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Passion. Sebuah kata yang jarang kita dengar, namun 
sesungguhnya memiliki kekuatan besar yang dapat mendorong 
seseorang untuk memberikan seluruh tenaga, waktu dan pikiran 
untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, baik untuk 
tujuan yang baik ataupun buruk. Saya teringat akan seorang tokoh 
bersejarah yang sangat ditakuti selama dia masih hidup. Adolf 
Hitler. Seorang rasialis fanatik yang membangun kamp pengasingan 
yang dilengkapi dengan kamar gas untuk menyiksa dan membunuh 
orang-orang Yahudi sehingga sekitar 6 juta orang Yahudi telah 
dibunuh hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Itulah kekuatan 
sebuah passion.

Dalam Alkitab, kita juga dapat melihat seorang tokoh yang mirip 
dengan Adolf Hitler. Saulus. Seorang ahli taurat yang memiliki 
passion dalam hidupnya untuk menganiaya jemaat di Yerusalem. 
Namun, kita juga dapat melihat sebuah perubahan besar yang Tuhan 
kerjakan dalam hidupnya ketika dia bertobat. Saulus yang akhirnya 
disebut Paulus itu memiliki suatu passion yang sangat besar untuk 
memberitakan Injil, walaupun dia harus mengorbankan seluruh 
hidupnya untuk mencapai tujuannya. Itulah kekuatan sebuah passion.

Dalam edisi kali ini, Gracia memiliki kerinduan untuk mengangkat 
topik mengenai passion. Kami rindu setiap jemaat GMI Imanuel 
dapat mendapat pemahaman yang benar dan utuh mengenai passion 
yang Tuhan ingin untuk kita usahakan dan kerjakan selama kita 
masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tugas kita saat 
ini adalah meminta hikmat dari Tuhan untuk mengetahui passion 
tersebut dan memohon ketaatan dari Tuhan untuk mengerjakannya. 
Kiranya setiap materi yang disajikan dapat menginspirasi kita semua 
untuk memahami dan mengerjakan passion yang seturut dan sesuai 
dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus beserta kita!
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Layanilah Tuhan!
Teks oleh Menason Setiawan, ilustrasi dari internet

Refleksi

Menurut informasi Gembala Sidang kita (Pdt. Johnley Markus), hanya ada sekitar 30% dari seluruh 
anggota GMI Imanuel—totalnya berjumlah 1.200 orang dari kanak-kanak hingga orang dewasa—
yang terlibat di dalam pelayanan dalam berbagai bentuk, seperti terlibat dalam kepengurusan, 
kepanitiaan, paduan suara, guru sekolah minggu, pemusik dan lain-lain. Jika dilakukan pendataan 
atas jumlah anggota jemaat yang terlibat dalam memberitakan Injil atau membawa jiwa bagi Tuhan, 
mungkin persentasenya akan lebih kecil lagi. Seharusnya jumlah anggota jemaat yang melayani Tuhan 
bisa lebih banyak lagi, melihat begitu banyak potensi dan karunia yang ada pada anggota-anggota 
jemaat, dan bila mereka memiliki kemauan yang kuat untuk mengasihi Tuhan dan sesama.

Mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak 
melayani Tuhan? Ada beberapa alasan “klasik” 
yang sering diajukan, misalnya:
• Pekerjaan pelayanan adalah milik para 

hamba Tuhan, pendeta, penginjil, rohaniwan 
profesional.

• Merasa tidak mampu karena faktor gender 
(misalnya karena hanya seorang wanita), 
faktor usia (misalnya merasa terlalu muda 
atau terlalu tua), atau keterbatasan fisik 
tertentu (misalnya berbicara tidak lancar).

• Tidak mempunyai waktu untuk melayani 
Tuhan, karena sibuk di dalam pekerjaan dan 
keluarga.

• Menunggu saat yang tepat untuk melayani 
Tuhan, misalnya kalau nanti anak-anak di 
rumah sudah besar; kalau sudah mapan atau 
berhasil dalam studi dan pekerjaan; kalau 
sudah merasa terpanggil.

Daftar di atas mungkin tidak hanya berhenti 
sampai di situ, karena masih akan ada lebih 
banyak lagi alasan untuk tidak melayani Tuhan. 
Sebenarnya yang disebutkan di atas adalah alasan 
yang bersifat permukaan saja. Ada beberapa sebab 
yang sifatnya dari dalam diri manusia itu sendiri 
(inner cause). 

Pertama adalah karena kecenderungan alamiah 
kita yang hanya ingin dilayani bukan melayani.
Ketika kita masih bayi, kita selalu dilayani oleh 
orang tua kita dan orang lain, karena memang 
kondisinya yang tidak berdaya sehingga begitu 
dependent (bergantung) dengan orang lain. Tetapi 
makin dewasa kita makin independent (mandiri), 
kita sudah dapat melayani diri sendiri. Semakin 
matang pribadi kita, maka seharusnya kita dapat 
saling melayani orang lain yang membutuhkan 
sehingga tercipta interdependensi satu dengan 
lain. Namun masalahnya ada banyak orang 
Kristen yang masih ingin terus menjadi “bayi 
rohani” yang hanya mau dilayani, bukan melayani. 
Penyebabnya adalah tidak bertumbuh dan berakar 
di dalam Firman Tuhan. 

Penyebab kedua adalah gaya hidup kita yang amat 
dipengaruhi oleh paham postmodernism, yaitu 
ingin nyaman, hedonis, entertained (dihibur), 
tidak mau repot, individualistis dan egoistis. 
Kita ingin selalu berada di dalam zona nyaman 
kita dan tidak mau keluar dari sana. Ini dapat 
menyebabkan kecenderungan menyerahkan 
pelayanan kepada orang lain saja yaitu orang-
orang yang profesional, seperti para pendeta dan 
penginjil. Kebanyakan orang Kristen hanya mau 
menikmati sebagai penonton saja, bukan pemain 
di lapangan. Kita merasa lebih puas dan senang 
dengan memberikan kritik-kritik terhadap para 
“pemain”, daripada menerima kritik atau saran 
sebagai orang yang “bermain” di lapangan. Lebih 

banyak orang Kristen yang tidak mau ambil 
pusing dan ambil risiko untuk dipersalahkan 
karena gagal memikul tanggung jawab suatu 
bentuk pelayanan. 

Penyebab ketiga adalah kurang 
memahami makna tujuan hidup 
kita di dunia, sebagai orang 
yang diciptakan-Nya. Seperti 
ada tertulis dalam Efesus 2:10, 
”Kita ini adalah buatan Allah, 
diciptakan di dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang telah dipersiapkan Allah 
sebelumnya.” Setiap benda yang 
dibuat oleh manusia saja pasti 
ada tujuan dan maknanya. 
Misalnya, benda “arloji” dibuat 
dengan tujuan dan fungsi sebagai 
penunjuk waktu. Apalagi kita 
manusia yang merupakan karya 

ciptaan Allah yang tertinggi, pasti diciptakan 
untuk memberikan sumbangsih. Ethel Waters 
berkata, “Allah tidak membuat sampah.” 
Keberadaan kita di dalam dunia tidaklah hanya 
sekadar untuk menghabis-habiskan sumber daya 
alam yang ada, tetapi juga untuk memberikan 
warna yang lebih indah bagi lingkungan natural, 
sosial dan spiritual di mana pun kita ditempatkan.

Penyebab keempat adalah kita kurang 
memahami dan menghayati makna penebusan 
Kristus terhadap diri kita yang berdosa. Firman 
Tuhan menyatakan bahwa kita telah ditebus dan 
harganya telah lunas dibayar. Kita telah ditebus 
dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan 
emas dan perak, melainkan dengan darah yang 
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mahal, yaitu darah Kristus. Kita harus menyadari 
bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, 
melainkan milik Kristus yang telah menebus 
kita. Apapun yang kita kerjakan di dalam dunia 
ini adalah bagi kemuliaan-Nya. Sebenarnya, kita 
bagaikan orang miskin yang lapar yang telah 
memperoleh makanan dan mengetahui sumber 
untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, 
seharusnya kita memberitahukan kepada para 
orang miskin atau pengemis lain yang belum 
tahu, agar mereka juga bisa mendapat makanan.

Sering kali hidup kita seakan menjadi “Laut 
Mati” yang hanya menerima limpahan air, lalu 
menyimpannya untuk diri kita sendiri, tidak 
mengalirkannya kepada sungai-sungai kecil 
lain. Kondisi “Laut Mati” adalah kondisi yang 
tidak sehat, karena di dalamnya tidak terdapat 
kehidupan. Seharusnya kita menjadi seperti “Laut 
Galilea” yang mengalir. Ia tidak menyimpan 
berkat untuk diri sendiri saja melainkan juga 
membagikannya kepada orang lain.

Dipanggil untuk Melayani
Firman Tuhan di dalam I Petrus 2:9 menyatakan, 
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Imamat yang 
rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 
sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-
perbuatan yang besar dari Dia yang ajaib, yang 
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada 
terang-Nya yang ajaib.”

Petrus menggambarkan 
gereja sebagai umat 
kepunyaan Allah (the people of 
God) dengan menggunakan kata dalam 
bahasa Yunani ”laos”, yang merupakan akar kata 
dari “laity” (dalam bahasa Inggris berarti kaum 
awam, orang biasa, tidak profesional). Kita tidak 
asing dengan istilah “lay leader” dan “lay speaker”, 
yang berarti kaum awam yang melayani sebagai 
pemimpin atau pengkhotbah di gereja. Kata 

“laity” sering dikontraskan dengan kata “clergy”, 
yaitu rohaniwan profesional yang menjadi “real 
minister” (para hamba Tuhan yang dianggap 
sebagai “pelayan Tuhan yang sesungguhnya”).

Berdasarkan ayat di atas, kita menyadari 
bahwa kita semua sebagai umat kepunyaan-
Nya (laos) adalah orang-orang yang terpilih 
dan terpanggil untuk suatu tugas khusus, yaitu 
untuk memberitakan perbuatan-Nya yang ajaib, 
menjadi saksi melayani sesama.

Paulus menggambarkan gereja sebagai 
Tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah 
Kepalanya. Kristus sebagai Pemimpin gereja 
yang sesungguhnya, yang memberikan perintah 
kepada kita semua yang adalah anggota-anggota 
tubuh-Nya untuk masing-masing menjalankan 
peran tersendiri untuk membangun tubuh-Nya. 
Sebenarnya dengan gambaran gereja adalah 
tubuh Kristus, Paulus ingin menyadarkan kita 
akan pentingnya kebersamaan, persatuan, saling 
memperhatikan, rasa memiliki, kerja sama 
satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. 
Bayangkan jika ada anggota-anggota tubuh kita 
sendiri yang tidak berfungsi atau enggan untuk 
“bekerja sama” lagi, dapatkah kita bergerak secara 
efektif ? Mungkin kita akan sulit untuk berjalan 
dan beraktivitas karenanya. Demikian juga 
apabila ada banyak anggota gereja yang malas 
dan lalai untuk menjalankan fungsinya, tentu 
akan mempengaruhi perkembangan gereja. 

Dipercayakan dan Bertanggung Jawab
Kebanyakan kita telah mengetahui perumpamaan 
Tuhan Yesus tentang talenta (Matius 25:14-
30). Di sana digambarkan seorang tuan yang 
mempercayakan talenta kepada ketiga hambanya 
sebelum ia bepergian. Ada hamba yang 

menerima 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta 
yang masing-masing menurut kesanggupan 
mereka. Pemberian talenta ini adalah 
bentuk dari kepercayaan sang tuan 
kepada para hamba-hambanya. Setiap 
kita diberikan talenta yang spesial sesuai 
dengan kemampuan kita, yang dapat 
dipergunakan atau dilipatgandakan 

sehingga menghasilkan buah-buah bagi 
Kerajaan-Nya. 

Pelayanan adalah suatu bentuk kepercayaan yang 
Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, 
sudah seharusnya kita berusaha mengembangkan 
talenta yang telah Ia berikan tersebut. Suatu 
saat kita akan diminta untuk bertanggung jawab 
akan apa yang telah kita perbuat atau kerjakan 
dengan talenta yang diberikan-Nya. Tentunya 
kita rindu mendengarkan pujian-Nya, “Baik 
sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab 
dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan 
kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang 
besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu” (Matius 25:23). Kita melayani bukan 
untuk mendapat pujian dari manusia, melainkan 
pujian dari Allah.

Pelayanan yang kita berikan memiliki dampak 
sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, 
pandangan kita harus mengarah kepada 
kekekalan. Di dalam Matius 6:19-20 tertulis, 
”Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi…, 
tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga.”  
Howard Hendricks pernah mengatakan, “Jika 
seorang tidak mempunyai pandangan mengenai 
kekekalan, ia akan lebih memperhatikan apa yang 
diperbuat orang lain untuk dirinya, daripada apa 
yang diperbuatnya sendiri untuk Kristus.” 

Sebagai orang yang percaya, kita harus memikul 
salib dan memikul kuk Kristus. Paul W. Powel 
mengatakan bahwa Yesus memakai dua lambang 
yang besar bagi penyerahan diri. Yang pertama 
adalah salib dan yang kedua adalah kuk. Tuhan 

Yesus berkata dalam Markus 8:34, “Setiap orang 
yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku”, dan 
dalam Matius 11:29, “Pikullah kuk yang Kupasang 
dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut 
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan.” Salib merupakan alat kematian; 
kuk merupakan alat untuk bekerja keras. Salib 
merupakan lambang kematian; kuk merupakan 
lambang pelayanan. 

Saat kita melayani, kita sedang memikul kuk 
yang Tuhan berikan. Kita dapat belajar dari 
Kristus Yesus yang lemah lembut dan rendah 
hati. Di sinilah terletak kekuatan kita. Jiwa kita 
akan mendapat ketenangan, karena kita tidak 
sendirian tetapi Kristus ada bersama-sama 
dengan kita memikul kuk itu. Kristus menjadi 
sandaran pelayanan kita. Inilah yang menguatkan 
saya pribadi untuk melayani Tuhan, khususnya 
di dalam bidang paduan suara dan vocal group. 
Sekarang ini paduan suara gereja kita kekurangan 
penyanyi pria. Kami merindukan ada banyak pria 
potensial bergabung dalam paduan suara. Di sisi 
lain, terkadang ada rasa kesal juga melihat ada 
teman-teman anggota paduan suara atau vocal 
group yang tidak konsisten dan tidak berdisiplin 
dalam berlatih. Di dalam pelayanan, kesabaran, 
tanggung jawab dan kesetiaan kita diuji. 

Akhirnya, hendaklah kita semua menggunakan 
karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan 
setia. Kita harus memandang pada Kristus 
yang datang untuk melayani, bukan untuk 
dilayani. Kata Yesus, “Makanan-Ku adalah 
melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan 
menyelesaikan pekerjaan-Nya” (Yohanes 4:34). 
Keseluruhan hidup-Nya adalah untuk melayani, 
bahkan sampai mati-Nya. Dalam hidup kita 
bersama juga hendaknya kita memiliki pikiran 
dan perasaan seperti Kristus. Layanilah Tuhan!

called to serve  called to serve  called to serve  called to serve  called to serve  called to serve  called to serve  called to  
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Apa Kata Alkitab?

Hasrat-Nya untuk Kita
Teks oleh Chatrin, ilustrasi dari internet

Ketika mendengar kata passion¸ apa yang terlintas 
di benak kita? Menurut Merriam-Webster Online 
Dictionary, passion adalah (1) a strong liking or 
desire for or devotion to some activity, object, or 
concept atau (2) an object of desire or deep interest. 
Sehingga, passion dapat diartikan sebagai 
hasrat; pengabdian; ketertarikan yang kuat dan 
mendalam untuk sesuatu. Hasrat tiap orang 
berbeda: ada yang hasratnya mengajar, ada yang 
hasratnya menekuni fotografi, ada yang hasratnya 
bermusik dan lain-lain. Kita senang melakukan 
sesuatu yang merupakan passion kita dan merasa 
penuh serta utuh jika melakoninya. Tuhan kita, 
Yesus Kristus, juga memiliki passion. Ya, hasrat 
dan kasih-Nya untuk kita, manusia berdosa. Mari 
kita belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana 
Ia menjalankan passion-Nya.

The Story (Markus 6:30-44)
Kita semua tentu familiar dengan cerita Yesus 
memberi makan lima ribu orang dengan 5 roti 
dan 2 ikan. Namun, biasanya perikop tersebut 
hanya dibaca sendiri, terpisah dari perikop 
lainnya. Sekarang, mari kita coba membaca 
perikop-perikop di atasnya. Kisah Yesus memberi 
makan lima ribu orang tercatat di Markus 6:30-

44. Mari kita juga membaca dari perikop Yesus 
mengutus kedua belas rasul (ay. 6b-12), Yohanes 
Pembaptis dibunuh (ay. 14-29), serta perikop 
setelahnya yaitu Yesus berjalan di atas air (ay. 45-
52). Perikop-perikop ini saling berhubungan, dan 
terjalin kisah yang indah di dalamnya.

Cerita bermula dengan Yesus mengutus kedua 
belas rasul untuk pergi melayani. Di perikop 
berikutnya, kita ketahui bahwa ternyata Yohanes 
Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes. 
Bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Yohanes 
Pembaptis adalah saudaranya (ibu Yesus dan ibu 
Yohanes Pembaptis adalah saudara). Selain itu, 
Herodes juga telah mendengar tentang Yesus dan 
mungkin takut dengan kehadiran Yesus. Yesus 
sangat terkenal saat itu. Ada yang menyebut-
Nya Elia dan ada yang menyebut-Nya nabi. Dari 
Lukas 9:9, dapat kita ketahui bahwa Herodes 
berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin 
ia takut dengan kepopuleran Yesus.

Akhirnya para rasul kembali berkumpul dengan 
Yesus dan mereka menceritakan pelayanan 
mereka kepada Yesus. Lalu Yesus mengajak 
mereka ke tempat yang sunyi untuk beristirahat 
sejenak. Mereka pun pergi dengan perahu. Tentu 
hal itu wajar, karena para rasul tentunya lelah 
setelah pulang melayani, begitu juga Yesus yang 
sedih dengan kematian Yohanes Pembaptis. 
Namun, ternyata orang banyak mengetahui 
tujuan mereka dan mendahului mereka ke 
tempat tersebut lewat jalur darat (tempat tersebut 
terletak di pinggir danau Galilea). Bayangkan 
perasaan Yesus dan para rasul saat mendarat di 
pinggir danau. Mereka berniat untuk beristirahat, 
namun lihatlah orang banyak telah menanti 
untuk dilayani! Bagaimana sikap Yesus? “Ketika 
Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang 

banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas 
kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba 
yang tidak mempunyai gembala. …” (ay. 34). Yesus 
berbelas kasihan. Belas kasih ini dalam bahasa 
Yunani adalah splagchnizomai, artinya perut/
jeroan yang bergejolak. Bagi orang Yahudi, perut 
(bowel) merupakan pusat kasih. Sehingga dapat 
diartikan, Yesus benar-benar digerakkan oleh 
kasih yang dalam untuk melayani orang banyak 
itu, walaupun ia juga lelah dan sedih. Pernahkah 
kita melakukan sesuatu dengan gejolak seperti 
itu?

Akhirnya, Yesus melayani kebutuhan orang 
banyak tersebut. Mereka datang karena ingin 
disembuhkan (Luk. 9:11) dan Yesus memberikan 
kesembuhan. Yesus juga memberikan mereka 
pengajaran (Mrk. 6:34). Ia juga peka melihat 
kebutuhan jasmani orang banyak tersebut, 
yaitu makanan. Pernahkah Anda menghadapi 
lima ribu orang yang harus diberi makan di 
sebuah tempat yang terpencil? Kita juga dapat 
melihat respon para rasul, mereka mendesak 
Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi 
dan membeli makan di kampung-kampung 
sekitarnya. Sedangkan, Yesus berkata justru 
para rasul yang harus memberi orang banyak itu 
makan (Luk. 9:13). Perhatikan juga bagaimana 
Yesus membagi lima ribu orang itu ke dalam 
kelompok-kelompok (dengan perencanaan, tidak 
asal-asalan). Akhirnya, Yesus melakukan mujizat 
dengan 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 
lima ribu orang (bukan cuma snack).

Setelah itu, Yesus segera memerintahkan murid-
murid untuk berangkat lebih dahulu ke seberang, 
sementara Ia menyuruh orang banyak pulang 

(Mrk. 6:45). Dari hal ini, kita dapat melihat 
bahwa Yesus juga memperhatikan kelelahan 
para murid dan mendahulukan mereka. Tercatat 
bahwa kemudian Yesus pergi ke bukit untuk 
berdoa (ay. 46). Setelah melakukan semuanya, 
Yesus tetap berdoa mencurahkan kesedihan-Nya 
dan meminta kekuatan kepada Tuhan.

Aplikasi
Dari sepenggal cerita pelayanan Yesus tersebut, 
ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari 
Yesus mengenai passion atau hasrat.

