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Default setting of a Christian is to give or to share. Begitulah sebuah kutipan dari seorang 
Hamba Tuhan dalam sebuah seminar mengenai harta. Kalimat seperti di atas mungkin sudah 
pernah kita dengar sebelumnya, sekalipun dengan bunyi yang tidak persis sama, namun saya rasa 
terkadang kita juga sering melupakan makna dari kalimat tersebut. Kalau dapat saya coba simpulkan 
dari kutipan kalimat tersebut adalah bahwa kita semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan 
dipanggil untuk memberi. Memberi apa yang terbatas untuk sesuatu yang tidak terbatas. Memberi 
apa yang kelihatan untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Memberi apa yang terlihat seolah-olah 
bernilai untuk sesuatu yang paling bernilai. Menginvestasikan benda yang ‘mati’ untuk ‘hidup’ yang 
kekal.

Saya teringat akan sebuah kesaksian seorang janda Kristen yang sudah tua. Saya mengutip kesaksian 
seorang pemudi mengenai beliau, “Beliau bersedia rumahnya dibongkar agar tanahnya bisa dibangun 
life center oleh Yayasan Lima Roti dan Dua Ikan di Kampung Mangga Ubi. Dalam kondisinya yang 
sederhana, dia mempersembahkan tanah tersebut tanpa syarat, sedangkan dia sendiri mengontrak 
rumah lain yang sangat sederhana. Bagi sebagian besar dari kita, tindakannya benar-benar tidak 
masuk akal. Namun begitulah salah satu cara Tuhan menggerakkan hati manusia. Beliau benar-
benar seperti ‘janda dengan 2 keping uang’ pada masa kini.” Kesaksian ini merupakan contoh 
teladan dari seorang anak Tuhan yang memberi dalam kekurangannya. Kesaksian ini mengajarkan 
kita untuk memberi di dalam kondisi apa pun, baik kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahagia atau 
sedih, muda atau tua.

Tidak terasa, Gracia telah sampai di penghujung tahun 2012 dan kita kembali memasuki bulan 
Natal. Bulan yang terdengar cukup klise di telinga orang Kristen. Bulan yang selalu dirayakan dan 
dilewati begitu saja oleh orang Kristen. Saya rindu untuk mengajak kita semua untuk kembali 
merenungkan dan menghidupi makna Natal yang telah ‘mati’ selama ini dalam kehidupan kita 
sebagai orang Kristen. Lewat setiap artikel yang kami sajikan dalam edisi Desember 2012 ini, 
kiranya dapat mengingatkan kita kembali untuk belajar memberi dalam segala hal yang Tuhan 
sudah percayakan dalam hidup kita dan kembali menyadari bahwa segala apa yang kita rasa itu 
adalah milik kita, sebenarnya semua itu adalah milik Tuhan yang Dia percayakan kepada kita untuk 
kita kelola. Oleh karena itu, mari kita memberi dari apa yang kita punyai saat ini, bukan dari apa 
yang akan kita punyai di kemudian hari. Tuhan memberkati! Soli Deo Gloria. (hw)
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Menerima untuk Memberi

Lukas 6:38
“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang 
digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab 
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu”.

Suatu ketika, seorang pendaki yang kebetulan 
sedang kehausan menemui sebuah pompa air 
tua. Pada cangkir yang tergantung di pompa air 
itu, tertulis catatan seperti ini: “Air dari sumur 
ini tidak beracun dan aman untuk diminum. 
Namun, ring penyedotnya kering dan perlu 
dibasahi terlebih dahulu. Di bawah batu besar 
di sebelah selatan sumur ini ada sebotol air. Air 
itu hanya cukup untuk membasahi penyedot 
yang kering, jadi jangan meminumnya setetes 
pun. Tuangkan sedikit air ke dalam pompa untuk 
merendam ring penyedotnya agar basah. Setelah 
itu, tuangkan sisa air yang ada, lalu pompalah 
dengan cepat, maka Anda akan mendapatkan air 

berlimpah. Sumur ini tidak akan kering. Setelah 
Anda mendapatkan air yang Anda butuhkan, 
isi botol itu dengan air lagi dan kembalikan 
ke tempat semula. Kembalikan catatan ini ke 
pegangan cangkir, dan ikat cangkirnya di tuas 
pompa. Pendaki lain yang kehausan mungkin 
akan segera lewat.”

Dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan pun 
memberi pesan yang sama. Apa ciri orang yang 
sudah mengalami kemerdekaan finansial? Salah 
satunya adalah saat ia bisa memberi. Memang, 
kita mungkin tidak tahu kapan waktunya kita 
akan menuai, karena hanya Tuhan saja yang bisa 

memberi pertumbuhan. Tapi, kenyataannya 
prinsip memberi dan menerima memang 
bekerja. Saat Anda menabur/memberi, maka 
Anda akan menuai/menerima, dan tak jarang 
tuaian Anda itu jauh lebih banyak daripada 
yang Anda tuai.

Memberi adalah masalah mentalitas, bukan 
masalah kemampuan. Faktanya, orang selalu 
bisa punya berbagai macam alasan untuk tidak 
memberi, meskipun ia sudah sangat kaya raya. 
Tidak salah rasanya jika kita sebut mereka 
masih belum mengalami kemerdekaan dalam 
finansialnya. Namun, orang yang mau memberi, 
bahkan tanpa memikirkan apa yang akan bisa 
didapatnya kembali, jelas adalah orang yang 
layak disebut merdeka.

Hukum memberi dan menerima
Sebelumnya, saya akan memunculkan polemik 
positif dengan sebuah keraguan: Mengapa 
memberi duluan baru menerima, tidak 
sebaliknya? Bagaimana cara memberi kalau 
kita tidak menerima? Bukanlah apa yang akan 
kita beri adalah bagian dari sesuatu yang harus 
kita terima lebih dulu? Sebelum pertanyaan-
pertanyaan itu muncul dalam benak Saudara, 
maka sebuah pemahaman dasar yang perlu kita 
terima terlebih dulu adalah bahwa sejatinya, 
setiap manusia yang diciptakan mengawali 
hidupnya dengan menerima, bukan memberi. 
Bagi setiap manusia yang percaya bahwa dirinya 
terjadi karena proses penciptaan oleh Tuhan, 
maka serta merta pada saat itulah dia menerima 
anugerah kehidupan, sebut saja salah satunya 
adalah napas. Hal itulah mengapa memang 
jelas bahwa manusia memang harus menerima 
dulu baru memberi. Sekarang, sebagai manusia 
ciptaan Allah dan sebagai umat tebusan Allah, 
setiap kita sudah menerima anugerah yang 
berlimpah berupa kehidupan, keselamatan dan 
pemeliharaan Allah. Karena itu, kita yang sudah 
menerima anugerah juga bertanggung jawab 
untuk memberi anugerah itu kepada orang lain.
 
Arus lalu lintas kehidupan merupakan interaksi 
harmonis semua elemen dan kekuatan yang 

membentuk eksistensi. Tubuh manusia juga 
demikian, organ-organ di dalamnya saling 
memberi terus menerus secara dinamis dan 
menghasilkan eksistensi tubuh kita tetap 
terjaga. Dapat kita bayangkan jika jantung tidak 
memompa darah dan mengalirkannya, maka 
artinya proses memberi terganggu lalu ada 
pembuluh yang pecah dan matilah kita, lalu 
eksistensi tubuh tadi tidak ada lagi.

Untuk makna ‘menerima’, saya pikir tidak 
perlu kita jabarkan, sebab menerima itu sangat 
mudah. Namun kata ‘memberi’ yang perlu 
mendapat penekanan, sebab memberi adalah 
sebuah tindakan yang susah-susah gampang, 
bukan susah gampang-gampang.

Dapat dibayangkan jika 90% manusia-manusia 
terkaya di dunia (yang dipercayakan memiliki 
90% uang) tidak mempraktekkan konsep 
‘memberi’ ini, maka bisa dipastikan seperti apa 
rusaknya sirkulasi dan interaksi dunia jadinya. 
Tentunya kehidupan kita lebih susah dari saat 
ini, meskipun tidak ada yang berani mengakatan 
bahwa dunia kiamat jika hal itu terjadi.

Seperti sungai, maka uang harus dijaga 
konsitensi sirkulasinya agar tidak mampat, 
seperti aliran sungai yang terbendung dan 
mengakibatkan banjir membahayakan. Karena 
itu makna ‘memberi’, salah satunya adalah 
mengupayakan sirkulasi tetap hidup, sebab 
sirkulasi adalah hal yang vital dalam sebuah 
sistem. Di sisi lain, memberi akan cenderung 
mengakibatkan menerima dan menerima 
cenderung mengakibatkan memberi. Sebab 
hukum alam juga berlaku dengan sirkulasi. 
Lalu mengapa semakin banyak memberi akan 
semakin banyak menerima? sebab seseorang 
yang memberi, sedang menjaga kekayaan 
semesta bersirkulasi dalam kehidupan.

