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MELIPATGANDAKAN TALENTA 
 

 "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti 
seorang yang mau bepergian ke luar 
negeri, yang memanggil hamba-
hambanya dan mempercayakan 
hartanya kepada mereka. Yang seorang 
diberikannya lima talenta, yang seorang 
lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, 
masing-masing menurut 
kesanggupannya, lalu ia berangkat.” - Matius 25:14-15 
 

Menurut Alkitab Hidup Berkelimpahan, talenta adalah semua kemampuan, 
waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika masih di 
bumi ini (Alkitab Hidup Berkelimpahan hal. 1561).  Talenta berarti segala 
sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan kita wajib mengelolanya 
dengan sebijaksana mungkin. Jangan menjadi seperti hamba yang diberikan 
satu talenta yang memendamnya dan saat dimintai pertanggungan jawab 
malah hukuman yang menantinya. 
 

Melipatgandakan talenta adalah kewajiban kita semua atas apa yang Tuhan 
percayakan selama hidup di muka bumi ini yang nantinya akan kita 
pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan pada saat Tuhan Yesus datang kali 
yang kedua. Disamping itu tersedia juga berkat Tuhan ketika kita 
melipatgandakan talenta. 
 

Berkat-berkat melipatgandakan talenta: 
 

1. Menerima tanggung jawab yang lebih besar. 
 

Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai 
hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku 

akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. - 
Matius 25:21a 

 

Jika kita setia di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita 
meskipun kelihatannya kecil namun karena setia dan dikelola dengan baik 
maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi di dalam 
hidup kita. Karena itu jangan kendor, lakukan dengan giat dan kembangkan 
apa pun yang Tuhan percayakan saat ini.  

 
2. Menikmati kebahagiaan.  
 

... Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.- Matius 25:23b 
 

Kebahagiaan dicari oleh banyak orang. Ada yang mencarinya di tempat-
tempat yang tidak berkenan untuk memuaskan keinginan dagingnya. Atau 
menghalalkan segala cara guna mendapatkan kebahagiaan pribadi semata. 
Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan sejati hanya ada 
di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang dari Tuhan akan kita alami jika kita 
melipatgandakan talenta. Apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, entah 
itu pelayanan, pekerjaan, usaha, dan rumah tangga, mari kita kelola dengan 
baik sesuai tuntunan-Nya sehingga kebahagiaan dari Tuhan itu nyata di 
dalam hidup kita. 
 

Selain kita menerima kepercayaan dan kebahagiaan dari Tuhan di muka 
bumi ini ketika kita melipatgandakan talenta, ada yang utama yaitu 
kepercayaan dan kebahagiaan yang kita terima dalam kehidupan yang akan 
datang di sorga. 
 

 

ACTION: 
⚫ Mengajak seluruh anggota cool untuk tetap setia di dalam apapun yang 

Tuhan percayakan. 
 

⚫ Mendorong dan membantu anggota cool untuk melipatgandakan 

talentanya dengan cara menuliskan kerinduan melayani apa di dalam 

cool. 

•  


