemaat Perjanjian Baru." Paulus mengatakan, "Memang ibadah itu kalau 

disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa pun ke dalam dunia dan 

kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi 

mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu 

yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang dan karena memburu uanglah beberapa orang telah 

menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka" (1 Timotius  6:6-10). 

Perhatikan apa yang dimaksudkan di sini, karena inilah yang sering dikatakan orang tentang hal ini, 

"Bukan uang yang merupakan akar segala kejahatan, melainkan cinta akan uang. Dan untungnya …." Lalu 

kita menarik kesimpulan bahwa kita semua bebas dari cinta akan uang, meskipun kita mempunyai uang. 

Tentu apa yang dikatakan ini benar. Baik Yesus maupun Paulus tidak mengatakan bahwa kekayaan atau 

uang atau harta adalah jahat dalam dirinya sendiri. Dan apa yang Yesus katakan kepada orang yang kaya 

dalam Markus 10 dan apa yang akan terungkap di sini dalam 1 Timotius 6 adalah jelas. Yesus tidak 

mengatakan, demikian juga Paulus tidak mengatakan, bahwa kita harus memberikan atau meninggalkan 

kekayaan, uang, dan harta kita, karena semua itu adalah buruk. Yesus dan Paulus mengatakan agar kita 

memberikan kekayaan, uang, dan harta kita karena ada banyak orang yang kelaparan. 
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Pergilah, juallah segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan kepada orang-orang miskin. Ini mempunyai 

arti yang sangat penting. Itu sebabnya, ketika anda datang ke ayat 17, Paulus mulai berbicara kepada 

mereka yang kaya, dan inilah yang ia katakan, "Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka 

jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada 

Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah 

agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi dan 

dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan 

datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." (1 Timotius 6:17-19). Ini adalah satu teks yang 

mengandung makna yang dalam. Kedua bagian ini harus dillihat bersama-sama, dan kalau anda kembali 

ke ayat 9, Paulus mengatakan, "Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan ke dalam 

nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan 

kebinasaan." Itulah orang yang ingin menjadi kaya. Di sini Paulus bahkan tidak berbicara tentang orang 

yang telah mencapai itu, atau yang kaya. Hanya keinginan untuk menjadi kaya dapat membawa anda ke 

dalam perangkap yang mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan. Apakah yang Paulus katakan 

tentang sifat mematikan dari harta ini sama dengan yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 10? Tentu 

saja.  

Jadi apa yang Paulus katakan? Kembali ke ayat 6 di mana ia berkata, "Ibadah kalau disertai dengan rasa 

cukup, memberi keuntungan besar." Orang-orang mengatakan, "Yang terpenting adalah bahwa saya 

merasa cukup, dan saya merasa cukup dalam kehidupan yang saya jalani di sini. Jadi, saya baik-baik saja." 

Tetapi lihat bagaimana Paulus mendefinisikan makna kepuasan. Ia mengatakan dalam ayat 8, "Asal ada 

makanan dan pakaian, cukuplah dengan itu." Ini adalah kepuasan yang secara radikal berbeda dari 

kepuasan yang kita miliki. Paulus pada dasarnya berbicara tentang makanan dan pakaian, yaitu 

kebutuhan pokok kita. Ia mengatakan bahwa kita harus berpada dengan makanan, tempat tinggal, dan 

pakaian yang kita miliki. Dan kemudian Paulus mengatakan tepat setelah itu, "Sekarang mereka yang 

ingin lebih, mereka yang ingin kaya, yang ingin lebih dan lebih, sedang berada pada jalan yang menuju 

kehancuran." 

 

Bahaya Yang Kita Hadapi ... 

Jadi gambaran yang Paulus tekankan di sini ialah bahwa mereka yang ingin memanjakan diri dalam 

kemewahan demi kemewahan yang melampaui kebutuhan yang mereka perlukan, sedang  menuju 

perangkap yang akan berakibat dalam kehancuran dan kebinasaan. Yang terjadi adalah kehancuran dan 
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kebinasaan. Karena itu Paulus memberi peringatan tentang hal ini, dan dalam ayat 1 Timotius 6:17 ia 

mulai berbicara kepada mereka yang kaya. Ini adalah bahaya yang kita hadapi. Pertama, kekayaan 

menyebabkan kita mengandalkan diri sendiri. Lihat ayat 17. "Perintahkan mereka yang kaya dalam dunia 

sekarang ini agar tidak menjadi sombong." Peringatan ini dimaksudkan agar kita tidak menjadi sombong. 

Alkitab mengajarkan bahwa harta dapat membawa kepada kesombongan. Ketika kita melakukan 

pembelian barang-barang yang baru, ketika kita melakukan investasi yang baik, ketika kita memasukkan 

uang ke dalam deposito yang besar, kesombongan mulai membengkak dalam diri kita, dan apa yang 

terjadi adalah kita mulai menempatkan keyakinan kita pada kekayaan daripada meletakkan kepercayaan 

kita pada Allah. Kebanyakan dari kita mungkin akan berkata, "Kepercayaan saya bukanlah dalam 

kekayaan. Keyakinan saya adalah dalam Allah." Bagaimana anda dapat menguji hal itu? Beritahu orang-

orang untuk menjual semua yang mereka miliki dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan 

tiba-tiba kekayaan mulai diambil dan ketidakamanan di dalam hati kita mulai muncul ke atas. Tidak hanya 

kekayaan menyebabkan kita mengandalkan diri sendiri, tetapi juga kekayaan membutakan kita sehingga 

kita tidak dapat melihat dalamnya sikap mengandalkan diri sendiri itu. 

Kekayaan membutakan kita sehingga kita tidak bias melihat betapa kurangnya kepercayaan kita pada 

Allah. Kita berpikir bahwa kita memiliki keyakinan pada Allah, namun keyakinan kita adalah di dalam hal-

hal dari dunia ini. Dan ketika itu dilucuti, kita menyadari bahwa bukan hanya mengandalkan diri sendiri, 

tetapi juga bahwa kekayaan menyebabkan kita merasa cukup dan tidak membutuhkan orang lain. 

"Perintahkan mereka yang kaya akan dunia ini tidak menjadi sombong atau untuk menaruh harapan 

mereka pada kekayaan" (1 Tim. 6:17). Paulus mengatakan bahwa sulit bagi orang kaya untuk menaruh 

harapan mereka pada Allah karena mereka menaruh harapan mereka pada begitu banyak hal yang lain. 

Dan ini benar. Kita semua mengetahuinya. Kita tahu bahwa setiap orang dari antara kita lebih cenderung 

untuk menikmati pemberian dan mengabaikan Sang Pemberi. Kita semua rentan terhadap hal ini. Dan 

kenyataannya adalah bahwa semakin kita mengisi hidup kita dengan lebih banyak pemberian, semakin 

kita lebih cenderung untuk mengabaikan Sang Pemberi. Dan semakin kita memiliki kecukupan dalam 

hidup kita dan memiliki keamanan kita, dan mendapatkan apa yang dapat kita hasilkan, atau apa yang 

dapat kita tunjukkan sebagai harta kita, atau apa yang dapat kita capai, maka kita menemukan diri kita 

dalam situasi yang sama dengan jemaat di Laodikia dalam Wahyu pasal 3 . Ingatkah anda akan ucapan 

Yesus yang begitu tegas kepada jemaat Laodikia? Ia berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari 

mulutKu." Mengapa? 

Dengarkan apa yang Yesus katakan kepada jemaat yang apatis ini, yang merasa nyaman, dan yang 

makmur. "Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak 
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kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta 

dan telanjang.... Sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah! (Wahyu 3:17,19). Jadi Yesus 

mengatakan agar kita bertobat. Ia berkata, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk" (Wahyu 3:20). DI 

sini Yesus berdiri di luar dan mengetuk karena jemaat ini merasa begitu cukup dalam segala hal. Ini 

adalah bahaya yang Paulus katakan sebagai peringatan untuk kita. Kekayaan anda menyebabkan anda 

merasa sudah cukup dan mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kekayaan membuat kita 

mementingkan diri sendiri. Jadi inilah yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 6:18. Ia mengatakan, 

"Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan 

membagi." Perhatikan bahwa Paulus di sini mau mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi bahaya 

kekayaan adalah dengan memberi. Karena kenyataannya adalah bahwa kekayaan menyebabkan kita 

menginginkan lebih banyak lagi, dan memiliki lebih banyak lagi, dan kita mulai menjadi serakah. Dan ia 

mengatakan, "Jika kamu ingin melawan keserakahan itu dari hati kamu yang sebenarnya, maka kamu 

harus memberi. Kamu harus memberi dengan murah hati. Kamu akan menjadi kaya dalam kebajikan." 

