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HIGHER LEVEL 4 - LEVEL LEBIH TINGGI 4 

GREATER RESPONSIBILITY 

TANGGUNG JAWAB LEBIH BESAR 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah Higher 

Level dan kita akan masuk pada bagian yang ketiga, 

yaitu: Greater Responsibility atau Tanggung Jawab 

yang Lebih Besar! 

 

I. TUHAN MAU MEMPERCAYAKAN TANGGUNG 
JAWAB YANG LEBIH BESAR. 
a. TUHAN MAU KITA NAIK LEVEL DALAM HAL 

TANGGUNG JAWAB. 
 Ulangan 28:13  TUHAN akan mengangkat 

engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, 
engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila 
engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, 
yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan 
dengan setia, 

b. Tetapi kadang kita lupa bahwa semakin kita 
diangkat, semakin kita diberkati, semakin kita 
menjadi kepala, maka tanggung jawab kita juga 
otomatis bertambah! 
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 Masalahnya banyak orang kalau BICARA 
BERKAT SANGAT ANTUSIAS, tetapi begitu 
BICARA TANGGUNG JAWAB MENGHINDAR! 
 Coba jujur dengan diri kita: kita lebih suka jadi 

kepala atau jadi ekor? 
c. NAIK LEVEL LEBIH TINGGI = SIAP TANGGUNG 

JAWAB LEBIH BESAR. 
 Saya percaya bahwa Tuhan akan bawa 

saudara ke level yang lebih tinggi dalam hidup 
saudara. 
 Kita harus BERTUMBUH DALAM TANGGUNG 

JAWAB, sebab LEVEL TANGGUNG JAWAB  
SESEORANG MENANDAKAN KEDEWASAAN 
ORANG TERSEBUT. 
 Sama halnya dengan gereja kita. Memasuki 

usia ke 29, maka Tuhan mau mempercayakan 
perkara yang jauh lebih besar, dengan skala yang 
lebih besar, bahkan tanggung jawab yang lebih 
besar. 
 Yesaya 49:6  "Terlalu sedikit bagimu hanya 

untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan 
suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan 
orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi 
Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi 
bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari 
pada-Ku sampai ke ujung bumi." 
- Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia 

sehari-hari: Tuhan berkata kepadaku,”TUGAS 
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YANG LEBIH BESAR MENANTI ENGKAU, hai 
hamba-Ku; kau tidak hanya akan 
memulangkan sisa keturunan Yakub dan 
memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi 
Kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya 
seluruh dunia diselamatkan.” 

 Gereja kita sudah sebegitunya diberkati. 
Tuhan sudah buat gereja ini berlipat ganda 
ratusan kali ketimbang 29 tahun lalu. Gereja kita 
sudah mulai dibuka di banyak tempat bahkan 
pelayanan kita sudah jadi berkat sampai ke 
bangsa-bangsa. 

 

II. RAHASIA MENERIMA TANGGUNG JAWAB DAN 
KEPERCAYAAN YANG LEBIH BESAR DARI TUHAN. 
1. PERBESAR KAPASITAS HATI UNTUK BAYAR 

HARGA. 
a. LEVEL KESIAPAN KITA UNTUK MENERIMA 

TANGGUNG JAWAB, SANGAT MENENTUKAN 
LEVEL KEPERCAYAAN YANG TUHAN MAU 
BERIKAN PADA KITA. 
 Tidak peduli berapa lama kita berdoa setiap 

harinya, berapa hari kita berpuasa setiap 
tahunnya, seberapa tinggi level kehidupan 
rohani kita, seberapa besar iman kita, dst; kalau 
kita tidak siap untuk menerima tanggung 
jawab (tidak mau bekerja keras, tidak bersedia 
bayar harga lebih, tidak suka bekerja dan tidak 
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mau berkeringat), maka Tuhan tidak akan 
memberikan kepercayaan besar kepada kita.  
 Hanya orang yang mau menerima tanggung 

jawab (tidak hanya bicara, tapi siap bekerja, 
siap repot, siap melakukan lebih dari yang 
diharapkan), yang akan diberi kepercayaan-
kepercayaan besar oleh Tuhan.  

