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Waktu masih kecil, saya bermimpi menjadi orang kudus. Saya berlari keli
ling rumah dengan sandal di kepala saya, berharap bahwa jika saya bisa baik 
untuk satu hari saja, maka suatu hari nanti saya bisa lebih baik lagi. Ternyata 
tidak seperti itu. Lima puluh tahun kemudian, anak sulung saya menulis 
untuk mengundang kita ke dalam kehidupan yang luar biasa ini lebih lagi. Ia 
adalah pemikir dan penulis yang lebih dalam daripada mamanya. Jelasnya, 
saya bangga. Tetapi lebih daripada itu. Di masa di mana begitu banyak orang 
muda sedang menghancurkan yang kudus, Addison telah bersandar pada
nya. Saya ditantang, dikoreksi, dan diangkat oleh Orang Kudus: Menjadi Lebih 
dari ‘Kristen.’” 

Lisa Bevere, penulis buku laris versi New York Times  
dan ibu yang bangga

“Saya hanya bisa berkata ‘Wow’! Saya mengharapkan karya sastra yang ung gul 
karena Addison telah unggul dalam akademis seumur hidupnya. Tetapi 
‘Wow’ ini untuk dalamnya pengetahuan, kekuatan hikmat, dan pengertian 
singkapan yang tajam dalam Orang Kudus. Bersiaplah—Anda akan dikon
frontasi, didorong, dan ditantang. Jelas Tuhan telah memberikan Addison 
sebuah suara, suara yang memanggil semua generasi ke tingkat hidup yang 
lebih tinggi. Sebagai ayah dan sesama pelayan Tuhan, saya bangga sekali.”

John Bevere, penulis buku laris  

dan rekan pendiri Messenger International

“Addison Bevere memiliki pikiran yang besar dan pesan yang baik. Melalui 
Orang Kudus, ia mendorong kita untuk mengenakan identitas kita sebagai 
orang kudus dan hidup berhubungan dengan Yesus. Orang Kudus adalah 
pandangan yang asli mengenai bisa menjadi apa iman.” 

Bob Goff, penulis buku laris Love Does  
dan Everybody, Always versi New York Times 



“Hidup kita melewatkan sesuatu saat kita melewati dunia ini mencari 
peng genapan. Kita tahu bahwa kita diciptakan untuk lebih dari yang kita 
lihat, kecap, dan sentuh. Dalam cara yang mendalam dan praktis, Addison 
Bevere menunjukkan kita kepada satusatunya jawaban—Yesus. Orang 
Kudus adalah panggilan keras untuk melihat melampaui masa lalu dan 
kepada satusatunya yang menawarkan kita kehidupan yang baik.”

Kyle Idleman, gembala senior Southeast Christian Church  
dan penulis Not a Fan dan Don’t Give Up

“Addison telah melakukan dalam Orang Kudus apa yang berusaha keras 
dilakukan setiap penulis—menggabungkan keunggulan sastra dengan 
pesan asli yang sesungguhnya. Tulisannya kaya dengan kiasankiasan yang 
baru dan ilustrasi kreatif, dan penyampaiannya yang menyenangkan, se ring
kali seperti percakapan, akan terus membuat Anda membalik halaman
halamannya sampai habis. Kemampuannya untuk menambang bahasa dan 
pengertian singkapan yang baru bagi gereja, tak diragukan lagi, akan mem
berdayakan suatu generasi untuk menjadi sebagaimana kita diciptakan—
orang kudus.”

Cory Asbury, seniman dan penulis lagu Reckless Love

“Saya membaca buku baru Addison Bevere, Orang Kudus, dengan gembira, 
dan saya beritahu bahwa buku ini penuh dengan pengertian singkapan ten
tang menjadi orang sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Buku ini akan 
menantang Anda, menguji Anda, kemungkinan menyinggung Anda pada 
beberapa hal—seperti sebagaimana semua buku yang baik seharusnya—
dan membuat Anda berpikir berbeda dan menjadi berbeda jika Anda me
lakukan apa yang Anda baca. Orang Kudus ada pada daftar buku yang sangat 
saya rekomendasikan kepada temanteman saya. Addison bukan hanya pe
nulis yang brilian; ia juga memberikan kita pesan yang brilian, pesan yang 
dibutuhkan saat ini.”

Rick Renner, pengajar Alkitab, penulis,  
dan pendiri Renner Ministries dan Moscow Good News Church



“Siapapun yang mengkhawatirkan kesehatan rohani kaum milenial akan 
lebih diyakinkan oleh karya Addison, Orang Kudus: Menjadi Lebih dari 
‘Kristen.’ Dengan kedalaman, humor, hikmat, dan pengertian singkapan me
ngenai firman Tuhan, Addison lebih dari menghidupi warisan orangtuanya 
yang penuh iman, John dan Lisa Bevere. Meskipun kata Kristen kelihatan 
memiliki banyak arti bagi banyak orang, Orang Kudus memanggil kita 
kembali untuk mengikuti satusatunya milik kita, Yesus Kristus.”

Chris Hodges, gembala senior Church of the Highlands  
dan penulis The Daniel Dilemma dan What’s Next?

“Saya benarbenar percaya bahwa rencana Tuhan bagi setiap kita jauh lebih 
besar daripada yang bisa kita minta, harap, atau bayangkan. Dalam Orang 
Kudus: Menjadi Lebih dari ‘Kristen,’ Addison akan mendorong Anda untuk 
berhenti berjuang untuk kemenangan dan mulai hidup dari tujuan hidup 
berkemenangan yang sudah kita miliki melalui Yesus.”