Itulah caranya menghindari bahaya yang mematikan dari harta kita. Berikanlah harta itu. Jadilah kaya 

dalam memberi. 

Jangan lagi memberikan yang tersisa. Itulah yang dilakukan oleh orang yang kaya kepada Lazarus 

sebagaimana yang kita lihat dalam Injil Lukas. Anda harus memberikan surplus anda. Anda mengambil 

kebutuhan-kebutuhan pokok yang anda perlukan, hidup dalam kesalehan dan berpada dengan apa yang 

ada, yang mengandung keuntungan yang besar, lalu berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. 

Berilah dengan limpah. Hal itu akan menolong anda untuk menghindari bahaya yang mematikan dari 

harta anda. Persis inilah yang Yesus bicarakan tentang orang yang mementingkan dirinya sendiri. Apa 

yang Yesus katakan adalah apa yang kita telah alami. Di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. 

Kita seharusnya tidak terkejut melihat kekurangan kita dalam memberi dengan berlimpah kepada orang-

orang miskin, karena kita mencurahkan harta kita untuk barang-barang kita, untuk memperoleh rumah 

yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, pakaian yang lebih bagus, dan untuk memperoleh lebih banyak 

barang. Dan sebagai hasilnya, di situlah hati kita berada, bukan bersama mereka yang terhilang dan yang 

miskin. Di mana harta anda berada di situ juga hati anda berada. 

 

Keputusan-Keputusan yang Kita Buat ... 

Jadi, kita kembali ke pilihan-pilihan ini. Inilah pandangan gereja Perjanjian Baru yang kita lihat di seluruh 

kitab Injil. Kita harus membuat keputusan. Ada dua pilihan bagi kita. Yang pertama, kita dapat menjalani 
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kehidupan yang mewah dan yang mementingkan diri sendiri atau egois dengan mengabaikan orang-

orang miskin. Ini adalah satu kehidupan di mana kita tidak akan pernah puas dengan makanan dan 

pakaian, di mana kita menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Ini adalah satu kehidupan di mana kita ingin 

terus meningkatkan standar hidup kita setiap kali kita mendapat kesempatan. Yesus mengatakan "Tidak, 

hidup tidak seperti itu." Demikian juga Paulus mengatakan "Tidak, hidup tidak seperti itu." Harta 

mempunyai sifat yang mematikan. Harta adalah berbahaya. Jadi pilihan yang pertama adalah menjalani 

satu kehidupan yang mewah dan yang egois dengan mengabaikan orang-orang miskin. Pilihan yang 

kedua adalah satu kehidupan dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri demi kepentingan 

orang-orang miskin. 

Pada titik inilah kita melihat ke belakang sebentar dan mendengar banyak pertanyaan. Salah satu dari 

pertanyaan-pertanyaan pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah, "Apa yang salah dengan 

kemewahan? Apa yang salah dengan rumah yang bagus? Apa yang salah dengan mobil yang bagus? Apa 

yang salah dengan pakaian yang bagus? Apa yang salah dengan hal-hal yang bagus? Apakah semua itu 

buruk?" Sekarang pikirkan tentang ini dengan saya, karena hal mengandung makna yang sangat penting. 

Ini berkaitan dengan apa yang baru saja kita bicarakan. Selama pertanyaan kita adalah, "Apa yang salah 

dengan ini?" maka kita mencerminkan sikap yang Alkitab peringatkan kepada kita untuk menjauhinya. 

Dan itu adalah mentalitas egois yang berkaitan dengan harta kita. Kita mencerminkan mentalitas yang 

mengatakan, "Apa yang salah kalau saya memiliki ini dan apa yang salah kalau saya memiliki itu?" Dan 

satu-satunya cara kita agar dapat mengajukan pertanyaan itu adalah jika kita sudah menutup telinga 

terhadap kebutuhan mereka yang berada di luar pintu rumah kita. 

Saya ingin memberikan satu contoh. Ini tentang John Wesley ketika ia masih belajar di perguruan tinggi 

Oxford sebagaimana yang ditulis oleh penulis biografinya. Penulis ini mengatakan, "Wesley baru saja 

selesai membeli beberapa gambar untuk kamarnya, ketika salah seorang pelayan datang ke pintu 

kamarnya. Hari itu musim dingin dan Wesley melihat bahwa pelayan ini hanya memakai pakaian yang 

tipis dari kain linen untuk melindungi tubunya dari udara yang begitu dingin. Wesley merogoh 

kantongnya untuk memberikan uang kepada pelayan itu untuk membeli mantel, tetapi kemudian 

menyadari bahwa hanya ada sedikit uangnya yang tersisa. Hal ini memukulnya karena ia sadar bahwa 

Tuhan tidak senang dengan caranya menggunakan uangnya. Wesley bertanya pada dirinya sendiri, 

"Apakah tuan itu akan mengatakan, 'Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. 

Engkau telah menghiasi tembokmu dengan uang yang dapat digunakan untuk melindungi pelayan yang 

miskin ini dari hawa yang dingin. Oh keadilan, oh belas kasihan. Bukankah gambar-gambar ini merupakan 

darah pelayan yang miskin ini?'" 
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Apakah anda bisa memahami apa yang terjadi? Apakah gambar-gambar yang telah dibeli oleh John 

Wesley dan dipajang di dinding kamarnya ini pada dasarnya buruk? Tidak demikian. Itu bukan sesuatu 

yang salah, tetapi adalah salah untuk menghabiskan uang untuk gambar-gambar itu sementara seorang 

perempuan sangat kedinginan di luar tanpa mantel. Mari kita mengambil pengalaman Wesley dan mari 

kita tempatkan dalam kehidupan kita. Bayangkan diri kita sedang berjalan keliling untuk mencari perabot 

rumah yang sebenarnya tidak kita perlukan, hiasan dinding yang sebenarnya tidak kita perlukan, pakaian 

di lemari yang sebenarnya tidak kita perluakan, hiburan yang sebenarnya tidak kita perlukan, dan semua 

yang lain yang sebenarnya tidak kita perlukan. Apakah semua ini pada dasarnya buruk? Semua hal ini 

adalah buruk hanya jika di halaman rumah anda terdapat 500 anak dari Afrika Selatan yang tubuhnya 

kekurangan gizi dan yang otaknya mengalami penyusutan karena mereka tidak memiliki makanan. Jadi 

semua hal itu adalah buruk karena anda menghabiskan uang anda pada barang-barang yang sebenarnya 

anda tidak perlukan dan bukannya untuk anak-anak yang miskin tersebut.  

Anda melihat bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk dapat mengajukan pertanyaan "Apa yang salah 

dengan itu?" adalah jika kita mengabaikan orang-orang miskin yang berada di depan pintu rumah kita. 

Bisakah anda melihat hubungannya? Kehidupan yang manakah yang menjadi pilihan kita? Satu 

kehidupan yang mewah dan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan orang-orang miskin 

ataukah satu kehidupan yang berisi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri demi kepentingan orang 

miskin? Inilah yang Yesus katakan, demikian juga inilah yang Paulus katakan. Berilah secara  radikal 

kepada orang-orang miskin karena jika anda tidak melakukannya maka anda bukan hanya akan 

mengabaikan kebutuhan mereka yang hilang dan yang miskin, tetapi juga anda akan membanjiri hati 

anda dengan hal-hal lain, dan pada akhirnya anda mungkin akan kehilangan Kerajaan itu sama sekali. 

Itulah bahaya yang mematikan dari harta. 