1. Menemukan passion atau hasrat kita.
Seseorang yang telah menemukan kerinduan 
terdalamnya untuk melakukan suatu hal, 
akan melakukan 
hal tersebut 
dengan
sungguh-
sungguh. 
Kerinduan 
t e r s e b u t 
juga yang 
akan menguatkan 
seseorang melakukannya hingga 
tuntas. Temukanlah sesuatu 
yang benar-benar membuat hati Anda 
bergejolak, sesuatu yang Anda lakukan 
dengan kasih, sphlagchnizomai. Yesus 
mengetahui passion-Nya, kerinduan-Nya 
yang besar untuk kita; dan Ia melakukannya 
hingga tuntas, dengan menderita mati di 
salib sehingga karya penebusan digenapi.

2. Melakukannya dengan sepenuh hati.
Menekuni bidang yang menjadi passion 
kita dengan sepenuh hati. Tetap tekun 
mengerjakannya walau merasa lelah. Seperti 
Yesus yang dalam keadaan sedih dan lelah 
secara fisik, namun tetap memberikan yang 
terbaik. Yesus memberikan lebih dari yang 
diharapkan. Yesus peka melihat kebutuhan 
orang banyak yang lapar (walau mereka tidak 
minta diberi makan). Yesus juga membagi 
orang banyak tersebut ke dalam kelompok-
kelompok. Bayangkan lima ribu orang yang 
berebutan menunggu mujizat makanan dari 
Yesus!

SE
ARCH
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3. Passion untuk kemuliaan Allah.
Muliakanlah Allah lewat bidang yang 
menjadi passion kita. Tuhan telah 
memberikan kita talenta dan minat di bidang 
tertentu, kerjakanlah dan muliakanlah Tuhan 
dengan kerinduan tersebut. Contohnya, Pak 
Yohanes Surya yang telah jelas menemukan 
passion-nya dan mengerjakannya dengan 
tekun. Tuhan dimuliakan lewat passion-nya 
tersebut.

4. Tetap berdoa.
Menemukan suatu hal yang kita senangi, 
bukan berarti seluruh hidup kita adalah bagi 
passion tersebut. Hidup kita tetaplah milik 
Tuhan. Tetaplah jalin relasi dengan Tuhan, 
dan bawalah setiap kesulitan yang kita 
hadapi dalam doa. Seperti Yesus yang tetap 
menyediakan waktu untuk berdoa.

Sebenarnya pengertian pertama yang saya 
temukan di Merriam-Webster Online Dictionary 
untuk passion adalah the sufferings of Christ 
between the night of the Last Supper and His 
death. Kata passion ternyata berarti penderitaan 
Kristus. Ketika bagi kita passion adalah merasa 
bahagia, ternyata passion juga berarti penderitaan 
Kristus. Sebagai orang-orang yang telah ditebus 
oleh Kristus, kita telah dikembalikan kepada 
tujuan awal penciptaan kita: memuliakan Allah 
dengan menikmati-Nya. Muliakanlah Allah 
dengan passion Anda. Setiap orang diciptakan 
dengan keunikan tersendiri. Ada sebuah lubang 
kunci yang hanya bisa diisi oleh Anda—Andalah 
kuncinya. Berdoalah dan minta bimbingan 
Tuhan untuk menemukan kerinduan terdalam 
Anda—passion Anda, dan teladanilah Yesus 
dalam menjalani passion-Nya.

His Passion
          for Us
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Teks oleh Jacob A.M
., ilustrasi dari internet

PRAKATA

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil diskusi singkat saya beserta sang istri 
(Elice Chandra) di suatu malam sebelum tidur, sambil ditemani anak kami, 
Evan Radithya Nio, yang sedang minum susu serta sesekali melirik kami 
secara bergantian seakan ikut dalam pembahasan. Menjadi suatu kebiasaan 
bagi istri saya untuk membahas topik-topik yang akan menjadi bahannya 
sebagai pembicara atau menulis artikel. Dan seperti biasa pula, istri saya selalu 
dapat membuat situasi dimana saya akan melakukan hal-hal yang tidak saya 
rencanakan. Salah satunya adalah menulis artikel ini… dengan rela.

BIKIN HIDUP LEBIH HIDUP
Saya pernah tertarik dengan konsep marketing 
suatu iklan suatu produk yang hingga saat ini 
membuat saya masih dapat mengingatnya, yaitu 
“bikin hidup lebih hidup”. Suatu kata yang 
singkat tapi menimbulkan pertanyaan, tantangan, 
bahkan ejekan bagi saya, khususnya untuk dapat 
menjawab bagaimana membuat hidup saya 
berarti dan menikmati keberartian tersebut, baik 
untuk saya sendiri, orang lain hingga untuk bumi 
ini. Pemikiran ini disambut dengan pertanyaan 
yang selalu saya lontarkan kepada rekan kerja 
saya, “So What?” Kalimat yang bersifat menyentil 
untuk memikirkan apakah saya hanya berdiam 
diri saja atau melakukan sesuatu. Kalimat bagus 
akan tetap menjadi tatanan kata jika kita tidak 
melakukan apa-apa, akan tetapi sepenggal 
kalimat akan mengubah hidup bahkan 
menggoncang dunia jika kita 
dapat menindaklanjutinya, 
baik melalui aktivitas 
maupun perilaku, dan 
tentunya kembali lagi, 
bagaimana bikin hidup 
lebih hidup.

Rene Suhardono adalah 
salah satu pembicara 
terkenal saat ini yang 
memilih jalur hidupnya 
untuk menekuni dalam 
bidang karir. Saya melihat 
Rene sebagai seorang sosok yang 
mengetahui bagaimana membuat hidup lebih 
hidup pada dirinya dan hebatnya lagi dapat 
menularkannya kepada orang banyak. Pertanyaan 
apapun yang dilemparkan pada Rene, selalu 

disambut dan dilontarkan kembali 
pada masalah “passion”. Rene 
selalu merekomendasikan agar 
Anda mengerjakan apa yang 
Anda cintai, cintai yang Anda 
kerjakan, kemudian tunjukkan 
siapa diri Anda. Dan hasilnya, 
banyak orang yang setelah 
mendengar seminarnya, keluar 
dari pekerjaan, mencari passion-nya 
dan mendapatkan hidup mereka 
lebih berarti. Mungkin Rene saat 
ini adalah “musuh” perusahaan-
perusahaan yang ditinggalkan 
karyawannya. Dan Rene menikmati 
hal tersebut.

Berdasarkan survei, 
75% dari populasi 

tidak mengetahui 
masing-masing 

p a s s i o n - n y a 
(dan mungkin 
kita termasuk 
di dalamnya). 
Hal ini juga 
berarti, jika 

Anda sedang 
bekerja saat 

ini dan apapun 
pekerjaan Anda, 

kemungkinan besar 
pekerjaan tersebut tidak 

sesuai dengan passion Anda. 
Apakah passion itu? Menurut Rene, 
passion adalah segala hal yang 
kita sukai atau minati sedemikian 
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rupa sehingga kita tidak terpikir untuk tidak 
mengerjakannya. Passion adalah segala macam 
wujud keunikan (baca: keistimewaan) yang kita 
miliki dan rasakan.

Apa untungnya mengetahui passion Anda? Jelas, 
jika Anda sendiri dapat mengetahui passion 
Anda, maka Anda dapat mencari pekerjaan dan 
melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang 
Anda cintai sehingga akan membuat hidup Anda 
lebih hidup. Saya selalu menggambarkannya 
seperti seorang penyanyi dan kebetulan saya 

baru menonton konser grup band Swing Out 
Sister yang ber-genre sophisti-pop. Bagi seorang 
Corinne Drewery, tidak diragukan lagi menyanyi 
adalah passion-nya. Ketika ia sedang menyanyi, 
walaupun sedang di atas panggung, sangat terlihat 
dia menikmati sekali moment ketika bernyanyi, 
bahkan seakan dia berada di dunianya sendiri. 
Ia melakukan hal yang dicintai sesuai dengan 
passion-nya… dan dibayar! Ketika kita melakukan 
dan bekerja sesuai dengan passion, maka secara 
otomatis akan menciptakan kebahagiaan dan 
yang terpenting adalah… hasilnya akan luar 
biasa! Ketika Anda tahu passion sebenarnya, 
Anda akan mengerjakannya dengan hati dan 
Anda akan menciptakan apa tujuan hidup Anda. 
Dan yang terlebih lagi, Anda akan benar-benar 
menikmati pekerjaan Anda dan tidak akan 
pernah bosan karena akan selalu ada kesenangan 
dan kedamaian dalam mengerjakannya, selalu 
ingin menjelajahi (explore) lebih, mencari hal-hal 
yang baru, dan Anda akan terus berkembang dan 
maju.

Saya mengagumi orang-orang yang dapat 
menggoncang dunia dalam menciptakan/
menghasilkan sesuatu. Saya menyukai penulis 
Michael Chricton, yang telah menciptakan 
berbagai novel yang luar biasa dan imajinatif. 
Steve Jobs menjadi contoh bagi saya dalam 
berkreasi dan berinovasi, serta produk-produk 
Apple-nya selalu membuat saya menggelengkan 
kepala dan menarik nafas (karena kagum luar 

biasa). Steven Spielberg menjadi daya tarik dan 
membuat saya tidak ingin melewatkan menonton 
film-nya. Dan semakin sering saya minum kopi 
Starbucks dan menikmati ambience ruangannya, 
saya merasa sebagian darah di badan ini sudah 
tercemari oleh kopi Starbucks yang didirikan 
dan diinspirasikan oleh Howard Schult. Seluruh 
hal yang saya nikmati adalah hasil dari mereka, 
yang saya yakin dikerjakan sesuai dengan passion 
mereka. Semuanya tidak tiba-tiba terjadi. Butuh 
proses dan waktu, dan mereka telah melewati 
proses menemukan passion, bekerja sesuai passion, 

menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan 
mengguncang dunia!

Menemukan passion bukanlah hal yang mudah, 
tetapi bukan juga hal yang mustahil untuk 
dapat kita temukan. Kadang cepat, tetapi 
tidak menutup kemungkinan lama ditemukan. 
Diperlukan kejujuran dalam diri kita sehingga 
kita benar-benar dapat mengetahui apa yang 
kita cintai (bukan yang orang lain sukai/ingini 
pada diri kita). Passion adalah wujud asli kita. 
Setelah beberapa kali mencari di internet, saya 
menemukan beberapa pertanyaaan yang dapat 
membantu untuk menemukan passion Anda.

1. Apa yang dapat menciptakan senyuman 
pada wajah Anda?

2. Hal apa yang dapat meledakkan 
kekreativitasan Anda?

3. Apa yang sangat ingin Anda lakukan 
walaupun tanpa dibayar?

4. Pembicaraan mengenai apa yang paling 
Anda nikmati? 

5. P e k e r j a a n 
jenis apa yang 
m e m b u a t 
Anda tidak 
takut untuk 
gagal?

6. Jika Anda 
mengetahui 
h i d u p 

Anda tinggal sesaat lagi, apa yang membuat 
Anda menyesal untuk tidak mencoba dalam 
hidup Anda?

Semua pertanyaan di atas akan mengerucut 
sehingga Anda akan menemukan apa passion 
Anda, dan jangan kaget jika ditemukan bahwa 
hasilnya bukan sesuai dengan pekerjaan Anda 
saat ini, bukan hobi Anda, bukan juga hal yang 
paling sering Anda lakukan saat ini. Akan tetapi, 
apapun hasilnya, itulah diri Anda sebenarnya, 
dan itu adalah KEKUATAN Anda!

Belum menemukan passion Anda masih 
lebih baik dibandingkan jika Anda tidak 
mengetahui passion Anda selamanya. 
Mari temukan passion Anda.

PASSION DAN JEJAK HIDUP
Passion adalah bagian dari jejak hidup. 
Saya selalu menggambarkan bahwa setiap 
manusia dari lahir hingga mati memiliki masing-
masing jejak hidup yang akan terlihat value-
nya (nilainya) ketika orang tersebut meninggal. 

Bagaimana orang tersebut akan diingat, berapa 
banyak orang yang akan mengingat, apa yang 
diingat, dan berapa lama akan diingat akan 
dipengaruhi oleh seperti apa jejak hidup orang 

tersebut tercipta. Passion adalah bagian dari jejak 
hidup, dimana jika kita dapat hidup serta bekerja 
sesuai dengan passion kita, maka hidup kita akan 
lebih hidup dan berarti bagi kita, orang lain, serta 
bumi ini. Tanpa mengenal passion kita, maka 
tidak mungkin hidup kita dapat menjadi berarti 

bagi orang lain secara murni. Dalam hal ini, jejak 
hidup Anda bukan berdasarkan achievement, akan 
tetapi IMPACT.

Salah satu hasil diskusi saya dengan Elice, bahwa 
ada 2 situasi ketika kita menjalankan passion:
1. Tipe pohon: sama dengan pertumbuhan 

suatu pohon melalui akar, daun, bunga, serta 
rantingnya yang mudah terlihat oleh kita, 
Anda akan mendapatkan hasil yang sangat 
terukur (kuantitatif ), misalnya penghasilan 
lebih dan jabatan tinggi.

2. Tipe burung: sama dengan burung yang 
terbang dengan senangnya menclok, sana 
menclok sini. Hasil Anda tidak akan terukur 
secara kuantitatif, akan tetapi Anda akan 

lebih menikmati hidup Anda. Untuk tipe 
ini memang pertumbuhan kuantitatif seperti 
jabatan dan uang bukanlah yang dicari atau 
menjadi prioritas. Akan lebih cenderung 
mengenai aktualisasi diri.

Find a job you love and you’ll never work a day in your life. - Confucius

Passion adalah bagian dari jejak hidup, dimana jika kita dapat hidup 
serta bekerja sesuai dengan passion kita, maka hidup kita akan lebih 
hidup dan berarti bagi kita, orang lain, serta bumi ini. - Jacob A.M. “

”
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Keduanya benar, dan bisa terjadi bersamaan 
karena saya yakin ketika Anda mengerjakan 
sesuatu sesuai passion dengan hati yang murni, 
maka hal kuantitatif akan mengikuti secara 
otomatis. Prioritas dalam diskusi ini adalah, 
Anda menjalankan hidup dengan bahagia karena 
sesuai dengan passion Anda dan bagaimana 
berdampak kepada sekitar Anda. Kadang hal 
ini masih dianggap “klise” karena semua orang 
membutuhkan uang saat ini. Saya tidak antipati 
terhadap mereka yang telah bekerja keras untuk 
mencari uang. Saya justru sangat menghargainya. 
Akan tetapi bagi saya pribadi, uang memang 
dapat mempengaruhi banyak hal, akan tetapi 
uang bukanlah segala hal. Jangan mengorbankan 
jejak hidup Anda untuk 1 hal ini. Dengan 
passion, berikan impact yang terbaik sehingga 
orang mencari Anda, bukan menghindari Anda. 
Buatlah orang dapat mengingat Anda, bukan 
ingin melupakan Anda. Apapun yang Anda 
lakukan akan terekam dalam jejak hidup Anda.

PASSION DALAM HIDUP

Saya selalu bilang kepada istri saya bahwa 
berbahagialah Anda, para kaum wanita. Karena 
dengan tidak adanya tuntutan sosial untuk 
menafkahi keluarga, setidaknya ada “ruang” yang 
lebih banyak bagi Anda untuk mengeksplorasi 
hidup sesuai dengan passion Anda. Hanya saja, 
saat ini lebih banyak wanita yang justru rela 
masuk ke “kotak aman” dengan alasan standar 
sosial atau kebudayaan. Explore passion Anda. 
Bikin hidup Anda lebih hidup.

Pria tidak terlalu banyak pilihan, walaupun selalu 
ada pilihan bagi Anda. Setidaknya jika Anda 
mengetahui passion yang sebenarnya, walaupun 
saat ini Anda bekerja bukan sesuai passion, di 
masa depan Anda masih bisa mewujudkannya. 
Dalam hal ini, selama kita hidup tidak ada kata 
terlambat untuk bekerja/melakukan sesuai dengan 
passion kita. Dan jika Anda telah mengetahui 
passion sebenarnya, yang Anda lakukan saat ini 
mungkin adalah bekal bagi kita untuk nanti 
dapat menjalankan passion Anda lebih baik dan 
maksimal lagi. Bikin hidup lebih hidup.

Saya dan istri saya menjadi contoh 
yang mudah. Elice bekerja sesuai 
dengan passion-nya, yaitu dalam 
dunia pengajaran. Baginya, seluruh 
pertanyaaan-pertanyaan di atas 
akan terjawab secara otomatis, 
cepat dan sesuai dengan pekerjaan 
yang dilakukan sekarang. Elice 
dapat mengajar dengan semangat 
walaupun tidak dibayar. Dan ketika 
dia sedang membahas anak les yang 
berhasil dididik, bagaimana peserta 
mendengar dia dengan antusias, 
dan segala hal yang menyangkut 
pengajaran, saya dapat melihat mata 
yang berbinar dan semangat yang 
luar biasa dalam setiap untaian kata 
yang diucapkan sehingga membuat 
saya merasa seperti “selir”, sementara 
dunia pengajaran adalah “pasangan” 
sebenarnya bagi Elice. Dia 
mendapatkan ENERGI dari bekerja 
sesuai passion-nya. Saya senang 
melihat kebahagiaan istri saya dalam 
meng-explore dirinya sesuai dengan 

PASSION

passion-nya dan saya 
mendukungnya.
Sedangkan saya, 
bekerja belum sesuai 
dengan passion 
karena baru-baru 
saja menemukan 
passion saya. Ada 
juga mengenai 
k e t e r b a t a s a n 
untuk keluar 
dari comfort zone 
yang menyangkut 
tanggung jawab 
sebagai seorang 
kepala rumah 
tangga. Apa yang 
saya lakukan? Saya 
m e n c a n g k o k k a n 
unsur passion saya dalam pekerjaan yang saya 
lakukan sehingga saya pun dapat mencintai 
pekerjaan sekarang. Di waktu luang, saya mencari 
cara untuk mengembangkan pengetahuan, 
kemampuan dan sense sesuai dengan passion. Dan 
saya mempunyai keyakinan bahwa sebagian jejak 
hidup yang tercipta saat ini akan membawa saya 
untuk melakukan passion saya secara penuh dan 
utuh. 

PASSION = YOUR STRENGTH
Pernah melihat audisi American Idol? Hampir di 
setiap tempat, juri American Idol yang terdiri dari 
Steven Tyler, Jennifer Lopez dan Randy Jackson 
harus mendengarkan sebagian peserta yang 
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Menemukan passion adalah awal dari perjalanan Anda untuk bikin hidup lebih 
hidup. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi jejak hidup Anda dan 
sebagian besar faktor tersebut ada pada diri masing-masing kita. Dan ketika 
Anda telah menemukan passion, jangan berhenti sampai di sana. Anda akan 
menemukan tujuan hidup Anda dan memberikan impact bagi diri sendiri, orang 
lain, dan bumi ini—mean to others. Jangan malu untuk memulainya dari hal 
yang kecil. 

Selamat menikmati proses bikin hidup lebih hidup!

merasa bisa bernyanyi 
hebat, padahal tidak 
sama sekali. Jika 
ditanya, banyak dari 
mereka akan bilang 
bahwa bernyanyi 
adalah passion mereka. 
Apa yang terjadi?

Kadang bisa tersaru 
antara hobi dengan 
passion. Mirip dan 
bisa sama, akan tetapi 
bisa berbeda. Jika 
hobi, Anda senang 
melakukannya—akan 
ada saatnya dan bisa 
saja Anda mulai tidak 
senang melakukannya. 

Tapi passion, Anda melakukannya dengan 
senang—bersifat kekal. Hal ini seharusnya 
tidak terjadi jika mereka dapat secara jujur 
pada diri mereka dalam menemukan passion 
tersebut. Karena seharusnya hal tersebut adalah 
KEKUATAN mereka. Kadang dibutuhkan 
pengakuan dari pihak lain untuk melegalisir 
passion Anda, seakan menjadi cermin untuk 
melihat diri kita yang murni. Anda dapat bertanya 
kepada keluarga, teman, atau bahkan pihak-pihak 
yang tahu benar mengenai bidang passion Anda. 
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Apa Kata Mereka?

1. Passion dalam hidup saya adalah berbisnis. Walaupun harus jatuh bangun, tetapi saya tidak pernah 
lelah dan putus asa karena apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan tekun. Terutama 
jangan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, tetapi harus meminta kekuatan dari 
Tuhan. Dengan begitu, pasti kita akan berhasil.

2. Senantiasa berdoa memohon pimpinan Tuhan, fokus pada apa yang hendak kita capai dan selalu 
berinovasi serta cepat bertindak.