Christine Caine, penulis buku laris  
dan pendiri A21 dan Propel Women

“Addison dan seluruh keluarga Bevere telah menjadi teman dekat dan rekan 
selama beberapa waktu. Saya merasa terhormat untuk menyokong buku baru 
Addison, Orang Kudus. Anda akan terdorong, terkejut, dan diberkati oleh 
tulisannya. Saya tidak sabar untuk melihat ke mana buku ini membawa 
dan pintupintu apa yang akan Tuhan buka untuk maju ke depan—langit 
adalah batasnya!”

Havilah Cunnington, penulis, pelayan Tuhan,  
dan pendiri Truth to Table Ministries

“Saat saya mulai membaca Orang Kudus oleh Addison Bevere, saya sadar 
saya akan harus memikirkan lebih dalam tentang hubungan saya dengan 
Tuhan. Buku ini memiliki nuansa klasik dan perlu dibaca oleh setiap orang 
yang ingin membawa hidup mereka dengan Kristus ke tingkat yang lain!”

Dennis Rouse, gembala senior Victory World Church dan penulis 10



“Addison Bevere memiliki suara unik di generasi ini. Buku barunya adalah 
suatu kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia yang salah menem
patkan identitasnya.”

Heather Lindsey, penulis, pembicara, dan pendiri Pinky Promise

“Segala sesuatu berubah ketika Anda mengalami perjalanan menjadi orang 
kudus langkah demi langkah ini dan mengeksplorasi keberbedaan Tuhan 
dan apa artinya itu bagi kita. Siapapun yang membaca buku ini akan di trans
formasi pemikiran mereka dan dibentuk sesuai dengan identitas rohani 
mereka yang sesungguhnya.”

Rabbi Brian Bileci, Simchat Yeshua Messianic Fellowship

“Seks! Kesuksesan! Arus kas yang tak pernah berakhir! Baiklah, jadi Orang 
Kudus mungkin tidak memusatkan perhatian pada topiktopik yang bisa 
dijual itu, tetapi saya rasa Anda akan terkejut dan senang dengan apa yang 
Anda temukan. Jujur saja, saya bertanyatanya apakah buku ini akan terasa 
super rohani. Anda tahu, jenis yang begitu berpusat pada surga sehingga 
rasanya tidak enak di dunia. Saya yakin itu salah! Jadi, manjakanlah diri Anda 
dengan bacaan yang baik. Berdayakanlah hidup Anda dengan Orang Kudus!”

Justin Mayo, direktur eksekutif RedEye.org  
dan YouthMentor.org

“Hari ini, di dunia yang terobsesi dengan status quo dan kesombongan 
sesaat, kita mendapati diri kita di tengahtengah krisis identitas bersejarah. 
Terima kasih, Addison, karena menenangkan kebisingan budaya kita, gam
bar diri yang berfokus pada diri sendiri dan menggemakan apa yang dinya
takan Alkitab dengan keras—kita adalah orang kudus!”

Scott Lindsay, direktur eksekutif Faithlife  
(Logos Bible Software)

“Dalam Orang Kudus, Addison Bevere dengan briliannya mengundang suatu 
generasi yang sering menurunkan kekristenan menjadi kode moral atau 



ritual agamawi kepada pengalaman benarbenar mengenal dan mengikut 
Kristus yang jauh lebih menarik. Kuasa dalam panggilannya untuk hidup 
sebagai orang kudus digarisbawahi dengan keautentikan pengejarannya 
sendiri akan Tuhan yang kuat dan gairah akan kebenaran. Saya merasa 
terhormat menyebut dia sebagai teman dan bersyukur atas pesan penting 
ini.”

Dominic Russo, pendiri 1Nation1Day  
dan Missions.Me

“Dengan ilustrasi dan pengertian singkapan yang baru, Addison membuka 
mata kita terhadap gairah diubahkan oleh Tuhan. Bacalah Orang Kudus dari 
awal sampai akhir demi diri Anda sendiri dan karena generasi kita yang 
sangat perlu melihat Yesus di dalam kita!”

David Perkins, gembala utama Radiant Church
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PenDAhUlUAn

J ika Anda seperti saya, ketika Anda mendengar kata orang 
ku dus, Anda mungkin memikirkan siapapun kecuali diri 
Anda sendiri. Kita membayangkan jendela kaca patri yang 
menggambarkan Petrus, Paulus, atau Maria. Kita memikirkan 

para pahlawan zaman mo dern seperti Ibu Teresa yang kelihatan melebihi 
semua manusia. Namun kata orang kudus mengandung manusia di 
dalamnya; itu menceritakan kisah orangorang yang begitu mengabdi 
pada pribadi Yesus sehingga mereka melayani Dia dengan seluruh diri 
mereka, diri mereka yang sesungguhnya. Kata orang kudus memiliki 
sejarah yang berakar men dalam di dalam kisah penebusan Allah dan 
kepenuhan hidup yang Ia miliki bagi setiap kita. Orang kudus adalah 
seseorang yang telah dite bus dan ditemukan layak oleh Juruselamat 
yang sempurna.

Alkitab menyebut semua orang percaya sebagai orang kudus, na
mun kita sebagai suatu budaya tidak mengenali istilah itu. Di dalam 
buku ini, Addison Bevere membawa istilah kuno ini ke dalam ruang 
modern saat ia mengundang kita untuk mengklaim kembali dan me
miliki identitas orang kudus sebagaimana para pengikut Yesus. Rasa 
ingin tahu dan keheranan Addison akan membuat Anda memikirkan 
identitas Anda di dalam Kristus dengan cara yang baru. Mengklaim 
identitas orang kudus bukanlah tentang seberapa baiknya kita, me lain
kan tentang Dia yang memberikan nyawaNya bagi kita, yang layak 
mendapatkan penyembahan kita, yang mengasihi kita dalam seluruh 
kemanusiaan kita. Orang kudus adalah suatu tanggung jawab untuk 
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menjadi pengikut Yesus yang lebih mengabdi dengan mendorong kita 
untuk mengembangkan pandangan kita tentang Tuhan dan menyerah
kan kecenderungan kita terhadap penyembahan dan kendali diri. De
ngan mengembangkan pandangan kita tentang Tuhan dan membiarkan 
lebih banyak ruang untuk keingintahuan dan misteri, kita mengalami 
dunia melalui perspektif ilahi Allah; kita mulai melihat hidup kita se
bagai momen kasih karunia Allah yang mulia. 