Jadi, secara praktis, inilah dorongan saya kepada anda. Ambil atau tinggalkan. Dorongan saya bagi 

keluarga dan individu-individu di sini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemewahan dalam 

kehidupan anda. Identifikasikan kebutuhan dan kemewahan dalam kehidupan anda, dan saya ingin terus 

terang mengatakannya, kemudian juallah dan berikan kemewahan anda demi kepentingan mereka yang 

terhilang dan yang miskin. Saya mau tekankan bahwa ini bukanlah proses yang mudah untuk dilewati. Ini 

adalah proses yang menyakitkan karena anda akan mulai menyadari betapa sedikitnya kebutuhan dalam 

kehidupan anda dan betapa banyaknya kemewahan. Dan hal itu menyakitkan karena semua rasionalisasi 

dan pembenaran mulai bangkit di dalam hati anda untuk menjelaskan kemewahan anda tersebut. Apa 

yang terjadi ketika kita mulai mengidentifikasikan makanan dan pakaian sebagai kebutuhan dasar kita, 

apa yang merupakan keinginan kita yang minimal, mungkin keinginan minimal yang erat dengan budaya 
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ini dan kemudian di luar budaya ini? Kita akan mulai bertanya, "Apakah kita harus memiliki jenis mobil 

yang kita gunakan? Apakah kita harus memiliki jenis rumah yang kita tinggali? Apakah kita harus memiliki 

semua pakaian yang kita miliki? Apakah kita harus memiliki semua barang yang ada di dalam rumah kita? 

Apakah kita harus memiliki ini, apakah kita harus memiliki itu? Dan hati-hatilah karena anda akan mulai 

bertanya, "Apa yang salah dengan itu? Mengapa saya tidak dapat memiliki itu?" Pertanyaan-pertanyaan 

ini sebenarnya menyingkapkan wabah pementingan diri sendiri yang ada dalam hati kita yang perlu 

dilenyapkan oleh Kristus. Dan anda akan mulai melihat bahwa kehidupan anda penuh dengan kelebihan-

kelebihan dan penuh dengan surplus yang sebenarnya dapat diberikan demi kepentingan mereka yang 

terhilang dan yang miskin. 

Ini membawa kita kepada aplikasi praktis yang kedua. Berdasarkan kebutuhan pokok anda, tetapkanlah 

batas kesederhanaan pada gaya hidup anda dan kemudian berikan segala sesuatu yang lain. Tetapkanlah 

batas kesederhanaan pada gaya hidup anda berdasarkan makanan dan pakaian sebagai kebutuhan 

pokok. Tetapkan bahwa inilah batas kebutuhan-kebutuhan yang harus diikuti oleh anda dan keluarga 

anda. Itulah batas gaya hidup anda, dan tentu hal itu akan melawan arus yang ada dalam budaya kita, 

yang mengatakan bahwa semakin banyak anda memperoleh penghasilan maka semakin banyak yang 

anda dapat miliki dalam kehidupan anda. Budaya kita mengatakan bahwa semakin banyak penghasilan 

yang anda peroleh maka semakin tinggi standar hidup anda. Namun berdasarkan aplikasi ini maka 

semakin banyak penghasilan anda berarti semakin tinggi standar pemberian anda untuk mereka yang 

membutuhkan. 

Pemahaman inilah yang sejalan dengan ajaran Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa anda harus 

menentukan batas harta yang anda miliki, lalu anda membebaskan segala sesuatu yang Tuhan telah 

berikan di atas batas tersebut agar anda dapat membuat kemuliaan Kristus dikenal di antara mereka yang 

terhilang dan yang miskin. Mungkin anda mengatakan. "Apakah itu salah? Dave, apakah anda 

memaksudkan bahwa adalah salah untuk memiliki banyak uang dan menghasilkan banyak uang atau 

memiliki pekerjaan yang baik?" Tidak, semua itu sepenuhnya benar. Dapatkanlah pekerjaan yang terbaik 

dan dapatkanlah penghasilan yang terbaik, karena sekarang Allah mempercayakan sumber-sumber 

tersebut untuk anda, bukan supaya anda memanjakan diri dengan harta itu, melainkan supaya anda 

menggunakannya demi kepentingan mereka yang terhilang dan yang miskin di seluruh dunia. Sekarang 

apa yang dijelaskan ini mulai masuk akal.  

Persis itulah yang dialami oleh John Wesley. Dengarkan apa yang ditulis dalam biografinya: “Pada 1731 

Wesley mulai membatasi pengeluarannya supaya ia dapat memiliki lebih banyak uang untuk diberikan 

kepada orang-orang miskin. Ia mencatat bahwa dalam satu tahun penghasilannya adalah 30 pound dan 
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biaya hidupnya adalah 28 pound, sehingga ia memiliki 2 pound untuk diberikan. Tahun berikutnya 

penghasilannya menjadi dua kali lipat, namun ia masih hidup dengan 28 pound dan dan memberikan 32 

pound. Dan pada tahun yang ketiga penghasilannya melonjak sampai 90 pound. Sekali lagi, ia dapat 

hidup dengan 28 pound dan memberikan 62 pound. Pada tahun keempat, ia menghasilkan 120 pound, 

tetap hidup dengan 28 pound dan memberikan 92 pound kepada orang-orang miskin. Dalam khotbahnya 

Wesley mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan perpuluhan, tetapi 

memberikan semua penghasilan tambahan setelah biaya untuk keluarga dan kreditur dipisahkan. Ia 

percaya bahwa hal itu akan meningkatkan penghasilan. Standar untuk memberi secara Kristen harus 

ditingkatkan, bukan standar hidupnya. Wesley mulai mempraktekkan ini di Oxford dan ia terus 

mempraktekkannya sepanjang hidupnya. Walaupun penghasilannya terus meningkat menjadi ribuan 

pound, ia hidup sederhana dan dengan segera memberikan surplus uangnya. Dalam satu tahun 

penghasilannya mencapai lebih dari 1400 pound. Ia memberikan semuanya kecuali 30 pound. Wesley 

takut untuk menyimpan hartanya di bumi."  

Wesley tahu bahwa apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 adalah nyata. Penulis itu mengatakan, 

"Wesley takut meletakkan hartanya di bumi. Itu sebabnya uang itu dengan cepat diberikan dalam bentuk 

amal secepat uang itu datang. Ketika ia meninggal pada 1791, uang yang disebutkan dalam surat 

wasiatnya hanyalah koin-koin yang ditemukan di saku dan laci meja rias. Sebagian besar dari 30.000 

pound yang telah ia peroleh dalam hidupnya, ia berikan kepada mereka yang miskin.” Mungkin anda 

mengatakan, "Apakah John Wesley tidak meninggalkan investasi apa pun?" Dia meninggalkan ribuan jiwa 

yang mengikut Kristus. Itulah investasi. Itu investasi yang besar dalam kehidupan seseorang. Jika kita 

dapat mentransfer jumlah ini ke dalam standar upah hari ini, maka ada saat-saat ketika Wesley 

menghasilkan 160,000 dolar per tahun dan ia hidup dari 20,000 dolar per tahun. Apakah itu aneh? 

Terdengar boros? Hanya terjadi di luar sana? Tidak, ini adalah kesalehan dengan sikap berpada dengan 

apa yang ada, dan itu mengandung keuntungan yang besar. Dan hal itu menunjukkan kemurahan hati 

dalam memberi, kesediaan untuk berbagi, dan kekayaan melalui kebajikan. 

Bagaimana jika kita melakukan ini? Saya tahu bahwa ada orang yang berpikir bahwa ini gila, bahkan 

mereka tidak memikirkannya. Bagaimana jika kita di seluruh  Gereja Barat menetapkan bahwa gaji 

sejumlah 50 dolar, atau 75 dolar, atau 100.000 dolar tidak harus diikuti dengan satu gaya hidup yang 

bernilai 50 dolar, atau 75 dolar, atau 100.000 dolar, atau satu juta dolar? Bagaimana jika kita menetapkan 

bahwa kita akan hidup dan percaya bahwa Allah yang akan menyediakan bagi kita, dan kita mendapatkan 

makanan dan pakaian, lalu orang-orang akan menyaksikannya, dan kemudian kita akan membebaskan 

sumber-sumber yang Allah telah percayakan kepada kita demi kepentingan mereka yang terhilang dan 
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yang miskin? Orang akan mengatakan. "Itu adalah sesuatu yang radikal." Bagaimana jika itu adalah 

ketaatan? Pikirkan hal itu. Sumber-sumber surgawi yang dipercayakan kepada kita demi kepentingan 

dunia. Anda mungkin mengatakan, "Dave, bukankah anda terlalu berlebihan? Tidak sadarkah anda bahwa 

hal ini akan menjadi ekstrim di mana kami tidak akan lagi mempedulikan diri kami dan keluarga kami?" 

