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Israel. Namun ia mengatakan, walaupun terjadi 
krisis ekonomi, makanan dan kedamaian, namun 
imanku tetap bisa bersorak-sorai; aku tetap bisa 
bersukacita dalam Tuhan. Rahasianya adalah: 
kesalehan yang diikat dengan iman. Rasul Paulus 
memuji jemaat Makedonia yang kaya dalam 
iman, yang sekalipun sedang dalam pencobaan 
yang berat, mengalami pelbagai penderitaan, tapi 
sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka 
sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan, 
kaya dalam iman, kaya dalam hikmat untuk 
berkata-kata, kaya dalam pengetahuan, kaya 
dalam kesungguhan membantu orang yang 
sedang susah, dan kaya dalam mengasihi sesama. 
Karena orang yang miskin di dalam roh, 
kerohaniannya kaya.  
Ada empat karakteristik kesalehan yang benar: 
Pertama, orang saleh menyadari dirinya adalah 
orang berdosa di hadapan Allah. Jemaat 
Makedonia bisa bersikap benar, karena selalu 
melihat Tuhanlah itu something dan mereka itu 
nothing. Dalam Luk. 18:13-14 tertulis, pemungut 
cukai itu datang kepada Tuhan dengan tidak 
berani menengadah, tapi memukul-mukul 
dadanya sambil berkata: “Ya, Allah kasihanilah 
aku orang berdosa ini”. Yesus berkata, “Orang 
ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang 
dibenarkan Allah dan orang Farisi itu tidak. 
Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan 
direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, 
ia akan ditinggikan”. Kalau kita sungguh 
memiliki karakteristik sebagai orang saleh di 
hadapan Tuhan, kita akan selalu melihat diri 
tidak layak di hadapan Tuhan. Rm. 7:18, Rasul 
Paulus berkata, sebab aku tahu, bahwa di dalam 
aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak 
ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang 
ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa 
yang baik. Manusia tak pernah menghasilkan 
suatu kebaikan. Jikalau manusia punya kebaikan 
moral, sikapnya dan cara bicaranya berorientasi 
pada kebaikan yang relatif, bahkan hatinya; 
tujuannya belum tentu baik. Rasul Paulus 
menyadari, sumber kebaikan bukan dirinya, tapi 
Tuhan yang baik, yang mau bekerja di dalam 
dirinya dan melalui dirinya. Kedua, orang saleh 
tidak pernah membanding-bandingkan dirinya 
dengan orang lain. Orang Farisi itu 
membandingkan dirinya dengan pemungut cukai: 
aku bukan penzinah, aku bukan perampok, aku 
berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 
perpuluhan... Hidup rohani yang benar justru 
tidak berani membanding-bandingkan diri 
dengan orang lain, bukan menganggap diri lebih 
benar melainkan lebih rendah dari orang lain. I 
Tim. 1:15: Perkataan ini benar dan patut 
diterima sepenuhnya: Kristus Yesus datang ke 
dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan 
di antara mereka akulah yang paling berdosa. 
Rasul Paulus mengaku, diantara rasul-rasul, 

dialah yang paling berdosa. I Kor. 15:9, Karena 
aku adalah yang paling hina dari semua rasul, 
bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah 
menganiaya Jemaat Allah. Rasul Paulus memberi 
kita contoh, ia sendiri tidak pernah melihat orang 
lain di bawah dirinya. Dia tidak mau melihat 
kerohaniannya lebih superior daripada orang 
lain. Ia selalu melihat dirinya tidak ada apa-apa 
di mata Tuhan. Ketiga, orang saleh tidak menipu 
Tuhan, juga tidak menipu diri dan sesama. I Yoh. 
1:6, Jika kita katakan, bahwa kita beroleh 
persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di 
dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak 
melakukan kebenaran. Kalau kau mengaku diri 
punya persekutuan dengan Tuhan, tapi hidupmu, 
cara bisnismu, cara bekerjamu, studimu dan 
keluargamu tidak beres, kau sedang menipu 
Tuhan. Luk. 15:17-19 memberikan contoh 
tentang anak yang hilang, saat dia sadar, aku tak 
bisa lagi menipu Tuhan dan diriku, barulah ia 
dapat menyadari sumber kebahagiaan hidup 
bukan punya uang, kebebasan atau kesempatan 
untuk menikmati kebebasan. Melainkan saat ia 
datang dengan jujur kepada Tuhan dan bertobat. 