Pengejaran Addison Bevere akan Tuhan yang autentik dan sepe nuh 
hati menjadikan dia penulis yang sempurna untuk pesan ini. Addison 
mencontohkan kehidupan orang kudus dengan mengikuti perkataan 
dan tindakan Yesus, membuktikan bahwa pengabdian pada Yesus ada
lah petualangan yang mentransformasi dan mulia. Pesan tentang Orang 
Kudus bukanlah tentang mencapai kesempurnaan tetapi berjalan dengan 
Tuhan secara autentik dan intim saat rencanaNya bagi Anda sepenuh
nya terwujud dalam hidup Anda. Melalui buku ini dan melalui hidup
nya, Addison menjelaskan bahwa pengabdian kepada Tuhan bukanlah 
tentang kehilangan diri tetapi lebih pada pengertian yang benar dan 
pengakuan penuh pribadi sebagaimana Tuhan menciptakan Anda.

Identitas kita di dalam Kristus adalah tentang menerima diri kita 
yang sesungguhnya dan utuh supaya kemuliaan Tuhan bisa disingkap
kan melalui kita. Apapun yang kurang dari itu adalah kerendahan hati 
palsu, yang setara dengan keangkuhan. Buku ini akan menantang dan 
membangunkan Anda kepada panggilan yang lebih tinggi yang Tuhan 
telah taruh atas hidup Anda. Orang kudus sejati adalah tentang kehi
dupan pengabdian yang rendah hati dan ketaatan; ini adalah tentang 
keajaiban dan kemuliaan yang bisa ditemukan dalam setiap momen 
se harihari saat kita berjalan bersama Tuhan.



Kepada semua orang kudus  

yang sedang membaca buku ini,  

kasih karunia dan damai sejahtera bagi Anda  

di dalam Yesus Kristus.

—Mark Batterson
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1
KehiDUPAn yAng BAiK

Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat  

untuk mengalami kehidupan? kehidupan yang baik?

—Markus 10:17 (parafrasa penulis)

S aya barubaru ini menemukan, tersembunyi di depan mata, 
formula rahasia untuk menulis sebuah buku laris. Ya, Anda 
tidak salah membaca. Penemuan saya menciptakan gelom
bang kekuatan yang hampir tidak bisa saya tangani. Terasa 

seperti belajar memenangkan nomor lotre bahkan sebelum tiketnya 
dijual. Segala sesuatu dalam hidup saya akan berubah. 

Oke, mungkin saya sedikit berlebihan. Memulai dengan kebo
hongan itu tidak baik, jadi saya akui bahwa saya tidak benarbenar 
menemukan bumbu rahasia penerbitan. Tetapi saya menemukan bah
wa banyak buku laris memiliki tiga kesamaan—tiga karakteristik yang 
tak diragukan lagi membantu mereka naik dalam daftar buku terlaris 
dan mengosongkan dompet kita. Karena saya suka buku, saya akan 
membagikan penemuan saya kepada Anda—kalaukalau Anda ingin 
menulis buku laris suatu hari nanti.
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Pertamatama, pakailah bahasa yang provokatif dalam judul Anda—
sumpah serapah adalah yang terbaik. Saya bisa memberikan beberapa 
contoh, tetapi Anda tahu sendiri. 

Kedua, tulislah buku pengembangan diri. Orangorang kelihatan
nya suka belajar tentang diri mereka sendiri dan menemukan caracara 
untuk menjadikan diri mereka lebih baik.  

Ketiga, masukkan sesuatu tentang “kehidupan baik” di dalam judul 
atau anak judul Anda. Dua kata itu digabungkan, dalam susunan de mi
kian, kelihatan memiliki kekuatan magis. Lagipula, bukankah itu yang 
kita semua inginkan? Kehidupan yang baik. 

Jika kehidupan yang baik bisa diubah menjadi sebuah produk, 
maka setiap orang akan menginginkan satu. Tidak ada yang lebih meng
untungkan. Bisakah Anda bayangkan menjual hal seperti itu? “Dapat
kan kehidupan baik Anda dan temukan semua yang telah diinginkan 
manusia sejak permulaan waktu. Adam melewatkannya. Plato tidak 
bisa menemukannya. Nietzsche berusaha yang terbaik untuk mewu
judkannya. Kehidupan yang baik menyelinap keluar lewat jarijari me
reka, tetapi hari ini Anda bisa memiliki kehidupan baik Anda dengan 
kesepakatan harga!”

Ini mungkin kelihatan menggelikan dan konyol, tetapi seluruh 
industri (dan agama) membangun di atas ketidakpuasan kita dengan 
kehidupan. Produkproduk mengubah hidup beterbangan dari jalur 
perakitan. Kita menginginkan kehidupan baik, dan kita bersedia mem
bayar untuknya. Kita akan mengeluarkan ribuan untuk apapun yang 
memberikan kita bahkan sekecap saja apa yang kita idamkan. (per usa
haan kartu kredit menyukai ini.)

Masalahnya kita tidak diciptakan untuk sepenggal kehidupan 
yang baik saja; kita dirancang untuk menikmati seluruh hal. Dan sebe
lum kehidupan menjangkau bagianbagian terdalam diri kita, kita 
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akan mendapati diri kita kecewa, kesal, dan menjadi korban oleh du
kun terbaru alat dan perangkat yang mendorong perubahan hidup. 

