
Keselamatan dan
Keuangan

Lukas 19:1-10



Kata Yesus kepadanya: "Hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini, karena orang 

inipun anak Abraham”
(Lukas 19:9)

LaluYesus memandang dia dan berkata: 
"Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke
dalam Kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor

unta masuk melalui lobang jarum dari pada
seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 
Dan mereka yang mendengar itu berkata: "Jika
demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?“

(Lukas 18:24-26)



Tetapi Zakheus berdiri dan berkata
kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari
milikku akan kuberikan kepada orang 

miskin dan sekiranya ada sesuatu
yang kuperas dari seseorang akan

kukembalikan empat kali lipat”
(Lukas 19:8)

Apakah hubungan antara
keselamatan dan keuangan?



Di situ ada seorang bernama Zakheus, 
kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang 

kaya.
(Lukas 19:2)

Mengapa Zakheus memilih untuk menjadi
“kepala pemungut cukai”?

Tetapi semua orang yang melihat hal itu
bersungut-sungut, katanya: "Ia menumpang

di rumah orang berdosa.”
(Lukas 19:7)



Di situ ada seorang bernama Zakheus, 
kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang 

kaya.
(Lukas 19:2)

Mengapa Zakheus memilih untuk menjadi
“kepala pemungut cukai”?

Tetapi semua orang yang melihat hal itu
bersungut-sungut, katanya: "Ia menumpang

di rumah orang berdosa.”
(Lukas 19:7)



“Karena itu matikanlah dalam dirimu segala
sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,

kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga
keserakahan, yang sama dengan penyembahan

berhala”

(Kolose 3:5)

“Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua
tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci
yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia

akan setia kepada yang seorang dan tidak
mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat

mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."
(Matius 6:24)



Bagaimana uang bisa menjadi ilah yang kita
sembah dan layani dalam hati kita?

Apakah yang bisa kita dapatkan dari uang?

Bagaimana kita tahu kalau uang sudah menjadi
ilah dalam hati kita?

Seperti semua ilah yang lain, di dalam menjanjikan
“berkat”, uang menuntut korban dari kita.



Dari menggunakan uang,

kita mulai berubah menjadi membutuhkan
uang,

berlanjut dengan mengandalkan dan
berharap kepada uang,

dan akhirnya kita bisa jatuh kepada
mencintai uang.

“Cinta akan uang adalah akar dari segala
kejahatan”

(1 Timotius 6:10)



Ia berusaha untuk melihat orang apakahYesus itu, 
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, 
sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia

mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon
ara untuk melihatYesus, yang akan lewat di situ.

(Lukas 19:3)

Apa yang dicari oleh Zakheus dariYesus?

Apa yang masih kurang dari kekayaan yang 
dimiliki oleh Zakheus?



Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke
atas dan berkata: "Zakheus, segeralah turun, 

sebab hari ini Aku harus menumpang di 
rumahmu.“

(Lukas 19:5)

Apakah yang Yesus lakukan terhadap Zakheus?

Lalu Zakheus segera turun dan menerimaYesus
dengan sukacita.

(Lukas 19:6)



Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: 
"Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan

kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu
yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan

empat kali lipat”
(Lukas 19:8)

Keselamatan adalah perubahan hati (roh) yang 
pasti menghasilkan perubahan perilaku.

Keselamatan sejati pasti akan merubah sikap hati
kita terhadap uang.

Mengapa demikian?



Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada

Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan

kuberikan kepada orang miskin dan

sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari

seseorang akan kukembalikan empat kali 

lipat” (Lukas 19:8)

Keselamatan adalah perubahan hati (roh) 

yang pasti menghasilkan perubahan

perilaku.



“Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri

lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan

melakukan pekerjaan yang baik dengan

tangannya sendiri, supaya ia dapat

membagikan sesuatu kepada orang yang 

berkekurangan.” (Efesus 4:28-29)



Bagaimana sikap hati Zakheus terhadap uang bisa
berubah?

Dia menerima kekayaan rohani yang jauh lebih
bernilai dari kekayaan jasmani.

Uang bukan lagi allah yang menjadi raja yang 
menguasai hatinya; tapi hanyalah alat di 
tangannya yang dia kuasai sebagai raja.

Zakheus diubahkan hatinya dari mencintai uang
dengan menggunakan orang menjadi mencintai

orang dengan menggunakan uang.



Zakheus diubahkan dari mengejar
kemakmuran (prosperity) menjadi membagi

dalam kemurahan (generousity).

Yang perlu kita perangi lebih dari “roh
kemiskinan” adalah roh ketamakan dan cinta

akan uang.

Tujuan Allah mengangkat kita dari kemiskinan
(poverty) adalah supaya kita hidup dalam

kemurahan (generousity), bukan membangun
kemakmuran (prosperity).



Perubahan hati Zakheus menghasilkan perubahan
perilaku yang akhirnya menghasilkan perubahan

sosial.

Kehidupan sosial Yerikho berubah karena seorang
Zakheus yang diselamatkan dan diubahkan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2017):

• Penduduk Samarinda: 823.303 jiwa

• 38.950 jiwa termasuk kategori miskin (hidup di 
bawah garis kemiskinan).