Chung Siu Yung
Majelis (Sekretaris)

1. Passion dalam hidup saya adalah menjadi pengusaha/kontraktor bangunan yang dipakai Tuhan, 
karena itulah cita-cita saya sejak masih di SMP. Untuk menjadi pengusaha/kontraktor biasa-
biasa saja itu mudah, karena itu adalah yang dikerjakan/dilakukan semua orang. Oleh karena 
itu, kita sering mendengar berita-berita tentang adanya gedung sekolah yang rubuh, kejadian 
rubuhnya jembatan yang baru dipakai 10 tahun (di Kalimantan) atau adanya orang-orang yang 
merasa ditipu ketika membangun/membeli rumah.

2. Kita semua menginginkan bisnis/usaha yang sukses (diberkati), tetapi apakah kita tetap dapat 
memberikan waktu untuk keluarga dan pelayanan ketika sedang sibuk dengan usaha/pekerjaan 
kita yang “banyak”. Inilah yang menjadi tantangan kita seumur hidup dan yang harus kita 
perjuangkan. Dalam mengejar passion saya tersebut, saya selalu berusaha mengutamakan Tuhan 
melalui semua aspek hidup saya. Kerja semaksimal mungkin, jujur, menjadikan usaha/pekerjaan 
saya sebagai ibadah saya kepada Tuhan.

Arifin Widjaja
Majelis (Kelompok Kecil)

1. Passion dalam hidup saya sebenarnya terus berkembang. Tetapi kalau diharuskan untuk menjawab 
lebih spesifik, saya memiliki passion yang besar di dunia musik. Instrumen musik yang saya pilih 
adalah bass.

2. Menentukan role model dari pemain yang lebih senior dan profesional dan terus mendengarkan 
karya mereka (musik). Tujuannya adalah agar apa yang saya dengarkan secara terus menerus, 
dapat saya aplikasikan pada permainan musik saya. Tentunya, skill diharapkan terus bertambah. 
Lalu saya juga mencari kesempatan untuk dapat memperluas network dalam bermain musik dan 
mengaplikasikan “jurus-jurus” yang saya dapat dari role model tadi. Saya bersyukur selain memiliki 
teman bermain musik di Methodist, saat ini Tuhan juga memberi kesempatan untuk melayani 
dan berkarya melalui UniVoice.

Paul
Jemaat KU-2

1. Apa yang menjadi passion dalam hidup Anda?
2. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mengejar passion tersebut?

1. Passion saya ada di dunia seni dan segala hal yang berhubungan dengan dunia seni. Entah itu 
visual art seperti fotografi dan melukis, atau performing art seperti musik. Bidang tersebut adalah 
bidang yang benar-benar saya nikmati dan minati.

2. Experience is the key. Selalu berlatih dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan passion 
saya memberikan saya lebih banyak pengalaman dalam area tersebut dan tentunya membantu 
saya dalam mengejar passion saya. Selain itu, saya belajar dari orang-orang yang sudah memiliki 
lebih banyak pengalaman atau belajar dari berbagai sumber seperti internet, majalah dan media 
lainnya. Hal itu dapat memberikan saya perspektif dan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang 
tersebut. Terakhir, dalam mengejar passion, juga harus berdoa minta pertolongan Tuhan.

Josephine Tansara
Jemaat KU-2

1. Passion saya adalah kehidupan saya dapat menjadi berkat bagi keluarga/orang yang saya kasihi 
serta orang lain dan tentunya juga menjalankan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya.

2. Saya pribadi menganggap pekerjaan juga merupakan suatu pelayanan. Pekerjaan dan pelayanan 
tidak dapat dipisahkan, sebaliknya kedua hal tersebut merupakan 2 hal yang saling berhubungan. 
Saya selalu mengganggap pekerjaan saya sebagai pelayanan juga, sehingga apapun yang saya 
lakukan, saya akan melakukannya semaksimal mungkin. Saya juga berusaha menyeimbangkan 
waktu saya dengan keluarga. Jadi selain dapat memiliki relasi yang baik dengan rekan sekerja dan 
sepelayanan, saya juga dapat mempunyai relasi yang baik dengan keluarga saya

Natan Setiawan
Majelis (Ketua)

Reporter : Ester C.

Chung Siu Yung Arifin Widjaja Paul Josephine Tansara Natan Setiawan
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Teks oleh Katamso, ilustrasi oleh Katamso

Banyak hal yang dapat disimak dan dihayati 
dari cerita panjang mengenai masa Lenten. 
Sebenarnya, kita masih diberikan waktu untuk 
memperbaiki kesalahan kita dan perlu adanya 
tekad yang dimulai dari sebuah langkah yang 
sederhana. Masa Lenten tidak berarti kita tidak 
melakukan apa-apa.

Pada saat umat Kristiani menjalankan puasa, 
kiranya dalam puasa yang universal ini, masing-
masing kita merenungkan hakekat dan maknanya. 

Umat Islam juga menjalankan ibadah puasa 
Ramadhan. Agama lain juga memiliki proses 
puasa, namun dari segi ritualnya sangat berbeda. 
Dalam tradisi berbagai gereja tersirat bahwa 
berbagai aturan ritual dan formal serta seminar 
dilakukan di masa-masa menjelang Paskah. 
Melalui Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru, tradisi agama Katolik dan berbagai ritus 
timur, ihwal puasa bisa direnungkan.

Yesus yang telah berpuasa penuh selama 40 hari 
(Lukas 4:1-11), sudah lelah dan lapar sekali, 
dibawa oleh Roh Kudus ke hutan belantara. 
Iblis selalu memanfaatkan saat yang kritis 
dalam menghampiri dan mengejek Yesus. Iblis 
berusaha mencobai Yesus dengan mengatakan, 
“Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu 
ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia 
akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan 
mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, 
supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.” 
Selain itu, iblis juga menggoda Yesus untuk 
mengubah batu-batuan menjadi makanan, 
namun Yesus menegaskan bahwa manusia hidup 
tidak hanya mengandalkan makanan belaka, 
namun bersandar pada setiap perkataan dari 
mulut Allah. Alkitab mencatat hal pencobaan 
Iblis pada Yesus sampai 3 kali. Bayangkan betapa 
menjengkelkannya iblis itu!

Coba perhatikan ilustrasi lukisan di atas ini! 
Gambar tersebut memperlihatkan penderitaan 
Tuhan Yesus di dunia ini sangat berat, menguras 
tenaga dan melelahkan. Penyelamatan Yesus 
terhadap manusia di dunia fana ini bukanlah 
pekerjaan yang sederhana dan mudah karena 
dibutuhkan suatu pengorbanan yang luar biasa. 
Proyek tersebut perlu ketabahan, kesabaran dan 
kasih yang begitu besar. No one can suffer! 

Ketiga Injil sinoptik dalam Alkitab 
memperlihatkan bahwa sosok Yesus adalah 
manusia 100% dan gambaran ini tidak 
salah. Sebagai manusia biasa, Yesus memang 
mengalami pergumulan yang sangat berat pada 
saat itu. Namun ketika iblis mencobai Yesus yang 
sedang lapar, Yesus menunjukkan sosok yang 
sangat tangguh dan berkuasa, yang menyatakan: 
Enyahlah engkau iblis! Hal ini membuat iblis 
terperangah! Narasi mengenai peristiwa ini 
memperlihatkan dengan jelas keilahian Yesus. 
Ia adalah Tuhan atas segala sesuatu dan Ia juga 
yang memegang kendali atas segala sesuatu yang 
terjadi.

Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan juga 
perlu berhati-hati ketika kita dilanda musibah, 
jatuh miskin, melarat, frustasi, sekarat, dan 
dalam keadaan hampa atau berada pada titik nol. 
Waspadalah, agar kita tidak tergoda oleh buaian 
iblis, karena iblis bagaikan singa yang berkeliling, 

meraung-raung mencari orang yang bisa dimakan 
dan ditelannya. 

Sebagai anak Allah, kita perlu taat dan 
mengaplikasikan perintah Allah, serta bersandar 
kepada-Nya. Kita memerlukan pertolongan Allah, 
agar kita tidak jatuh terus-menerus ke dalam 
godaan iblis. Manusia sangat rapuh dan lemah. 
Nyawa manusia bisa hilang dengan mudahnya 
hanya karena suatu penyakit. Misalnya, saat kita 
terjangkit penyakit demam berdarah dan tidak 
segera ditangani oleh pertolongan medis, bahkan 
gigitan nyamuk sekecil itu pun dapat membuat 
nyawa kita atau orang yang kita kasihi melayang. 
Bersandarlah pada Tuhan, agar Bapa surgawi 
melindungi kita dari malapetaka dan terlepas dari 
maut.

Setelah 40 hari berpuasa, sampailah pada saat 
yang lemah dan kritis. Di saat seperti inilah 
manusia perlu berhati-hati akan cobaan iblis 
yang tidak pernah berhenti. Dalam masa Lenten, 
manusia perlu kembali mengintrospeksi diri dan 
mendekat pada Allah melalui doa dan dengan 
membaca firman-Nya agar tidak tersedia celah 
sedikit pun bagi iblis untuk menyerang diri kita.

Kembali ke Alkitab
Iman Kristen dapat diterapkan dalam segala 
aspek budaya dan tradisi. Di dalam 2 Timotius 
3:16 tertulis, ”Segala tulisan yang diilhamkan 
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”

LENTEN:
Dari Kacamata Berpuasa
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Berkaitan dengan hal-hal di atas, marilah 
kita bersama melakukan introspeksi secara 
mendalam. Sudah tepatkah jemaat atau gereja 
memperlakukan Alkitab selama ini? Apakah 
makna kehadiran Alkitab dalam kehidupan umat 
itu sendiri?

Kisah 2 Tawarikh mengingatkan kita bahwa raja-
raja setelah masa Salomo sampai kepada raja Asa 
mengandalkan kemampuan manusia: analisa, 
pengetahuan, strategi dan pengalaman. Walaupun 
sebelumnya Allah telah meluputkannya dari 
tentara orang Etiopia dan Libia, namun pada 
akhirnya Asa lebih memilih untuk bersandar 
pada raja Aram (2 Taw. 16:7-8). Oleh karena itu, 
terluputlah tentara raja Aram dari tangannya dan 
peperangan pun tidak dapat dihindarkan, dan 
akhirnya ia mengalami kalah perang. Tetapi lain 
halnya dengan putranya yang bernama Hizkia. 
Alkitab mencatat bahwa raja muda ini melakukan 
apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti 
yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Beliau 
berbeda dengan gaya ayahnya. Ia sadar untuk 
bersandar pada pertolongan Allah, Sang Pencipta 
alam semesta, di dalam berbagai masalah yang 
dihadapinya. Dengan begitu, ia diberkati Allah 
dengan kemenangan yang begitu mulia. Kisah 
di atas mengingatkan kita bahwa Allah dapat 
mengizinkan kesulitan menghampiri kita, namun 
yang terpenting kita harus sepenuhnya percaya 
pada janji-Nya yang tidak pernah berubah!

Setelah selesai berpuasa sekian 
hari, seharusnya kita menjadi 
lebih mengerti maksud Tuhan dan 
menjadi lebih kuat. Pada umumnya, 
setelah melalui proses tersebut, 
kita akan mengalami metamorfosis 
(perubahan), seperti kita menjadi 
lebih bersemangat dan berkobar-
kobar dalam memberitakan Injil. 

Bagi umat Allah yang sejati, masa 
puasa ini mungkin saja bisa berjalan 
dengan baik dan disiplin, namun tidak 
sedikit yang gagal melaksanakannya. 
Pada permulaannya, mungkin banyak 
yang dapat melakukan dengan baik; 
beberapa yang lain mungkin masih 
bertahan hingga pertengahan. 
Namun sangat disayangkan karena 
tidak banyak yang dapat bertahan 
hingga masa akhir puasa.

Alkitab merupakan senjata ampuh 
bagi umat Kristen, dimana Alkitab 
menitikberatkan pentingnya berdoa. Inti dari 
kehidupan kita selalu berpusat pada doa, baik di 
zaman para nabi pada Perjanjian Lama maupun 
zaman para rasul pada Perjanjian Baru.

Berdoa merupakan suatu anugerah dan kekuatan 
yang berasal dari Tuhan. Bapa kita di sorga sangat 
berharap dan menantikan anak-anak Tuhan 
untuk berdoa kepada-Nya. Tuhan Yesus pernah 
berkata, “Jika dua orang dari padamu di dunia ini 
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka 
itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.” 
(Matius 18:19). Tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan. Dengan menahan diri dan merendahkan 
hati, serta bertobat memohon pengampunan-
Nya, Allah akan menunjukkan belas kasihan-
Nya.

Melalui doa, kita dapat menjalin hubungan yang 
intim dengan Allah Bapa. Ini adalah anugerah 
yang luar biasa. Bayangkan, Allah Tritunggal 
menginginkan manusia yang berdosa ini 
berhubungan dengan-Nya. Ini merupakan berita 
yang luar biasa, yang tidak dapat ditemukan 
dalam dunia.

Bergereja
Dalam penggembalaannya dan fungsinya, gereja 
bertugas mengantar/membawa umat Tuhan 
untuk senantiasa mendekat kepada Allah dalam 
segala seruan hatinya, serta menjaga imannya 
bahwa Allah tidak pernah berubah dalam kasih-
Nya dan sangat peduli akan segala kehidupan 
umat-Nya serta akan bertindak pada waktunya.

Umat Kristen harus mengambil tindakan yang 
realistis untuk menyelesaikan permasalahan. 
Kesigapan dan perhatian yang penuh atas 
setiap permasalahan yang diselesaikan tanpa 
memandang status sosial atau kasta yang berbeda 
sangatlah penting. Allah Bapa menginginkan 
umatnya untuk membantu orang miskin dengan 
beramal, seperti memberikan pakaian bagi orang 
yang tidak mampu dan memerdekakan orang 
yang teraniaya.

Allah kita bukan Allah yang teoritis, namun Allah 
yang proaktif mengasihi dunia. Ini merupakan 
permulaan Injil disebarluaskan.
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Demi GAYA dan SAYA
Teks oleh Elise, ilustrasi dari internet

Selvi : Na, kemarin aku ke Midnight Sale loh.     Aduh, rame banget deh.Nana : Oh ya? Sama dong! Aku juga ke     Midnight Sale. Kamu ke mall mana?     Kalau aku sih ke Senayan City.Selvi  : Oh… Aku sih ke Central Park.     Lumayan… Habisin duit suami.     Hahaha…Nana  : Ah kamu ini… bisanya habisin duit     suami aja. Kerja dong kayak aku! Kalau     mau habisin duit, kan duit sendiri.     Kamu beli apa aja, Sel?Selvi  : Lah kan ada suami ini, kenapa repot-    repot kerja? Aku beli baju Guess, tas     Esprit… Yahh… barang-barang mahal     deh. Kamu beli apa, Na?Nana  : Wuihh… Kalau aku sih ngantri iPad     bo! Kamu kan tahu, barang-barang     aku tuh harus merek Apple semua.Selvi  : Memangnya kamu ngerti cara     pakainya? Mendingan kayak aku     belinya baju.Nana  : Ah… ngerti ngga ngerti mah     belakangan, yang penting bisa main     game-nya. Baju-bajumu itu ngga habis     dimakan rayap 7 turunan! Hahaha…     Ya wes, aku mau main game Angry     Bird dulu nih.Selvi  : Ok, nanti ajarin aku ya! Mana tahu     aku suka, mau beli juga ah… Masa     kamu punya, aku ngga punya.

Kira-kira itulah secuplik kisah kaum 
urban saat ini. Berjamurnya mall 
di kawasan Jakarta, memperketat 
kompetisi antara mall yang satu dengan 
mall yang lain. Sasaran yang tadinya 
lebih ditujukan kepada kaum Hawa, 
sekarang mulai diperluas mencakup 
kaum Adam. Mayoritas barang yang 
diobral untuk menarik minat kaum 
pria biasanya merupakan barang-
barang teknologi (gadget) seperti tablet, 
ponsel dan laptop.

Midnight at the Mall
Saat ini, kaum urban dilengkapi 
dengan fasilitas kemudahan dalam 
berbelanja—seperti kartu kredit, 
fasilitas cicilan 0%, kartu debit, 
voucher dan lain-lain. Fasilitas ini 
dimanfaatkan dengan sangat baik 
oleh pusat perbelanjaan untuk 
memicu terjadinya pembelian. Salah 
satu strateginya adalah dengan 
menghadirkan “Midnight Sale” atau 
“obral tengah malam”, dimana barang-
barang dengan merek tertentu akan 
diobral pada waktu tengah malam. 
Barang yang ditawarkan bisa diobral 
hingga 70% dari harga normal. Tak 
pelak, siapapun akan tergoda untuk 
menghabiskan waktu dan uang demi 

barang-barang obral tersebut. Mulai dari kain 
seprai sampai computer tablet, semua dijual dengan 
potongan harga yang fantastis. Surat kabar 
nasional Kompas pernah memberitakan tentang 
kegiatan obral sebuah merek sepatu yang cukup 
mahal di sebuah pusat perbelanjaaan. Kompas 
memotret panjangnya antrian untuk membeli 
sepatu yang terbuat dari bahan karet tersebut. 
Selain fenomena tersebut, kira-kira setahun yang 
lalu, di sebuah pusat perbelajaan yang sama juga 
diadakan penjualan gadget merek terkemuka 
di Amerika yang harganya sebenarnya cukup 
mahal. Pembeli diharuskan berbelanja di pusat 
perbelajaan tersebut dengan nominal tertentu, 
kemudian mereka dapat membeli gadget tersebut 
dengan potongan harga yang cukup besar. 
Mereka rela mengantri hingga hampir 12 jam 
untuk mendapat gadget tersebut. Antrian yang 
cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu 
terakhir adalah dalam peluncuran iPad generasi 
ketiga. Bahkan orang Indonesia rela pergi ke 
luar negeri untuk mengantri dan menjadi yang 
pertama menggunakan iPad 3.

What is Your “Marshmallow”?
Ada sebuah penelitian di Amerika yang meneliti 
tingkah laku anak-anak dalam sebuah percobaan. 
Mereka ditempatkan di sebuah ruangan tertutup 

dan para peneliti menempatkan marshmallow 
(permen manis khas Amerika) serta makanan-
makanan manis lainnya—yang merupakan 
kesukaan anak-anak—di dalam ruangan tersebut. 
Sang peneliti meminta mereka untuk menunggu 
selama 15 menit sampai ia kembali. Jika mereka 
sabar menunggu, mereka akan diberi 2 buah 
marshmallow. Namun, jika mereka tidak sabar 
menunggu, mereka hanya akan mendapat 1 
buah marshmallow saja. Dalam ruangan tertutup 
tersebut tingkah laku anak-anak ini diobservasi. 
Ada yang tidak sabar menunggu, lalu membuka 
marshmallow mereka, ada yang bersabar sebentar 
namun tidak tahan lalu membuka permen mereka, 
namun ada juga yang bersabar. Sambil bersabar 
menunggu, ada yang menutup mata mereka, 
menendang-nendang meja, berbalik dan tidak 
melihat marshmallow miliknya, bahkan ada yang 
memilih tidur. Kemudian, anak-anak ini diteliti 
sampai mereka beranjak dewasa. Rata-rata, anak 
yang memiliki pengendalian diri dengan bersabar 
menunggu lebih sukses dalam belajar, menjadi 
murid yang baik dan berhasil dalam hidup 
mereka. Sedangkan anak-anak yang tidak sabar 
menunggu rata-rata menjadi pecandu narkoba, 
gagal dalam pelajaran dan menjadi berandalan.

Kita perlu mengakui bahwa kita memiliki 
marshmallow tertentu dalam diri kita, ada yang 
berupa barang-barang mahal, seperti tas, sepatu, 
baju, kacamata; ada pula yang berupa gadget, 
buku, peralatan rumah tangga, mobil dan lain-

“What is Your

Marshmallow?”
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lain. Itulah mengapa kita perlu jeli mengenali apa 
marshmallow kita—yang menjadi kelemahan diri 
kita ketika berbelanja. Pembelanjaan yang bersifat 
impulsif atau terburu-buru kebanyakan akan 
diakhiri oleh penyesalan. Setelah sampai di rumah, 
ketika melihat barang-barang yang telah kita 
beli, kita baru menyadari bahwa barang-barang 
tersebut ternyata tidak terlalu kita perlukan atau 
ternyata sudah kita miliki. Selain itu, penyesalan 
terbesar datang ketika kita melihat tagihan kartu 
kredit kita yang sangat besar, sedangkan keperluan 
bulan ini belum kita sisihkan. Mau tidak mau 
kita harus membayar tagihan tersebut karena jika 
tidak dibayar, kita akan dikenakan denda bunga. 
Masih banyak cerita penyesalan yang diakibatkan 
oleh pembelanjaan secara impulsif. Pembelanjaan 
impulsif dapat terjadi karena ketika kita berdesak-
desakan dengan 100 orang lainnya dalam 
memperebutkan sisa barang yang sedang diobral, 
timbul dalam pikiran kita bahwa jika bukan 
saya yang mengambil, orang lainlah yang akan 
mengambil. Pikiran lainnya adalah “mumpung 
lagi obral”, kita takut bahwa tidak akan ada lagi 
barang seperti ini. Kita tidak lagi mampu berpikir 
jernih bahwa mungkin saja barang itu sudah ada 
di rumah atau barang itu sebenarnya tidak kita 
perlukan. Pada saat itu, yang kita pikirkan adalah 
barang ini tadinya mahal tetapi sekarang menjadi 
murah, dan dengan membelinya berarti kita telah 
berhemat. Benarkah berhemat? Seringkali ketika 
kita berbelanja barang obral, jumlah uang yang 
kita keluarkan berada di luar anggaran belanja 
bulanan kita. Akibatnya, kita harus memutar 
otak untuk membayar tagihan atau kita memilih 
program cicilan di kartu kredit dengan membayar 
bunga. Pada akhirnya, ternyata uang yang kita 
keluarkan malah jauh lebih besar dan itu berarti 
kita tidak berhemat.