***

Pencarian kita akan kehidupan yang baik telah membawa kita kepada 
zaman informasi. Kita sedang mengumpulkan informasi pada laju yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, berharap bahwa berapa kelompok 
data akan memecah sandi dan membuka tingkat keberadaan manusia 
selanjutnya. Tetapi ada begitu banyak data. Begitu banyak podcast un
tuk didengarkan, buku untuk dibaca, TED Talks untuk ditonton, kon
ferensi untuk dihadiri, orangorang untuk ditemui, fotofoto untuk 
diambil, pengalaman untuk dimiliki. Dengan kelimpahan data ini, 
bagaimana kita bisa tahu kapan kita menuju ke arah yang benar?

Lain kali Anda sedang mencari sebuah buku daring atau di toko 
buku, lihatlah beberapa buku laris pengembangan diri. Anda akan 
menemukan bukubuku mengenai organisasi, minimalisme (istri saya 
suka ini), kesibukan, produktivitas, kepercayaan diri, kesuksesan, meng
asuh anak, kerjasama tim, seksualitas, menghasilkan uang, mengatur 
uang, menginvestasikan uang, mencetak uang (Anda tahu apa saja).

Banyak dari bukubuku ini memberikan janji. Jika Anda mau mu
lai saja melakukan ini, hidup Anda akan berubah lebih baik. Satu buku 
akan menyatakan bahwa kurang adalah kunci kepada kebahagiaan, 
menawarkan caracara yang sangat mudah untuk mengatur langkah 
hidup Anda yang panik dan mendorong melepaskan diri dari kesibukan 
sehingga Anda bisa menikmati kehidupan yang tidak tergesagesa, ke
hidupan yang bebas dari kejamnya melakukan tiada hentihentinya. 
Tetapi rak sebelah—mengumpulkan debu hanya beberapa senti jauh
nya—akan menyatakan bahwa lebih, yah, lebih, menyingkapkan trik
trik yang belum pernah didengar sebelumnya untuk melakukan lebih 
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dengan waktu yang sedikit sehingga Anda bisa menyelesaikan lebih 
banyak dengan waktu bebas yang Anda miliki.

Hmm ...    

***

Sebagai manusia, kita adalah pengayun pendulum kronis. Hidup kita 
terlalu sibuk, jadi kita membuat keseimbangan pekerjaankehidupan 
menjadi satu pengejaran kita. Atau kita mendapati diri kita puas dan 
menjadi lunak, jadi kita menemukan banyak cara untuk membuat pang
gilan dan pengejaran kita bersemangat. Setiap bulan ada diet baru, 
teknik penjadwalan, aplikasi produktivitas baru, metode pengasuhan 
anak yang baru, pengalaman agamawi yang baru—daftarnya tak ber
ujung. Kita sedang mengejar sesuatu yang kelihatannya tidak pernah 
bisa kita tangkap. Kita sedang mencari sesuatu yang lain daripada yang 
telah kita ketahui. 

Nah, jangan salah paham dengan saya. Saya suka belajar ideide baru 
dan mengeksplorasi alatalat yang bagus. Dari waktu ke waktu saya me 
mu askan diri dalam produkproduk “mengubah hidup” ini, dan be berapa 
benarbenar memberikan tips dan trik yang membantu kita mengatur 
hidup kita. Tetapi saya telah menemukan bahwa kebanyakan produk ber
pikir terlalu tinggi tentang kekuatan mereka untuk men transformasi. 
Mereka bisa membantu kita mengatur kehidupan, tetapi mereka tidak 
bisa memberikan kehidupan—bahkan yang terbaik darinya.

Meskipun kekuatannya terbatas, kita masih melahap bukubuku 
pengembangan diri, TED Talks, kursus, podcast, dan seterusnya dengan 
kecepatan panik. Mengapa? Karena kita menginginkan apa yang me
reka janjikan. Kita menginginkan kenyamanan, nilai, langkah hidup 
yang baik, kesuksesan, hubungan yang lebih baik, pernikahan yang baik, 
anakanak yang berkontribusi pada masyarakat. Dengan kata lain, kita 
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menginginkan kehidupan yang baik. Kita ingin merasa hidup. Kita 
ingin hidup. Tetapi mungkinkah kita tidak puas dengan apa yang kita 
temukan karena kita mengejar bayangan dan bukannya mengejar ke
hidupan yang untuknya kita diciptakan?

Di kedalaman, kita tahu kita ditujukan untuk yang lebih lagi, dan 
itu membuat kita gila. 

Lebih banyaK pada Kehidupan

Tidak peduli berapa banyak yang kita capai atau alami, kita semua 
kembali kepada rasa bahwa pasti ada lebih banyak pada kehidupan ini. 
Dan kita diberikan sebuah pilihan saat kita mencari jawaban. Kita bisa 
entah membangun lebih besar, menyibukkan diri kita melalui ledakan
ledakan atau pengalihan yang lebih besar, atau kita bisa menggali lebih 
dalam, mengeksplorasi sisi rohani kemanusiaan kita.

Tidak dibutuhkan orang jenius untuk menyadari pemenuhan 
tidak ditemukan dalam penaklukan dunia materi. Kemakmuran dan 
kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Namun kita menghabiskan 
banyak hidup kita sebagai budak ilahilah materi kita. 