Saya tidak berpikir bahwa kita berada dalam bahaya demikian, yaitu berada pada sikap yang ekstrim 

dalam pemberian kita sehingga kita tidak lagi menyediakan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Dan saya 

tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun dalam ruangan ini yang akan pernah 

berdiri di hadapan Yesus, di hadapan kursi pengadilan Kristus, dan mendengar Ia berkata, "Kamu telah 

memberikan terlalu banyak. Kamu seharusnya telah menggunakan lebih banyak untuk diri sendiri." Itu 

tidak akan terjadi. Saya berjanji, itu tidak akan terjadi. Jangan kuatir bahwa anda akan terlalu jauh 

menyimpang ke arah itu. Misalnya kita berada dalam bahaya yang mematikan dari harta kita, dan kita 

tidak peduli dengan kepentingan orang-orang miskin. Lalu kita sadar akan kesalahan ini dan kita mulai 

memberi sebagaimana yang Yesus katakan kepada orang yang kaya dalam Markus 10 dan sebagaimana 

yang Paulus katakan kepada orang-orang yang kaya dalam 1 Timotius 6. Itu adalah peringatan. 

 

Satu Pemberian Yang Radikal ... 

Keselamatan Sama Sekali Tidak Mungkin Diperoleh Setiap Orang Di Luar  

                                                           Anugerah Allah 

Pemberian yang anda berikan merupakan limpahan dari pemberian yang ada di dalam anda. Kebenaran 

yang kedelapan, satu pemberian yang radikal. Keselamatan sama sekali tidak mungkin diperoleh setiap 

orang terpisah dari anugerah Allah. Mari kita kembali ke Markus 10. Yesus mengatakan bahwa sulit bagi 

orang yang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah, dan kemudian murid-muridNya tercengang 

mendengar itu, jadi Yesus memutuskan untuk mengulanginya sekali lagi, "Anak-anakKu, betapa sulitnya 

masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum 

daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah" (Markus 10:24-25). Di sinilah hal itu akan benar-

benar baik. Ayat 25 mungkin merupakan salah satu ayat dalam Perjanjian Baru yang paling sering 

disalahgunakan, karena di saat inilah orang atau pengkhotbah mulai berbicara tentang pintu gerbang 

kota Yerusalem. Mereka mengatakan bahwa pintu grebang ini sangatlah sempit, sangatlah kecil, 

semacam pintu gerbang samping, dan sulit untuk melewatinya. Jika anda mencoba melewatinya bersama 

seekor unta, maka alangkah sulitnya untuk melewatinya. Itu sebabnya pintu gerbang ini disebut lubang 

jarum. Anda harus memindahkan semua beban dari punggung unta dan membuat unta tersebut berlutut 
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dan merangkak untuk melewatinya. Satu-satunya masalah dengan penafsiran ini adalah bahwa itu tidak 

benar. Tidak ada pintu gerbang seperti itu. 

Orang-orang mulai menceritakan cerita seperti ini pada abad ke-9 atau abad ke-19. Itu yang dikatakan 

banyak orang. Tetapi terlepas dari kebenarannya, selama delapan abad, mereka tidak berbicara tentang 

pintu gerbang ini, termasuk pada abad pertama ketika pintu gerbang tersebut masih berdiri di Yerusalem. 

Jadi cerita ini sering dipakai sebagai satu ilustrasi khotbah yang menarik, karena di dalam cerita ini 

terdapat prinsip bahwa "anda harus melepaskan apa yang anda pegang," dan bahwa anda harus berlutut 

di hadapan Allah. Satu-satunya masalah dengan pandangan ini adalah bahwa itu tidak benar. Jadi, apa 

yang sebenarnya Yesus maksudkan? Dan itulah sebabnya mengapa hal itu penting. Kita tidak hanya 

mencoba untuk menolak penafsiran tersebut yang disampaikan dalam khotbah-khotbah besar dari masa 

lalu, tetapi juga hal ini menjadi penting karena di sini Yesus tidak mengatakan, "Ini adalah sangat sulit 

sehingga kamu harus melakukan ini dan ini dan ini." Yesus tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. 

Yang Ia katakan adalah, "Inilah lubang jarum. Coba kamu bawa seekor unta untuk melewatinya." Bisakah 

anda melakukannya? Tentu saja tidak. Tidak mungkin. Bukan hanya sulit, tetapi juga tidak mungkin. Dan 

persis itulah yang Yesus maksudkan. Tidak mungkin bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah dalam pengertian demikian, tidak mungkin bagi siapa pun untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Ini 

adalah gambarannya di sini. 

 

Allah Memberikan Keselamatan Kepada Kita 

Kita bisa terus datang kembali ke pokok ini lagi. Saya ingin kembali ke pokok ini hari ini. Tidak ada yang 

bisa kita lakukan untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam Kerajaan itu, tidak peduli berapa banyak yang 

kita berikan, tidak peduli berapa banyak yang kita lakukan, kita tidak bisa mendapatkan jalan masuk ke 

dalam Kerajaan Surga. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Mengapa, karena Allah yang 

memberikan keselamatan kepada kita. Ia yang memberikannya. Ia yang memberikannya. Kita tidak 

bekerja untuk keselamatan kita. Bilamana kita berbicara tentang perintah-perintah yang radikal ini, kita 

tidak bekerja untuk keselamatan kita. Sebaliknya, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. 

Perhatikan hal ini. Allah tidak menjual keselamatan kepada kita. Kerajaan itu tidak dapat dibeli, dan Ia 

tidak memperdagangkan keselamatan dengan kita. Ini mempunyai makna yang sangat penting. Saya ingin 

menekankan hal ini karena Kitab Suci dengan jelas berbicara tentang ini dan kita telah berbicara tentang 

harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Apakah itu berarti bahwa jika kita memberikan sesuatu 
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kepada Allah maka Ia akan menyelamatkan kita? Ini tidak diajarkan dalam Kitab Suci. Kita tidak membeli 

keselamatan. Kita tidak memperdagangkan keselamatan. Itu tidak akan menjadi satu usaha bisnis yang 

bijak karena kita tidak punya apa-apa untuk dibawa kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali dosa. 

Jadi, inilah yang terjadi. Kita datang dengan dosa kita di hadapan Allah, dan dengan tanganNya yang 

penuh anugerah Ia menjangkau kehidupan kita, dan Ia mengambil dosa kita dan menghapuskannya, dan 

sebagai gantinya Ia menempatkan kebenaran Kristus dalam diri kita. Saya ingin kembali ke pokok ini 

berkali-kali. Satu-satunya cara bagi anda atau saya untuk dapat diterima di hadapan Allah pada saat ini 

adalah karena karya Kristus di salib di mana kebenaranNya diberikan untuk anda dan saya. Apa yang 

terjadi adalah karena anugerahNya. Allah mengambil hati kita dan Ia menghapus dosa kita dan Ia 

menempatkan kebenaran Kristus di dalam kita. Dan berdasarkan itu maka kita memiliki hati yang baru 

yang tidak ingin melakukan dosa lagi, tidak menginginkan diri sendiri lagi, melainkan hanya menginginkan 

Kristus. Allah menempatkan RohNya dalam diri kita yang mulai mengalir dalam kehidupan kita melalui 

cara kita hidup. Dan apa yang kita lakukan sekarang dengan memberi kepada orang-orang miskin atau 

dengan menaati Kristus dengan cara apa pun, bukanlah dalam rangka untuk memperoleh keselamatan, 

bukanlah sesuatu yang kita berikan kepada Allah untuk memperoleh keselamatan, melainkan merupakan 

limpahan dari kehadiran Kristus di dalam kita. Ini adalah tetap merupakan karya Allah dalam hati kita. 

Dan kenyataannya adalah bahwa sekarang pemberian kita adalah hasil dari pemberianNya di dalam hati 

kita. Jangan lewatkan itu. 

Pemberian kita adalah hasil dari pemberianNya. Pemberian kita adalah limpahan dari apa yang Ia 

kerjakan dalam hati kita. Dan kita membutuhkan Dia untuk melakukan hal itu. Itulah inti berita dalam 

Markus pasal 10. Para murid berada di situ dengan pola pikir Perjanjian Lama dan mereka berpikir, "Jika 

ada seorang yang bisa masuk ke dalam Kerajaan itu, pasti orang ini bisa. Lihatlah kekayaannya. Lihatlah 

riwayat hidupnya. Orang ini bisa masuk ke dalam Kerajaan."  Tetapi Yesus mengatakan, "Tidak, tidak 

mungkin baginya untuk masuk ke dalam Kerajaan. Ia membutuhkan perubahan radikal dalam hatinya 

agar dapat masuk ke dalam Kerajaan." Dan anda memerlukan perubahan radikal dalam hati anda dan kita 

memerlukan perubahan radikal dalam hati kita. Dan kemudian apa yang kita berikan masih merupakan 

hasil dari pemberianNya. 