Dikendalikan atau Mengendalikan?
Berbelanja seperti obat atau alkohol, dapat 
menyebabkan kecanduan. Keinginan untuk 
selalu memiliki lebih, baik lebih banyak maupun 
lebih mahal merupakan sebuah pergumulan 
yang harus kita atasi dengan berdoa, menemui 
konselor bahkan dalam kasus ekstrim, kita harus 
mematikan semua fasilitas yang memungkinkan 
kita untuk berbelanja dalam jumlah besar. Seorang 
penulis buku dan konsultan keuangan, Lidgwina 

Hananto menuliskan dalam twitter-nya bahwa 
kartu kredit adalah alat pembayaran, bukan alat 
berhutang. Pola pikir kebanyakan orang ketika 
menggunakan kartu kredit adalah: dengan kartu 
kredit, tagihan dapat dibayarkan bulan berikutnya, 
sehingga mereka dapat menggunakannya 
sekarang dan memikirkan pembayarannya pada 
bulan berikutnya. Hal ini sangat berbahaya dan 
dapat memicu orang untuk berbelanja dengan 
boros dan tanpa berpikir jernih. Tidak apa-apa 
jika sesekali kita memberi reward kepada diri 
sendiri atas pencapaian, kerja keras, hadiah ulang 
tahun dengan membeli barang-barang yang kita 
sukai, namun kita harus ingat untuk membatasi 
frekuensinya, rentang harganya dan tentukan 
anggaran khusus.

Dalam Yesaya 55:2a tertulis, “Mengapakah kamu 
belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, 
dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak 
mengenyangkan?” Sebuah ayat pengingat agar 
kita mampu berhikmat dalam mengelola harta 
kita. Pada pelajaran “penatalayanan atas harta” 
dalam kelas Kambium Bertumbuh dijelaskan 
bahwa kita bukanlah pemilik, melainkan 
penatalayanan. Kita diberikan kepercayaan untuk 
mengelola harta (dalam hal ini penghasilan) yang 
Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus dapat 
mengelolanya sedemikian rupa karena suatu hari 
kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban 
kita. Jangan sampai kita dikendalikan nafsu kita 
untuk berbelanja, namun sebaliknya, bersama 
Tuhan kendalikan diri kita untuk berbelanja hal-
hal yang perlu.
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Pemuas Hati Manusia
Apakah persamaan yang ada di antara Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Churchill, Roosevelt, Charles de 
Gaulle, Jack Welch, George Bush Jr.?

Dunia mencatat nama-nama pemimpin besar di atas, sebagian pemimpin yang keji dan sebagian 
baik, dan mengenang betapa masyarakat publik begitu bergantung kepada individu-individu tersebut. 
Pengkultusan individu pemimpin sebagai selebritis terjadi pada diri mereka, dan dianggap sebagai hal 
yang wajar. Sehingga relasi pemimpin dan publik yang tercipta adalah relasi dependensi.

Pada akhir abad ke-20 dengan menguatnya arus demokratisasi global, era pasar bebas dan terobosan 
teknologi informasi-komunikasi, maka kita menyaksikan bagaimana trend di atas muncul terbalik. 
Bukan publik yang bergantung kepada pemimpin, namun pemimpin menjadi begitu bergantung 
kepada publik. Relasi pemimpin dan publik yang tercipta juga berupa relasi dependensi, namun kali 
ini pemimpin yang dependen (bergantung) terhadap publik.

Hal yang menyita perhatian terbesar pemimpin di arena publik hari ini adalah 
polling, dukungan suara, persepsi masyarakat dan seterusnya. Jajak pendapat 
media massa yang bertubi-tubi dan real-time mulai dari CNN, MSNBC sampai 
Detik.com memaksa pemimpin untuk berhadapan dengan realita bahwa posisi 
dan karir kepemimpinan mereka sedikit banyak ditentukan oleh respon publik 
terhadap hal-hal yang mereka katakan/lakukan dan tidak katakan/lakukan.

Tidak heran kalau yang muncul saat ini adalah pemimpin yang disetir oleh 
publik. Padahal yang namanya publik selalu bingung sedang berada di mana, 
mau menuju ke mana dan untuk apa. Akhirnya, pemimpin tak ubahnya 
menjadi seperti boneka kayu yang dimainkan oleh tangan-tangan yang 
tidak berpengalaman, atau dalam kalimat Yesus, 
orang buta menuntun orang buta.

Salah satu contoh klasik dari tindakan 
pemimpin yang crowd-pleaser (pemuas 
kerumunan orang) ini adalah kecenderungan 
mengubah sesuatu sesuai dengan selera 
orang-orang yang ada di sekitarnya. Segala 
hal diubah semata-mata hanya karena itu 
dianggap tidak merepresentasikan keinginan 
dan tuntutan publik kontemporer. Tradisi 
ditinggalkan, karya klasik dibuang, ritual yang 
bermakna ditiadakan. Sementara, peraturan 
terus diperbaharui, kebijakan terus diubah, 
program kerja terus diganti. Semuanya dihalalkan 
agar tetap digandrungi dan dipuja orang. Penulis dan 
kritikus Gilbert Keith Chesterton dari Inggris pernah 
menulis fenomena ini: “Don’t ever take a fence down until 
you know the reason why it was put up.”

Teks oleh Sen Sendjaya, Ph.D., ilustrasi dari internet
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Mencari Kesukaan Manusia
Kalau yang menjadi standar acuan pemimpin 
adalah masyarakat publik atau sekelompok 
golongan elit yang berkuasa, maka pemimpin 
tidak akan menjadi pemimpin. Karena saat 
pemimpin mulai menjadi crowd-pleaser yang 
selalu merekayasa perkataan dan perbuatannya 
sedemikian rupa sehingga orang-orang di 
sekitarnya memberikan dukungan dan pujian, 
maka ia berhenti menjadi pemimpin. Ia hanya 
seorang oportunis (pencari keuntungan) yang 
tetap memakai stempel ‘pemimpin’ di dahi 
kepalanya.

Bill Cosby, salah satu mantan entertainer yang 
dikenal dunia lewat ‘The Cosby Show’, suatu kali 
mengatakan sebuah kalimat yang menarik, “I don’t 
know the key to success, but the key to failure is trying 
to please everybody.” Saya sempat merenungkan 
kalimat yang menarik tersebut.

Sebenarnya yang menarik bukan kalimat itu 
sendiri, tetapi karena kalimat tersebut diucapkan 
oleh seorang entertainer kelas dunia yang selalu 
tampil kocak menghibur penonton dan membuat 
mereka tertawa. Bukankah keberhasilan seorang 
entertainer terletak pada kemampuannya 
menyenangkan hati orang lain? Herannya, bagi 
Cosby, berusaha menyenangkan semua orang 
justru adalah kunci kegagalan. Sebuah nasihat 
yang baik untuk para pemimpin!

Rasul Paulus pernah menyatakan sebuah kalimat 
yang penting diperhatikan oleh pemimpin, “Jadi 
bagaimana sekarang: Adakah kucari kesukaan 
manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba 
berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih 
mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku 
bukanlah hamba Kristus.” (Galatia 1:10)

Kalimat di atas mengemuka dalam konteks 
tuduhan guru-guru palsu terhadap Paulus yang 
dianggap telah memodifikasi Injil agar lebih 
dapat diterima oleh orang-orang Yunani. Paulus 
meresponi tuduhan tersebut dan menyatakan 
bahwa panggilan dan substansi pelayanannya tidak 
berasal dari manusia, namun dari Allah (Galatia 
1:1,12). Jadi, mengapa ia harus memuaskan hati 
manusia? Yang menjadi fokusnya ialah Kristus.

Tuduhan terhadap Paulus tersebut muncul 
mungkin karena pernyataan Paulus yang ia pernah 
ungkapkan kepada jemaat Korintus, “Sama seperti 
aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang 
dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, 
tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya 
mereka beroleh selamat.” (1 Korintus 10:33, lihat 
juga 9:20-22)

Karena kesalahpahaman terhadap kalimat di atas, 
tidak heran ada orang yang menyangka Paulus 
juga tipe pemimpin yang pandai berpolitik dan 
unggul memasang topeng yang tepat di hadapan 
orang yang sesuai agar selalu diterima dan 
didukung.

Jadi, bagaimana menjelaskan kedua kalimat 
berkontradiksi di atas? Kita akan melihat bahwa 
ia sedang berbicara dalam konteks yang berlainan 
antara jemaat Galatia dan Korintus.

Kepada jemaat di Galatia, Paulus menjelaskan 
bahwa ia tidak sudi kepemimpinannya disetir 
oleh sekelompok orang yang berkuasa. Ia tidak 
mau berkompromi untuk sampai kepada “win-
win situation”. Ia tidak bersedia membengkokkan 
diri demi mendapat kemudahan-kemudahan 
tertentu dari orang-orang penting (saya bantu 
kamu sekarang, karena suatu hari kelak saya perlu 
bantuanmu). Mengapa? Karena akuntabilitasnya 
kepada dan hanya kepada Kristus.

Peran pemimpin biasanya mengharuskannya 
berinteraksi dengan berbagai macam golongan 
orang. Dan sering kali berbagai golongan tersebut 
memiliki kepentingan dan keinginan yang 
berbeda-beda. Godaan yang dialami pemimpin 

adalah mencoba memenuhi semua kepentingan 
dan keinginan semua golongan. Atau, kalau 
tidak semua golongan, setidaknya “powerful elites” 
(golongan yang memiliki kuasa, massa, uang dan 
fasilitas terbesar).

Bukan berarti Paulus adalah orang yang kaku, 
keras, dan sama sekali tidak fleksibel. Bukan 
juga berarti ia tidak memiliki negotiation skills 
atau bargaining power, melainkan ia tidak 
mau hidup pelayanannya sebagai pemimpin 
umat dikendalikan oleh segelintir orang yang 
beranggapan bahwa merekalah yang memegang 
remote control. Bagi Paulus, yang memegang 
master remote control adalah Allah.

Sedangkan, kepada jemaat di Korintus, Paulus 
mengemukakan bahwa sebagai seorang rasul 
Yesus Kristus yang memiliki kebebasan penuh 
untuk tidak terikat kepada permintaan dan 
tuntutan orang lain, ia dengan sukarela memilih 
untuk menjadi hamba bagi orang lain agar dapat 
membawa mereka kepada Kristus (1 Korintus 
9:19).

Ia rela untuk tidak mengklaim hak-hak pribadinya, 
tetapi ia meletakkannya di bawah kaki Kristus. 
Untuk itu, ia harus mengorbankan identifikasi 
rasial, sensitivitas religius, dan bahkan hati nurani 
yang semuanya ia rayakan kebebasannya dalam 
Kristus, demi orang lain. 

Pendek kata, dalam kebebasannya, ia dengan 
sukarela menjadi budak orang lain agar mereka 
juga memiliki kebebasan dalam Kristus. Itulah 
maksud dari “menyenangkan hati semua orang 
dalam segala hal” (1 Korintus 10:33).

Menerapkan disiplin hidup 
Paulus di atas berarti 
pemimpin rela untuk tidak 
menuntut hak-hak yang pantas 
ia dapatkan (hak untuk dihargai 
dan dihormati, hak untuk marah, hak 
untuk diberi kompensasi material yang layak, 
hak untuk menikmati fasilitas dan akses yang 
memberikan kemudahan-kemudahan, hak 

untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh 
pemimpin lain pada umumnya, dan seterusnya). 
Rela kehilangan hak dan berkorban melakukan 
hal-hal ekstra bagi orang lain demi melayani 
mereka. 

Motivasi Hati
Dengan kata lain, kedua kalimat tadi tidak lagi 
berkontradiksi. Yang menjadi faktor pembeda di 
sini adalah motivasi hati. Di sinilah letak salah satu 
kunci kepemimpinan Paulus. Ia menyenangkan 
hati orang bukan untuk mendapat imbalan 
jasa, materi atau bantuan, namun untuk dapat 
melayani mereka sehingga perannya sebagai 
pemimpin umat semakin efektif.

Jadi yang penting bukan aksi “menyenangkan 
hati” tersebut, namun motivasi di balik aksi 
tersebut. Dan karena ini masalah hati, maka ini 
menjadi pilihan pribadi yang sulit dideteksi oleh 
orang lain.

Setiap pemimpin perlu bertanya dengan jujur 
kepada diri sendiri: Apa motivasi saya dalam 
menyenangkan hati orang lain? Untuk mencari 
dukungan, pujian dan popularitas? Atau agar 
dapat melayani orang tersebut lebih efektif lagi?

Jawabannya menentukan apakah dia seorang 
pemimpin yang sejati, atau oportunis yang 
memanipulasi posisi/peran kepemimpinannya 
dan menyalahgunakan kepercayaan yang 
diberikan kepada dirinya dalam posisi/peran 
tersebut.

Telah diambil dan diedit seperlunya dengan sepengetahuan dari
penulis, Sen Sendjaya, Ph.D. (Melbourne, 19 November 2003).
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BIODATA
Nama : dr. Hosea Kurniadi
 （邱添富）
Pendidikan : Fakultas Kedokteran 
   Universitas Trisakti
   (1979)
Istri : Fenny Eden
Anak : Henokh Kurniadi 
   Dorothy Kurniadi

Kesibukan berprofesi sebagai 
seorang dokter, tidak menghalangi 
dr. Hosea aktif dalam bermisi, baik 
di gereja maupun di tempatnya 
berpraktek sebagai dokter. Keluar 
masuk hutan di Kalimantan, serta 
menjelajahi Jawa dan Bali adalah 
hal yang biasa dilakukan oleh dr. 
Hosea. Kali ini, tim redaksi Gracia 
secara khusus mewawancarai 
Beliau untuk mengetahui passion 
sang dokter yang bermisi.

Di Balik Gelar ‘dr.’
Pada suatu hari di tahun 1966, dr. Hosea menderita 
penyakit aneh yang membuat tubuhnya berbintik-
bintik merah. Saat ini, penyakit itu dikenal 
dengan sebutan demam berdarah, namun pada 
zaman itu, dunia kedokteran belum mengetahui 
tentang penyakit tersebut. Untungnya, setelah 
perawatan selama 2 minggu, Beliau dapat pulih 
kembali. Sayangnya, kakak Beliau yang kemudian 
terjangkit virus yang sama, tidak tertolong dan 
akhirnya meninggal. Peristiwa ini menimbulkan 
tekad di dalam dirinya untuk menjadi seorang 
dokter. Oleh karena itulah pada tahun 1967 Beliau 
memasuki Fakultas Kedokteran Universitas 
Trisakti. 

Mujizat yang Mengawali Pelayanan Misi
Di balik kegigihan dr. Hosea dalam bermisi, 
ternyata terdapat sebuah kisah supranatural di 
baliknya yang membuat dr. Hosea menyadari 
pentingnya bermisi. 

Sebelumnya, keluarga mereka adalah penganut 
setia suatu agama. “Kalau lewat kelenteng 
saja, kami harus berhenti, masuk dan sembah 
sujud. Di rumah ada tempat pai-nya (tempat 
menyembah dewa). Nenek dan orang tua saya 
juga selalu saleh, pai-pai, pegang hio,” ujar 
Beliau. Suatu ketika, kakak perempuan dr. 
Hosea menderita penyakit yang luar biasa aneh. 
Beliau seolah-olah bisa melihat kakek dan nenek 
moyang yang sudah lama meninggal, kemudian 
bicaranya sembarangan seperti orang kerasukan. 
Berobat ke dokter pun tidak memberikan 
kesembuhan, justru kakaknya dikatakan gila. 
Karena latar belakang agama keluarga Beliau, 
maka keluarga mereka meminta biksu untuk 
mengobati kakaknya; cara ini juga tidak berhasil. 
Kebetulan, salah seorang keluarga mereka adalah 
dukun yang biasa menangani orang kerasukan. 

“Saat itu, kami belum kenal Yesus. Waktu ditanya ingin didoakan atau 
tidak, ya kami mau-mau saja. Asal bisa sembuh, apa saja kami mau,” 

lanjut Beliau.

Akhirnya, mereka meminta bantuan dukun ini 
untuk mengusir roh yang merasuki tubuh kakak 
perempuan dr. Hosea. Cara ini berhasil, tetapi 
tidak bertahan lama. Sebulan berselang, kakak 
Beliau malah kerasukan lebih parah lagi, sampai 
tidak bisa dibawa ke dokter. Akhirnya, keluarga 
membawanya ke dukun itu lagi. Tapi bukannya 
membawa kesembuhan, dukun tersebut malah 
lari terbirit-birit karena setan yang merasuki 
kakak Beliau kali itu adalah raja setan. Lama 
kelamaan karena tidak bisa diobati, kakak Beliau 
menjadi lemas dan hampir mati.

Suatu hari di tahun 1954, saudara mereka 
yang beragama Kristen datang menjenguk dan 
mendoakan kakak Beliau. “Saat itu, kami belum 
kenal Yesus. Waktu ditanya ingin didoakan atau 
tidak, ya kami mau-mau saja. Asal bisa sembuh, apa 
saja kami mau,” lanjut Beliau. Setelah didoakan, 
kakak dr. Hosea mengatakan bahwa dia melihat 
seseorang yang penuh cahaya, dikelilingi domba-
domba dan membawa tongkat. Saat itu, mereka 
tidak mengerti dan tidak mengetahui sosok apa 
yang digambarkan oleh sang kakak. Dikatakan 
bahwa orang tersebut hanya tersenyum dan 
bertanya apakah Beliau ingin sembuh. Jika ingin 
sembuh, maka Beliau harus percaya. Akhirnya, 
Beliau pun sembuh dari penyakitnya. Momen 
tersebut mengawali perjalanan iman keluarga 
mereka. Sejak kejadian tersebut, sang kakak 
berpesan agar seluruh keluarga mereka harus ke 
gereja dan dibaptis. Kakak perempuan dan mama 
mereka kemudian dibaptis di Gereja Methodist 
Medan. Sungguh unik memang pengalaman 
Beliau.

Dimulainya Perjalanan Misi
Tahun 1960, keluarga dr. Hosea hijrah ke Jakarta. 
Pada tanggal 18 September 1968, kakak tertua 
dr. Hosea (Pak Hariyanto) mendirikan sebuah 
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persekutuan di rumah orang tua mereka dengan 
meminjam nama Gereja Methodist. Awalnya, Pak 
Hariyanto memiliki kerinduan untuk membuat 
kebaktian persekutuan sendiri, mengingat 
jumlah anggota keluarga mereka sendiri cukup 
banyak dan mereka juga memiliki kenalan 
seorang Guru Injil. Namun, Dinas Agama 
tidak mengizinkan pendirian gereja aliran baru 
di luar aliran yang telah ada di bawah naungan 
PGI. Di Dinas Agama tersebut, kebetulan 
Pak Hariyanto bertemu dengan Pdt. Hutasoit 
yang berasal dari Gereja Methodist Sentiong. 
Setelah mengobrol, Pdt. Hutasoit menawarkan 
Beliau untuk menggunakan nama Methodist 
saja, lagipula keluarga mereka sudah mengenal 
Gereja Methodist sewaktu di Medan. Akhirnya, 
berdirilah Gereja Methodist sampai sekarang 
ini. Dari gereja induk ini, kemudian tersebarlah 
pos-pos PI ke berbagai wilayah lainnya seperti 
Jelambar, Kelapa Gading, Bogor, Semarang dan 
Bali. Pelayanan misi dr. Hosea dan keluarga pun 
dimulai.

Dalam menjalankan pelayanan misi ini, dr. 
Hosea mengatakan bahwa terkadang mereka 
menghadapi beberapa kendala dalam hal dana, 
perizinan dari masyarakat sekitar, Pemda, serta 
sumber daya manusia (SDM) yang kurang, 
khususnya yang mampu berbahasa daerah, seperti 
bahasa Khek. Untungnya, walaupun sering 
kesulitan dalam hal dana, sejauh ini dana yang 
diperlukan selalu tersedia tepat pada waktunya. 
Komisi Misi hanya dapat bersandar dan beriman 
kepada Tuhan.

