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"Ibadah" berarti menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan pikiran kita. Ketika Tuhan menjadi
pusat dari pikiran kita, maka hal yang lain menjadi kurang penting. Bahkan, mereka menjadi sangat tidak
berharga jika dibandingkan dengan Tuhan, yang adalah Pencipta/Pemberi segala sesuatu.

"Rasa cukup" berarti "mandiri dan tidak membutuhkan hal-hal dari luar."

Ayat ini adalah “kunci” untuk pertumbuhan rohani!

Tanpa “kunci” ini, kita akan selalu teralihkan dari pencarian akan Tuhan dan malah mencari hal-hal materi (yang
hanya memuaskan kita sementara).

Rasa cukup sangat sulit dalam budaya konsumerisme kita saat ini di mana iklan tanpa henti memberi tahu kita
bahwa kita tidak dapat puas/bahagia jika kita tidak memiliki hal-hal yang ditawarkan.
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Latar Belakang:
Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan guru/pengkhotbah palsu yang melayani untuk

mendapatkan uang dari agama. Ini adalah situasi yang menyedihkan tetapi hal ini sangat
umum.

“Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat -- yakni perkataan
Tuhan kita Yesus Kristus -- dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia

adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-
cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan

antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang
mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan.” (1 Timotius 6:3-5)

“Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar”

Ayat 6

Rasul Paulus secara pribadi mengalami rasa cukup ini:
“Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar
mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan
aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang,
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku.”  (Filipi 4:11-13)

Ayat 7

“Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat
membawa apa-apa ke luar.” 



“Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat
kebenaran.” (2 Petrus 3:13)

“Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama
telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.” (Wahyu 21:1)

Bagi mereka yang tidak bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Juruselamat pribadi
mereka, mereka akan masuk ke dalam kekekalan neraka.

“Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah
dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai
tidak mati dan api tidak padam.” (Markus 9:47-48)

Ayub berkata: “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke
dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil; terpujilah nama Tuhan.” (Ayub 1:21)
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Ayat 8

“Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.”

Dunia ini hanyalah tempat sementara bagi kita semua. Kita semua hanya
melewatinya untuk menuju ke tempat yang kekal - kekekalan bersama
Tuhan di Sorga dan Bumi yang baru bagi semua orang yang bertobat dari
dosa-dosa mereka dan menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat
pribadi mereka, yang membayar hukuman atas SEMUA dosa mereka di
Kayu Salib, dan yang bangkit dari kematian.

“Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang
baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul
lagi dalam hati.” (Yesaya 65:17)

“Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan
Kujadikan itu, tinggal tetap di hadapan-Ku, demikianlah firman Tuhan,
demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap.” (Yesaya
66:22)

Ketika kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara (yang
penuh dengan masalah dan ketidaksempurnaan karena dosa) dan ketika
kita mengetahui bahwa kita akan menghabiskan kekekalan di tempat
yang paling indah yang tak terbayangkan, yaitu sorga yang baru dan
bumi yang baru, maka kita akan merasa cukup dengan kebutuhan dasar
kita sendiri (yaitu, makanan dan pakaian). Kita tahu bahwa segala
sesuatu yang dapat diberikan dunia ini kepada kita sangat
menyedihkan/tidak memuaskan dibanding dengan apa yang akan kita
miliki selamanya di sorga baru dan bumi baru!



Bukanlah dosa menjadi kaya jika Tuhan memberi kita kekayaan. Bahkan, jika Tuhan memberi kita kekayaan, kita
dapat menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan bantuan. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak
menginginkan kekayaan karena hal itu dapat membawa kita ke dalam praktik penuh dosa! Ada begitu banyak
korupsi, perkelahian, peperangan di dunia ini karena keinginan untuk menjadi kaya!

“Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hari, tetapi kamu
tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena
kamu tidak berdoa.” (Yakobus 4:2)
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Ayat 9

“Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan
ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang

menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.”

Karena itu marilah kita merasa cukup dengan makanan dan pakaian di dunia ini dan
menantikan kekekalan bersama Allah di sorga yang baru dan bumi yang baru!

 
Sudahkah Anda secara pribadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat Anda? Jika

belum, lakukanlah sekarang juga – tundukkan kepala Anda di hadapan Allah dan mintalah
pengampunan atas dosa-dosa Anda dan terimalah Yesus sebagai Juruselamat pribadi Anda!
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