Keempat, orang saleh berani berkarya bagi 
Tuhan. Orang yang saleh selalu mau melakukan 
perbuatan yang besar bagi Tuhan, rela berkorban, 
memiliki dedikasi, itulah jemaat Makedonia dan 
jemaat Smirna. Why. 2:9, Tuhan Yesus berkata: 
“Aku tahu kesusahanmu”. Atau terjemahan lain: 
Aku tahu penderitaanmu, Aku tahu 
kemiskinanmu, namun engkau kaya. Orang yang 
saleh selalu berani melakukan hal yang besar 
untuk Tuhan bukan untuk diri. Jika kita berani, 
kita bukan membela diri, memperkaya diri, 
mepopulerkan diri atau mencari pujian, 
melainkan mewujudkan Kerajaan Tuhan di atas 
bumi ini. Berbahagialah orang yang miskin, 
karena engkaulah yang empunya Kerajaan Allah. 
Jikalau kesalehanmu tidak lebih daripada ahli 
Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan 
memiliki Kerajaan Sorga. Kita seharusnya 
menjadi orang-orang yang berani menyatakan 
Basilia (Kerajaan Allah) melalui gereja, 
keluarga, pekerjaan, usaha dan studi kita, hidup 
orang Kristen yang saleh, yang sinergi dengan 
Tuhan. Orang yang saleh memiliki kebanggaan, 
kebahagiaan karena selalu hidup merendahkan 
diri di hadapan Allah, selalu bergantung 
kepadaNya, selalu terbuka di hadapanNya, dan 
selalu mengejar perkenananNya. Rasul Paulus 
mengatakan: “Latihan badani terbatas gunanya, 
tapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, 
karena mengikat diri kita selama kita hidup 
berarti bagi Tuhan, berguna bagi Tuhan”.  
Mari kita melatih diri kita untuk menjadi orang-
orang yang saleh. Amin. 
                   (ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkhotbah – EM)                      
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Mat 5 : 3-5, 20;  I Tim 4 : 8 
Kita hidup di dalam satu zaman, yang hanyut 
pada satu nilai hidup bermoral yang tanpa 
Kristus. Di mana orang hanya menuntut hidup 
baik tanpa mau diikat oleh agama. Di dalam buku 
“Spiritualitas Tanpa Tuhan”, yang telah 
mempengaruhi empat belas negara, Andre 
Comte-Sponville, filsuf Prancis yang tadinya 
adalah Katolik yang sangat taat, tapi kemudian 
berbalik jadi Ateis itu mengatakan: “Orang Ateis 
bisa memiliki etika dan moral yang tinggi, jikalau 
pikirannya dapat menguasai seluruh hidupnya”. 
Masalahnya: pikiran manusia sudah jatuh ke 
dalam dosa. Melalui pikiran yang Andre Comte 
utarakan, kita melihat kesombongannya: dia 
menyatakan dirinya mandiri, tak mau Tuhan dan 
nilai-nilai spirit dalam agama. Kesimpulannya, ia 
menjadikan pikirannya sebagai Tuhan, dan 
menjadikan etika sebagai satu hal yang dapat ia 
banggakan. Bahkan ia berani menantang para 
rohaniawan dan pemuka agama dengan 
mengatakan: “Aku bisa punya hidup dengan 
spiritualitas yang tanpa ikatan agama dan Tuhan. 
Hanya ada pikiran yang menyadarkanku untuk 
hidup lebih baik”. Di sini kita melihat, bahwa 
buku Ateis ini sudah memiliki satu tesis: dimana 
manusia bisa punya nilai spiritualitas tanpa 
Tuhan. Maka jika hidup kita sebagai orang 
Kristen tidak lebih baik daripada mereka. Di 
manakah nilai kesaksian kita? Jikalau kita 
mengaku diri adalah orang Kristen, tapi saat kita 
berbisnis, berkarier, membangun masyarakat dan 
keluarga tidak lebih baik daripada orang-orang 
yang tidak percaya Tuhan. Di manakah pekerjaan 
Roh Kudus dalam hidup kita?  