Pilihan kita yang lainnya adalah datang ke sebuah tempat di mana 
kita mengakui keberadaan sesuatu yang lebih besar di dalam, atau di luar 
kita—suatu sumber kehidupan baik yang luar biasa. Tetapi ada begitu 
banyak kebingungan dalam dunia rohani, alam transendensi. Saat kita 
menggali lebih dalam, kita menemukan bahwa kata rohani telah ditu
runkan menjadi menangkap berbagai pengalaman, keyakinan, dan 
agama yang saling bertentangan. Itu telah diterima untuk memangsa 
pikiran yang lemah dan hati yang putus asa. Itu telah dilepaskan dari 
kehidupan materi kita seharihari dan seringkali dipindahkan ke 
barangbarang peninggalan, bangunanbangunan, atau fantasi fana.
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Bahkan di antara orang Kristen—kelompok orang yang seharusnya 
mewakili hampir sepertiga dari manusia yang menyebut planet ini 
sebagai rumah—ada pendapat di seputar seperti apa seharusnya keli
hatannya kehidupan agama atau rohani kita. Anda akan menemukan 
banyak pendapat mengenai bagaimana kerohanian kita seharusnya 
membentuk kehidupan seharihari kita. 

Namun di tengah semua perbedaan kita pun, kita orangorang 
Kristen semuanya yakin bahwa “manusia membutuhkan hubungan 
dengan Tuhan sebelum ia bisa menjadi dirinya sendiri.”1 Dalam A Guide 
for the Perplexed, E. F. Schumacher mengingatkan para pembaca bahwa 
“para penganut skolastik pernah mengatakan: Homo non proprie hu
manus sed superhumanus est—yang artinya bahwa untuk menjadi ma
nusia yang layak, Anda harus melampaui manusia semata.”2

Jadi, apa artinya “melampaui manusia semata”? Bagaimana kita 
memasuki cara hidup baru yang selaras dengan keinginan kita yang tak 
tertahankan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang telah kita 
ketahui? Bagaimana kita menemukan harapan yang menanamkan tuju
an dan identitas yang memuaskan jiwa kita? 

Kita memulai dengan mengetahui ini: kita diciptakan untuk ke
ba ikan dan kesempurnaan. Itulah mengapa kita berinovasi, maju, dan 
berubah. Tetapi jika kemajuan kita kehilangan tujuannya, itu melucuti 
kemanusiaan kita, membuat kita teralihkan dan bingung. Jika inovasi 
dan perubahan tidak memenuhi kebutuhan kita untuk berhubungan, 
memiliki, mengekspresikan, mengasihi, merasa hidup, bagaimana me
reka bisa memuaskan?
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KeMatian SeuMur hidup

Yesus, pahlawan dari cerita rohani yang paling terkenal di dunia, me
nawarkan kita jalan jelas kepada kehidupan yang baik: “Barangsiapa 
tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiKu. 
Ba rangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa
nya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan mem
perolehnya” (Matius 10:3839).3

Dengan kata lain: mati bagi diri sendiri, mengikut Dia, dan dalam 
perjalanan kehilangan hidup Anda ini, Anda akan menemukan kehi
dupan yang untuknya Anda diciptakan. Sekilas, perkataan Yesus keli
hatan keras dan anti kehidupan—maksud saya, ada apa dengan semua 
pembicaraan tentang kematian ini? 

Tetapi Yesus tidak bersikap kasar. Ia hanya sedang menyatakan se
buah fakta. Di luar Dia tidak ada kehidupan—hanya keberadaan. Kita 
diciptakan untuk hidup—kehidupan yang ditanamkan Tuhan. Sebe
lum kita mengalami jenis kehidupan ini dan menjadikannya sebagai 
pengejaran kita, kita akan menemukan diri kita sangat tidak puas 
dengan status quo.

Dalam pasal pertama Matius, kita menemukan gambaran yang jelas 
tentang tujuan Yesus: Ia akan menyelamatkan kita dari dosadosa kita, 
menjaga kita agar tidak “melewatkan akhir dan ruang lingkup yang 
sejati, yaitu Tuhan.”4

Bersama Kristus, datang karunia mukjizat kelahiran kembali—
kehidupan baru—kebangkitan dari kehidupan bayangan. Meskipun 
manusia diciptakan dalam gambar Allah, selama keberadaan kita, kita 
berantakan. Dalam pengejaran hidup kita tanpa Tuhan, kita mele pas
kan diri dari sumber kehidupan. 

Tetapi Tuhan, Bapa yang baik, tidak mau membiarkan kesalahan
kesalahan kita mendefinisikan kita. Dalam putaran ilahi yang terbesar 
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yang bisa dibayangkan, Ia menjadi manusia untuk merebut kembali 
kehidupan dan tujuan manusia yang telah ditolak. Yesus, Anak Allah, 
sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah—tidak mengkompromikan 
kemanusiaanNya atau keallahanNya—telah membangunkan dunia 
kita dari tidurnya dan menawarkan kita kesempatan untuk menemukan 
kehidupan yang selama ini kita cari.5 Yesus berkata, “Akulah roti hidup; 
barangsiapa datang kepadaKu, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa 
percaya kepadaKu, ia tidak akan haus lagi” (Yohanes 6:35).

Selama tiga puluh tahun lebih, Yesus berjalan di bumi ini sebagai 
manusia, menyingkapkan satusatunya cara untuk hidup. Ia adalah 
orang yang sejati. Ia pergi ke kotakota. Ia mati di sebuah bukit dengan 
nama. Tetapi waktuNya di bumi hanyalah permulaan. TeladanNya 
katalis dan belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bukan itu saja. Jika 
seorang teladan yang benar dan salah bisa menimbulkan perubahan, 
maka kematianNya akan siasia. Ketika Ia mati, Ia mengirim RohNya 
untuk mengajar kita selukbeluk seni hidup. Itulah mengapa RohNya 
adalah satusatunya yang bisa mengisi kekosongan rohani kita, mem
bantu kita menjadi benarbenar manusia.

apa yang haruS Saya LaKuKan?