Bekerja vs Pelayanan
Dewasa ini, banyak orang yang lebih 
mengutamakan pekerjaan mereka dibandingkan 
dengan pelayanan misi. Namun, hal tersebut 

Untungnya, walaupun sering 
kesulitan dalam hal dana, sejauh 
ini dana yang diperlukan selalu 
tersedia tepat pada waktunya.
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tidak berlaku bagi dokter yang membuka klinik 
praktik di Jelambar Baru ini. Sejak memulai 
karir sebagai dokter, dr. Hosea selalu mengatur 
waktu agar pekerjaan Beliau tidak mengganggu 
pelayanannya. Bagi Beliau, pelayanan merupakan 
yang utama. 

“…Saya diselamatkan dengan 
mujizat dan saya sudah tahu 
bahwa kasih Tuhan begitu 
besar. Jadi saya selalu ingat 
melayani.”

Pada tahun 1982, Beliau sempat bekerja di 
Kabupaten Bekasi sebagai Kepala Puskesmas 
Kedung Wangi, namun jauhnya perjalanan tidak 
menghalangi dr. Hosea untuk tetap melayani. 
“Naik mobil saja perjalanan perginya bisa 3 
jam. Tapi hal itu membawa sukacita untuk saya, 
karena saya sudah komitmen. Saya diselamatkan 
dengan mujizat dan saya sudah tahu bahwa 
kasih Tuhan begitu besar. Jadi saya selalu 
ingat melayani,” ujar Beliau. Kemudian, pada 
tahun 1990, Beliau dimutasi ke Jakarta. Kepala 
Puskesmas di sana sangat mengerti bahwa dr. 
Hosea memiliki banyak kegiatan di gereja dan 
memberi kelonggaran. Beliau diberikan tugas 
untuk menangani penyakit menular (P2P), yang 
memang sering praktik ke lapangan. Dengan 
begitu, Beliau tidak terikat untuk selalu berada 
di Puskesmas. Walaupun sebenarnya Kepala 
Puskesmas tersebut adalah seorang Islam yang 
kental, namun ia tidak pernah menghalang-
halangi Beliau. Justru ia menghormati dr. 
Hosea karena Beliau selalu bekerja dengan 
serius. “Bahkan di sana, saya mencoba membuat 
persekutuan orang Kristen. Di sana kan ada banyak 
staf Kristen juga. Jadi setiap Jumat, selagi mereka 
ke Mesjid, saya juga membuat persekutuan.” Lalu 
di manakah persekutuan ini diadakan? Asal ada 
niat dan bersunguh-sungguh, Tuhan pasti akan 
membantu. Kebetulan saat itu, dr. Hosea sering 
dihubungi oleh pemilik Citra Garden berkenaan 
dengan banyaknya kasus demam berdarah di 

wilayah tersebut. Oleh karena itu, orang tersebut 
secara sukarela meminjamkan hall Citra Garden 
untuk mengadakan persekutuan. Jadi setiap hari 
Jumat, orang-orang dari kecamatan tersebut—
yang terdiri atas 7 sampai 8 kelurahan—datang 
untuk bersekutu bersama.

Dalam pelayanannya sebagai dokter, Beliau 
juga membuka telinganya untuk mendengar 
keluhan pasiennya. Tidak hanya keluhan fisik, dr. 
Hosea juga bersedia mendengarkan pergumulan 
atau masalah sang pasien. Pada saat itulah, dr. 
Hosea berkesempatan untuk mengabarkan Injil. 
Bahkan, salah seorang pasiennya yang pada 
akhirnya menjadi percaya, kemudian dengan rela 
memberikan tanahnya di daerah Latumenten 
untuk pembangunan Gereja Methodist. Hingga 
saat ini, keluarga pasien ini tetap bergereja di 
Methodist.

Waktu untuk Keluarga
Ternyata kesibukan yang dilakukan dr. Hosea 
sempat membuat keluarganya protes. “Saya 
berusaha mengatur waktu sebaik mungkin. Pada 
waktu-waktu tertentu, saya juga menyempatkan 
diri berwisata bersama keluarga. Ya, terkadang 

mereka tidak puas juga, tapi ya ini namanya 
resiko. Saya suka ajak mereka bermisi. Kalau 
mereka sudah lihat, mereka jadi lebih mengerti. 
Walaupun terkadang mengeluh juga, tapi mereka 
sudah mengerti kenapa saya mau sampai seperti 
itu. Dulu waktu anak saya, Henokh, masih di sini, 
kita juga sering pergi bersama-sama. Biasanya 
kita ikut retret sekeluarga. Apabila setelah retret 
masih ada waktu, kami pergi ke tempat lain lagi. 
Selalu harus ada waktu yang disisihkan untuk 
keluarga.”

Harapan bagi Generasi Muda
Seiring berkembangnya zaman, tidak banyak 
lagi anak muda yang tertarik dengan kegiatan 
misi. Menanggapi hal ini, dr. Hosea bertutur, 
“Tidak bisa menyalahkan siapapun untuk hal ini. 
Memang mungkin zaman sekarang, pemudanya 
lebih fokus ke karir, uang dan keluarga. Mereka 
masih terikat sehingga tidak bisa benar-benar 
mempersembahkan hidup. Pada zaman dahulu, 
pemudanya mungkin lebih polos, lingkungannya 
berbeda. Untuk itu, diperlukan pembinaan terus-
menerus tentang penggembalaan. Saya melihat 
pembinaan sekarang lebih memperkaya pemuda 
dari segi pengetahuan, misalnya Kambium dan 
Disciple. Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat 
mereka mengambil keputusan untuk total.” 

Bagi Beliau, hubungan yang intim dengan Tuhan 
sangat penting agar kita mengerti hati Tuhan. 
Kalau sudah mengerti, kita akan semangat. dr. 
Hosea memiliki kerinduan agar kaum muda 
mau lebih terlibat lagi di pelayanan misi. Ladang 
sudah menguning, tetapi penuai sedikit.

Mengenai pelayanan misi GMI sendiri, dr. 
Hosea memiliki harapan agar bidang misi bisa 
dibuat sebagai sebuah badan atau departemen 
khusus, yang ada hubungan dengan gereja 
tetapi geraknya lebih leluasa. “Kalau bisa misi 
ini jangan dibuat sebagai sebuah komisi. Karena 
kalau sistem majelis kita kan periodenya hanya 
2 tahun saja sehingga pertukaran anggotanya 
cukup sering. Apalagi masih banyak yang baru di 
bidang ini sehingga bingung mau mengerjakan 
apa,” paparnya. 
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“Yang saya kejar bukanlah 
pangkat, posisi dan gaji, 
namun bagaimana pekerjaan 
itu memberikan kepuasan 
bagi saya.”

Teks oleh Stefanni, foto oleh Tutu Sukendro

Nama lengkap : Tutu Sukendro (倪時章)
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 30 Mei 1958
Istri : Farida Gandi
Anak : Glen Benedict Sukendro
 Bill Benedict Sukendro
 Sandi Benedicta Sukendro
Pendidikan : Universitas Jayabaya Jurusan Akuntansi
Pengalaman Bekerja :
     1981 – 1982 : Accounting Staff di Smailing Tour and Travel
     1982 – 2000 : Accounting Staff dan Produser album rohani di Yayasan YASKI
     2000 – sekarang : Direktur Departemen Radio
     2011 – sekarang : Vice President Yayasan YASKI
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Tokoh yang satu ini tentunya tidak asing lagi, terutama bagi para anggota paduan suara KU-1. Pak 
Tutu Sukendro merupakan salah seorang yang memiliki passion begitu besar di bidang musik. Ia 
telah mendedikasikan begitu banyak waktunya di bidang ini. Berikut adalah hasil wawancara Gracia 
dengan Beliau.

Apa saja kesibukan Bapak akhir–akhir ini?

Saat ini, saya merupakan full timer di Yayasan YASKI sebagai Vice President dan Direktur Departemen 
Radio, Conductor UPH (Universitas Pelita Harapan) Choir, dosen part time di UPH Conservatory of 
Music, Conductor Paduan Suara KU-1 GMI Imanuel Jakarta dan Conductor Rejoice Combined Choir 
(paduan suara di gereja saya sendiri).

Menurut Bapak apa yang menjadi passion Bapak?

Musik dan siaran radio.

Mengapa Bapak memiliki passion pada musik dan misi?

Karena ketika masuk dalam bidang musik dan menyanyi, saya mendapat pelajaran mengenai pengaruh 
musik terhadap kehidupan manusia dalam hal rohani, yaitu pengaruh musik dalam ibadah. Menurut 
saya, musik memiliki dampak yang sangat besar bagi setiap individu, seperti asupan gizi. Jika “gizi” 
yang diberikan baik, maka akan membawa dampak yang baik, begitu pula sebaliknya. Saya juga merasa 
misi adalah mandat Tuhan bagi setiap orang percaya sehingga saya berusaha untuk menyatukan kedua 
bidang ini, yaitu bermisi dengan musik.

Jika dilihat dari riwayat pendidikan Bapak, sepertinya tidak ada latar belakang musik. Lalu dari 
mana Bapak mengenal musik?

Saya mengenal musik sejak kecil. Saya belajar piano mulai dari umur 7 tahun sampai 28 tahun dan di 
sela-sela itu saya juga berlatih vokal. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi dirigen di 
paduan suara pemuda dan sekolah minggu. Saya juga mengikuti kursus-kursus singkat untuk vokal 
dan conducting.

Bagaimana Bapak dapat mengetahui dengan jelas passion Bapak dalam bidang musik?

Saya merasa jika saya berbicara mengenai musik sangat nyambung dan saya memiliki kemampuan di 
sana, serta ada beban untuk membagikan musik pada orang lain.

Sudah berapa lama Bapak terjun dalam dunia musik?

Sudah 35 tahun.

Setelah terjun begitu lama dalam bidang musik, apakah Bapak pernah merasa jenuh?

Tidak pernah. Karena jika saya telah menyukai sesuatu, saya akan habis-habisan di sana.
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Apakah Bapak pernah mencoba bidang lain selain musik?

Saya pernah bekerja di bagian accounting di Yayasan YASKI dan sampai saat ini saya pernah bertugas 
di 8 departemen yang lain. Tiap periode saya merangkap 2 departemen sekaligus.

Bagaimana cara Bapak dalam menyiasati sebuah kegagalan?

Saya melihat kegagalan sebagai alat ukur untuk dapat melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi 
pemecut untuk berusaha dengan lebih baik. Bagi saya, kegagalan adalah awal untuk mendapatkan 
sesuatu yang lebih baik.

Apakah keluarga Bapak mendukung passion Bapak ini? Di tengah berbagai kesibukan Bapak, 
bagaimana cara Bapak membagi waktu dengan keluarga Bapak?

Mereka sangat mendukung saya. Saya menetapkan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari untuk 
keluarga dan bagi saya yang terpenting selain kualitas adalah kuantitas waktu yang saya habiskan 
dengan mereka. Misalnya saja dengan anak saya, saya selalu menyempatkan diri untuk mengobrol, 
bercanda dengan mereka dan memberikan pelukan bagi mereka dari sejak mereka kecil. Saya juga 
selalu memberikan kebebasan kepada mereka selama kebebasan tersebut bertanggung jawab.

Sudah berapa lama Bapak menjadi Conductor di Gereja Methodist Indonesia Jemaat Imanuel?

Sudah 4 tahun, tepatnya sejak Januari 2008.

Hambatan apa yang Bapak temui ketika menjadi Conductor di 
GMI?

Sebenarnya bukan hambatan namun tantangan, yaitu 
kurangnya anggota pria.

Apa visi dan misi Bapak bagi paduan suara GMI?

Saya ingin paduan suara GMI mengadakan konser yang 
kedua dan album yang kedua pula. Menjadi paduan suara 
yang semakin berkembang dengan menggunakan standar 
yang sudah dicapai sekarang.

Hati M
ereka

“Menonton film Korea, bercanda dan 
bermain bersama mereka. Itulah cara 
saya menghabiskan waktu bersama 
anak-anak saya.”
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Apakah Orang Kristen
Boleh Bekerja di Hari Minggu?

Untuk menjawab pertanyaan “Apakah orang Kristen boleh bekerja di hari Minggu?”, kita perlu 
menjawab dulu dua pertanyaan berikut ini:
1. Apakah hukum Sabat masih berlaku untuk orang Kristen saat ini?
2. Jika masih berlaku, bagaimanakah caranya orang Kristen saat ini menjalankan Sabat dengan 

benar seperti yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab?

Pertama, hukum Sabat termasuk dalam hukum 
Taurat yang pada mulanya ditetapkan Allah 
bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama (Keluaran 
31:13-16; 34:21; 35:2; Ulangan 5:12-15; Yeremia 
17:21-27). Yang menjadi pertanyaan adalah, 
apakah aturan Sabat itu masih berlaku bagi gereja 
Tuhan di Perjanjian Baru? Singkatnya, ada tiga 
jenis hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. 
Pertama, hukum seremonial, yaitu hukum yang 
mengatur ritual-ritual ibadah bangsa Israel di 
PL, seperti persembahan korban, hari-hari raya 
tertentu dan sebagainya. Kedua, hukum sipil dan 
negara, yaitu hukum yang mengatur kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat di dalam bangsa 
Israel. Ketiga, hukum moral, yaitu hukum yang 
mengatur kehidupan spiritual dan moral di dalam 
bangsa Israel. Yang termasuk dalam hukum moral 
ini adalah Sepuluh Perintah Allah (Kel. 20:1-
17) yang termasuk di dalamnya adalah “Ingatlah 
dan Kuduskanlah hari Sabat” (8-10). Dari ketiga 
hukum ini, yang masih berlaku hingga Perjanjian 
Baru adalah hukum moral, karena segala aturan 
hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus 
di atas kayu salib, dan hukum sipil hanya berlaku 
untuk konteks lokal Israel saja sehingga tidak bisa 
diterapkan secara universal. Maka, hukum Sabat 
tetap berlaku untuk umat Tuhan di Perjanjian 
Baru. Apalagi, jika melihat konteksnya, hukum 
Sabat sebenarnya bukan baru diberikan kepada 
bangsa Israel setelah dibebaskan dari perbudakan 
Mesir, melainkan jauh sebelum itu ketika Allah 
menyelesaikan pekerjaan penciptaan, Ia berhenti 
pada hari ketujuh, dan memberkatinya serta 

menguduskannya (Kej. 2:2-3). Jadi, hukum Sabat 
bukan hanya hukum bagi bangsa Israel tetapi 
juga sebuah mandat penciptaan yang berlaku 
universal untuk semua makhluk ciptaan Allah. 
Selain itu, kita juga harus memahami bahwa 
tujuan Allah memberikan hukum Sabat bukanlah 
untuk menyusahkan manusia melainkan demi 
kebahagiaan manusia (Mrk. 2:27). Hari Sabat 
diberikan supaya manusia bisa beristirahat 
(rest) dari segala pekerjaannya, dipulihkan 
dan disegarkan baik fisik, mental maupun 
spiritualitasnya, dengan memiliki waktu khusus 
untuk beribadah kepada Allah.

Kedua, bagaimanakah caranya orang Kristen pada 
saat ini menjalankan Sabat secara alkitabiah? 
Di dalam hukum keempat dikatakan bahwa 
enam hari lamanya kita boleh melakukan segala 
pekerjaan tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat 
dan di hari itu kita dan seisi keluarga (termasuk 
hamba, orang asing dan hewan peliharaan) harus 
berhenti penuh, tidak diperbolehkan melakukan 
suatu pekerjaan (Kel. 20:8-10; 31:12-17). Apakah 
dengan pernyataan ini berarti kita hanya boleh 
berdiam diri saja dan tidak boleh beraktivitas 
apapun? Jika kita menyelidiki seluruh Alkitab 
maka ada tiga jenis pekerjaan yang diperbolehkan 
pada hari Sabat.  
1. Works of Necessity and Emergency, yaitu 

pekerjaan yang memang perlu dikerjakan 
sebab bersifat mendesak dan penting, yang  
jika tidak dikerjakan akan berakibat buruk. 
Contohnya adalah:

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet
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hari Minggu dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya lebih tinggi lagi (misalnya 
membeli mobil baru), maka tentu saja hal ini 
tidak boleh dilakukan di hari Sabat karena tidak 
termasuk pekerjaan yang mendesak. Selain itu, 
pekerjaan seperti dokter dan perawat di rumah 
sakit, petugas pemadam kebakaran atau petugas 
yang bekerja di instansi yang mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak seperti PAM atau PLN, 
jikalau ditugaskan maka diperbolehkan bekerja di 
hari Minggu karena pekerjaan mereka termasuk 
kategori yang penting dan mendesak.

Bagaimana jika di hari Minggu seorang ibu harus 
memasak dan menyiapkan makanan untuk seisi 
keluarganya, apakah diperbolehkan? Bukankah 
pekerjaan yang dilakukan ibu itu termasuk 
kategori pekerjaan mendesak, karena jika sang 
ibu tidak memasak maka seisi keluarganya akan 
menderita kelaparan? Alkitab menyarankan 
pekerjaan memasak itu sebisa mungkin 
dihindari dilakukan pada hari Minggu dengan 
cara makanan itu sudah dipersiapkan satu hari 
sebelumnya (sehingga di hari Minggu hanya perlu 
memanasinya saja). Hal inilah yang diperintahkan 
Allah kepada bangsa Israel ketika Ia memberi 
mereka makan manna. Di hari pertama sampai 

hari kelima bangsa Israel harus mengambil manna 
itu secukupnya, tidak boleh berlebihan, sebab 
akan menjadi busuk (Kel. 16:1-21). Tetapi di hari 
keenam, mereka harus mengambil manna itu 
dua kali lipat lebih banyak supaya kelebihannya 
bisa disimpan untuk keesokan harinya, yaitu 
hari Sabat (yang mengherankan manna itu tidak 
busuk seperti kalau disimpan pada hari pertama 
sampai kelima), sebab di hari Sabat Allah tidak 
memberikan manna dan mereka diharuskan 
berhenti dari segala aktivitas yang biasa mereka 
lakukan (Kel. 16:22-30).

Salah satu isu yang juga 
penting untuk dibahas adalah 
apakah boleh mempekerjakan 
orang di hari Sabat. Untuk 
menjawab pertanyaan 
ini, kita perlu menyadari 
bahwa saat ini kita hidup di 
tengah konteks bangsa yang 
kebanyakan masyarakatnya 
tidak menjalankan Sabat. Jika 
orang yang kita pekerjakan 
tidak menjalankan Sabat, hal 
itu tidak menjadi masalah. 
Tetapi, jangan lupa juga 
bahwa hukum Sabat diberikan 
supaya manusia memiliki 
waktu untuk beristirahat dan 
memulihkan dirinya. Jika 
kita mempekerjakan seorang 
pegawai terus-menerus setiap 
hari sepanjang Minggu 
(kadang-kadang dengan 

lembur pula), tanpa memberikan waktu satu 
hari istirahat kepadanya, maka kita sedang 
tidak memperlakukannya secara manusiawi 
seperti Allah memperlakukan manusia.  Prinsip 
yang sama tetap berlaku: umat Tuhan harus 
sebisa mungkin menghindari mempekerjakan 
orang untuk melakukan pekerjaan rutin di 
hari Sabat, kecuali pekerjaan itu termasuk 
kategori mendesak (emergency). Masalahnya, 
bagaimana menentukan suatu pekerjaan yang 
harus dilakukan pekerja itu termasuk kategori 
mendesak atau demi kenyamanan? Andaikata, 
setelah selesai ibadah Minggu ada sekelompok 
besar orang Kristen berbondong-bondong pergi 
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a. Israel mengeliling tembok Yerikho 
selama 7 hari (Yos. 6:3-4).

b. Menyunat bayi pada hari kedelapan, 
jika hari itu jatuh pada hari Sabat (Yoh. 
7:22-23).

c. Para pasukan pengawal Bait Suci tetap 
bertugas di hari Sabat (2 Raj. 11:5-9; 2 
Taw. 23:4-8).

d. Menyelamatkan anak atau hewan 
peliharaan yang terperosok ke dalam 
sumur (Luk. 14:5).

e. Memetik gandum untuk dimakan (Mat. 
12:1-8).

2. Works of Mercy, yaitu perbuatan kasih dan 
kebaikan untuk menolong orang lain yang 
membutuhkan. Contohnya adalah Tuhan 
Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di 
hari Sabat (Mat. 12:9-13; Yoh. 5:1-18; 9:1-
41).

3. Works of Worship, yaitu pekerjaan yang 
berkaitan dengan ibadah di rumah Tuhan. 
Misalnya, para Imam yang bertugas penuh 
selama 7 hari (salah satunya termasuk hari 
Sabat) untuk menyelenggarakan ibadah di 
dalam Kemah Pertemuan (Kel. 29:29-30; 
Im. 8:30-35; Bil. 28:9-10).