Tema kotbah hari ini: Kebahagian Hidup Orang 
Saleh. Orang saleh seharusnya adalah orang yang 
berbahagia, karena hidupnya berada dalam 
tangan Tuhan, dia berkarya bagi Tuhan dan 
memiliki arti di mata Tuhan. Yesus berkata: 
“Berbahagialah orang yang miskin di dalam Roh, 
karena merekalah yang mempunyai Kerajaan 
Sorga”. Kata miskin [ptokos] dikaitkan dengan 
Kerajaan Allah [Basilia]. Inilah ayat kunci, di 
mana pengajaran Yesus tentang nilai kebahagian. 
Bahkan adalah kunci pertama, pembuka pintu 
bagi pengajaranNya mengenai nilai hati; 
spiritualitas yang dikaitkan dengan Kerajaan 
Allah. Artinya, jikalau kita melihat diri begitu 
kaya di dalam roh; merasa diri lebih baik 
daripada orang lain tapi tak merasa perlu Tuhan, 
kita tidak akan memiliki Kerajaan Sorga. Karena 

hidup saleh sangat penting untuk membangun 
karakter seseorang, maka dalam Khotbah di 
Bukit (Mat. 5), Tuhan Yesus berbicara tentang 
being dari seorang Kristen. Hidup orang Kristen 
seharusnya bukan hanya saleh di hadapan 
manusia, tapi juga saleh di hadapan-Nya. Bukan 
saleh yang didasari keinginan untuk dipuji orang, 
tapi saleh yang membentuk karakter dan jati 
dirinya di hadapan Tuhan. Hidup yang saleh juga 
penting untuk memupuk keberanian yang berarti 
bagi orang lain. Hidup kita memiliki kepribadian. 
Tetapi jikalau kepribadian kita tak berarti bagi 
orang lain, apa pula artinya? Hidupmu sangatlah 
nyaman, punya kekayaan dan nama baik, tapi 
jikalau hidupmu tak berarti bagi orang lain, apa 
pula artinya? Hidup saleh memang penting, 
karena ada kaitan dengan kepribadian yang 
Tuhan  bentuk, agar dia punya arti hidup di 
hadapanNya, apapun status, keberadaan dan level 
kita.  
Mengapa hidup saleh adalah satu kebahagiaan? 
Karena hidup saleh bisa membangun nilai dan 
kesaksian hidup kita. Tujuan hidup kita adalah 
memuliakan nama Tuhan, baik dalam perkataan 
maupun perbuatan kita, sehingga kesaksian hidup 
kita nyata baik saat bekerja, studi, bermasyarakat 
bahkan di tengah keluarga. Kesalehan adalah 
kekuatan untuk sungguh-sungguh meneladani 
jejak kaki Tuhan dalam hidup kita. Orang saleh 
tak boleh hanya sibuk dengan urusan kesalehan 
diri, tapi akan mendapatkan dorongan dari Tuhan 
untuk membangkitkan orang-orang saleh lain 
untuk selalu hidup bagi Tuhan. Apa artinya hidup 
mengikuti Tuhan? Ada banyak orang yang mau 
hidup saleh, tapi tidak mau bayar harga, tak mau 
memiliki perjuangan iman, tidak mau sungguh-
sungguh setia dan tekun di hadapan Tuhan. 
Alkitab mencatat bahwa istilah ptokos sangat 
berbeda dengan istilah penes atau penikros. 
Istilah ptokos mengacu pada orang yang benar-
benar sangat miskin, sama sekali tidak punya 
apa-apa. Sedangkan istilah penes atau penikros 
mengacu pada orang miskin yang masih memiliki 
sesuatu. Mat. 5:3-5 memakai istilah ptokos. Di 
Luk. 16:20-21 tertulis kisah seorang pengemis 
bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, 
berbaring dekat pintu rumah orang kaya, ingin 
menghilangkan rasa laparnya dengan remah-
remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. 
Nyatanya yang datang adalah anjing-anjing yang 
menjilat akan boroknya. Istilah yang dipakai 
adalah ptokos, mengacu pada orang yang miskin 
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di dalam roh tapi kaya di dalam kerohaniannya. 
Maka setelah orang yang miskin [ptokos] itu 
mati, dia berada di pengakuan Tuhan. Sedangkan 
orang kaya itu, setelah mati bukan masuk sorga 
tapi masuk neraka. Alkitab menggunakan setiap 
istilah dengan jeli, teliti dan akurat, bahkan 
grammar yang dipakai untuk menyusun setiap 
kalimat itu sangat tepat. Contoh berikut, Luk. 