 

Allah Memungkinkan Pengorbanan Di Dalam Kita 

Jadi, inilah keindahan itu. Allah memberikan keselamatan kepada kita dan kemudian ketika kita memberi 

demi kebutuhan orang-orang miskin, kita melihat bahwa bukan hanya Ia memberikan keselamatan 
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kepada kita, tetapi juga Ia memungkinkan pengorbanan di dalam diri kita. Bilamana kita berbicara 

tentang pergi dan menjual semua harta kita dan memberikan kepada orang-orang miskin, maka itu 

berarti kita akan memiliki harta di surga. Berapa banyak dari antara kita yang benar-benar dengan serius 

mau mengatakan, "Semakin cepat saya bisa menjual segala sesuatu dan memberikan semuanya, semakin 

baik. Semua hal dan barang yang saya peropleh karena bekerja, semua hal dan barang yang saya hargai 

dan yang saya peroleh, saya tidak sabar untuk menyingkirkannya agar saya dapat memberi. Kita akan 

berjalan pergi dari tempat ini dengan senyum di wajah kita pada setiap hari Minggu dengan hati yang 

begitu terangkat karena sekarang kita bisa memberikan segalanya?" Sangat mungkin bahwa itu bukanlah 

reaksi yang kita alami karena pengajaran ini. Dan ini menunjukkan sesuatu kepada kita, yakni bahwa tidak 

mungkin kita mempunyai reaksi seperti itu. Jangan lewatkan itu. Tidak mungkin untuk memproduksi satu 

hati yang benar-benar tidak menginginkan keamanan dan kenyamanan dalam hal-hal dari dunia ini. 

Namun kabar baiknya adalah bahwa Allah kita adalah Pelaku yang unggul dalam hal-hal yang tidak 

mungkin. Dan Ia dapat melakukannya. Ia melakukannya dan mengambil hati kita dan mengubahnya. 

Orang akan mengatakan, "Adalah sia-sia untuk berbicara tentang hal-hal ini di dalam budaya seperti ini 

atau di dalam gereja seperti ini di mana segala kekayaan dan harta terwakili dalam kehidupan kita di sini. 

Adalah gila untuk berpikir bahwa ada orang-orang, individu, dan keluarga, dalam keluarga orang beriman 

di sini yang akan melakukan hal-hal itu. Itu tidak mungkin." Tetapi Allah adalah Pelaku unggul dalam apa 

yang tidak mungkin. Dan di sinilah saya ingin membawa anda untuk melihat hal ini secara praktis. Inilah 

tantangan untuk anda. Ini adalah sedikit lebih mudah dari yang lain. Setiap hari dalam minggu ini 

sisihkanlah waktu yang terkonsentrasi bagi anda sendiri atau dengan keluarga anda, lalu berdoa. Benar-

benar berdoa. Pastikan anda melakukannya. Bukan berdoa sebagai satu hal yang  rutin, melainkan benar-

benar berdoa dan meminta Roh Kudus untuk mengubah keinginan anda, dan menunjukkan kepada anda 

apa yang Ia ingin anda lakukan. Kemudian mulailah melakukannya oleh kuasaNya, langkah demi langkah. 

Ini adalah gambarannya. Ketika kita melihat beberapa kebenaran ini, kita harus berasumsi bahwa ada 

kecenderungan untuk mengalami sedikit keterkejutan. Beberapa hal yang mungkin belum pernah kita 

lihat dalam Kitab Suci atau belum melihatnya untuk waktu yang lama dalam Kitab Suci, akan terlihat 

dengan jelas. Saya tahu bahwa dalam arti tertentu, ada banyak hal yang belum saya pahami walaupun 

sudah pernah membaca teks tersebut sebelumnya. Kita sedang mengikuti arus budaya dalam kaitan 

dengan uang dan harta. Kebanyakan dari kita, termasuk saya sebagai seorang pendeta, hidup 

berkecukupan dalam satu gaya hidup yang dijalani oleh banyak orang lain. Mungkin ada sedikit 

perubahan di sini atau di sana, namun secara mengejutkan kita diperhadapkan dengan teks-teks seperti 

ini dan kita berhenti terpaku. Kita mulai berpikir, "Apa yang harus saya lakukan? Dari mana saya harus 
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memulainya?" Pada saat inilah saya ingin mendorong anda untuk tersungkur dan bertelut, mungkin 

secara harfiah, dan berkata, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan saya tidak tahu dari 

mana saya harus memulainya. Tetapi saya tahu bahwa apa pun yang saya lakukan atau dari mana pun 

saya memulainya, saya akan mulai dengan Engkau dan Engkaulah yang melakukan pekerjaan itu di dalam 

hati saya. Karena itu ubahlah hati saya agar saya dapat menginginkan apa pun yang Engkau inginkan."  

Proses perubahan hati ini mungkin tidak akan terjadi secara instan sehingga anda pergi dengan 

tersenyum dan segera menjual semuanya dan memberikannya kepada orang lain. Sebaliknya Allah akan 

mulai mengubah hati anda dan anda akan mulai melihat hal ini dalam kehidupan anda, dan hal itu dalam 

kehidupan anda. Dan tiba-tiba anda mulai berpaling ke arah yang berbeda. Dan menurut saya, inilah 

sebabnya mengapa Yesus tidak memberikan kepada kita semacam daftar isian yang haris diberi tanda 

cek, karena ada proses perubahan hati yang terjadi di sini. Ada proses internal yang perlu terjadi di sini 

yang tidak akan terjadi jika kita mengisi daftar cek tersebut. Kita adalah orang-orang yang menginginkan 

adanya perbaikan yang cepat. Kita biasanya ingin cepat menyelesaikannya. Tetapi kenyataannya adalah 

bahwa kita memerlukan Kristus untuk mengubah hati kita dan itu bukan satu perbaikan yang cepat. Kita 

harus berhati-hati untuk tidak menjadi letih dalam proses ini karena kita dapat melihat bahwa Ia mulai 

mengubah hati kita. Kita mungkin membuat langkah kecil seperti ini dan kemudian kita mulai bergerak.  

Kita akan segera kembali ke dalam budaya masa kini. Ini adalah satu pertempuran, satu perjuangan, satu 

pergumulan. Paulus berbicara tentang hal ini dalam 1 Timotius 6 dan hal ini didisinggung di seluruh Kitab 

Suci. Itu adalah sesuatu yang Ia akan lakukan. Ia akan melakukannya di dalam kita. Marilah kita minta 

kepadaNya untuk melakukannya di dalam kita. Kita membutuhkan Dia untuk mengubah hati kita. Karena 

itu saya ingin mendorong anda untuk meluangkan waktu tersendiri atau bersama keluarga anda untuk 

berdoa dan merenungkan hal ini, dan meminta kepadaNya untuk mengarahkan gaya hidup anda agar 

sesuai dengan prinsip-prisnip yang radikal ini yang Ia telah tunjukkan kepada kita dalam Kitab Suci. 

 

    Satu Kebebasan Yang Radikal ... 

Yesus Membebaskan Kita Dari Belenggu Diri Sendiri Dan Dari Belenggu Harta Kita 

Kebenaran yang kesembilan dalam sepuluh kebenaran yang kita pelajari ialah: satu kebebasan yang 

radikal. Yesus membebaskan kita dari belenggu diri sendiri dan dari belenggu harta kita. Kita tidak akan 

menghabiskan waktu yang terlalu lama di sini, tetapi saya ingin agar anda memahami hal ini. Saya ingin 

agar anda melihat respon Petrus dalam Markus 10. Dikatakan dalam ayat 27-28, "Yesus memandang 

mereka dan berkata, 'Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala 
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sesuatu mungkin bagi Allah.' Lalu Petrus berkata kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala 

sesuatu dan mengikut Engkau!'" Saya menyukai ini. Lihat gambaran di sini. Lihat kontras di sini. Hanya 

beberapa ayat sebelum ini kita melihat seorang pria berjalan pergi dari Yesus dengan sedih karena ia 

memegang erat segala sesuatu yang ia miliki. Sekarang anda melihat seorang murid yang bersemangat, 

bahkan agak terlalu bersemangat dalam beberapa hal, berdiri dan berkata, "Kami telah meninggalkan 

segala sesuatu dan mengikut Engkau!" Dan di sini terdapat satu kontras yang radikal. 