Dengan melihat tiga jenis pekerjaan yang 
dikecualikan di atas, maka untuk konteks saat ini, 
pekerjaan apa saja yang termasuk dalam ketiga 
kategori tersebut? Untuk kategori kedua dan 
ketiga (perbuatan kasih dan pekerjaan ibadah), 
mudah untuk ditentukan, yaitu pelayanan sosial 
dan pelayanan gerejawi. Kategori pertama 
sedikit lebih sulit. Apakah bekerja (misalnya 
membuka toko, masuk kantor dan sebagainya) 
di hari Minggu diperbolehkan karena orang 
yang melakukannya bisa saja beralasan hal itu 
termasuk kategori pekerjaan yang mendesak 
untuk dikerjakan demi mencukupi kebutuhan 
keluarga? Memang, bekerja untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga adalah hal baik yang dipuji 
dalam Alkitab. Tetapi, prinsip Sabat adalah 
umat Tuhan harus sebisa mungkin menghindari 
untuk melakukan pekerjaan rutin yang biasa 
dilakukannya dari hari Senin sampai Sabtu. 
Maka, jika seorang Kristen yang bekerja sebagai 
tukang sapu jalan harus tetap bekerja di hari 
Minggu karena kalau tidak, di hari itu istri dan 
anak-anaknya menderita kelaparan sehari penuh, 
pekerjaannya dikategorikan sebagai pekerjaan 
mendesak dan diperbolehkan. Tetapi, jika seorang 
wirausahawan Kristen membuka usahanya di 

Pelita Kaki
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Teman atau Musuh Anak?
Setiap orang tua pasti berharap mampu 
memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. 
Menurut survei yang dilakukan oleh Oreo dan 
perusahaan riset pasar Ipsos, sekitar 83 persen 
orang tua di dunia harus bekerja keras untuk 
mengupayakan yang terbaik untuk masa depan 
anak-anak. Sayangnya, banyak dari mereka yang 
lebih fokus untuk mencukupi kebutuhan materi 
dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan 
afeksi (kasih sayang) anak-anaknya.

Salah satu jawaban orang tua untuk mengatasi 
kurangnya waktu untuk berkomunikasi dengan 
anak adalah melalui teknologi. Teknologi 
memang memungkinkan orang tua dan anak 
berkomunikasi setiap saat. Namun, hal ini 
menimbulkan fakta mengejutkan, dimana lebih 
dari seperempat persentase orang tua di dunia 
ternyata lebih banyak berkomunikasi melalui 
teknologi dibandingkan secara langsung.

Orang Tua atau Gadget?
Secanggih apapun teknologi, sebenarnya tetap 
tak mampu menggantikan perhatian orang tua 

secara langsung. Memberikan kenyamanan 
dan perhatian melalui teknologi ternyata bisa 
berakibat buruk bagi keutuhan keluarga. Sebab, 
kebiasaan untuk menggunakan teknologi 
seringkali tetap berlanjut saat berkumpul bersama 
keluarga. “Misalnya ketika sedang berada di meja 
makan, masing-masing orang akan sibuk dengan 
gadget mereka dan tidak berinteraksi satu sama 
lain,” ujar Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., dalam 
diskusi yang digelar Oreo di Graha Inti Fauzi, 
Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kesalahan lain yang terjadi kemudian, orang tua 
cenderung “menyogok” anak dengan gadget agar 
tidak rewel ketika ditinggal bekerja. Akibatnya, 
anak lebih kenal pada gadget ketimbang perhatian 
orang tua secara langsung. Jika hal ini dibiarkan 
terus-menerus, orang tua akan kehilangan anak-
anak mereka, sementara anak-anak akan menjadi 
kecanduan gadget dan lebih sayang pada gadget 
daripada orang tuanya.

“Sudah banyak kasus seperti ini di Indonesia, 
anak-anak kecil lebih memilih gadget, dan 

Teks dari Kompas, ilustrasi dari internet

ke sebuah restoran untuk menikmati makan 
siang. Manajer restoran itu melihat bahwa 
semua pegawainya yang bekerja di hari Minggu 
sudah sangat sibuk dan kewalahan. Karena itu, 
ketika melihat sekelompok orang berbondong-
bondong datang ke restorannya dan memesan 
makanan, sang manajer menelepon Joko, seorang 
pegawainya yang memang biasa libur di hari 
Minggu, untuk bekerja selama 3 jam. Joko 
adalah seorang Kristen yang taat dan tidak mau 
melanggar hari Sabat. Namun, bagaimanapun 
juga, Joko kuatir bahwa jika ia sering menolak 
masuk kerja di hari Minggu, ia bisa saja dipecat. 
Jadi, Joko masuk kerja hari Minggu itu dan 
ditugaskan untuk melayani sekelompok orang 
Kristen yang sedang menjalankan Sabat. Ketika 
melayani mereka, rupanya ia mendengarkan 
mereka sedang asyik berdiskusi bagaimana 
menaati hari Sabat dan makan di restoran 
supaya tidak melanggar hari Sabat. Maka, Joko 
bertanya kepada mereka apakah ia dibenarkan 
terus bekerja di hari Minggu karena sepertinya 
mereka merasa benar untuk terus makan di 
restoran itu pada hari Minggu. Ini merupakan 

dilema! Bagaimana mungkin sekelompok orang 
Kristen taat Sabat memberitahu Joko bahwa 
bukanlah dosa bagi mereka untuk terus makan 
di restoran itu pada hari Minggu, sementara bagi 
Joko adalah dosa untuk terus bekerja di restoran 
itu pada hari Minggu? Jika kita termasuk dalam 
kelompok orang Kristen yang secara rutin makan 
di restoran itu pada hari Minggu, penjelasan apa 
yang akan kita berikan kepada Joko? Kesulitan 
lainnya adalah kebanyakan di dalam keluarga 
Kristen saat ini, kedua orang tua sibuk bekerja 
dari hari Senin sampai Sabtu, sehingga kesulitan 
untuk mempersiapkan makanan di hari Sabtu. 
Maka, cara yang paling cepat untuk beristirahat 
di hari Sabat adalah pergi ke restoran. Apalagi, 
jika ibadah di gereja berlangsung pagi-pagi sekali, 
maka tidak ada waktu untuk makan pagi sehingga 
setelah selesai ibadah, semua orang merasa 
lapar dan segera mencari makanan. Menjawab 
dilema ini memang tidak mudah. Gereja perlu 
memikirkan bagaimana memberi pengarahan 
kepada jemaat untuk menjalankan Sabat dengan 
tepat tanpa mengakibatkan orang Kristen lainnya 
melanggar Sabat.

Kirimkan pertanyaan Anda seputar iman, kerohanian dan pekerjaan ke redaksi Gracia melalui 
e-mail ke gracia.methodist@gmail.com. Untuk pertanyaan seputar iman dan kerohanian akan 
dijawab oleh Ev. David Ie (Pembina Komisi PAK & Media Literatur), sedangkan untuk 
pertanyaan seputar pekerjaan akan dijawab oleh Sdr. Jacob A.M. ( Jemaat KU-2).

Pelita Kaki
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Lewat kegiatan bermain, anak akan mendapatkan 
banyak pengalaman baru. “Kemampuan anak 
baru pra operasional, karena itu anak perlu 
melihat, meraba, menyentuh dan mengeksplorasi 
suatu objek secara langsung,” terang Mayke.

Mayke menambahkan, gadget, games elektronik  
yang bersuara, bergerak dan berwarna bisa 
memberikan stimulus yang terlalu kuat pada anak. 
Jika sejak usia dini anak sudah terbiasa dengan 
perangkat digital, dikhawatirkan anak akan malas 
ketika distimulasi dengan kegiatan belajar yang 
statis. “Bila sudah terbiasa pada permainan digital 
yang dinamis tentu anak akan malas melihat 
huruf-huruf yang statis,” urainya. Dampak negatif 
dari video games, terutama yang mengandung 
kekerasan, ini sudah sejak lama disuarakan para 
ahli. Berbagai penelitian mengaitkan dampak 
video games pada pembentukan perilaku dan 
moral anak.

Belakangan, para orang tua juga bisa mendapatkan 
software edukatif untuk anak yang sifatnya 
merangsang kemampuan belajar anak. Mengenai 
hal ini, Mayke mengatakan boleh saja orang tua 
memberikannya pada anak, tapi tidak pada usia 
terlalu dini. Ia menyarankan agar orang tua baru 
memperkenalkan anak pada perangkat digital 
setelah anak berusia lima tahun. “Sebelum usia 
itu takutnya anak mengalami gangguan otot mata 
karena harus fokus ke satu layar selama berjam-
jam. Ini bisa berpengaruh pada kemampuan 
membaca anak,” imbuh play therapist ini.

Mayke mengakui memang tidak mudah 
menjauhkan anak dari dunia teknologi dan 
gadget. Untuk itu, ia menyarankan agar orang tua 
membatasi anak-anaknya dalam mengeksplorasi 
kecanggihan perangkat digital dan lebih 
mendorong anak pada permainan yang lebih 
variatif dan menyenangkan. “Untuk tumbuh 
sehat, anak perlu terus bergerak,” katanya.

Pengaruh Gadget pada Otak Anak
“Memberi BlackBerry pada anak usia di bawah 
20 tahun akan merusak bagian otak PFC 
(Prefrontal Cortex).” Demikian bunyi suatu 
pernyataan di Facebook yang dikutip seseorang 
dari Twitter. Sekarang ini, smartphone seperti 

Kecanduan pornografi ini 
menurutnya lebih berat 

ketimbang kecanduan kokain.

BlackBerry memang sudah menjadi “mainan” 
anak-anak SD. Namun, benarkah dampaknya 
bisa sejauh itu?

Ternyata, psikolog Elly Risman dari Yayasan 
Kita dan Buah Hati, bisa menjelaskan 
kebenaran mengenai kerusakan otak ini, yang 
berkaitan dengan konten pornografi jika diakses 
menggunakan smartphone. Kerusakan pada bagian 
di otak akibat pornografi pernah diungkap oleh 
seorang psikiater dari Amerika Serikat, Mark 
Kastleman.

Elly mengatakan, otak depan pada anak 
sebetulnya belum berkembang baik. Bagian otak 
depan ini akan matang pada usia 25 tahun. Otak 
depan merupakan pusat yang memerintahkan 
tubuh untuk melakukan sesuatu. Sementara 
reseptornya yang mendukung otak depan adalah 
otak belakang, yang menghasilkan dopamin, yaitu 
hormon yang menghasilkan perasaan nyaman 
atau rileks pada seseorang.

Ruang Keluarga

tumbuh menjadi anak yang nakal karena tidak 
dapat perhatian orang tuanya,” tambahnya.

Dalam penelitian secara terpisah, terlihat bahwa 
gadget memberikan respons langsung terhadap 
tuntutan perhatian dari anak dalam bentuk suara-
suara yang meriah. Anak-anak sangat menyukai 
suara-suara ini, sehingga ketika sedang tak 
terhubung dengan gadget, mereka akan mencari 
“suara-suara” tersebut dari sumber lainnya. Orang 
tua juga akan memberikan respons dalam bentuk 
suara ketika anak-anak berbuat nakal, dan respons 
inilah yang diharapkan anak, karena membuat 
mereka merasa diperhatikan orang tuanya.

Sisi Gelap Gadget
Anak-anak sekarang memang lebih cepat 
menguasai perangkat digital. Sejak kecil 
mengakrabi gadget dan tumbuh di dunia yang 
menawarkan berbagai kemudahan komunikasi 
tentu mendatangkan pengaruh bagi tumbuh 
kembangnya. Apa saja yang perlu diwaspadai 
orang tua?

Seperempat persentase orang 
tua di dunia ternyata lebih 

banyak berkomunikasi melalui 
teknologi dibandingkan 

secara langsung.

Anak-anak dan remaja saat ini merupakan 
golongan masyarakat yang digital native. Menurut 
Kahardityo, peneliti dari Pusat Kajian Sosiologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia, para digital native ini adalah penduduk 
asli di dunia digital. Mereka lahir dan tumbuh di 
era digital yang menjadikan mereka memiliki cara 
berpikir, berbicara dan bertindak yang berbeda 
dengan generasi sebelumnya—yang diibaratkan 
sebagai digital immigrant.

Keberadaan gadget dan internet saat ini memang 
membuat anak-anak lebih pintar karena tak 
terbatasnya pengetahuan yang bisa didapatkan 
anak. Namun, ada pula sisi negatif yang mengintai. 
Para pakar mengkhawatirkan para digital native 
ini cenderung tidak memiliki kecerdasan sosial.

“Bila sudah terbiasa pada 
permainan digital yang dinamis 
tentu anak akan malas melihat 

huruf-huruf yang statis.”

Mayke S.Tedjasaputra, pengajar senior di Fakultas 
Psikologi Universitas Indonesia, mengungkapkan, 
seorang anak memerlukan persentuhan dengan 
objek yang nyata.

“Permainan digital sudah punya desain khusus. 
Anak-anak perlu bermain dengan teman dan 
objek yang nyata supaya mereka bisa belajar 
melakukan problem solving yang tidak diduga, 
bukan seperti video games yang sudah ada 
desainnya,” paparnya.
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Suplemen: Perlukah?
Sekarang ini suplemen begitu digandrungi, dari 
kalangan lanjut usia, dewasa, pemuda, remaja, 
hingga anak. Banyak orang mempercayai 
bahwa konsumsi suplemen dapat meningkatkan 
kesehatan, mencegah datangnya penyakit dan 
lainnya. Sebenarnya, apakah konsumsi suplemen 
itu diperlukan?

Apa yang Tubuh Kita Butuhkan?
Tubuh kita memerlukan asupan makanan supaya 
dapat bekerja. Makanan yang kita konsumsi tidak 
sesederhana kelihatannya. Di dalam makanan 
tersebut terkandung karbohidrat, lemak, protein, 
vitamin, mineral, serta zat lain yang dibutuhkan 
tubuh untuk melangsungkan proses hidup. Jika 
konsumsi kita akan zat tersebut—selanjutnya 
disebut nutrien—kurang, maka terjadilah keadaan 
yang disebut defisiensi (kekurangan). Jarang sekali 
terjadi defisiensi karbohidrat, lemak, dan protein, 
karena elemen-elemen tersebut biasa terkandung 
cukup banyak dalam makanan sehari-hari kita. 
Biasanya, yang terjadi adalah kekurangan vitamin 
atau mineral, yang dapat menyebabkan gangguan 
pada tubuh. Gangguan yang muncul berbeda 
pada setiap vitamin atau mineral yang kurang 
kita asup. Misalnya, kekurangan vitamin C 
identik dengan sariawan, kekurangan mineral Fe 
(zat besi) identik dengan anemia (kekurangan sel 
darah merah) dan masih banyak contoh lainnya.

Mengapa Konsumsi Suplemen?
Sebenarnya, jika kita dapat memenuhi kebutuhan 
akan nutrien-nutrien tersebut, suplemen tidak 
dibutuhkan. Masalahnya, pola hidup kebanyakan 
orang pada masa kini bersifat instan. Tidak 
banyak orang yang memperhatikan makanan 
yang dikonsumsi, apakah makanan itu sehat dan 
bergizi. Oleh karena itu, diproduksilah suplemen 
yang bertujuan untuk membantu memenuhi 
kebutuhan tubuh akan nutrien penting tersebut 
(biasanya vitamin dan mineral, atau beberapa 
elemen lain seperti glukosamin). Jika kita pintar 
dalam memilih makanan sehingga nutrisi kita 
tercukupi, maka kita tidak perlu mengkonsumsi 
suplemen.

Berapa Banyak yang Boleh Saya Konsumsi?
Banyaknya suplemen yang boleh dikonsumsi 
tergantung pada kebutuhan tubuh akan nutrien 
yang dikandung suplemen tersebut. Misalnya, 
vitamin C dibutuhkan oleh tubuh kurang lebih 
100 mg/hari. Sedangkan beberapa produk 
suplemen mengandung 1000 mg (1 gram) 
vitamin C, yang jumlahnya 10 kali lebih banyak 
dari kebutuhan tubuh kita. Belum lagi jika kita 
termasuk orang yang rajin mengkonsumsi buah-
buahan (jeruk dan apel mengandung vitamin C). 
Itu berarti begitu berlimpahnya vitamin C dalam 
tubuh kita! Konsumsi vitamin C yang melebihi 

Teks oleh Chatrin, ilustrasi dari internet

Ruang Keluarga

Bila sejak dini anak sudah terpapar oleh pornografi, 
rekamannya akan sulit dihapus dari ingatan dan 
pikiran untuk jangka waktu yang lama. Bila tidak 
diantisipasi, anak bisa kecanduan karena pengaruh 
hormon dopamin yang dihasilkan ketika anak 
menikmati pornografi. Akibatnya, sistem pada 
bagian otak depan mengalami kekacauan dan 
tubuh jadi tak lagi memiliki kontrol diri.

Hasil riset neuroscience lainnya dari Donald 
Hilton Jr, ahli bedah otak dan dokter terkemuka 
dari Texas, menemukan bahwa pornografi 
sesungguhnya adalah penyakit, karena dapat 
mengubah struktur dan fungsi otak, dengan kata 
lain merusak otak di lima bagian. Kecanduan 
pornografi ini menurutnya lebih berat ketimbang 
kecanduan kokain. Penelitian dari American 
Academic of Child Psychology juga memaparkan 
kemungkinan buruknya smartphone, yakni 
hilangnya kreativitas di usia muda karena dalam 
pengerjaan tugas-tugas yang sifatnya akademis, 
anak-anak cenderung mengandalkan mesin 
pencari dalam internet yang memungkinkan 
mereka melakukan copy-paste.

Smartphone memang memiliki banyak kelebihan. 
Dunia bagai dalam genggaman tangan. Selain 
bertelepon, anak-anak bisa mencari apa pun 
dengan bantuan situs pencari seperti Google. Anak 
juga dimungkinkan selalu terhubung dengan 
jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Kaskus 
dan sebagainya. Di satu sisi, fasilitas-fasilitas ini 
menyimpan potensi untuk menyebarkan aneka 
informasi yang belum layak diakses oleh anak. 
Misalnya saja, anak mencari situs-situs dewasa 
lewat Google atau Yahoo!, dan setiap hari sibuk 
berjejaring sosial yang membuatnya lupa keluarga 
dan belajar. Belum lagi di jejaring sosial ini sudah 
banyak terdengar anak-anak menjadi korban 
pelecehan orang dewasa, baik secara emosional 
maupun fisik (anak dibawa kabur oleh kenalannya 
di dunia maya). Sayangnya, tak sedikit orang tua 
yang justru memberikan smartphone kepada anak-

Sumber:
http://m.kompas.com/news/read/2012/03/07/09283620/Kecanduan.Gadget.Memicu.Anak
http://m.kompas.com/news/read/2010/11/24/15093230/sisi.gelap.gadget.dan.video.games.
untuk.anak
http://m.kompas.com/news/read/2011/01/06/14083113/pengaruh.gadget.pada.otak

anaknya yang masih terbilang polos. Alasannya, 
agar orang tua dapat berkomunikasi kapanpun 
dengan anak, ingin anaknya ikut tren dan percaya 
diri dalam bergaul, atau sekadar menuruti 
rengekannya. Fenomena yang kemudian terjadi, 
anak tampak begitu lekat dengan smartphone-
nya. Ia baru merasa aman dan eksis bila selalu 
terhubung dengan orang lain. Kalau tidak, ia 
khawatir dirinya dikucilkan, sehingga anak selalu 
membawa smartphone-nya ke manapun. Ia lebih 
mementingkan untuk berkomunikasi dengan 
orang-orang “nun jauh” di sana ketimbang dengan 
orang-orang di sekelilingnya.

Keterbatasan waktu dan jarak membuat teknologi 
bisa membantu mendekatkan setiap orang. 
Orang tua dengan anak, suami dan istri, teman 
yang sudah lama terpisah, namun penggunaannya 
yang berlebihan, serta kurangnya pengenalan 
dan pengetahuan pengguna, dapat menjadikan 
teknologi sebagai musuh yang menghancurkan 
kehidupan berelasi secara perlahan. Seperti pisau 
di tangan seorang koki yang dapat menghasilkan 
makanan yang nikmat, pisau yang sama ketika 
berada di tangan seorang yang jahat, bisa melukai 
seseorang. Sekiranya kita lebih bijak dalam 
menggunakan teknologi.
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Konsumsi Banyak Suplemen dalam Waktu 
Bersamaan
Kebanyakan suplemen dapat dikonsumsi 
bersamaan tanpa menimbulkan efek. Namun, 
pada beberapa kombinasi dapat terjadi gangguan 
penyerapan salah satu suplemen. Konsumsi 
suplemen bersamaan dengan obat, pada umumnya 
tidak akan mengganggu kerja obat. Namun, pada 
beberapa kasus dapat mempengaruhi penyerapan 
obat. Untuk lebih jelas, dapat ditanyakan kepada 
apoteker atau dokter.