21:1-4, Ia (Yesus) melihat seorang janda miskin, 
memasukkan dua peser ke dalam peti itu dan 
berkata: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, 
janda miskin ini memberi lebih banyak dari 
semua orang itu. Di ay. 2, menggunakan istilah 
penes atau penikros, sedangkan di ay. 3, 
menggunakan istilah: ptokos. Menyatakan janda 
itu miskin, dia hanya punya dua peser untuk 
membeli lauk pauk hari itu bagi keluarganya; 
anak-anaknya. Tetapi ia memberi seluruh yang 
dia miliki, tanpa berpikir apa yang akan anak-
anak; keluarganya makan. Karena dia melihat 
pekerjaan Tuhan lebih perlu. Maka istilah yang 
Yesus pakai adalah ptokos. Menyatakan bahwa 
orang yang miskin dalam roh itu diikat dengan 
iman, maka dia rela meletakkan hidupnya di 
bawah kedaulatan Tuhan. Ia tidak pernah marah 
atau menggerutu pada Tuhan, karena seluruh 
nilai ptokos-nya diikat dengan iman. Jadi, 
meskipun dia miskin, bukan dikatakan bahwa ia 
adalah seorang janda, memiliki anak; punya 
tanggung jawab hidup. Mengapa ia tidak 
berteriak pada Tuhan? Di sini, Alkitab 
menunjukan pada kita satu rahasia. Firman 
Tuhan mengungkapkan kepada kita, orang yang 
ptokos, hidupnya diikat dengan iman. Dan orang 
yang hidupnya diikat dengan iman selalu 
termotivasi untuk hidup benar di hadapanNya. 
Maka setiap orang yang hidup di dalam iman, 
punya hidup yang benar. Dan hidup yang benar 
itulah yang membuatnya punya cara pandang, 
perasaan dan afeksi yang benar. Mengapa ada 
orang yang marah dan tak mau menerima nilai 
yang Tuhan berikan berdasarkan kedaulatanNya? 
Karena dia tidak mengerti, hidup harus ia ikat 
dengan iman. Iman yang matang tidak lepas dari 
penguasaan diri. Di tengah kekuatiran dan 
ketakutan, jikalau hidup kita tidak diikat dengan 
iman, apakah yang akan terhilang dari kita? 
Pengendalian diri. Mengapa saat murid-murid 
berada di tengah badai, Tuhan memarahi dan 
mempertanyakan iman mereka? Karena Tuhan 
ingin mendidik mereka: Kalau kau punya iman, 
kau pasti punya penguasaan diri dan terobosan 
diri. Kebahagiaan hidup orang saleh selalu diikat 
dengan iman. Jikalau kita marah kepada Tuhan, 
itu menunjukkan, hidup kita belum beres. Jikalau 
engkau akhirnya harus kehilangan papamu, 
suamimu atau isterimu dan engkau terus berkata 
kepada Tuhan: “Tuhan, mengapa hal ini terjadi 
padaku?” --- seolah-olah mempertanyakan 
kedaulatan Tuhan. Dan itu berarti, kita tidak 

mengerti bahwa Tuhan selalu setia pada kita baik 
dalam suka maupun duka, dalam penderitaan, 
dalam miskin maupun kaya. Tuhan kita selalu 
sama. Secara manusia, kadang-kadang kita ingin 
mempertanyakan ketetapan Tuhan, tetapi secara 
iman, kita harus tunduk. Karena di balik 
kesalehan dari orang-orang beriman selalu 
terkandung rahasia kebesaran Tuhan. Kej. 50:20 
“Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat 
terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-
rekakannya untuk kebaikan dengan maksud 
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, 
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang 
besar”. Yusuf dipisahkan oleh saudara-
saudaranya, dijual pada orang Ismael, yang 
menjualnya lagi pada Potifar: hidup begitu 
menderita, jadi pembantu rumah tangga. Tetapi 
Kej.39 mencatat dengan jelas: “Apapun yang 
dikerjakan Yusuf selalu berhasil”. Mengapa? 