Sekarang, saya ajak Anda melompat ke makna 
memberi dalam konteks di luar uang, dari hal 
sederhana yang tersaji di lingkungan kita. Sebut 
saja keberadaan orang tua kita yang mungkin 
tidak bisa melakukan banyak kegiatan lagi 

Teks oleh Ev. Supomo, ilustrasi dari internet
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dengan usia 
tuanya seperti 
orang tua di 
rumah jompo 
m i s a l n y a . 
Dalam sebuah 
perenungan, saya 
pernah bertanya, 
m e n g a p a 
Tuhan masih 
m e n g i j i n k a n 
seseorang yang 
sangat tua dan 
menderita tetap 
hidup di masa 
tuanya? Saya 
tidak berani 
m e n g a t a k a n 
jawaban saya ini 
benar, namun 
pencerahan yang saya dapatkan adalah erat 
hubungannya dengan kewajiban memberi dan 
hak menerima. Apa yang mampu terpikirkan 
adalah bahwa orang tua kita yang, kita sebut 
saja lemah, di masa muda mereka banyak 
memberi kasih sayang kepada kita dengan 
segala kemampuan mereka. Maka sangat logis 
jika di masa tua mereka, orang-orang yang 
kuat, sebut saja punya kemampuan dan tenaga, 
terlepas dari apakah dia itu anaknya atau bukan, 
wajib memberi kasih sayang dan pengertian 
kepada mereka sebagai orang tua yang lemah 
dan para orang tua itu berhak mendapatkannya. 
Sedemikian sederhana ternyata kebingungan 
ini terjawab sehingga saya tidak pernah 
mempertanyakan keberadaan mereka kembali.

Langkah pertama untuk mempraktekkan 
hukum memberi sebenarnya sangat mudah 

dan sederhana: “Berilah sesuatu yang kita ingin 
dapatkan”. Praktek kedua yang agak lebih 
sulit tetapi sangat mungkin dilakukan adalah: 
“Membantu orang lain mewujudkan apa yang 
mereka inginkan”, tentunya dengan tujuan 
positif dan mulia.

Saya sudah memaparkan panjang lebar tentang 
memberi, maka sekarang saya ingin menuliskan 
sedikit tentang ‘kesiapan menerima’. Pernah 
melihat seorang anak yang merengek-rengek 
meminta sebuah mainan kepada ayahnya, 
namun tidak dia sadari bahwa kedua tangannya 
sedang penuh oleh mainan yang sedang 
dipegangnya? Alhasil si anak tadi tidak akan 
mampu menerima pemberian Anda. Begitu juga 
dengan kita. Jika segala pemberian Tuhan hanya 
kita genggam untuk diri kita sendiri dan tidak 
menyalurkannya, maka kita tidak akan mampu 
menerima pemberian Tuhan yang begitu besar 

dan berat untuk kita pegang dan 
kendalikan, sehingga mungkin kita 
tidak diijinkan untuk menerimanya.

“Jika kita ingin diberkati dengan segala 
kebaikan yang ada, maka belajarlah 
memberkati orang lain dengan segala 
kebaikan.” Prinsip ini berlaku universal, 

di manapun, pada siapapun, baik bagi setiap 
orang, perusahaan maupun negara atau 
antarbangsa. 

Allah Mengasihi Orang yang Memberi dengan 
Sukacita (II Korintus 9:7)
Seorang pendeta ingin mengetahui apakah 
seorang petani anggota jemaatnya bersedia 
mendukung pekerjaan Tuhan atau tidak. Suatu 
hari ia menantang petani itu dengan beberapa 
pertanyaan. “Jika Anda mempunyai dua tanah 
pertanian,” tanya pendeta itu, “Apakah Anda 
bersedia memberikan salah satunya kepada 
Allah?” “Tentu saja!” jawab petani itu. “Saya 
berharap dapat melakukan hal itu saat ini juga.” 
Pendeta itu kemudian bertanya, “Jika Anda 
mempunyai uang 30 juta rupiah, maukah Anda 
memberikan 15 juta rupiah kepada 
Tuhan?” Tanpa ragu-ragu petani 
itu menjawab, “Saya sungguh ingin 
memiliki uang sebanyak itu! Saya 
akan sangat senang memberi dengan 
dermawan.” Kemudian pendeta itu 
mengajukan pertanyaan yang tajam: 
“Jika Anda memiliki dua ekor babi, 
maukah Anda memberikan yang satu 
kepada gereja?” Petani itu ragu-ragu 
sejenak dan tiba-tiba berkata, “Ini tidak 
adil. Anda tahu saya mempunyai dua 
ekor babi!” 