Bijaksana
Setelah membaca artikel ini, kita diharapkan 
dapat lebih bijak dalam menentukan sikap 
terhadap suplemen. Hal yang terpenting adalah 

Tabel Kebutuhan Nutrisi Harian berdasarkan U.S. Food and Drug Administration, 2008
(www.hsis.org)

jagalah pola hidup sehat dengan mengkonsumsi 
makanan yang bergizi. Alhasil, kebutuhan nutrisi 
kita dapat terpenuhi dan mengurangi kebutuhan 
kita akan suplemen.

Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan 
antara lain:
1. Mulailah peduli dengan apa yang Anda 

makan. Bila membeli produk makanan 
dalam kemasan, lihatlah tabel Nutrition Facts 
yang tercantum. Lihatlah berapa persen 
AKG (Angka Kecukupan Gizi) untuk tiap 
nutrien dalam produk tersebut.

2. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. 
Mineral dan vitamin banyak terkandung 
dalam sayur dan buah.

Nutrien Kebutuhan Harian
Lemak Total 65 g
Lemak jenuh 20 g
Kolesterol 300 mg
Natrium (Na) 2400 mg
Kalium (K) 3500 mg
Karbohidrat total 300 g
Serat 25 g
Protein 50 g
Fosfor (P) 1000 mg
Iodin (I) 150 mcg
Magnesium (Mg) 400 mg
Zink (Zn) 15 mg
Selenium (Se) 70 mcg
Tembaga (Cu) 2 mg
Mangan (Mn) 2 mg
Kromium (Cr) 120 mcg
Molibdenum (Mo) 75 mcg

Nutrien Kebutuhan Harian
Vitamin A 5000 IU
Vitamin C 60 mg
Kalsium (Ca) 1000 mg
Besi (Fe) 18 mg
Vitamin D 400 IU
Vitamin E 30 IU
Vitamin K 80 mcg
Vitamin B1 (thiamin) 1,5 mg
Vitamin B2 (riboflavin) 1,7 mg
Vitamin B3 (niasin) 20 mg
Vitamin B6 (piridoksin) 2 mg
Asam folat 400 mcg
Vitamin B12 
(sianokobalamin) 6 mcg

Biotin 300 mcg
Asam pantotenat 10 mg
Klorida (Cl) 3400 mg

Penjelasan:
g  = gram
mg  = miligram (1 mg sama dengan 0,001 g)
mcg = microgram (1 mcg sama dengan 0,001 mg)
IU = international unit (unit internasional)

Fakta atau Fiksi

kebutuhan tubuh memang tidak menyebabkan 
bahaya yang berarti, terkadang malah membantu 
ketahanan tubuh saat menjelang sakit. Namun 
ada baiknya jika kita mengkonsumsi vitamin 
dalam jumlah yang tidak terlalu berlebihan.

Apakah Konsumsi Berlebihan Tersebut 
Berbahaya?
Pada prinsipnya, nutrisi yang kita butuhkan 
sebaiknya cukup, tidak kurang dan tidak berlebih. 
Pada beberapa nutrien (tidak semua), kekurangan 
maupun kelebihan konsumsi dapat menyebabkan 
gangguan. Berikut adalah penjelasannya:
1. Vitamin, terbagi atas:

a. Larut air: vitamin B (B1, B2, B3, B5, B6, 
B12), C, asam folat.
Seperti namanya, vitamin golongan 
ini larut dalam air. Maka, bila terjadi 
konsumsi berlebih, dapat dengan 
mudah dikeluarkan dari tubuh melalui 
urin. Sehingga kelebihan konsumsi 
tidak berbahaya, karena dapat ‘dibuang’ 
dengan mudah dari tubuh.  Vitamin larut 
air tidak akan disimpan dalam tubuh. 

Inilah mengapa kita membutuhkan 
vitamin setiap hari—karena vitamin 
yang kita konsumsi tidak bisa ‘ditabung’ 
untuk 1 tahun.

b. Larut lemak: vitamin A, D, E, K.
Vitamin yang larut dalam lemak, bila 
terjadi kelebihan konsumsi maka 
akan tersimpan dalam tubuh, karena 
dapat tersimpan dalam jaringan lemak. 
Kelebihan simpanan vitamin dalam 
dosis tinggi dapat bersifat berbahaya, 
namun tidak semua. Misalnya, kelebihan 
vitamin A dapat menyebabkan sakit 
kepala dan mual.

2. Mineral
Mineral adalah elemen penting, yang bila 
asupannya tak cukup, akan terjadi defisiensi. 
Namun jika dikonsumsi secara berlebihan 
dapat menjadi racun. Contoh mineral adalah 
natrium, kalium, magnesium, kalsium, besi 
dan lainnya.
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Untuk menggunakan ruangan audio-visual, teman-teman dapat menghubungi:
• Yannes Chandra : 08161355373
• Ev. David Ie : 08567166221
• Shandy  : 085781442064
• Andrew  : 08119402926

•	 Senyum	dari	Papua
 Meninggalkan kenyamanan untuk dedikasi
•	 Indonesia	Mengajar
 Sumbangan Indonesia untuk dunia
•	 Sedapur	untuk	Indonesia
 Kristal dalam sebuah dapur
•	 Cara	Menghadapi	Kegagalan
 Belajar dari Saul dan Daud

Tema Edisi Mendatang: METHODIST MENGAJAR

Rekom
endasi

Seperti yang diketahui, sumber informasi dan 
inspirasi bisa datang dari mana saja. Beberapa 
di antaranya melalui media (buku, tabloid dan 
lain-lain) maupun audio-visual (video seminar/
khotbah, lagu dan lain-lain). Melalui kesempatan 
ini, perpustakaan GMI Imanuel ingin 
memperkenalkan ruangan audio-visual yang 
terletak di dalam ruangan perpustakaan lantai 2.

Ruangan audio-visual ini disediakan untuk 
menjadi berkat bagi para jemaat GMI Imanuel, 
dan untuk menambah keanekaragaman sumber 
informasi dan inspirasi di perpustakaan GMI 
Imanuel. Di ruangan ini, para pengunjung dapat 
menonton film, video seminar/khotbah, atau 
mendengarkan musik dengan dilengkapi TV, 
DVD player, sound system dan sofa. Fasilitas-
fasilitas tersebut disediakan agar para pengunjung 
dapat menonton atau mendengarkan musik 
dengan jelas dan penuh konsentrasi.

Ruangan Audio-Visual

Perpustakaan juga menyediakan DVD, VCD, 
CD dan kaset dalam bahasa Mandarin, Inggris 
dan Indonesia, yang dapat dipinjam untuk 
ditonton atau didengar di ruang audio-visual 
ini. DVD, VCD, CD dan kaset yang disediakan 
berupa film rohani, film komersial yang inspiratif, 
seminar rohani, video khotbah, kesaksian, musik 
rohani serta musik klasik. Selain dapat dinikmati 
di ruangan ini, beberapa  DVD, VCD dan CD 
juga dapat dipinjam untuk dibawa pulang. Untuk 
mengetahui lebih jelas mengenai ruangan audio-
visual beserta DVD, VCD, CD dan kasetnya, 
Anda dapat langsung mengunjungi perpustakaan 
GMI Imanuel di lantai 2.

Jemaat juga dapat memberikan ide/saran kepada 
pengurus perpustakaan mengenai film, seminar, 
khotbah, kesaksian dan musik yang baik sehingga 
dapat menjadi berkat bagi jemaat lainnya. 
Dengan demikian, perpustakaan gereja dapat 
menyediakan film, seminar, khotbah, kesaksian 
dan musik yang berkualitas. 

Teks oleh Andrew W., foto oleh Edwin
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Tinta Emas di Kanvas Dunia
Penulis : Pitan Daslani
Penerbit : Kompas Gramedia

“ … bedah apapun boleh, yang penting jadi 
dokter bedah.” Itulah mimpi Prof. DR. dr. 
Eka Julianta Wahjoepramono. Lahir dari 
keluarga keturunan Tionghoa yang kurang 
mampu di Klaten, Eka kecil terinspirasi oleh 
seorang dokter yang dihormati dan disegani 
di kampungnya. Berbekal mimpi dan tekad 
kuat untuk menjadi seorang dokter, dr. Eka 
menjalani tantangan dan hambatan untuk 
menjadi seorang dokter bedah.

Buku ini berisi tentang biografi yang memuat 
lika-liku dr. Eka ketika masih menjadi calon 
dokter. Hambatan birokrasi karena dr. Eka 
berasal dari keturunan Tionghoa tidak 
menyurutkan tekadnya untuk menjadi seorang 
dokter. Ia belajar di mana saja, baik di dalam 
negeri bahkan sampai ke luar negeri, seperti 
Jepang dan Jerman. Meski terbatas dalam hal 
keuangan, namun tekad serta passion-nya di 
dunia kedokteran dan kebergantungannya 
kepada Tuhan, menolongnya mencapai mimpi 

yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. dr. Eka adalah dokter bedah Asia pertama yang mampu 
membedah batang otak manusia, dimana menurut ilmu kedokteran merupakan no man’s land (area 
tubuh manusia yang tidak akan bisa disentuh untuk diperbaiki). Keberhasilan bedah batang otak 
manusia yang pertama kali ini, menjadikan dr. Eka dikenal di seluruh dunia hingga diundang untuk 
memberikan ceramah di Harvard Medical University. Mimpi dr. Eka pun semakin besar. Beliau tidak 
hanya ingin menjadi dokter bedah berkaliber dunia, namun ia bermimpi untuk menjadikan ilmu 
kedokteran di Indonesia—khususnya ilmu bedah—diakui dan setara dengan ilmu bedah di negara 
maju sehingga orang Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

Buku ini tidak sekedar berkisah mengenai hidup seorang dokter berkaliber dunia, tetapi ini adalah 
kisah hidup seseorang yang meyakini passion-nya, menjawab panggilannya, membayar harga dengan 
bekerja keras serta menjadikan Tuhan sebagai sandaran ilmu dan jiwanya. Lewat buku ini, pembaca 
diajak untuk memahami bahwa demi menjawab panggilan hidup, ada harga yang tidak murah serta 
kesulitan yang tidak sedikit, namun dengan tekad, iman dan kasih kepada orang yang kita layani, 
Tuhan akan menjawab lebih dari yang kita harapkan dan bayangkan.
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en

da
si

Rekom
endasi

The Grace Card

Film ini diawali dengan cuplikan kejadian 
tabrakan yang menyebabkan kematian pada 
seorang anak kecil bernama Tyler. Kematiannya 
membuat sang ayah, Mac McDonald, tenggelam 
dalam kepedihan mendalam dan kemarahan 
selama bertahun-tahun. Walaupun keluarga 
ini masih memiliki seorang anak laki-laki lain 
bernama Blake, namun kesedihannya membuat 
Mac terlarut dalam kenangan bersama Tyler dan 
mengabaikan Blake. 

Tujuh belas tahun kemudian, Blake telah 
beranjak remaja dan menjadi seorang anak 
yang bermasalah. Hubungan Blake dengan 
ayahnya tidak harmonis karena Mac terus saja 
membandingkan Blake dengan Tyler, seolah-olah 
kakaknya itu masih hidup. Semenjak kematian 
Tyler, Mac beralih profesi menjadi seorang 
polisi. Hanya saja kepedihan yang dialaminya 
membuat Mac menjadi seorang polisi yang keras 
dengan perangai buruk. Oleh sebab itulah, Mac 
tidak pernah mendapatkan promosi kenaikan 
pangkat. Sebaliknya, salah seorang rekan kulit 
hitamnya, Sam Wright, yang juga merupakan 
seorang pendeta malah mendapatkan posisi yang 
diincar Mac. Di tengah berbagai permasalahan 
dan kekecewaan yang tengah dihadapinya, Mac 
malah ditugaskan bekerja bersama dengan Sam. 
Mac tidak banyak berbincang dengan Sam 
selama mereka bertugas karena ia membenci 
ras kulit hitam (penabrak Tyler adalah seorang 
Negroid). Situasi ini mengganggu Sam karena 
untuk pertama kalinya ia merasa tidak dapat 
mengasihi orang lain.  

Suatu ketika dalam operasi pengejaran pencuri, 
Mac dengan gegabah memutuskan untuk 
menembak si pencuri. Namun bagaimanakah 
reaksi Mac ketika ia mendapati bahwa pencuri 
yang ditembaknya adalah anaknya sendiri? 
Akankah Blake selamat dari kondisi kritisnya? 
Apakah tujuan Tuhan menghadirkan Mac dalam 
hidup Sam? Temukan jawabannya di film The 
Grace Card.

Director : David G. Evans
Cast : Michael Joiner, Mike Higgenbottom, 
Louis Gossett Jr.
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Seutas!
Olympus PEN EP2, lens 17mm f/2.8
ISO 100, 17mm, f/4.5, 1/1000sec

Ka
ry

a 
Ki

ta

Fotografi
Foto oleh Fendy

Semangat Hidup
iPhone 4 camera
Instagram filter (Early Bird)

Solitude!
Canon EOS 20d + Nikon manual lens 28mm f/3.5
ISO 400, 28mm, f/8.0, 1/200sec

Pray for Japan
iPhone 4 camera
Streetmate app

Tepi Pantai
Olympus PEN EP2, lens 17mm f/2.8
ISO 100, 17mm, f/2.8, 1/4000sec

Ingin foto-foto Anda dimuat dalam majalah Gracia sebagai ilustrasi? Atau Anda memiliki 
lukisan, resep makanan sendiri atau hasil karya lainnya, yang ingin dimuat dalam majalah 
Gracia? Segera hubungi redaksi Gracia melalui SMS atau telepon ke nomor 08999-0503-
15 (Hansen) atau e-mail ke gracia.methodist@gmail.com.

Rekom
endasi

Gulai Nangka Muda

Bahan:
- 1 potong nangka muda yang kecil
- 100 gram daging yang berlemak
- 1 ½ gelas santan dari ¾ butir kelapa
- 2 sendok makan mentega
- ½ bungkus penyedap rasa daging sapi

Bumbu-Bumbu:
- 2 sendok makan cabe merah giling
- 4 buah bawang merah
- 1 siung bawang putih
- 2 butir kemiri
- 1 potong kecil jahe
- 1 ruas jari kunyit, haluskan

Cara Membuat:
1. Potong daging kecil-kecil, kemudian rebus bersama sedikit cabe giling. Setelah hampir lunak, 

angkat.
2. Tumis bumbu-bumbu halus dan sisa cabe giling dengan mentega sampai harum. Masukkan 

potongan daging, nangka, santan dan penyedap rasa. Masak sampai nangka melunak dan 
berminyak. Angkat dan hidangkan.
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當你聽到passion這一句話時，浮現腦海的會是甚麽？根據字典的是解釋
是：（1）心願；願望（2）熱忱；激情；強烈的情感。其中也有獻身的
意思，即是對某件事深入地投入。而每一個人都有不同的熱忱，有的人
熱衷於教育，有的是攝影，有的是音樂等。我們都熱衷於自己所喜好的
工作，會全心地投入。主耶穌對我們這罪人也一樣有祂的熱忱和愛，讓
我們一起來探討。
 
馬可福音六章30-44節的故事
我們非常熟悉這五餅二魚的故事，也只喜歡單單讀這一段而已，不去看
前後的章節。現在讓我們看看前段7-12節說的是差遣十二門徒；14-29節
卻是說到施洗約翰的死；後段45-52節記的是耶穌在海上行走。其實，這
當中都有連貫性的，且隱藏著奇妙的故事。
故事的開始時主耶穌差遣十二門徒出去傳道，接著就有約翰被希律王殺
害的消息。試想，耶穌的心情會是如何？自己的表兄遇害，希律也很想
見祂（路九9）。當時，耶穌卻是家喻戶曉的人物，有人還以爲祂是以利
亞，也有人稱他為先知。
門徒回來後把他們所做的事、所傳的道全告訴耶穌。之後，耶穌要他們
同祂一起坐船到曠野地方去歇一歇。事奉回來的門徒當然是累了，耶穌
因表兄的事心裏哀傷也需要靜一靜。可是，衆人知道他們的去處，就從
各城步行，比他們先趕到了。你可以想像耶穌和門徒的心情，本來疲憊
的身體需要歇一歇，如今眼前的衆人等待著他們的服侍。
耶穌的態度如何？“耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，因爲他們
如同羊沒有牧人一般……”（34節）。“憐憫”在希臘文slagchnizomai

主對我們的心意

Pojok G
M

I

Pojok GMI

Hari Kenaikan 
Tuhan Yesus

Hari Pentakosta Mission Trip P3MI Retret Keluarga

Congratulation

Kami, segenap Hamba Tuhan, Majelis dan 
jemaat GMI Imanuel Jakarta, mengucapkan 
selamat menempuh hidup baru kepada 
jemaat yang baru menikah. Kami berdoa 
supaya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan 
Yesus menyertai perjalanan hidup keluarga 
baru Anda.

1. Johan Pieter & Syanti Kumala
2. Toni Afandi & Tjong I Min
3. Leo Moren Prasasti & Meliany
4. Jefry & Vonny Hindrawan

Rest in Peace

Kami, segenap Hamba Tuhan, Majelis dan 
jemaat GMI Imanuel Jakarta, menyampaikan 
rasa belasungkawa yang mendalam atas 
meninggalnya beberapa jemaat GMI Imanuel 
Jakarta. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus 
memberi kekuatan dan penghiburan kepada 
keluarga yang ditinggalkan.

1. Alm. Bapak Suteri Lukman
2. Alm. Ibu Roslita (Lie Ing Hua)

1. Apa yang menjadi passion dalam hidup Anda? Sertakan alasannya.
2. Apa rubrik favorit Anda di Gracia? Sertakan alasannya.
3. Apa kesan dan saran Anda setelah membaca majalah Gracia?

• Kirim jawaban Anda selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2012 melalui e-mail ke gracia.
methodist@gmail.com dengan Subject: Kuis Edisi Mei 2012 dan sertakan data lengkap berupa: 
nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor handphone.

• Bagi 3 (tiga) pemenang yang terpilih akan mendapatkan masing-masing satu buah DVD The 
Grace Card.

• Pengumuman pemenang dapat dilihat di Gracia Edisi Agustus 2012.