Karena Tuhan menyertai dia. Maka apapun yang 
Yusuf kerjakan, jadi berkat bagi Potifar. Sampai 
akhirnya, Potifar mempercayakan semua urusan 
rumahnya pada Yusuf. Tapi sebelum dia 
mencapai posisi sebagai orang penting, Yusuf 
harus melewati kerikil-kerikil tajam. Jadi, meski 
hidupnya berada dalam kesulitan, tapi dia tetap 
menjadi terang. Sekali lagi kita melihat, orang 
saleh tidak pernah menggerutu dan marah pada 
Tuhan. Dia taat, walau hidup dalam kesulitan. 
Orang saleh berani menelan semua penderitaan, 
karena dia tahu, akan ada perbuatan besar yang 
Allah nyatakan padanya. Bagaimana dengan 
kualitas dari kesalehan hidup kita? Apa kita 
sudah pantas disebut sebagai orang yang 
berbahagia, karena hidup kita yang saleh? Apa 
kita sudah memiliki iman yang matang?  
Alkitab mencatat tiga macam hidup orang saleh. 
Pertama, orang saleh yang event oriented, dia 
punya ketaatan lahiriah, tapi ujung-ujungnya 
adalah membangun kerajaan; kebanggaan diri. 
Firman Tuhan berkata, “Berbahagialah orang 
yang miskin di dalam Roh, karena mereka 
memiliki Kerajaan Sorga”. Jikalau hidup 
keagamaan, ketaatan dan kesalehanmu tidak 
lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, 
engkau tidak akan masuk dalam Kerajaan Sorga! 
Dalam Luk. 18:9-12 tertulis, Ada orang Farisi 
yang berdoa demikian, Ya Allah, aku mengucap 
syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama 
seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, 
aku bukan orang lalim, aku bukan pezinah dan 
aku bukan juga seperti pemungut cukai ini; aku 
berpuasa dua kali seminggu dan aku memberikan 
sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi 
Alkitab mencatat, Yesus merendahkan orang 
tersebut. Mengapa ia direndahkan? Karena ia 
meninggikan diri dan membanggakan 
kesalehannya. Kesalehan yang tidak benar adalah 
kesalehan yang hanya bersifat event oriented, 
kesalehan yang terikat dengan norma-norma dan 
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kegiatan-kegiatan agama,  yang mendatangkan 
kebanggaan secara lahiriah. Maka akhirnya, 
orang Farisi itu hanya membangun kerajaan; 
kebanggaan diri. Orang Kristen mungkin 
memiliki kebanggaan yang suci atau kebanggaan 
yang tidak suci. Kebanggaan yang tidak suci 
adalah kebanggaan yang berpusat pada diri. 
Mengapa ada banyak orang Kristen yang rajin 
bergereja, tapi sesungguhnya, hidup 
berkeluarganya tidak beres? Mengapa ada orang 
Kristen yang rajin mengikuti event-event di 
gereja, tetapi hidupnya di kantor, di rumah dan di 
masyarakat jadi batu sandungan orang? Mengapa 
ada orang Kristen yang rajin, namanya selalu ada 
dalam kepanitiaan, tapi tak pernah membawa 
satu jiwa untuk Tuhan? Karena ia terjebak 
dengan kesalehan yang event oriented. Lupa 
bersaat-teduh dan bergaul akrab dengan Tuhan. 
Keluarga yang baik bukan keluarga yang 
berorientasi pada event tetapi firman. Keluarga 
yang baik harus mengadakan chapel keluarga. 
Adakan waktu untuk mengumpulkan semua 
anak-anak. Papa-mama harus jadi inisiator, 
mobilisator dan fasilitator. Barulah kita dapat 
menyaksikan firman bekerja melampaui pikiran 
dan strategi kita sebagai orangtua. Mengapa 
begitu? Karena kita menghadirkan Tuhan yang 
besar untuk mendesain rumah tangga kita. Why. 
3:17-18, Karena engkau berkata: “aku kaya dan 
aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak 
kekurangan apa-apa” karena engkau tidak tahu, 
bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, 
maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau 
membeli dari pada-Ku emas yang telah 
dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi 
kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau 
memakainya, agar jangan kelihatan 
ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi 
minyak untuk melumas matamu, supaya engkau 
dapat melihat. Jemaat Laodikia kaya, karena di 
sana ada pertambangan. Maka di rumah mereka 
terdapat tiga saluran air: panas, dingin dan netral. 
