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Kotbah Minggu 
29 Agustus 2021 

 

“TUHAN MENGETAHUI ISI HATIMU” 
- Markus 7:17-23 – 

Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 
 

Latar Belakang:   
 

• 4 ayat pertama dalam Markus pasal 7- kita diberitahu bahwa orang-orang Farisi mengirim beberapa penyelidik 
untuk memeriksa Yesus Kristus dan murid-murid-Nya sehingga mereka dapat menemukan kesalahan dalam 
pelayanan-Nya.  

o Orang-orang Farisi iri bahwa Yesus menarik orang banyak dan Dia membuat mereka terkesan dengan 
kebenaran.  

o Yesus menyebut orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik.  
o Orang-orang Faris tidak dapat menemukan banyak kesalahan dengan apa yang Yesus Kristus dan 

murid-murid-Nya lakukan kecuali murid-murid Yesus tidak mencuci tangan seperti yang diajarkan 
orang Farisi kepada orang-orang pada masa itu.  

o Orang-orang Farisi telah membuat banyak hukum. Mereka membuat hukum yang berada di luar 
Alkitab. Hukum buatan manusia, untuk mengesankan orang-orang bahwa mereka sangat suci. Dan 
tentu saja semua hal ini harus bersifat eksternal untuk membuat orang terkesan. 

o Jadi salah satu cara terbaik adalah menunjukkan betapa bersihnya mereka. 
▪ Setiap kali mereka kembali dari pasar, mereka harus mencuci tangan dengan cara yang sangat 

khusus.  
▪ Sebelum mereka makan roti misalnya, bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi super radikal. 

Mereka harus mencuci tangan dengan cara seremonial yang memiliki style tertentu. Jika Anda 
tidak melakukan itu, Anda bukan orang suci. 
 

• HARI INI ada banyak agama seperti itu. 
o Mereka berpakaian dengan cara tertentu.  
o Mereka memiliki janggut dengan cara tertentu. 
o Mereka melakukan hal-hal yang sangat terlihat/eksternal. Semua orang tahu dan berkata, "wow orang 

suci, orang suci."  
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o Mereka merasa sangat suci. Itu tidak membuat Tuhan terkesan namun itu membuat manusia terkesan.  
o Jadi mereka mengeluh bahwa murid-murid Yesus melanggar tradisi orang Yahudi.  

• Ayat 14 dan 15- Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka: "Kamu semua, 
dengarlah kepada-Ku dan camkanlah.“Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat 
menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.”  

o Jadi Yesus berkata bahwa tidak ada dari luar yang bisa membuat seseorang najis di dalam. Apa yang 
membuat seseorang najis adalah hal-hal yang keluar dari dirinya.  

o Murid-murid Yesus benar-benar bingung. Mereka selalu mendapat kesan selama ini karena selalu 
melihat semua cara-cara orang-orang suci ini. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak ada yang kotor 
masuk ke dalam tubuh mereka.  

• Ayat 17 - “Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid-Nya bertanya 
kepada-Nya tentang arti perumpamaan itu.”  

o Murid-murid bingung dengan apa yang baru saja Dia katakan. Apa maksud Yesus  hal-hal dari luar tidak 
bisa membuat kita kotor, hal-hal dari dalam membuat kita kotor? Itu sangat membingungkan bagi 
mereka. Mereka tidak mengerti Yesus. 

• Ayat 18- " Maka jawab-Nya: "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala 
sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya," 

• Ayat 19- karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan 
demikian Ia menyatakan semua makanan halal.” 

o  Yesus  berkata kepada murid-murid-Nya, “Jangan terlalu khawatir dengan apa yang kamu masukkan ke 
dalam mulutmu.” 

• Bagian terakhir dari ayat 19 mengatakan “Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal.”  
o Apa artinya ini? Dalam perjanjian lama, ada makanan tertentu yang boleh dan tidak boleh dimakan 

orang Yahudi.  
o Tuhan membuat hukum makanan tertentu. Hukum makanan itu adalah untuk mengajarkan ketaatan 

orang Yahudi.  Nomor dua, itu juga untuk mengajar orang-orang Yahudi kebijaksanaan. Bagaimana 
belajar mendengarkan antara apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan 
Tuhan. 

o Ketika seorang Yahudi, setiap kali dia makan, dia harus terlebih dahulu bertanya pada dirinya sendiri 
“Bisakah saya memakannya? Apakah itu akan menyenangkan Tuhan atau akankah Tuhan marah ketika 
dia memakannya.”  

o Seorang Yahudi selalu berpikir apa yang akan menyenangkan Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan 
memberinya hukum makanan ini 