Ada satu kebebasan di sini. Di satu pihak ada seorang yang kaya yang berjalan pergi dengan sedih yang 

dibelenggu olah hartanya, dan di pihak yang lain ada seorang murid yang berdiri karena ia bergembira 

tentang fakta bahwa ia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, dan yang kedengarannya 

agak berani. Namun Yesus tidak menegurnya atau melakukan apa pun. Sebaliknya Yesus sebenarnya 

meneguhkan apa yang murid ini katakan.  Ada satu kebebasan di sini dan saya yakni akan hal ini. Kita 

telah melihat beberapa perintah yang radikal dalam Kitab Suci, dan ada kecenderungan dalam diri kita 

untuk berpikir, "Ketika kita diselamatkan, bukankah itu berarti Kristus membebaskan kita? Mengapa kita 

harus berbicara tentang semua perintah ini? Kita sudah merdeka." Kita tidak merdeka dari perintah-

perintah. Ketika Kristus menyelamatkan kita, untuk pertama kalinya kita bebas untuk mematuhi perintah. 

Sekarang kita memiliki apa yang perlu ada di dalam hati kita untuk mewujudkan kebenaran-kebenaran ini 

secara praktis. Dan kita tidak harus mencoba untuk bekerja, atau untuk memperoleh, atau melakukan hal 

yang kita tidak ingin melakukannya. Tidak, kita melakukannya karena Kristus telah mengubah hati kita 

dan perubahan itu meluap ke dalam ketaatan kita. Dan keindahannya adalah bahwa sekarang kita bebas, 

benar-benar bebas dari diri kita sendiri, dari harta dan barang-barang kita, dan dari kehidupan kita yang 

berpusat pada kenyamanan dan keamanan dalam dunia ini, karena sekarang kita bebas untuk hidup bagi 

Kristus. Dan kita bebas pergi ke mana pun yang Ia kehendaki. 

Apa yang terjadi ketika satu kelompok orang, karena pengeluaran mereka dalam menggunakan harta 

mereka, tidak dibelenggu oleh hutang dan pinjaman yang besar dan pembayaran yang besar untuk ini 

dan itu? Apa yang terjadi ketika kita tidak dibelenggu oleh ini dan itu yang kita pegang erat? Apa yang 

terjadi ketika kita bebas untuk pergi kemana pun yang Ia kehendaki? Sungguh satu gambaran yang luar 

biasa. Dan kita juga bebas untuk memberi apa pun yang Ia minta. Bayangkan itu. Setelah anda membuat 

satu pembatasan dalam gaya hidup anda, dan membebaskan sumber-sumber anda yang melimpah, dan 

sekarang memasuki satu perjuangan, pertanyaannya ialah ke manakah kita akan memberi sumber-

sunber ini? Cara apakah yang terbaik untuk memberi sumber-sumber ini? Di mana saya harus berikan 

sumber-sumber ini untuk mereka yang terhilang dan yang miskin? Ini adalah pertanyaan yang bagus 

untuk diajukan. Ini adalah pertanyaan yang bagus untuk digeluti dan satu masalah yang baik untuk 
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dihadapi. Sebelumnya, ketika kita masih memberikan sisa-sisa makanan, kita bisa mengelolanya dengan 

cukup mudah. Sekarang kita memberikan surplus kita, sekarang kita memberi dengan mengorbankan 

milik kita seperti rumah yang bagus atau mobil yang bagus atau pakaian yang bagus atau ini atau itu. 

Sekarang kita akan bertanya, "Bagaimana saya bisa menggunakan milik saya dengan cara yang terbaik? 

Bagaimana kita bisa menggunakan milik kita dengan cara yang terbaik demi kepentingan mereka yang 

terhilang dan yang miskin?"  Dan jangan lewatkan, tiba-tiba kita ingin bertanya, "Bagaimana jika memang 

ada miliaran orang di planet ini yang sedang menuju ke neraka yang kekal dan jutaan dari mereka belum 

pernah mendengar nama Yesus?" Atau, "Bagaimana jika terdapat jumlah yang tidak terhitung banyaknya  

dari orang-orang yang menederita yang belum pernah terjadi sebelumnya?" Dan bagaimana jika Allah 

memutuskan untuk memberikan kepada umatNya di sini kekayaan yang tidak terhitung banyaknya yang 

dapat digunakan untuk kepentingan orang-orang yang terhilang dan yang miskin? 

Bagaimana jika itulah yang telah Ia lakukan? Dan apa yang terjadi ketika anda dan saya bebas untuk pergi 

ke mana pun yang Ia kehendaki dan memberikan apa pun yang Ia minta? Ralph Winter mengatakan 

tentang hal ini, "Ketaatan kepada Amanat Agung telah diracuni lebih banyak melalui kemakmuran 

daripada yang lain." Mari kita menyingkirkan racun tersebut. Jadi, secara praktis inilah dorongan saya 

bagi anda. Jujurlah dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam kehidupan anda atau dalam keluarga anda, 

apakah anda memberikan kurang dari kemampuan anda? Apakah anda memberi sesuai dengan 

kemampuan Anda? Atau apakah anda memberikan yang melampaui kemampuan anda? Kurang dari 

kemampuan anda, sesuai dengan kemampuan anda, atau melebihi kemampuan anda. Sejujurnya, 

menurut saya, walaupun saya tidak memiliki data empiris untuk mendukung ini, tetapi saya menebak 

bahwa lebih dari 90 persen di antara kita memberikan lebih kurang dari kemampuan kita, dan ini 

termasuk diri saya sendiri sebagai pendeta anda. Kita memberikan jauh lebih sedikit dari kemampuan kita 

bila dibandingkan dengan kemewahan dan kelebihan yang mengelilingi kehidupan kita. Saya mau katakan 

bahwa mungkin beberapa persen dari antara kita yang memberi menurut kemampuan kita, yang sepadan 

dengan berapa banyak yang kita miliki. Dan mungkin kurang dari satu persen dari antara kita yang 

memberi melebihi kemampuan kita, dan mereka mungkin yang paling tidak diperhatikan. 

Gambaran inilah yang kita lihat dalam Lukas 21. Ketika itu orang-orang kaya memasukkan persembahan 

mereka ke dalam peti persembahan, tetapi juga ada seorang janda miskin memasukkan dua uang 

tembaga, ke dalam peti itu. Dan apa yang Yesus katakan? Ia mengatakan bahwa janda itu telah 

memberikan lebih dari mereka semua. Mengapa? Karena ia memberi dari kemiskinannya dan tidak ada 

yang tersisa lagi. Ia memberi melampaui kemampuannya. Kita tidak berpikir seperti itu. Anda bahkan 

dapat menggunakan contoh yang ekstrim. Katakanlah, seseorang menghasilkan 10 juta dolar pada tahun 
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depan lalu ia memberi 9 juta dolar kepada orang-orang miskin. Apakah kita akan mengatakan bahwa itu 

adalah pemborosan dalam hal memberi? Tentu saja kita akan mengatakan seperti itu, tetapi 

kenyataannya adalah bahwa orang tersebut memberi jauh lebih kecil dari kemampuannya, jauh lebih 

sedikit. Dia hanya hidup dengan satu juta dolar? Ini tidak sesuai sama sekali dengan 1 Timotius 6. Apa 

yang terjadi ketika orang-orang yang mempunyai penghasilan sejumlah 30 dolar, 50 dolar, 75 dolar, 

100.000 dolar atau lebih lagi dalam satu keluarga orang beriman, mulai memberi melampaui kemampuan 

mereka? Mungkin sekali ini tidak akan terjadi dalam waktu semalam, namun apa yang terjadi ketika kita 

sedang bergerak ke arah itu? Kita menggunakan surplus dan kelebihan yang kita miliki demi kepentingan 

mereka yang terhilang dan yang miskin.  