Mereka hidup dalam kekayaan dan selalu 
mengejar kekayaan dan kebanggaan. Di balik itu, 
mereka juga beribadah. Tetapi mengapa akhirnya 
Tuhan Yesus mengatakan “Belilah daripadaKu 
emas yang sudah Ku murnikan. Belilah 
daripadaKu pakaian putih? Dan belilah 
daripadaKu minyak untuk melumaskan 
matamu?” sehingga secara fisik, mereka kaya. 
Dan secara rohani juga sepertinya kaya. Tetapi 
pada waktu Tuhan Yesus membongkar seluruh 
kebobrokan rohani mereka, mungkin mereka jadi 
terkaget. Karena Tuhan meminta mereka untuk 
mengejar kesuciaan. Hidup suci lebih penting 
dari segalanya. Hidup yang terbuka; penuh 
kejujuran dan melihat segala sesuatu berdasarkan 
cara pandang Tuhan, bukan cara pandang diri, 
barulah kita bisa menilai segalanya berdasarkan 
jiwa, Kerajaan Tuhan, bukan berdasarkan 

kekayaan dan kebanggaan. Di Alkitab terdapat 
dua contoh tentang orang saleh yang akhirnya 
dikecam oleh Tuhan atau dilihat oleh Tuhan 
sebagai kesalehan yang semu. Kedua, orang 
saleh yang sosial oriented. Saleh karena ingin 
pujian, dan akhirnya membangun satu kerajaan 
diri untuk nilai pujian bagi dirinya sendiri. Dalam 
Mat. 19:16-26, pemuda yang kaya dan saleh ini 
bukan datang kepada Tuhan dengan motivasi 
belajar untuk memperoleh hidup yang kekal, 
melainkan meminta pujian, maka akhirnya dia 
pergi dengan kecewa. Karena Tuhan meminta dia 
menjual seluruh hartanya dan mengikuti Dia. 
Membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan 
yang maha tahu. Allah yang kita sembah tahu 
bagaimana mendidik kita. Jikalau kita masih 
punya hati yang teachable, mau dibentuk oleh 
Tuhan, pada waktu engkau membaca firman, 
segala motivasimu yang tidak beres bisa Dia 
bongkar. Karena firmanNya mengandung kuasa 
untuk mengubahkan hidupmu. Sayang, pemuda 
yang kaya itu tidak mau kembali kepada Tuhan. 
Karena ia diikat oleh harta. Ketiga, orang saleh 
yang being oriented. Pengertian saleh yang sejati 
di Perjanjian Lama tercatat di Maz. 34:7, Orang 
yang tertindas ini berseru, dan TUHAN 
mendengar; Ia menyelamatkan dia dari segala 
kesesakannya. Kesalehan yang benar adalah 
kesalehan yang being oriented. Kesalehan karena 
being oriented inilah yang akan menghasilkan 
goal oriented. Dalam Perjanjian Lama istilah 
“saleh” dikaitkan dengan: orang yang hidup 
imannya dapat menerobos kesulitan-kesulitan 
yang ada, dan akhirnya memperoleh satu 
kemenangan iman. Orang yang saleh tidak diikat 
oleh kesulitan, penderitaan dan segala macam 
pergumulan, tapi bisa melewati semua itu 
bersama dengan Tuhan. Jikalau hidup kesalehan 
kita bersifat being oriented, maka kita tidak 
pernah takut akan kemiskinan secara fisik, hidup 
menderita dan pergumulan. Karena justru melalui 
kesulitan dan penderitaan itu, iman  kita akan 
nyata dan bersinar bagai mutiara. Contoh 
kesalehan karena being oriented di Perjanjian 
Baru adalah jemaat Makedonia yang dipuji oleh 
Rasul Paulus (II Kor. 8:2, 7 & 9). Di ay. 2, Rasul 
Paulus mengatakan, selagi dicobai dengan berat 
dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka 
meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, 
namun mereka kaya dalam kemurahan. Biasanya,  
saat kita senang, sukacita kita akan meluap, 
karena kita memang sedang tidak berada dalam 
penderitaan dan kesulitan. Tapi luapan sukacita 
jemaat Makedonia adalah didasarkan pada hidup 
mereka yang selalu berelasi dengan Tuhan. Nabi 
Habakuk juga mengungkapkan rahasia yang 
sama. Sebelum bangsa Babel akan menjajah 
Yehuda, ia melihat satu kerajaan yang lebih besar 
dan ganas akan menyerang, mendatangkan 
penderitaan dan kemiskinan yang luar biasa bagi 