Kuis
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麥源力牧師（本堂主任牧師）曾經說過，以馬内利堂參與事奉的會友，
只有總數的百分之卅（兒童主日學及至成人大約1200人），事奉的範圍
包括：執事、執委、詩班、主日學、琴師等。若是加入差傳/傳福音事工
的，就更加不用提了。其實，教會裏有恩賜的人爲數不少，事奉的陣容
應該是強大的。
爲甚麽基督徒不愛參與事奉？有幾個典型的答案：
*事奉是神僕（牧師、傳道）和專業屬靈領袖的專利。
*覺得沒有能力因爲是女性、年齡或沒有口才。
*自己忙於事業/工作、家庭，所以再沒有多餘的時間。
*等待恰當的時日，比如，待孩子稍大、工作有著落、事業有成就、覺得
被呼召等。
當然，這些理由的清單不限於此，以上的例子只屬常見/表面的罷了。有
幾個屬内在的理由，如：
一，人的本性是要人服侍，不是去服侍人。
我們在嬰孩時受到父母的呵護，那是因爲自己還未有能力，需要強大的
依靠。隨著歲月，人會越來越自立，懂得照顧自己和別人了。然而，教
會有太多的信徒享受“屬靈嬰孩”的樣式，處處還要人關照。最大的關
鍵就是沒有在上帝的道上生根和成長。

事奉上帝

的意思是肚子蠕動，可對猶太人來説，肚子便是愛的焦點。也可以說耶
穌以那深切的愛去服侍衆人，雖然當時的祂疲憊又難過。試問，我們曾
經以這樣的態度去服侍嗎？
耶穌滿足人的需求，他們來是要被醫治（路九11），主使他們痊癒。耶
穌教訓他們許多道理（可六34），此外祂也注意到他們肉身上的需要。
可能我們從來也沒見過在曠野給五千人吃飽，但是耶穌做到了！看看門
徒的反應，他們請耶穌叫衆人散開，以便到附近的鄉村去買吃的，耶穌
的回答卻是要門徒給他們吃（路九13）。主要衆人有秩序的一排排坐
下，便拿起五個餅，兩條魚祝謝了分給他們吃，五千人就這樣吃飽了。
耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊去，等祂叫衆人散開（可六45）。主
體恤門徒們肉體的疲憊，讓他們先行休息。後來自己就往山上去禱告
（46），作完服侍需要向父神交通並求能力。

實踐
從這簡短的故事裏，我們可以在耶穌身上學到“熱忱”：
一，發掘自己的所熱衷的事
若是已經發掘到自己極想投入去做的事，一定會全神貫注的去完成。我
們當曉得心中所渴望的，並以愛來完成。耶穌為我們所作的就是如此，
甚至在十字架上成就了救贖大功。
二，應該全心地投入
我們應該全心地投入所當完成的事，不論在任何情況下都應該全力以
赴。正如耶穌處在身心疲憊時，祂還是把最好的給了我們，而且是超過
我們所想所求的。耶穌看見衆人肚皮的需要（雖然他們未曾開口求吃）
，五千人等待著耶穌行神蹟！
三，熱忱是爲了上帝的榮耀
在我們所熱忱的事工上榮耀上帝，因祂已經賜給我們各人都有自己的恩
賜。所以，不論做甚麽都該歸榮耀與祂。如，印尼的物理學老師Yohanes 
Surya先生深知自己所熱忱的，也在此工作上榮耀上帝。
四，不斷地禱告
發掘到自己的所好，不是就這樣把一生都投上，因爲我們的生命還是屬
乎上帝的。不斷地禱告，常把自己面對的難處帶到上帝跟前，正如耶穌
本身常常抽時間向父神禱告。
其實，passion在詞典裏還有另一個意思，即是基督的受難。此語對我們
是熱忱，對基督卻是受難之意。我們已經蒙基督拯救的人，應該回到起
先創造的目的：享受神的同在和榮耀祂。每一個人都有自己的特點，理
當時時榮耀祂。祈求神讓你找到自己所熱衷的事工，學像耶穌來完成。
有一扇門只有你才能夠開啓的，因你就是那把門匙。
 

~~Chatrin~~
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被信任和負責任
我們非常熟悉耶穌講才幹的比喻（太廿五14-30）。比喻說，有一個家主
要往外過去，就叫了三個僕人來，按著他們的才幹給他們銀子：一個給
了五千，一個給了二千，一個給了一千。正如家主信任僕人，天父也給
我們各自有特別的恩賜，按著我們的能力去使用，為祂的國度結出更多
的果實來。
事奉是上帝信任我們去做的事工，理當盡力的發揮功用。有這麽一天，
祂必要來向我們要恩賜的交代，那時想聽到的是“好，你這又良善又忠
心的僕人，你在不多的事上忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享
受你主人的快樂”（太廿五23）。我們事奉不求人的稱讚，乃是求上帝
的稱讚。
再者，我們的事奉是屬永恒的，因此必須把眼光轉向父神的永恒裏。馬
太福音六19-20說，“不要為自己積攢財寶在地上……只要積攢財寶在天
上”。
Howard Hendricks曾經說：“若有人沒有永恒的眼見，他只會注意別人
為他作了甚麽，過於他為基督作了甚麽。”
基督徒應該背十字架和背負基督的軛。Paul W.Powel說，耶穌的捨己有
兩個大記號，一個是十字架，一個是軛。祂在馬可福音八34道，“若
有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我”，馬太福音十一
29“我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裏
必得享安息”。十字架是死的工具；軛是勞碌工作的工具。十字架象徵
死亡；軛象徵事奉。
如今我們事奉的正是背負神給我們的軛，學習基督的柔和謙卑，那就是
我們的力量。心靈得享安息是因爲我們不獨自行，乃是有主與我們同擔
當，祂成爲我們的依靠。這也是我在事奉得力的確據，特別在教會詩班
以及和聲小組的事奉。教會詩班非常缺男音，盼望在聲樂上有恩賜的弟
兄們加入。另一方面，看到詩班員沒有紀律，散漫的態度實在叫人灰
心。所以在事奉的工作上，忍耐、責任、和忠心都受到考驗。
最後，願我們在所得的恩賜上致死忠心，時時專注於到世上來服侍人而
不是受服侍的基督。耶穌說，“我的食物就是遵行差我來者的旨意，做
成他的工”（約四34）。祂的一生都是爲了事奉，以至於死。但願我們
與基督有同樣的感受！

 ~~周國勝~~

二，生活樣式受到後現代的影響。
我們慣於享受舒適、奢侈、娛樂、個人的生活方式，不喜歡繁雜；更是
傾向於愛處在自己的安全地帶裏，不想跨出這範圍。久而久之，總是把
事工交給專業人員（牧師/傳道），自己只屬觀衆。我們更愛成爲只會批
評的“觀衆”過於自己成爲“球員”被別人指評；有太多的信徒不願承
擔自己在事奉上的錯誤。
三，不明白生活的意義。
我們受造於世上，生活必定有意義。以弗所書二10“我們原是他的工
作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行
的。”凡物都有用處，更何況我們是上帝的最高的創造呢！Ethel Waters
道：“上帝沒有創造垃圾”。我們的存在不只是耗費資源，而是不論在
何處都會把色彩帶給大自然、社會，甚至心靈上的影響。
四，不明白基督的救贖
我們很少深入地了解基督對罪人救贖的意義。聖經說，我們是已經被祂
從無意義的生活裏贖出來了，不是以金銀財物，乃是以祂寶貴的血。如
今我們不再是屬自己的，而是已經完全屬乎基督了。所以，無論做何事
都應該榮耀祂。我們正如貧窮飢餓的人得到食物，也知道食物的來源，
就有任務將這好消息告訴其他的乞丐，讓他們也同樣得到飽足。
然而，我們的生命常如“死海”一般，只會接受滿溢的水不把它分流給
小溪。這種現像是不健康的，因爲裏頭沒有生命。我們應該像“加利利
海”一樣流動，不保留自己的福分為己用，可是願意分給別人。

蒙召而事奉
聖經彼得前書二9“惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔
的國度，是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者
的美德。”
彼得比喻教會就是上帝的子民，希臘文laos的語根是laity（不是專業人
才，而是一般的俗人）。可能我們對lay-leader或lay-speaker不陌生，此意
多指向會友領袖或教會講臺的事奉。laity與clergy形成對照，後者是指
傳教士或牧師是專業的神僕。
根據以上經節讓我們知道，其實我們都是上帝的子民（laos），是因著特
別的事工被選召，就是宣揚祂奇妙的作爲，成爲見證和服侍他人。
保羅形容教會就是基督的身體，耶穌就是教會的頭。基督是教會的領
袖，是祂指揮著我們這些肢體，大家各盡其職，建立祂的身體。保羅願
意我們明白在教會裏的合一、團結、互相關懷、歸屬感、同工有多重
要。若是我們自己的肢體某一部分不再“合作”，試想會帶來何等大的
損壞？那必然不能行動自如了。假如教會的會友多是懶惰事奉，忽略自
己的功能，勢必攔阻教會的增長。
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接受耶穌是神、是生命的主宰、是人類獨一的救贖主，所以盡他所能的
以各種方法逼迫信奉耶穌為神、為救主的基督徒。但當他在往大馬色城
的路中，遇見復活的耶穌，明白祂是又真又活的神的時候，他就悔改、
認錯，並接受耶穌作生命的主。保羅寫信給羅馬城的信徒說：耶穌從死
裡復活，以大能顯明祂是神的兒子(參羅馬書一章4節)。又說：耶穌寶血
救贖的福音，是神的大能，要救一切相信的人(參羅馬書一章16節)。

耶穌的言論、工作 　　

二千年來，億萬名耶穌的朋友，經過長期的經驗，深知耶穌實在是神，
他們誠實的介紹，世人應該可以接受吧！耶穌在巴勒斯坦生活三十年，
又在猶太全地、耶路撒冷、加利利地工作三年多，祂的言論都是無懈可
擊的真理。當祂宣告人的罪得赦免時，猶太教的領袖說：「除了神以
外，誰能赦罪呢？」(馬可福音二章7節)。當祂在拿因城外，叫一位寡婦
的獨生子從死裡復活，眾人說：「神眷顧了祂的百姓。」(路加福音七
章11～16節)耶穌在世工作約二年後，問門徒說：「人說我人子是誰？」
彼得在天父的指示下說：「你是基督，是永生神的兒子。」(馬太福音十
六章16～18節)耶穌的言論教訓是神的言論教訓，祂的工作是叫死在罪惡
中的人復活過來，得神的生命。祂的教訓寫成聖經，叫誦讀的人相信、
實行，使生命和生活從仇恨變成饒恕，從邪惡變成良善，從嫉妒變成友
誼。耶穌在世時，雖然只簡單寫過幾個字，但祂的教訓除了使徒們所
寫的福音書和啟示錄外，還有根據祂的教訓所寫的教會書信及註釋，到
今日已有近二千種的文字語言在傳播祂的救恩。筆者將近古稀之年，整
個人生都時刻經歷「耶穌是真神」的生活。你也可以用信心接受祂的真
理、救贖；用誠實的心去實行祂的教訓，並祈求祂作你生命的主人，帶
領你一生去經歷祂是神的生活。相信有一天，你也能與歷代信徒一同見
證：「耶穌是真神！」

~~黃彼得牧師~~

問題：怎麼知道耶穌是真神？

通常要認識一個人，有以下幾種管道。一、經由認識他的朋友的介紹。 
二、透過此人的言論、工作。著作。三、親自去認識、體驗，且要長久
與他交往，因為日久才能見人心。耶穌是否是神，必須聽從認識耶穌的
朋友的介紹。

約翰、保羅的見證 　　

使徒約翰是耶穌的朋友，二十多歲聽見耶穌的呼召，就跟從祂(參約翰
福音一章)。耶穌在世上工作的三年多中，約翰與祂一起生活、學習真
理；他對耶穌「是神」的道理，親身經歷，親眼見過，親耳聽過，親手
摸過，並在以後的六十多年生涯中，不斷傳給各地的人民，證明耶穌是
神、是永生的主、是萬有的創造者，是獨一的救世主。當約翰九十多歲
寫福音書時，他寫著：「記這些事要叫你們知道耶穌是基督(救贖主，萬
有的主宰之意)，是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生
命。」(參約翰福音二十章31節，約翰福音，約翰壹書 ，啟示錄等全書)
受教於猶太教律法名師迦瑪列門下的保羅，由於猶太教錯誤的教導，不

怎知祂是真神？
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才將屍體取下，交給亞利馬太的約瑟和彼拉多去安葬。從以上的歷史
記載，可知耶穌是死的。三、耶穌的複活有關耶穌復活的事實太多了。
有看守耶穌墳墓的羅馬兵丁親眼看見而作的見證。不信耶穌復活的門徒
看見空的墳墓所作的見證。有耶穌復活後四十天與門徒同在，向門徒顯
現十多次的記錄。更重要的證明是這些原不信耶穌復活預言的門徒不但
相信，他們的生命也因基督的複活而大大改變；自私的變為捨己的，犯
罪的變為聖潔的，虛偽的變為誠實的，膽怯的變為勇敢的，憂愁的變為
喜樂的，猶疑不定的人生變成剛強肯定的人生。門徒在生命、人生觀、
價值觀上的轉變，也是二千年來億萬基督信徒的經歷。而最有力的事實
是基督用寶血所買贖，所建立的教會今日仍存在，並有力地向人類作這
復活的見證。四、耶穌的再來這是主耶穌在世時向門徒多次的預言。祂
再來要結束這物質有限的世界，要審判一切犯罪作惡而不肯悔改的世
人，要為受屈含冤的人伸冤，要消滅撒但，及惡人的邪淫作為。要叫信
靠祂，遵行祂真理的信徒永遠與祂同在，且合而為一，面對面地認識祂
的榮美、尊貴、真實。祂要再來的預言雖然尚未應驗，但祂是誠實，從
來不背乎自己的。我們當用信心接受，忍耐準備自己，等候祂再來的應
驗。單知道這些有關耶穌的事是不夠的，你當立刻相信祂、接受祂，並
去經歷祂。筆者已有近五十年的經歷，知道這一切都是千真萬確的，祈
望你也與我一同來經歷這位真實的救主耶穌。

~~黃彼得牧師~~
 

問題：有關耶穌的生，死，復活和再來都是真的嗎？

這些都是與歷史有關的問題。歷史的問題必須從歷史的記載，和民間的
傳說去查考。 一、耶穌的出生、為人由猶太民族自亞伯拉罕到馬利亞共
四十二代，約二千年的族譜；羅馬該撒亞古士督皇帝下令戶口調查的登
記，及當時在猶太地作分封的王希律，殺二歲以內兒童的記錄可查考。
另外，由東方一班星象學者前來朝拜，獻上黃金、乳香、沒藥等禮物之
事，以及由今日世界的許多博物院，收藏耶穌在世時生活、工作、傳道
的圖畫、雕刻等藝術品可證實。還有世界史、宗教史對耶穌降生的事實
都有豐富詳實的記載。至今世界各地每年都有慶祝耶穌降生的聖誕節。
若耶穌沒有降生在這世上，以上這些記載、流傳又該如何解釋？二、耶
穌的死有當時羅馬在猶太一帶作巡撫(總督)之彼拉多的官方記錄；他怎
麼三次審問耶穌，發現耶穌沒有犯罪，最後因猶太人的聲音勝過他良心
的判斷，而將無罪的耶穌交給猶太人去釘十字架可證明。猶太人的議會
記錄也有記載；當時的猶太教領袖因為不接納祂傳拯救全人類的天國救
恩，而籌謀如何處死耶穌。更重要的，耶穌的複活證明祂實在是死過。
因為沒有死，如何有復活這件事呢？耶穌的死，是被釘在十字架上六
小時之久，兵丁用槍刺進祂的肋旁，有血和水流出，證明祂真的死了，

有關耶穌的事都是真的嗎？
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請問最近都在忙些甚麽？

我目前在YASKI 基金會任副總裁和廣播電臺的董事，UPH  (Universitas 
Pelita Harapan)詩班指揮兼音樂學院講師，雅加達以馬内利堂第一堂詩班
指揮 , 及我教會REJOICE COMBINED CHOIR 的指揮。

請問您最熱衷的是甚麽？

音樂和廣播

爲甚麽您對音樂和宣教那麽熱忱？

當我踏入音樂界和歌唱時，深深感到音樂對人靈性的影響很大，特別是
對敬拜的影響。我認爲音樂對個人的影響很大，正如人類需要“營養”
，有足夠的營養必會帶來好的效果，反之亦然。
 我也知道傳福音是神賜給信徒的大使命，因此我盡力使這兩項合一。

既然你沒有正規的音樂學歷，請問您又如何有認識音樂？

我從七嵗開始學鋼琴到二十八嵗，期間也學習聲樂。後來有機會在青年
詩班和主日學當指揮。我也曾參加聲樂和指揮的課程。

您又如何曉得自己熱衷於音樂？

我覺得談到音樂的話題就很投機，也發現自己在這方面的潛在力，更是
有與他人分享的負擔。

請問您投入這項工作有多久了?

已經有35年了。

您是否會感到厭倦？

不會的，因爲我會全心投入自己所喜愛的。 

除了音樂，是否曾經嘗試其他的行業？

如今，我還在Yaski基金會擔任會計師，也曾經在八個其它的部門任職， 
每次都兼任兩個部門。

姓名  :  倪詩章
出生年月 :  泗水 ，1958年5月30日
妻子  :  Farida Gandi
孩子  :  Glen Benedict Sukendro
     Bill Benedict Sukendro
     Sandi Benedicta Sukendro
學歷   :  Jayabaya 大學，會計系
工作經歷 :  1981-1982 於SMAILING旅行社任會計師
     1982-2000於YASKI基金會任會計師兼製作聖詩專輯 
     2000 至今廣播電臺的董事
     2011 至今YASKI基金會的副總裁 
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衆所周知，訊息和靈感的來源可來自任何地方，其中是透過媒體（書
籍、報紙等）和視聽（視頻講道、歌曲等）。藉此機會，向大家介紹以
馬内利堂位於二樓圖書室内的視聽室。

教會設備此視聽室是爲了給會友一個可以觀看電視、DVD（中、英、印）
影片、視頻講道和聽音樂等。室内的裝潢齊全，讓您享受。

會友也可以把DVD、VCD、CD和錄音借回家，所提供的都是有關屬靈和具
教育性的。歡迎您到二樓圖書室來參觀。

若會友有意提供這方面的資料，以增添我們視聽室的内容，請聯係：
• Yannes Chandra :08161355373
• Ev. David Ie :08567166221
• Shandy :085781442064
• Andrew  :08119402926

視聽室

 
您是如何看待失敗？

失敗對我來說只是一個邁向更高層次的工具，鞭策我更加努力，失敗就
是成功之母。

如此忙碌的生活，您是如何分配時間與家人，他們支持您嗎？  

他們很支持我，星期六和星期天是我們一家人的時間 。我認爲相聚的實
質和時間的多寡更爲重要。我常常都會找時間與孩子們交談、跟他們開
玩笑，或給他們溫暖的擁抱，這是從小就已經養成的習慣。我也給他們
自由的空間，但必須對此負責任。 

請問您在以馬内利堂擔任詩班指揮已經多久了？ 

從2008年開始，至今已經有四年了。 

在這期有踫到甚麽困難？

其實不是困難而是挑戰，就是非常缺
少男音。 

請問您對以馬内利堂詩班有甚麽異
象和使命？ 

我希望詩班能再舉辦第二次的聖詩
讚美會和出第二張的專輯，也願詩班
保持現在已經達到的水準，更加
向前邁進。
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成爲醫生的原因
1966年的某一天，邱醫生患上一種奇怪的疾病，全身斑紅，即是現在所
謂的登革熱。兩個星期後病痊癒了，可是病菌卻傳染給哥哥，但他卻沒
有這麽幸運，就這樣去世了。這給他很大的打擊，心裏就下定決心將來
要當醫生。因此1967年進入Trisakti大學讀醫科。

神蹟開始，信主的經過
以前我們家是虔誠的佛教徒，家中也供奉一些佛像。記得小時候連經過
寺廟都必須進去下跪拜拜。直到有一天，姐姐患上一種奇怪的病，嘴
巴亂説話，還可以看到過世的爺爺奶奶，很像鬼上身，甚至有的説是瘋
了。家人非常苦惱，到處去求醫，也求過廟裏的和尚趕逐汚鬼，可是不
但沒有好轉，反而變本加厲。姐姐被折磨得不成人形，幾乎丟命。

在1954年的一天，有一位信主的遠親來訪，看到姐姐當時的情形就問要
不要禱告。在求醫無門的情況下，立刻點頭答應。說也奇怪，經過禱告
後不久病就好了。姐姐說，她當時看見有個發出亮光的人，身邊有羔羊
圍繞，手中拿著杖，臉上充滿微笑地問她若是要痊癒就必須相信祂。其
實那時他們根本不知道祂是誰？後來就這麽簡單的接受了耶穌，全家人
也因此在棉蘭衛理教會領受聖洗禮。

開始參與差傳事工
原來就是這股神奇的力量推動邱醫生投入差傳事工。

1960年他們舉家搬來雅加達。1968年9月18日邱醫生的大哥在家裏以衛理
教會的名譽開始了團契聚會，此意是因爲自己家人眾多，又認識一位傳
道人。但是經過與Hutasoit牧師接洽後，才知道應該正式歸入衛理公會。
邱醫生和家人就這樣投入傳福音事工，教會也因此被成立，蒙上帝使用
至今日，並在多處開設佈道所。差傳事工最艱難的事就是缺少經費和人
力。但是感謝上帝，每一次都及時得解決，只要我們專心信靠上帝，在
祂實在沒有難成的事。

工作和事奉
在如今人人都看重事業/工作過於事奉的現象之下，可邱醫生卻不受到影
響，他常常把事奉上帝放在首位，不叫工作攔阻了自己。無論在何處都
盡力去事奉，這可在1982年於Bekasi診療所工作至1990年回到雅加達時
就看出。那時他利用星期五回教徒敬拜時間，也開了一個團契聚會。當
時得到多方面的支持，甚至診所主任雖然是虔誠的回教徒也不曾加以攔
阻。每一個星期五，都會有7、8個村公所的人來參加聚會。

簡歷
姓名：邱添富
學歷：1979年，畢業於Trisakti醫學院
妻子：莊如芬
孩子：邱維涵，邱維盈

邱添富醫生
醫治疾病，尋找失喪者
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另一方面，邱醫生在替病人診病的時候，也同樣不忘記傳福音。他除了
聽病人的病狀外，還耐心地聽他們的個人問題。其中一位病人因此接受
耶穌後，願意出讓自己Latumenten的地皮，賣給教會建教堂。他們一家
人也成爲我們教會的會友呢！

與家人一起的時間
如此忙碌的事奉與工作，家人當然會起抗議。“我盡量分配自己的時
間，總是在忙碌中安排全家出遊，可是也不能完全滿足他們。有時還邀
約他們一起到事奉現場去觀看，讓他們了解差傳的事工。”醫生感慨地
說。

對青年接班人的冀望
現代的青年對差傳工作已經沒有很大的興趣，這也難怪。因爲年輕人都
忙於事業和工作，可以說完全沒有時間投入宣教的事工。只是教會也不
可忽略教導有關宣教的異像和使命，現在教會看似更著重查經班，這樣
會影響他們決志委身於差傳的事工了。

除此之外，個人與上帝的關係佔了最重要的部分；與神有好的關係就更
加明白祂的心意。莊稼已經成熟了，但還缺少收割的人，呼籲年輕一輩
願意加入差傳隊伍！

最後，邱醫生非常盼望教會的差傳
部可以獨立成爲教會的一個機構，
這樣將會給差傳事工有更多的空間
去發展。因爲教會執事是兩年制
度，時常更換執委會在接任上遇到
困難，新手對此工作非花上一段時
間來摸索才會明瞭，而差傳工作又
是必須持續不斷的。