b. Matius 21:28-30   28 “Tetapi apakah 
pendapatmu tentang ini: Seorang mempunyai dua 
anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung 
dan berkata: Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini 
dalam kebun anggur. 29 Jawab anak itu: Baik, 
bapa. Tetapi ia tidak pergi. 30 Lalu orang itu pergi 
kepada anak yang kedua dan berkata demikian 
juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. 
Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 
 Yesus berikan perumpamaan tentang 

seorang Bapa yang punya 2 anak laki-laki. Bapa 
itu memberikan tugas dan tanggung jawab 
kepada mereka untuk mereka pergi dan 
bekerja. 
 Respon anak pertama: dia berkata: Baik, tapi 

tidak juga kunjung mengerjakan! INILAH 
ORANG YANG LEVEL KESIAPANNYA UNTUK 
MENERIMA TANGGUNG JAWAB SANGAT 
RENDAH. 
 Respon anak kedua sebaliknya: dimana 

awalnya malas dan tidak mau, tetapi akhirnya 
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dia menyesal lalu pergi juga dan 
mengerjakannya. INILAH ORANG YANG 
MEMPUNYAI KESIAPAN TINGGI UNTUK 
MENERIMA TANGGUNG JAWAB 
 Ini adalah respon Musa ketika pertama kali 

dipanggil Tuhan dan diberi tanggung jawab 
yang sangat besar untuk membawa bangsa 
Israel keluar dari Mesir. Awalnya Musa 
menolak, awalnya Musa takut dan ragu, tetapi 
dalam perjalannya, akhirnya Musa menjawab 
panggilan Tuhan dengan begitu luarbiasa. 
Inilah alasan Tuhan memberikan kepercayaan-
kepercayaan besar kepada Musa.  
 Ini juga yang dialami oleh Ester.  
- Ester 4:13-14   13 maka Mordekhai menyuruh 

menyampaikan jawab ini kepada Ester: 

"Jangan kira, karena engkau di dalam istana 

raja, hanya engkau yang akan terluput dari 

antara semua orang Yahudi. 14 Sebab 

sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri 

saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga 

pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan 

engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. 

Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang 

seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai 

ratu.” 
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 Kesaksian: 

2. SUCIKAN DIRI DARI HAL-HAL YANG JAHAT.  
a. 2 Timotius 2:20-21   20 Dalam rumah yang 

besar bukan hanya terdapat perabot dari emas 
dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah; 
yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia 
dan yang terakhir untuk maksud yang kurang 
mulia. 21 Jika seorang menyucikan dirinya dari 
hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot 
rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, 
dipandang layak untuk dipakai tuannya dan 
disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 
 Sadarilah bahwa ada perkara yang lebih 

mulia dan ada yang kurang mulia. Dan yang 
mana yang akan dipercayakan kepada kita 
ditentukan apakah kita termasuk dalam 
kategori emas, perak, kayu, atau tanah.  
 Ini yang dilakukan Yusuf: Dia menyucikan 

dirinya dari hal-hal yang jahat.  
 Demikian juga dengan kita. Jika kita mau 

mempersiapkan diri kita untuk siap dipakai 
Tuhan dalam perkara-perkara yang lebih besar, 
pastikan kita jaga hidup kita dengan 
sedemikian rupa. 
 Kesaksian:  

3. LIHATLAH TANGGUNG JAWAB SEBAGAI 
KEHORMATAN DAN BUKAN BEBAN. 
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a. Hamba dengan 5 talenta melihat 
kepercayaan tuannya sebagai kehormatan. 
Hamba dengan 1 talenta melihat tugas dari 
tuannya sebagai beban! 
 Tanggung jawab hamba dengan 5 talenta jauh 

lebih besar dari pada hamba dengan 1 talenta. 
 Beda dengan hamba dengan 1 talenta. Ketika 

dia memberi laporan saat tuannya pulang, kita 
bisa melihat bahwa 1 talenta yang diberikan 
tuannya itu dianggapnya sebagai beban. Dia 
berkata: “tuan adalah manusia yang kejam!” 
Dia menganggap dirinya sebagai korban. 
Akibatnya dia bermalas-malasan, dia 
menyembunyikan talenta itu dan hidupnya 
tidak produktif. 
 Apapun yang dipercayakan dan yang akan 

dipercayakan kepada saudara, lihatlah itu 
sebagai sebuah kehormatan dan kesempatan 
yang besar. 

b. Ciri-ciri seseorang bisa melihat tanggung 
jawab sebagai berkat adalah dia MEMILIKI ROH 
YANG MENYALA-NYALA. 
 Kalau Roh kita menyala-nyala, maka kita 

akan selalu siap jika Tuhan menyuruh kita. 
 Itu sebabnya saya berdoa kita semua punya 

Roh yang menyala-nyala.  
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PENUTUP: 

Siapkan hati saudara untuk level tanggung jawab yang 

lebih besar. Terus jaga hidup kita tetap kudus dan 

berkenan di hadapanNya. Lihatlah segala pekerjaan 

Tuhan sebagai sebuah kehormatan dan terus jaga api 

Roh dalam diri kita tetap menyala di hadapanNya! 