Berbicara tentang memberi dengan dermawan 
amatlah mudah bila kita hanya punya sedikit 
untuk diberikan. Tetapi pada saat kantong 
kolekte dijalankan, beberapa orang Kristen 
dengan enggan memasukkan uangnya. Allah 
tentu saja tidak setuju dengan sikap seperti 
ini! 2 Korintus 9:7 menasihati kita untuk tidak 
memberi “dengan sedih hati atau karena paksaan.” 
Karena Allah telah memberikan berkat kepada 
kita, marilah kita kembalikan sebagian kepada-
Nya dengan bijaksana, penuh kesadaran, dan 
hati yang senang. Ingatlah, Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita!

Memberi dengan Sukacita
Kisah ini bercerita tentang seorang wanita 

cantik bergaun mahal yang mengeluh kepada 
psikiaternya bahwa dia merasa seluruh hidupnya 
hampa tak berarti. Maka si psikiater memanggil 
seorang wanita tua penyapu lantai dan berkata 
kepada si wanita kaya, “Saya akan menyuruh 
Mary di sini untuk menceritakan kepada Anda 
bagaimana dia menemukan kebahagiaan. 
Saya ingin Anda mendengarnya.” Si wanita tua 
meletakkan gagang sapunya dan duduk di kursi, 
kemudian mulai menceritakan kisahnya:

“Ok, suamiku meninggal akibat malaria 
dan tiga bulan kemudian anak tunggalku 
tewas akibat kecelakaan. Aku tidak punya 
siapa-siapa. aku kehilangan segalanya. Aku 
tidak bisa tidur, tidak bisa makan, aku tidak 
pernah tersenyum kepada siapapun, bahkan 

aku berpikir untuk mengakhiri hidupku. 
Sampai suatu sore seekor anak kucing 
mengikutiku pulang. Sejenak aku merasa 
kasihan melihatnya. Cuaca dingin di luar, jadi 
aku memutuskan membiarkan anak kucing 
itu masuk ke rumah. Aku memberikannya 
susu dan dia minum sampai habis. Lalu si 
anak kucing itu bermanja-manja di kakiku 
dan untuk pertama kalinya aku tersenyum. 
Sesaat kemudian aku berpikir jikalau 
membantu seekor anak kucing saja bisa 
membuat aku tersenyum, maka mungkin 
melakukan sesuatu bagi orang lain akan 
membuatku bahagia. Maka di kemudian 
hari aku membawa beberapa biskuit untuk 
diberikan kepada tetangga yang terbaring 
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Refleksi

sakit di tempat tidur. Tiap hari aku mencoba 
melakukan sesuatu yang baik kepada setiap 
orang. Hal itu membuat aku bahagia tatkala 
melihat orang lain bahagia. Hari ini, aku 
tak tahu apa ada orang yang bisa tidur 
dan makan lebih baik dariku. Aku telah 
menemukan kebahagiaan dengan memberi.”

Ketika si wanita kaya mendengarkan hal 
itu, menangislah dia. Dia memiliki segala 
sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, namun 
dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli 
dengan uang. Kita pasti sering mendengar, 
bahkan fasih mengucapkan, “Memberi lebih baik 
daripada menerima.” Rasa sukacita dan damai 
sejahtera ketika memberi inilah yang kemudian 
mendasari munculnya banyak pengumpulan 
amal. Para dermawan ini biasanya orang-orang 
yang sukses secara materi. Mereka menemukan 
bahwa kenikmatan terbesar dalam hidup 
manusia adalah ketika ia rela berbagi kepada 
orang-orang yang membutuhkan. Kini, hampir 
semua lembaga kemanusiaan mengusung misi 
yang sama, yakni menjadikan dunia yang lebih 
baik bagi seluruh umat manusia, dan bahkan 
bagi semua ciptaan Tuhan.