Anda tahu Anda diciptakan untuk lebih daripada yang Anda lihat; lagi
pula, Tuhan menaruh kekekalan di hati kita (Pengkhotbah 3:1). Ada ke
luasan di dalam diri kita yang tidak bisa disangkal. Itulah mengapa kita 
sangat ingin menemukan kehidupan yang melebihi apa yang sekarang 
kita tahu. Dan meskipun kehidupan kekal ini di dalam kita, kita perlu 
melihat melampaui diri kita sendiri, mengakui kita tidak lengkap, yang 
tidak mudah untuk dilakukan. Seperti Adam dan Hawa sebelum kita, 
kita ingin menjadi seperti Tuhan tanpa Tuhan. Mereka takut dengan 
kebergantungan, dan demikian juga kita. 
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Mari kita lihat salah satu percakapan Yesus yang paling terkenal 
tentang menemukan kehidupan. Interaksi ini begitu mengesankan se
hingga dicatat dalam Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18. Setiap kitab 
Injil menangkap berbagai segi yang berbeda dari kisah tersebut, jadi 
saya menggabungkan ketiga kisahnya. 

Cerita kita dimulai dengan seorang pria muda yang bersemangat. 
Ia kaya dan memiliki status yang bagus. Ia muda, kaya, dan terkenal. 
De ngan kata lain, ia menjalani kehidupan yang baik. Injil Lukas mem
berikan kita alasan untuk percaya ia juga adalah pejabat sinagog, se
orang anggota elit agama. Terbukti pria ini penting. Dan mungkin per
sahabatannya dengan orangorang seperti Yesus tidak dianjurkan di 
antara temantemannya. 

Namun di sini kita menemukan dia di tanah dan berlutut, di muka 
umum, memohon jawaban Yesus. Kisah Markus juga menyatakan bahwa 
ia berlari kepada Yesus. Dalam budaya Yahudi, berlari seperti itu me
malukan dan tidak layak bagi pria dengan statusnya. Jelasnya, pria ini 
putus asa dan bersedia mengabaikan tuntutan kesopanan. Setelah me
nangkap perhatian Yesus, ia memohon, “Guru yang baik, apa yang harus 
kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”6

Mari kita uraikan pertanyaan ini. Pertama, pria muda yang kaya itu 
(Richie, singkatnya) menghormati Yesus dengan menyebut Dia, guru. 
Ia juga melihat Yesus sebagai orang yang baik, jadi ia memohon kebaikan
Nya. Jelasnya, ia menghormati Yesus dan percaya bahwa Yesus mampu 
memberi dia jawaban yang ia cari. Jika tidak, Richie tidak akan meri
sikokan kehormatannya. Ingat, ini adalah bisnis yang berisiko bagi se
seorang yang kedudukannya seperti Richie. Lagipula, Yesus adalah 
orang yang tidak terpelajar, tukang kayu rendahan.

Kedua, perhatikan bahwa Richie percaya kehidupan kekal bisa di
peroleh dengan berbuat baik—dan lebih spesifiknya, perbuatan baik 
yang dilakukan olehnya. 
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Ketiga, perhatikan siapa pahlawannya. Berdasarkan cara Richie 
menempatkan pertanyaannya, sekali menemukan kebenaran, dialah 
pahlawannya, yang akan mengembalikan dirinya ke posisi yang benar. 
Yesus, sang guru, akan menunjukkan dia ke arah yang benar, tetapi 
Richielah yang akan melakukan semuanya.

Keempat, pria ini sedang mencari kehidupan kekal, sesuatu yang 
belum ia peroleh tetapi sangat diinginkannya. Richie, seperti kita se mua, 
memiliki ketidakpuasan dengan kehidupan yang ia tahu. Saya percaya 
ia ingin mengalami sifatsifat kekal dalam yang sementara. Sebagai orang 
Yahudi abad pertama yang berpendidikan, ia pastinya sudah tidak asing 
dengan janji Mesias dari Allah dan kerajaan kekal—kerajaan yang di
tandai dengan damai sejahtera, keutuhan, dan kemakmuran. 

Dengan mengetahui itu, mari kita lihat bagaimana Yesus meres
poni pertanyaan mulia dari pria terhormat ini: “Mengapa kaukatakan 
Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. Jika eng
kau mau hidup, turutilah perintahperintah.”7

Selama ini saya bingung dengan respons Yesus. kelihatannya Yesus 
sedang mengatakan bahwa Ia, Anak Allah, tidak baik. Tetapi bukankah 
Yesus satu dengan Bapa? Jadi, jika Bapa baik, bukankah Yesus baik? Dan 
jika Yesus dan Bapa satu, tidakkah respons Yesus menyesatkan paling 
baik dan suatu kebohongan paling buruk?

Mari kita bingkai ulang interaksi tersebut dengan menjawab per
tanyaan ini: Apakah Richie sedang memohon kebaikan kepada Yesus 
sebagai manusia atau sebagai Allah? Richie melihat Yesus sebagai ma
nusia semata, jadi Yesus menjawab seperti yang harus dilakukan ma
nusia: “Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja.” Ya, Yesus 
itu Allah dan manusia, tetapi Richie hanya melihatNya sebagai manu
sia. Saya yakin Richie pasti menerima jawaban yang berbeda seandainya 
ia memohon kepada Yesus sebagai Allah. Seperti yang kita lihat, Richie 
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tidak sedang mencari Tuhan untuk menyelamatkan dia—ia sedang 
mencari manusia untuk mengajar dia.

Jadi Yesus mengikuti permainan Richie. Richie ingin memakai 
kebaikannya untuk mengakses kehidupan, dan Yesus menurutinya 
dengan mengutip hukum yang baik: “Jangan membunuh, jangan ber
zinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan me
ngurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu.”8

Perhatikan bahwa Yesus hanya mengidentifikasi perilaku, perilaku 
yang jelas bagi orang lain. Ia tidak membahas kondisi hati Richie. Ia 
juga tidak merujuk pada perintah vertikal apapun—perintahperintah 
yang mencakup hubungan kita dengan Tuhan. 