Hal ini membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Berhentilah bertanya seberapa banyak anda dapat 

sisihkan untuk diri anda, dan mulailah bertanya seberapa banyak yang dapat anda berikan. Jujur saja di 

sini, ini adalah bagian yang merupakan titik awal dari keyakinan dalam hati saya. Istri saya dan saya 

memiliki berbagai teman yang tinggal di seluruh dunia, dan beberapa bulan yang lalu kami punya 

beberapa teman yang datang mengunjungi kami. Mereka tinggal di suatu daerah yang termasuk dalam 

jendela 10/40 dunia, di mana terdapat beberapa kelompok suku-bangsa yang paling sedikit mendengar 

Injil atau yang belum dicapai oleh Injil. Teman-teman kami ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang 

kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar nama Yesus. Teman-teman kami ini telah 

memberikan kehidupan mereka dan tiga anak mereka di sana. Dan mereka datang mengunjungi kami. 

Dan ada banyak hal dalam kunjungan ini yang membantu saya dalam menyadari beberapa hal dalam hati 

saya. Tetapi ketika mereka datang, apa yang membawa saya untuk bertelut dan berdoa ialah ketika saya 

melihat kembali beberapa email yang mereka kirimkan kepada saya, dan saya ingin agar anda 

mendengarkan apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang 

belum pernah mendengar Injil. 

Ia menulis, "’Berapa banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus karena mereka tidak mendengar 

Injil?’ Apa yang diperlukan agar mereka mendengar Injil? Apakah mereka tidak mendengar karena tidak 

ada satu pun yang memberitakan kepada mereka? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti ketaatan 

kepada Allah untuk mengubah dunia di mana terdapat jutaan dan jutaan orang yang tidak bisa 

memanggil nama Tuhan karena mereka tidak percaya? Dan yang belum percaya karena tidak ada seorang 

pun yang memberitakan kepada mereka? Kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa kita 

mengetahuai jawaban untuk pertanyaan itu. Banyak dari kita bahkan akan mengatakan bahwa kita harus 

melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Tetapi sebenarnya, akan tetap ada jutaan dan jutaan 
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orang yang tidak akan mendengar Injil selama kita terus tidak menyisihkan waktu dan tidak menyisihkan 

uang untuk menjangkau mereka.” 

Ini adalah dua pertanyaan yang sangat berbeda. Apa yang bisa kita sisihkan dan apa yang perlu kita 

lakukan? Saya tahu bahwa ketika saya menyebut beberapa angka seperti 4,5 miliar orang, atau 30.000 

anak-anak yang sedang sekarat dan yang akan mati kelaparan atau mati karena penyakit dapat dicegah 

pada hari ini, maka hal-hal tersebut hampir terlalu mengkuatirkan. Dan yang dikuatirkan ialah bahwa 

makna yang luar biasa dari angka-angka ini benar-benar dapat membuat kita untuk tidak bertindak 

karena kita malah akan mengatakan, "Apa sebenarnya yang bisa saya lakukan supaya dapat membawa 

dampak dalam keadaan seperti itu?" Dalam terang pertanyaan ini, saya ingin memberikan dorongan 

kepada anda. Garis pemikiran yang mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan semuanya, jadi saya tidak 

akan melakukan apa pun," berasal langsung dari neraka. Pertanyaan Ini langsung datang dari neraka. Apa 

yang terjadi ketika individu-individu dan keluarga-keluarga di sini mulai mengatakan, "Saya bisa 

melakukannya. Saya dapat membebaskan milik saya ini untuk diberikan kepada satu orang. Saya dapat 

membebaskan milik saya ini untuk diberikan kepada lima orang. Saya dapat membebaskan milik saya ini 

untuk diberikan kepada 10 dan 20 dan ratusan orang lainnya?"  

Apa yang terjadi ketika satu keluarga orang beriman berhenti bertanya, "Apa yang bisa kami sisihkan 

sementara kami memanjakan diri sendiri dengan harta?" Sebaliknya kita perlu bertanya, "Apa yang harus 

kami lakukan untuk membuat Injil dikenal di antara orang-orang yang paling tidak memiliki kesempatan 

untuk mendengar Injil? Apa yang harus kami lakukan untuk membawa air bersih dan makanan bagi 

jutaan orang di dunia?" Hal ini akan mengubah keseluruhan pola pikir kita, dan membawa kita kepada 

kebenaran yang terakhir. Pertanyaan ini berkaitan dengan kita sebagai gereja. Hal inilah yang membawa 

semua kebenaran ini kepada kita sebagai satu komunitas orang beriman. 

 

    Satu Keluarga Yang Radikal 

   Yesus Mempersatukan UmatNya Bersama-Sama Untuk Menikmati Dan Saling     

        Mendorong Pada Saat Mereka Menyerahkan Diri Mereka KepadaNya 

Inilah yang terjadi. Ini adalah gambaran yang berakhir dalam Markus 10. Yesus mempersatukan umatNya 

bersama-sama untuk menikmati dan saling mendorong pada saat mereka menyerahkan diri mereka 

kepadaNya. Dapatkah anda memahaminya? Kita tidak memiliki banyak waktu untuk mendalami hal ini, 

tetapi perhatikan ayat 29 dan 30, "Jawab Yesus, 'Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang 

yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya 
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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.'" Dengan mengatakan, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu," Yesus 

memberi jaminan bagi kita. Saya menyukai ayat-ayat ini. Hal ini membawa seluruh seri pelajaran ini 

kepada satu pernyataan penutup yang kuat.  

Yesus mengatakan agar anda meninggalkan rumah anda dan harta anda dan keluarga anda. Itulah 

panggilan Kristus kepeada anda untuk melakukan apa yang Ia sedang lakukan di seluruh dunia pada saat 

ini. Baru-baru ini saya berbicara dengan seorang saudara yang tinggal di satu bagian dunia di mana 

hampir setiap orang yang dipimpinnya kepada Kristus kemudian dipukuli oleh saudara-saudaranya, 

ayahnya, atau ibunya. Ini adalah kenyataan. Banyak dari antara anda akan kehilangan ibu atau ayah atau 

saudara-saudara. Mungkin anda akan kehilangan nyawa anda. Namun itulah keindahannya. Jika anda 

melakukannya anda akan memperoleh seratus kali lipat. Ini adalah kesepakatan yang baik. Jika anda 

memberikan kepada saya satu dolar lalu saya memberikan kepada anda seratus dolar, itu adalah hal yang 

cerdas untuk anda lakukan. 

Itulah yang Yesus katakan di sini. Dan dalam gambaran ini kita melihat bahwa gereja bukan lagi satu ide 

yang abstrak dalam pikiran kita. Yesus berkata, "Beberapa dari kamu akan kehilangan keluarga, tetapi 

anda akan mendapatkan satu keluarga yang anda bahkan tidak bisa membayangkannya." Ia sedang 

berbicara tentang gereja. Saya ingin tunjukkan kepada anda dengan cepat. Perhatikan ayat 29. Saya ingin 

agar anda memperhatikan anggota-anggota keluarga yang disebutkan, lalu melihat apakah ada yang 

tidak disebutkan untuk kedua kalinya. Yesus berkata, "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," Siapa yang tidak 

disebutkan untuk kedua kalinya? Ayah.   

Apa yang ditekankan di sini ialah bahwa bilamana anda meninggalkan keluarga anda di bumi ini karena 

anda mengikuti Kristus, maka anda akan memiliki saudara-saudara dan ibu, tetapi anda akan memiliki 

satu Bapa yang akan melindungi anda sebagai anak-anakNya, dan memastikan bahwa anda akan 

dipeliharaNya. Ini adalah keindahannya. Gereja bukan lagi satu ide yang abstrak. Inilah yang dibicarakan 

dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 3, dan 4. Jika kita melakukan ini, jika anda melakukan ini, jika anda 

mengumpulkan makanan dan pakaian anda, dan kemudian mulai memberi dari surplus yang anda miliki, 
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maka secara tiba-tiba akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga yang tidak pernah anda lihat 

sebelumnya dalam kehidupan anda. Dan keindahannya adalah bahwa sekarang anda memiliki satu 

keluarga yang ada di sekitar anda untuk berjalan bersama anda melewati proses itu, untuk menolong 

anda dalam hal itu, satu keluarga yang memberi. Ini adalah gambarannya. Ini adalah gereja dalam 

kenyataan. 