Memberi mengajarkan kita untuk 
bermurah hati, yang merupakan 
karakter Ilahi. Tuhan ingin anak-

anak-Nya bertumbuh menjadi 
serupa dengan-Nya.

Mengapa Allah ingin kita memberi dengan 
sukacita dan tanpa paksaan, bukannya sebuah 
kewajiban? Jawabannya sangat sederhana, 
karena Allah tidak butuh pemberian Anda. 
Allah adalah pemilik seluruh alam semesta ini, 
Dia tidak membutuhkan derma dari kita. Lagi 
pula, memberi kepada Tuhan bukan sebuah 
syarat agar kita dapat menerima sesuatu dari-
Nya. Kita memberi karena kita telah menerima 
berkat dari Tuhan. Ketika kita memberikan 
sebagian kecil dari harta yang kita telah terima, 
itu adalah bentuk ungkapan syukur. Seperti 
seorang anak kecil yang menerima hadiah dari 
orang tuanya, dia pasti akan mengungkapkan 
rasa terima kasihnya.

Memberi mengajarkan kita untuk 
bermurah hati, yang merupakan 
karakter Ilahi. Tuhan ingin anak-
anak-Nya bertumbuh menjadi 
serupa dengan-Nya. Memiliki 
karakter-karakter-Nya. Sama 
seperti Tuhan bersukacita saat Ia 
memberkati kita, demikian juga 
seharusnya kita ketika memberkati 
sesama kita. Mari bersukacita 
bukan karena berkat yang akan 
Anda terima ketika memberi, 
namun bersukacitalah karena bisa 
menjadi berkat dengan memberi 
apa yang telah Anda terima. Setelah 
menerima berkat dari Tuhan, maka 
sudah selayaknya kita memberi 
kepada sesama, karena kita 
menerima untuk memberi.

Ap
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Memberi dengan Ketulusan

Kisah Rut dan Boas menceritakan tentang 
kehidupan sehari-hari di Israel pada zaman 
dahulu. Dari kisah ini, ada tiga hal yang dapat 
dipelajari:

1. Pengabdian Rut
Rut adalah seorang perempuan Moab yang 
menikah dengan Mahlon, anak dari Naomi. 
Menurut tradisi, apabila seorang suami 
sudah tidak ada atau meninggal dunia, 
biasanya perempuan akan kembali kepada 
orang tuanya atau menikah lagi. Tetapi Rut 
sangat berbeda. Dia memilih untuk tetap 
setia mengabdi kepada mertuanya. Bahkan, 
dia mengeluarkan sebuah pengakuan yang 
luar biasa yaitu, “… bangsamulah bangsaku 
dan Allahmulah Allahku.” (Rut 1:16). Rut 
juga berkata bahwa hanya maut yang dapat 
memisahkannya dan Naomi (Rut 1:17). Rut 
memberikan hidupnya dan masa mudanya 
untuk melayani Naomi. Rut banyak belajar 
tentang Allah Israel yang disembah oleh 
Naomi dan telah diyakini Rut sebagai 
Tuhan dan Allahnya.

RUT DAN BOAS
Teks oleh Pdt. Suryanto, ilustrasi dari internet

2. Kebaikan Boas
Selepas kematian suami dan kedua anaknya 
di negeri Moab, Naomi kembali ke 
kampung halamannya, yaitu di Betlehem. 
Di sana, Tuhan tetap memelihara Naomi 
dengan memberinya Rut, menantu yang 
sangat mengasihinya. Di Betlehem, Rut 
harus beberja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka. Rut tidak malu untuk pergi 
memungut bulir-bulir jelai sisa panen. 
Bahkan dia bekerja dengan rajin tanpa 
istirahat. Ada kebiasaan yang baik di Israel, 
dimana pada masa panen, jelai tidak boleh 
disabit sampai ke ujungnya; jelai yang 
berjatuhan juga dibiarkan. Tujuannya adalah 
untuk memelihara orang-orang miskin dan 
asing (Imamat 19:9-10, Ulangan 24:19). 
Adalah seorang tuan tanah yang kaya raya 
di Betlehem bernama Boas. Dia berasal 
dari kaum Elimelekh (suami dari Naomi), 
yang berarti masih berkerabat dekat dengan 
Naomi. Boas adalah seorang yang setia 
mengikuti kebiasaan Israel dan ketika dia 
melihat Rut memungut bulir-bulir jelai 
sisa panen, dia meminta Rut untuk terus 
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memungut bulir-bulir jelai di ladangnya 
dan jangan pindah ke ladang lain. Boas juga 
memerintahkan para pekerjanya untuk tidak 
mengganggu Rut. 