Perkataan Richie selanjutnya menyingkapkan bahwa kebaikannya 
sendiri yang dirasakan adalah ilah dalam hatinya—berhala yang dari
nya ia menarik kekuatan. Kita sekarang melihat bahwa Richie mencoba 
mengungkit kebaikannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari ke
siasiaan dan kehampaan hidup tanpa Roh Allah. Ia mengatakan, “Se
muanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang?”9

Kita sekarang melihat kefrustrasian dan cibiran dalam respons 
Richie. Ia frustrasi karena Yesus tidak memberikan dia apapun yang baru. 
Ia mencibir karena Yesus memberikan instruksi yang rupanya sudah 
ia kuasai sejak kecil.

Inilah pertanyaan penting untuk kita tanyakan pada diri kita 
sendiri: Mengapa Richie tidak merasa lega oleh respons Yesus? Se an
dainya ia benarbenar mengikuti nasihat Yesus, maka ia siap. Ia telah 
mematuhi hukum Taurat. Berdasarkan apa yang Yesus katakan, ke hi
dupan kekal adalah miliknya, bukan?

Tetapi Richie tahu ada lebih lagi. Ia telah menguasai kebaikan ma
nusia, namun itu gagal untuk menjadikan dia baik; gagal untuk me nyem
purnakan rohnya. Di kedalaman, ia tahu ia adalah manusia celaka. Ia 
tahu ia tidak sedang mengalami kehidupan yang dijanjikan. Ia bergu
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mul dengan kehampaan dan tanpa tujuan. Richie telah mencapai pun
cak kesempurnaan manusia dan menemukan tidak ada sesuatu yang 
hebat di sana. Ia juga bisa merasakan bahwa satusatunya yang telah di
capai oleh pendakiannya adalah kesadaran akan pendakian yang lebih 
tinggi yang ada di hadapan dia—pendakian yang akan membutuhkan 
sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lain dan lebih 
daripada dirinya yang sekarang dan apa yang telah dia lakukan sejak 
kecil. Tetapi Yesus tidak memberikan dia apa yang ia butuhkan untuk 
mendaki gunung besar kebaikan, dan Richie tidak bisa mengenyahkan 
perasaan bahwa ia masih kurang sesuatu. 

Bagaimana Yesus meresponi kefrustrasian Richie? Dengan kasih. 
Yesus mengasihi dia dengan mengucapkan bahasa surga dalam per ka
taan yang bisa dimengerti Richie: “Jika engkau mau sempurna, pergilah, 
juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orangorang miskin, 
maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari 
dan ikutlah Aku.”10

Richie sedih oleh respons Yesus, tetapi saya rasa ia mulai mengerti. 
Yesus menunjukkan kurangnya kebaikan yang bisa disembunyikan oleh 
teman kita ini. Ya, Richie ingin mengalami kehidupan kekal, tetapi ia 
tidak bisa memisahkan dirinya dari semua kenyamanan posisinya saat 
ini. Menyerahkan miliknya berarti menyerahkan identitasnya. Pada 
waktu itu, seseorang tidak memiliki status tanpa kekayaan. Kekayaan 
dan harta benda Richie membuat dia kelihatan baik di mata orang lain. 
Ia tetap pahlawan dalam kisahnya, jadi ia perlu kelihatan baik. Dan apa 
baiknya seseorang yang tidak memiliki apapun?

Yesus membawa dia ke ambang kematian—mati bagi diri sen diri—
dan menawarkan tiket kepada kehidupan yang sempurna, kehidupan 
yang baik. Tetapi pria itu tidak bisa mengambil tiketnya—ia tidak bisa 
mengambilnya karena tiketnya berasal dari orang lain. Ia ingin menjadi 
tuan atas takdirnya, pemberi kebaikannya, dan pangeran kesempur na
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annya. Ia tidak sedang mencari Tuhan dan Juruselamat; ia sedang men
cari seorang guru yang baik. Jadi, “mendengar perkataan itu ia menjadi 
kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya.”11

***

Bagaimana bisa Yesus membiarkan pria ini pergi? Bukankah ia adalah 
kandidat utama untuk membangun kerajaan Allah? Bukankah ia me
miliki status yang bagus yang bisa diangkat untuk membawa dampak 
pada banyak kehidupan bagi injil? Ya, dia memang sedikit sombong dan 
terlalu terikat pada barangbarang, tetapi Yesus bisa memperbaiki teman 
kita yang kaya itu, bukan?

Setiap orang termasuk para murid terkejut. Mereka mungkin mem
bandingkan diri mereka dengan Richie dan mendapati diri mereka ku
rang. Ingat, ini adalah orangorang yang terusmenerus bersaing untuk 
menjadi yang terbesar. Saya membayangkan Petrus merasa terancam 
ketika Yesus mengundang Richie untuk mengikut Dia. Orang ini keli
hatan memiliki semuanya: kekayaan, kesalehan, status, gairah. Tetapi 
ia pergi oleh karena ketidaksempurnaannya.

Pada waktu Richie muncul, para murid telah membuat banyak ke
salahan, dan Yesus tidak segansegan untuk menegor mereka. Orang
orang ini kacau. Itulah sebabnya ketika Richie pergi, para murid me
nanyakan Yesus, “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 
(Matius 19:25). Dengan kata lain, “Orang ini lebih sempurna daripada 
kita. Apakah kita tidak akan mewarisi kehidupan kekal?!” 

Yesus menjawab mereka, “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi 
bagi Allah segala sesuatu mungkin” (ayat 26). 