• Ayat 19- Yesus berkata, “Mulai sekarang, dalam perjanjian baru, hukum makanan tidak berlaku lagi. Semua 
makanan halal”.  

o Sekarang kita bisa mengkonfirmasi itu.  
▪ Baca: Kisah Para Rasul 10:9-15-   Anda akan melihat bahwa Tuhan telah membersihkan semua 

makanan dalam perjanjian baru. Dalam arti bahwa kita sebagai orang Kristen perjanjian 
baru tidak perlu mengikuti hukum makanan dari perjanjian lama.  
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• Ayat 20 - “Kata-Nya lagi: "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya,”  
• Ayat 21 -“Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,”  
• Ayat 22 - “perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.” 

o Yesus berkata “Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat,”  
o Ketika kita memiliki hati yang jahat, hati yang penuh dosa, kita mulai memiliki pikiran yang berdosa.  

▪ CONTOH: Misalnya, kita mulai memikirkan amoralitas seksual. Wanita cantik itu disana. Saya 
tahu, saya seharusnya tidak melihatnya. Saya tahu dia istri orang lain, tetapi saya berharap saya 
bisa memiliki wanita itu. Dari hati keluarlah pemikiran-pemikiran seperti ini. 

▪ CONTOH: Pencurian. Pencurian keluar dari hati dan pikiran yang penuh dosa. 
 

• Ayat 22 “fitnah.” Kita mulai berpikir kata-kata yang dapat kita katakan untuk menjatuhkan orang lain. 
Kesombongan hati yang penuh dosa melahirkan pikiran-pikiran berdosa.  Kemudian kata-kata berdosa keluar 
dari mulut saya dan mulai memberi tahu semua orang hal-hal yang buruk yang akan menjatuhkan orang lain. 

• Jadi semua dosa dalam kehidupan tidak berasal dari makanan yang kita makan. Bukan karena kita makan 
makanan yang salah maka hal-hal berdosa muncul. Tidak!  

• Itu dari hati yang berdosa menyebabkan pikiran yang berdosa, kata-kata yang berdosa dan perbuatan yang 
berdosa.  

• Dan itu membuat seluruh dunia menjadi satu dunia penuh dosa besar.  Penuh dengan masalah, pembunuhan, 
perzinahan, peperangan. Berbagai macam hal yang muncul bukan dari makanan yang salah tetapi dari hati 
yang penuh dosa. 
 

• Ayat 23 “Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”  
o Jadi Yesus sedang mengajar mereka bahwa dosa tidak datang dari makanan luar, atau karena 

menyentuh benda-benda dan masuk ke dalam mulut. Tidak! Dosa datang karena apa yang ada di 
dalam hati kita. 

• “TUHAN TAHU APA YANG ADA DI DALAM HATI KITA.”  
o Dia tahu hati kita adalah hati yang penuh dosa.  
o Ini adalah hati dari semua orang yang kita warisi dari Adam yang memberontak melawan Tuhan.  
o Sejak hari itu, kita semua memiliki hati Adam yang memberontak, egois yang menyebabkan pikiran 

jahat, kata-kata jahat, dan tindakan jahat. 
o Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itulah mengapa Tuhan tidak hanya memberi kita hukum 

makanan seperti agama lain.  
 

o TETAPI ALLAH MEMBERIKAN KEPADA KITA ANAK-NYA YESUS KRISTUS. 
▪ Karena Yesus Kristus datang UNTUK SATU TUJUAN.  
▪ Dia pergi ke kayu salib untuk mati bagi dosa-dosa kita. 
▪ Dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga.  
▪ Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Juruselamatnya akan memiliki hati yang baru. 
▪  Yohanes 3:3 mengatakan "ia akan dilahirkan kembali."  
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▪ II Korintus 5:17 dikatakan, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,  ia adalah ciptaan baru , hati 
yang baru.”  

▪ Dan ketika kita memiliki hati yang baru ini, kita akan memiliki kekuatan untuk mengatasi 
hati jahat kita, pikiran jahat kita, kata-kata jahat kita dan tindakan jahat kita.  

▪ Tuhan yang mengetahui kekotoran hati kita telah memberikan kepada kita solusi bukan 
dengan hukum makanan, bukan dengan perintah-perintah lahiriah tetapi dengan 
memberikan kepada kita Anak-Nya .  

▪ Jika kita menerima Yesus sebagai Juruselamat kita, Dia masuk ke dalam hati kita dan 
mengubah hati kita dari dalam.  

▪ Hari demi hari, lebih dan lebih lagi, karakter Yesus semakin terlihat dalam hidup kita.  
 

Tuhan memberkati Anda! 
 

 

 