Tetapi saya juga berpikir bahwa ada satu penghalang yang kita hadapi ketika kita merenungkan tentang 

kebenaran-kebenaran ini dan mewujudkannya dalam praktek. Menurut saya, salah satu alasan mengapa 

kita ragu-ragu untuk melakukannya adalah karena cinta kita kepada harta milik kita. Alasan yang lain 

mengapa kita ragu-ragu untuk melakukannya adalah karena ketakutan bahwa kita akan sendirian. Inilah 

yang saya maksudkan dengan itu. Menurut saya akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan 

kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan yang sederhana dan yang radikal jika kita melihat orang lain di 

dalam gereja melakukan hal tersebut. Tetapi ketika kita mendengar kata-kata Yesus ini dan kita melihat 

sekitar kita, bahkan melihat pendeta kita, dan kita melihat gaya hidup yang mementingkan dan 

memanjakan diri sendiri, maka kita berpikir, "Menurut saya hal ini tidak perlu dipedulikan. Saya kira ini 

adalah tidak benar." 

Kita saling membutuhkan untuk menunjukkan bagaimana kebenaran-kebenaran ini dapat diwujudkan 

dalam praktek. Saya ingin agar anda mendoakan saya, dan saya ingin anda tahu bahwa saya mendoakan 

anda. Kita saling membutuhkan. Gereja bukanlah satu ide yang abstrak ketika kita berkumpul bersama 

pada setiap hari hari Minggu. Gereja adalah motivator dalam kehidupan kita yang memacu kita untuk 

fokus pada Kristus melalui cara kita hidup. Kiranya Allah melakukan hal ini dalam kehidupan keluarga 

orang beriman di sini. Gereja bukanlah satu ide yang abstrak. Pengorbanan tidak lagi merupakan satu 

istilah yang tepat. Kita akan memperoleh seratus kali lebih banyak. Hal ini terlihat di seluruh Kitab Suci. 

Amsal 14:21 mengatakan, "Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang 

menderita.” Amsal 22:9 mengatakan, "Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya 

dengan si miskin." Kisah Para Rasul 20:35 mengatakan, "Lebih berbahagia memberi daripada menerima." 

Dan saya menyukai Yesaya 58:10-11 yang mengatakan, "Apabila engkau menyerahkan kepada orang 

lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas maka terangmu akan 

terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. TUHAN akan menuntun engkau 

senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; 

engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah 

mengecewakan."  
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Inilah yang dimaksudkan. Jika anda menggunakan kehidupan anda demi orang-orang yang lapar dan yang 

miskin, maka anda akan menjadi satu taman yang diairi dengan baik. Itu adalah satu gambaran yang 

bagus. Seratus kali lebih banyak. Itu sebabnya mengapa Hudson Taylor, setelah memberikan hidupnya 

selama 50 tahun di Cina, menghabiskan seluruh kehidupannya, kehidupan keluarganya dan hartanya 

demi yang orang-orang yang terhilang dan yang miskin di Cina sampai akhir hidupnya, dan setelah 50 

tahun itu ia membuat pernyataan ini, "Saya tidak pernah membuat pengorbanan." Ia berkata, "Saya tidak 

pernah membuat pengorbanan karena semua yang saya berikan itu masuk akal." Bisakah anda melihat 

harta di sini? Gereja bukan lagi satu ide yang abstrak. Pengorbanan tidak lagi merupakan satu istilah yang 

tepat, dan dunia tampaknya tidak lagi seperti satu rumah yang memadai. Bukan hanya di zaman 

sekarang, tetapi juga di zaman yang akan datang. 

Saudara-saudara, dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukanlah 

rumah kita. Mari kita berhenti hidup seperti itu. Bayangkan hal ini. Anda tinggal di Perancis, lalu anda 

datang ke Amerika Serikat dan bekerja di sini di Amerika Serikat selama satu bulan. Dan anda tinggal di 

sebuah kamar hotel di sini. Dan aturannya ialah bawa selama satu bulan anda dapat menghasilkan uang 

sebanyak yang anda inginkan, tetapi ketika anda naik ke pesawat pada akhir bulan untuk kembali ke 

Perancis, anda sama sekali tidak dapat membawa apa pun dalam pesawat itu . Anda dapat membawa 

uang dan tidak boleh membawa harta anda. Anda hanya boleh memmbawa pulang apa yang anda bawa 

sebelumnya dari Perancis ke Amerika Serikat. Satu-satunya pengecualian untuk itu adalah bahwa ketika 

anda menghasilkan semua uang yang anda inginkan itu, anda dapat mendepositkannya di bank anda di 

Perancis. Jadi, seandainya anda tinggal selama satu bulan di sini, apa yang anda lakukan? Apakah anda 

akan pergi dan membeli lukisan-lukisan yang mahal dan menempatkannya di dinding di kamar hotel? 

Apakah anda akan pergi dan membeli perabotan yang mahal untuk membuat kamar hotel itu seindah 

mungkin? Tentu saja tidak. Jika itu yang yang anda lakukan maka itu akan menjadi yang hal yang paling 

bodoh yang dapat anda lakukan. Anda akan menyia-nyiakan semua itu. Sebaliknya, anda akan 

menghasilkan uang sebanyak yang anda inginkan dan anda akan memastikan bahwa sebelum anda naik 

ke pesawat itu, uang tersebut sudah ada di bank di Perancis. 

Saya mau mengingatkan anda bahwa kehidupan kita di sini adalah seperti uap atau kabut. Kita ada di sini 

hanya untuk satu detik dan hilang pada detik berikutnya dalam terang kekekalan. Dan ada satu kekekalan 

yang akan datang. Bagaimana jika 80 tahun di sini akan diikuti oleh 80 milyar tahun di sana? Jadi 

mengapa kita harus hidup untuk kamar hotel yang bagus, untuk rumah dan mobil dan pakaian dan 

barang-barang yang penuh dengan kemewahan? Mengapa kita tidak meninggalkan semua kemewahan 

itu? Karena memberi semuanya adalah masuk akal berdasarkan apa yang ada di dunia lain yang akan 
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datang. Ini adalah pertanyaannya: Apakah kita percaya akan Kitab ini? Karena Kitab ini memberitahu kita 

tentang Kristus yang mati di salib sehingga kita tidak harus hidup untuk kenyamanan di sini. Kita tidak 

harus hidup untuk kemewahan di sini. Kita bebas dari kemewahan tersebut, karena kita tahu bahwa ada 

kemewahan yang akan datang. 

Kita tahu bahwa kita hidup untuk satu rumah yang lain. Kita tahu bahwa ada orang-orang di sini yang 

Allah telah tinggalkan bagi kita agar kita memberi demi kepentingan mereka. Satu-satunya alasan 

mengapa kita ada di sini saat ini dan bukan bersama Dia di sana adalah demi mereka. Karena itu, 

bagaimana mungkin kita bisa menikmati lebih dan lebih lagi untuk diri kita sendiri? Kita tidak akan 

melakukannya jika kita percaya akan Kitab ini, karena Kitab ini mengatakan bahwa kita hidup untuk satu 

dunia yang lain. Dan ini membawa kita kepada pada pertanyaan yang kita semua harus menghadapinya, 

dan kita berada pada satu titik di mana kita sebagai gereja harus menghadapinya. Di manakah kita akan 

berdiri? Apakah kita akan berdiri bersama mereka yang kelaparan ataukah bersama mereka yang 

kekenyangan? Apakah anda akan berdiri bersama orang kaya dalam perjalanan ke neraka ataukah 

bersama orang miskin, Lazarus, dalam perjalanan ke surga? 

Bagaimana mungkin kita bisa menjadi serakah akan kekayaan dan harta kita ketika jutaan orang sedang 

berada di ambang kelaparan? Saya menghimbau kepada Kristus yang ada di dalam anda. Apakah kita 

akan memiliki keberanian untuk mencari keadilan bagi orang-orang yang miskin dan yang terhilang, 

bahkan jika itu berarti ketidaksetujuan dari tetangga-tetangga kita yang makmur dan yang religius? Dunia 

yang manakah yang kita pilih untuk menjalani kehidupan kita? Kita harus memutuskan, dan dorongan 

saya adalah agar anda memutuskan hari ini untuk mengambil kehidupan kita dan harta milik kita dan 

memberikannya kepada Allah dan memintaNya untuk digunakan secara radikal demi yang mereka yang 

terhilang dan dan yang miskin di seluruh dunia. 