Kehidupan kekal tidak bisa diakses oleh kebaikan kita tetapi de
ngan menerima kebaikan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kita men
jadikan diri kita sendiri baik, kita tidak bisa menjadi sebagaimana kita 
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diciptakan. Dan kita tidak akan mengalami kehidupan baik yang kita 
semua inginkan sampai kita minum dari sumbernya. Kemungkinan 
Richie pulang ke rumah kembali kepada kekayaan, kepunyaan, dan sta
tusnya hanya untuk menemukan bahwa ia telah mengecap kehidupan 
dan menolaknya.

Satu di antara banyaK haL

Beberapa orang dengan salahnya percaya bahwa kisah orang muda yang 
kaya hanyalah tentang menyingkirkan kekayaan atau barangbarang 
ma teri. Tetapi inilah yang sebenarnya: harta benda hanyalah alat. Pada 
dasarnya tidak baik ataupun tidak jahat. 

Hal yang Yesus ingin Richie lakukan adalah mengikut Dia. Men
jual seluruh miliknya hanyalah satu di antara banyak hal. Yesus tahu satu
satunya cara untuk orang ini menemukan kehidupan yang baik adalah 
dengan mengikut Dia dan belajar berbagai nuansa dan selukbeluk ke
hidupan Allah—kehidupan yang menyerahkan segalanya untuk me
miliki satu yang layak dimiliki. Harta benda Richie menahan dia; Yesus 
menawarkan kemerdekaan dari kendalinya.

Ingatlah, Yesus tidak mengharuskan seluruh pengikutNya untuk 
menjual semua yang mereka miliki dan memberikan harta benda me
reka kepada yang miskin. Saat kematian Yesus, salah satu muridNya—
Yusuf dari Arimatea—meminta untuk bisa menghadap Pilatus, gu ber
nur Roma di Yudea. Yusuf bisa meyakinkan Pilatus untuk membiarkan 
dia mengubur tubuh Yesus di makamnya sendiri. Saya tidak ragu bahwa 
ia membayar harga yang tinggi untuk tubuh Yesus. Bahkan, Alkitab me
nyebut Yusuf “seorang kaya” (Matius 27:57).  

Intinya adalah harta benda bisa memberikan ataupun mengambil 
kehidupan. Harta benda adalah produk dari kehidupan, bukan kehi
dupan itu sendiri. 
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Kita semua memiliki satu di antara banyak hal. Halhal yang meng
halangi kita untuk mengalami apa yang akan membuat kita hidup. 
Halhal yang menghalangi kita mengikut Yesus dan belajar dari Dia. 
Untuk menemukan kehidupan, Anda harus menempatkan halhal ini—
karier, keluarga, uang, mimpi, kesuksesan, hubungan Anda—di tem pat 
yang seharusnya. Halhal ini, meskipun baik, tidak mampu membawa 
Anda ke tempat yang ingin Anda tuju. Namun, semuanya itu mengikuti 
sesuatu yang lebih besar.

penjahat

Seorang penyamun—mari kita sebut dia penjahat—menemukan diri
nya di ambang kematian. Penderitaan dan kekecewaan seumur hidup 
berputar di pikirannya bagaikan gulungan film. Ia telah menyia-nyia-
kan hidupnya dengan mengganggu orang lain dan sekarang mendapati 
dirinya tidak layak untuk hidup.

Dari sudut matanya, ia melihat satu jalan untuk mengeluarkan 
kesedihannya. Sangat ingin mematikan rasa sakitnya, ia melontarkan 
hinaan pada seseorang yang bernama Yesus, “Raja orang Yahudi.”12 Saya 
membayangkan penjahat itu berpikir, Aku mungkin penjahat, tetapi 
setidaknya aku tidak berpurapura menjadi Anak Allah. Yesus ini bah
kan lebih buruk daripadaku.

Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Penjahat tersebut melihat Yesus 
melakukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyak
sikan Anak Allah berseru meminta pengampunan bagi para penyiksa
Nya, bahkan meskipun mereka melontarkan hinaan dan menyebabkan 
rasa sakit yang tak terbayangkan. Seketika itu juga, mata penjahat ter
sebut terbuka—apa yang ia lihat melampaui manusia. 

Penjahat itu menyadari bahwa ia berada di barisan paling depan 
untuk diputuskan dari Kehidupan itu sendiri. 
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Para pengikut Yesus telah bersembunyi dari salib. Entah karena takut 
atau sakit, mereka tidak bisa menyaksikan Mesias mereka dibunuh. 
Tetapi penjahat itu tidak punya pilihan. Kedekatannya menaruh dia 
dalam pergolakan mulia yang aneh. Saya membayangkan dia, meskipun 
menderita, terpaku oleh Yang Kudus. Tetapi kemudian ia tersadar dari 
linglungnya. Hinaan baru apa ini yang aku dengar? pikirnya. Ia me man
dang ke sebelah untuk melihat penjahat lainnya yang masih mence mooh 
Anak Allah. Dan penjahat ini bukan hanya mencemooh Yesus, tetapi juga 
mencemooh kuasaNya yang menyelamatkan—alasan Yesus ada di salib.

Saya suka kemarahan penjahat itu:

Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau me
nerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab 
kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi 
orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata: “Yesus, 
ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.”

—Lukas 23:40-42

Ini adalah momen terakhir orang ini. Napas akan segera mening
galkan tubuhnya. Namun di sini kita menemukan dia memberikan he
laan napas terakhirnya untuk membela yang tak bersalah dan meminta 
pengampunan. Penjahat tersebut telah menjadi manusia baru. Dan di 
ambang kematian, ia telah menemukan kehidupan baru—kehidupan 
yang bahkan bisa memberikan kekuatan pada kematiannya. 

Bagaimana Yesus akan meresponi ucapan terakhir penjahat ini? 
Seruan putus asa dari orang yang tidak layak hidup? Yesus berkata ke
pada dia, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau 
akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus” (ayat 43). 

***