• Penduduk miskin di Kaltim: 220.170 jiwa



“Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan
kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu
menghendakinya, tetapi Aku tidak akan selalu

bersama-sama kamu.”
(Markus 14:7)

Mengapa mujizat yang dilakukan TuhanYesus
hampir semuanya terpusat kepada kesembuhan
fisik, dan tidak pernah sekalipun membuat orang 

yang miskin menjadi kaya seketika?    



Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: 
"Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada
orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas

dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat”
(Lukas 19:8)

"Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun
persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai
mengambil segala persembahan persepuluhan dari

hasil tanahmu, maka haruslah engkau
memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, 

anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat
makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang.”

(Ulangan 26:12)



Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: 
"Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan

kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu
yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan

empat kali lipat”
(Lukas 19:8)

"Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia
terhadap TUHAN, . . ., atau apabila ia telah

melakukan pemerasan atas sesamanya,    . . . 
Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya

dengan menambah seperlima, . . .”
(Ulangan 26:12)



Mengapa Zakheus memberi lebih dari apa yang 
diwajibkan oleh hukum Taurat?

Dia sudah menerima lebih dari apa yang bisa
diberikan oleh hukum Taurat.

Dia diselamatkan lewat kasih karunia dari Tuhan
Yesus yang jauh lebih efektif dan indah daripada

hukum Taurat.

Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita akan
memberi dalam kasih; bukan memberi karena

kewajiban atau karena “keinginan untuk
mendapatkan keuntungan”.



“Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan
kitaYesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu

menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu
menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya”.

(2 Korintus 8:9)

“Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, 

melainkan, dengan menunjukkan usaha orang-

orang lain untuk membantu, aku mau menguji

keikhlasan kasih kamu.”

(2 Korintus 8:8)





Investasi Kekal
Lukas 16:1-12



Tuliskan tiga rencana dan keinginan
terbesar anda untuk lima tahun yang akan

datang:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seandainya anda mengetahui bahwa masa 
hidup anda tinggal 1 tahun lagi, tuliskantiga

rencana dan keinginan terbesar anda:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
"Ada seorang kaya yang mempunyai seorang

bendahara. Kepadanya disampaikan
tuduhan, bahwa bendahara itu

menghamburkan miliknya.”
(Lukas 16:1)

Bendahara bukan pemilik, tetapi pengelola
harta (aset) dari pemilik untuk tujuan / 

kepentingan si pemilik.

Bendahara diberi kepercayaan (trust), 
memiliki otoritas (authority) penuh, dan

memberikan pertanggungjawaban
(accountability).



Siapakah yang dimaksud sebagai
pemilik dan bendahara dalam

perumpamaan TuhanYesus
tersebut?

Bagaimana sikap hati kita
terhadap segala sesuatu yang ada

pada kita?

Apakah kita pemilik atau
bendahara?



Lalu ia memanggil bendahara itu dan

berkata kepadanya: “Apakah yang kudengar

tentang engkau? Berilah pertanggungan

jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak

boleh lagi bekerja sebagai bendahara.”

(Lukas 16:2)

Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau

orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu

akan diambil dari padamu, dan apa yang 

telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti?
(Lukas 12:20)



Otoritas yang diberikan Allah 
kepada kita sebagai

bendahara atas segala
sesuatu yang ada pada kita
suatu saat akan berakhir;

. . . dan kita tidak pernah tahu
kapan saat akhir itu akan tiba.



Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang 
harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari

jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku
tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa

yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat
dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang 

akan menampung aku di rumah mereka”.

(Lukas 16:3-4)

Ada waktu sisa yang singkat sebelum
otoritas dicabut; tahukah kita apa yang 

harus kita lakukan sebelum waktu itu tiba?



Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang 

berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang 

pertama: “Berapakah hutangmu kepada tuanku?” 

Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu

katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, 

duduklah dan buat surat hutang lain sekarang

juga: Lima puluh tempayan”

(Lukas 16:5-6)

Apa yang sedang dilakukan bendahara ini?

Bukankah dia justru semakin melakukan

korupsi di akhir waktu otoritasnya dan

merugikan tuannya?



Lalu tuan itu memuji bendahara yang 
tidak jujur itu, karena ia telah bertindak

dengan cerdik.
(Lukas 16:8a)

Apa yang dipuji oleh tuannya dari
bendahara ini?

Apa yang membedakan korupsi yang 
terdahulu dengan yang terakhir?

Tiga hal yang berubah dalam diri
bendahara ini: fokus, gaya hidup (life 

style), dan nilai.



“Sebab anak-anak dunia ini lebih
cerdik terhadap sesamanya dari pada

anak-anak terang”.
(Lukas 16:8b)

Apa yang TuhanYesus maksudkan di 
sini?



Dan Aku berkata kepadamu: “Ikatlah
persahabatan dengan mempergunakan

Mamon yang tidak jujur, supaya jika
Mamon itu tidak dapat menolong lagi, 
kamu diterima di dalam kemah abadi."