3. Penebusan Rut
Bagi orang Israel, hubungan kekeluargaan 
sangatlah penting. Anggota dari suku yang 
sama, merasakan tali kekeluargaan yang erat 
dan mengerti dirinya berasal dari nenek 
moyang yang sama. Oleh karena itu mereka 
merasa memiliki kewajiban bagi kerabatnya, 
misalnya dalam tradisi levirat, dimana 
saudara laki-laki seorang suami yang telah 
mati dan tidak punya keturunan, harus 
menikahi janda kakaknya dan memberi 
seorang putra baginya. Selain itu ada juga 
kewajiban untuk menebus tanah milik 
saudaranya yang bangkrut (Imamat 25:25). 
Untuk mempertahankan garis keturunan 
Elimelekh, terdapat dua kerabat yang wajib 
menebus Rut pada saat itu, yaitu seorang 
penebus terdekat yang tidak disebutkan 
namanya dan Boas. Tetapi, penebus terdekat 
ini menyerahkan hak tersebut kepada Boas 
setelah mengetahui bahwa selain menebus 
tanah Elimelekh, sang penebus juga harus 
menikahi Rut. Dikatakan bahwa ia tidak 
mungkin menikahi Rut, karena dengan 
begitu ia akan merusakkan pusakanya 
sendiri. Maka, Boaslah yang kemudian 
menjadi penebus untuk mempertahankan 
tanah milik Elimelekh 
dan menikahi Rut demi 
menegakkan nama orang 
yang telah mati itu di 
atas milik pusakanya (Rut 
4:10).

Kisah tokoh Rut dan Boas 
memiliki keistimewaan 
masing-masing. Rut adalah 
seorang yang tulus, setia 
dan rajin bekerja. Saat Rut 
memberi hidupnya untuk mengabdi 
kepada Tuhan Allah Israel dan Naomi, 
Tuhan memberikan Rut seorang penebus 

Apa Kata Alkitab?

yang mengasihi dan menerima dia, yaitu 
Boas. Boas adalah pribadi yang baik dan tulus. 
Dia memelihara Firman Tuhan dan sistem 
sosial, yang ditunjukkan dengan memberikan 
kesempatan kepada orang-orang yang tidak 
mampu untuk memungut sisa jelai di ladangnya. 
Tidak hanya sampai di situ saja, Boas pun 
mau menikahi Rut sebagai wujud tanggung 
jawab di dalam menjalankan sistem sosial dan 
kekerabatan.

Dewasa ini, mungkin sangat sulit untuk bisa 
menemukan pribadi seperti Rut dan Boas, secara 
khusus pribadi Boas. Orang tidak mau peduli 
sistem sosial dan kekerabatan, apalagi ‘kasih’ 
untuk orang lain. Kehidupan modern menuntut 
semua orang untuk mementingkan diri sendiri 
sebagai individualis. Tetapi, iman Kristen harus 
selalu memandang kepada kasih Kristus sebagai 
pedoman, bahwa kasih harus ditunjukkan bagi 
semua orang, tanpa memandang status dan 
latar belakang. Natal adalah peritiwa kehadiran 
Allah untuk keselamatan semua manusia 
sebagai bukti dari wujud kasih Allah yang tidak 
memandang batasan-batasan itu. Melalui kisah 
ini, kita  diingatkan kembali untuk melihat 
peristiwa Natal dengan tetap memegang teguh 
inti iman Kristen, yaitu ‘berbagi kasih’ kepada 
sesama apapun konsekuensinya. 1 Korintus 
15:58 berbunyi demikian, “… Sebab kamu tahu, 
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih 
payahmu tidak sia-sia.”