(Lukas 16:9)

Segala sesuatu yang bersifat
sementara dapat dikonversikan
menjadi hal yang bernilai kekal.



TuhanYesus tidak sedang mengajar bahwa kita
harus membeli hidup yang kekal dengan harta

kita yang sementara, tetapi Dia
memperingatkan bahwa kita sering melupakan
hidup yang kekal yang Dia sudah berikan dalam

kasih karuniaNya.

“Orang yang tidak pernah berpikir tentang
Surga kelihatannya tidak akan pernah sampai

ke sana”.

Bagaimana kita selama ini menggunakan
“aset” yang Tuhan sudah percayakan kepada

kita?



“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia
setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan 

barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara
kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara

besar.” (Lukas 16:10)

Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon
yang tidak jujur, siapakah yang akan

mempercayakan kepadamu harta yang 
sesungguhnya? (Lukas 16:11)

Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang 
lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu

sendiri kepadamu? (Lukas 16:12)



Kita sering terjebak dalam pola pikir “sekarang” 
dan melupakan kekekalan.

“Surga itu sekarang dan di sini” sering
memberikan pandangan dan pengharapan yang 

salah.

Pola pikir hedonism (kesenangan) dan “instant 
gratification” (pemenuhan segera) merasuk

kehidupan “zaman now”.

Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau
yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, 
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring

makanan.
(Ibrani 12:16)



“Jikalau kita hanya dalam
hidup ini saja menaruh

pengharapan pada Kristus, 
maka kita adalah orang-

orang yang paling malang
dari segala manusia.”

(1 Korintus 15:19)



Bila kita ingin mendapatkan yang terbaik
di dalam dunia ini, maka kita akan

kehilangan pengharapan akan hidup yang 
kekal.

“Karena iman ia [Abraham] diam di tanah
yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu

tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah
dengan Ishak danYakub, yang turut

menjadi ahli waris janji yang satu itu. 
Sebab ia menanti-nantikan kota yang 
mempunyai dasar, yang direncanakan

dan dibangun oleh Allah.
(Ibrani 11:9-10)



“Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; 

di sorga ngengat dan karat tidak

merusakkannya dan pencuri tidak

membongkar serta mencurinya”.
(Matius 6:20)

Bagaimana pola hidup kita? Konsumsi atau

investasi?

Investasi berarti mengorbankan kesenangan

/ kenikmatan waktu sekarang demi 

mendapatkan kesenangan / kenikmatan

yang lebih besar di waktu yang akan datang.



Struktur pendapatan (income)

• Pendapatan kotor (gross income)

• Pendapatan yang bisa dipakai (disposable income) 
= pendapatan kotor – pajak

• Pendapatan lebih (discretionary income / surplus) 
= pendapatan yang bisa dipakai – kebutuhan
pokok (sandang, pangan, tempat tinggal, 
pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)

• Sasaran pendapatan lebih: barang mewah (lebih), 
makan mewah, liburan, tabungan (investasi).

• Bagaimana dengan misi/penginjilan, diakonia, 
pelayanan, . . . bagi Kerajaan Allah?



Apakah benar bahwa kita harus
“menabur di tanah yang subur” 

agar benih yang kita tabur
menghasilkan tuaian berlipat

kali ganda?



Struktur pendapatan (income)

• Kesalahan dalam mengelola pendapatan
mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan
riil dan terbuangnya sumber daya untuk hal-hal
yang sia-sia.

• Hutang sering terjadi akibat kesalahan
pengelolaan pendapatan yang Tuhan
percayakan kepada kita.

• Hutang sering didasari oleh sikap hati yang 
mendahulukan kesenangan / kenikmatan
waktu sekarang (yang bukan pokok dan riil) 
dengan membayar dengan jumlah yang lebih
besar pada waktu yang akan datang.



Bedakan sungguh-sungguh antara
kebutuhan, keinginan, dan ketamakan.

Untuk kebutuhan, percaya Allah akan
memenuhi.

Untuk keinginan, serahkan kepada
Allah untuk memilih apa yang Dia

pandang baik untuk kita.

Untuk ketamakan, kita harus bertobat.



Bedakan sungguh-sungguh antara fungsi, 
kenyamanan, dan kesombongan.

“Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa
yang ada di dalamnya. Jikalau orang 

mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak
ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada

di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan
keinginan mata serta keangkuhan hidup, 

bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari
dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan

keinginannya, tetapi orang yang melakukan
kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.”

(1 Yohanes 2:15-17)



Tuhan sanggup mengubah hal yang kecil
sekalipun menjadi hal yang besar ketika

kita menyerahkannya di tanganNya.

“Di sini ada seorang anak, yang 
mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; 

tetapi apakah artinya itu untuk orang 
sebanyak ini?”

(Yohanes 6:9) 



Hasilkanlah dari diri kita sesuatu yang 
bernilai kekal dengan menggunakan segala
yang sementara yang dipercayakan kepada

kita.

“Bukanlah orang bodoh apabila seseorang
menyerahkan apa yang tidak dapat

disimpannya demi mendapatkan apa yang 
tidak mungkin bisa hilang atau diambil

darinya”

(Jim Elliot) 