NATAL: Sebuah Kisah yang Tak Pernah Usang

Pembaca sekalian, ketika sebuah pertanyaan diajukan 
kepada kita, ”Adakah kita merenungkan makna Natal?” 
Saya yakin kebanyakan dari kita akan menjawab: ya. 
Bagaimana tidak? Setiap tahunnya kita merayakan 
Natal di gereja, dan setiap tahun pula, melalui momen 
candle light, pendeta akan mengajak kita untuk 
kembali merenungkan makna Natal. Maka tidak 
dapat disangsikan lagi bahwa kita, setiap tahunnya, 
tentulah merenungkan makna Natal. Namun izinkan 
saya mengubah sedikit pertanyaan saya, ”Adakah kita, 
ketika memasuki bulan Natal, bersemangat menantikan 
momen dimana kita boleh sama-sama merenungkan 
makna Natal?” Rasanya sulit menjawab pertanyaan 
ini dengan jujur. Saya yakin, dalam kelemahan kita 
sebagai manusia, ketika kita memasuki bulan Natal, 
kita lebih menantikan suguhan acara-acara perayaan 
Natal, entah itu drama Natal, tari-tarian, atau nyanyian-
nyanyian Natal yang meriah. Adalah fakta yang tidak 
terbantahkan bahwa kita sering kali terjebak dalam 
selebrasi Natal. Dari tahun ke tahun kita menantikan 
perayaan-perayaan Natal yang lebih baru. Kita 
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Ada begitu banyak cara untuk merayakan 
Natal. Beberapa dari kita menyukai 
perayaan Natal yang sederhana bersama 
keluarga. Sekadar makan malam 
bersama dan bertukar kado. Beberapa 
lainnya menyukai perayaan Natal di 
gereja. Begitu meriah, penuh puji-
pujian, namun juga khidmat. Ada juga 
orang-orang yang berjiwa sosial, yang 
memilih untuk berkeliling kota, mencari 
orang-orang yang berkekurangan 
supaya kepada mereka dapat dibagikan 
sukacita Natal. Sementara yang lain lagi 
merayakan Natal hanya berdua dengan 
pasangan mereka. Makan malam yang 
romantis, atau mungkin  sekadar jalan-
jalan berdua di mall. Di tengah berbagai 
ragamnya cara orang-orang merayakan 
Natal, saya terkadang penasaran, 
bertanya dalam hati, ”Masihkah kita 
merenungkan Natal?”

Teks oleh Prawira Atmaja, ilustrasi dari internet
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menantikan acara yang lebih meriah, yang 
lebih kreatif. Kita menantikan kejutan-kejutan 
baru dari panitia Natal. Kita terus bertanya, 
”Tahun ini acara Natal-nya apa ya?” Dan entah 
sejak kapan, Natal menjadi kisah yang usang 
kalau harus dibandingkan dengan gemerlapnya 
perayaan Natal. Mari kita ingat-ingat kembali 
malam Natal ketika Yesus dilahirkan. Kisah itu 
terdengar seperti kisah dongeng. Kisah tentang 
kelahiran Yesus itu sendiri. Kisah tentang 
kedatangan orang majus dari Timur. Kisah 
tentang Yohanes yang umurnya hanya terpaut 
beberapa bulan dari Yesus. Kisah-kisah ini 
tentunya bukan kisah yang asing bagi kita. Kita 
mendengarnya berulang-ulang sampai akhirnya 
kisah itu terasa usang. Mari saya ajak kita untuk 
menelusuri kembali kisah-kisah Natal sambil 
kita menggali maknanya bersama. 

Sebuah Kisah yang Sederhana
”Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi 
Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang 
anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu 
dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya 
di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi 
mereka di rumah penginapan.”  (Lukas 2:6-7)

Sejak kita masih duduk di bangku sekolah 
minggu, kita sudah sering mendengar cerita 
tentang bagaimana Yesus dilahirkan di kandang 
yang sederhana, di dalam palungan tempat 
ternak biasa makan darinya. Pembaca sekalian, 
betapa kejadian ini adalah hal yang sangat patut 
kita syukuri. Pernahkan kita merasa bersyukur 
bahwa Yesus dilahirkan di tengah kondisi yang 
serba sederhana? Seorang pengkhotbah pernah 
berkata dalam khotbahnya, ”Yesus memilih 
palungan yang kotor sebagai tempat Dia lahir 
karena Dia tahu, lebih daripada palungan, Dia 
harus lahir di dalam hati manusia yang jauh 
lebih kotor.” Kelahiran Yesus yang sederhana 
bukan  sekadar petunjuk untuk merayakan 
Natal dengan sederhana. Kelahiran Yesus yang 
sederhana berkaitan erat dengan kerinduan 
Yesus untuk merangkul manusia yang berdosa. 
Saya yakin Tuhan Yesus tidak keberatan jikalau 
kita merayakan Natal dengan berbagai acara 
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seperti drama ataupun tari-tarian. Tentunya 
Tuhan Yesus tidak keberatan jikalau suasana 
gereja menjadi meriah di malam Natal. Namun 
kelahiran Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 
semua sebuah teladan mengenai kesederhanaan 
yang berbeda: sebuah hati yang rindu untuk 
merangkul saudara-saudara kita yang masih 
bergumul dengan dosa. Sudah berapa sering 
kita merayakan Natal? Adakah kita merindukan 
untuk merayakan Natal dengan lebih sederhana? 
Yang tidak hanya sekadar selebrasi? Yang tidak 
harus hingar bingar atau meriah? Tuhan Yesus 
telah memberikan kepada kita petunjuk yang 
paling mendasar: mulailah dari sikap kita; 
mulailah dari penerimaan kita akan sesama; 
mulailah dari kerinduan yang sama dari Tuhan 
Yesus, yaitu untuk merangkul mereka yang 
berdosa. 

Sebuah Kisah tentang Perjumpaan
”Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan 
melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu 
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka 
tempat harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan, 
dan mur.”  (Matius 2:11)

Kisah orang majus juga merupakan salah satu 
kisah yang sudah sering saya dengar sejak kecil. 
Ketika saya pertama kali mendengar kisah ini, 
tidak ada yang terlalu spesial tentang kisah 
ini. Namun seiring dengan bertambahnya 
usia, kisah ini membuat saya bertanya-tanya, 
apakah yang sedang dicari orang majus sampai-
sampai mereka harus berjalan jauh dari Timur 
sampai ke Yerusalem, hanya untuk memberikan 
persembahan bagi Yesus? Banyak orang yang 
berteori mengenai kisah orang majus. Seorang 
bapak astronomi modern, Johannes Kepler 
mengatakan bahwa orang majus kemungkinan 
melihat gugus bintang Pisces yang sangat langka, 
yang menandakan lahirnya seorang penguasa di 
tanah Palestina. Tidak ada yang tahu ketepatan 
teori ini, namun demikian sikap orang majus 
merupakan hal yang menarik untuk kita simak 
bersama. 
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Menurut sejarah, orang-orang majus adalah 
orang-orang pandai dari Persia kuno. Mereka 
menekuni ilmu perbintangan, dan kecakapan 
mereka membuat mereka sering kali dipercaya 
sebagai penasihat raja. Mereka memeluk 
kepercayaan panteisme, sebuah kepercayaan 
yang tidak mengakui adanya pribadi bernama 
Tuhan. Namun demikian, sebuah penemuan 
akan gugus bintang tertentu membuat mereka 
berubah pendirian. Apa yang menarik dari kisah 
mereka adalah sikap mereka tentang kelahiran 
Yesus. Di dalam kitab Matius 2:1-11 dikisahkan 
bagaimana orang majus menemui raja Herodes 
untuk menanyakan perihal keberadaan Tuhan 
Yesus. Herodes yang terkejut pun segera 
mengumpulkan para ahli Taurat dan imam 
kepala perihal kelahiran Yesus. Spontan mereka 
memberitahukan kepada Herodes mengenai 
kelahiran Yesus, di luar kepala, tanpa membuka 
kitab mereka! Namun betapa ironisnya bahwa 
para pemimpin spiritual bangsa Israel ini, 
yang sudah menghafal isi kitab Taurat di 
luar kepala, justru sama sekali tidak tertarik 
untuk pergi ke Betlehem untuk menyembah 
Yesus. Sebaliknya, orang-orang majus, yang 
merupakan orang kafir pada zaman tersebut 
malah melakukan perjalanan jauh hanya untuk 
menyembah Dia. Lebih dari itu, ketika orang 
majus akhirnya bertemu dengan Yesus, mereka 
mempersembahkan harta benda terbaik mereka. 
Bayangkan betapa berharganya perjumpaan 
itu bagi orang-orang majus. Bayangkan betapa 
banyak pengorbanan yang mereka rela berikan 
demi perjumpaan dengan pribadi Yesus. Teladan 

orang majus mengajarkan kepada kita betapa 
hati yang ingin mengalami perjumpaan dengan 
Tuhan jauh lebih penting daripada pengetahuan 
kita akan Tuhan. Saya yakin kebanyakan dari 
kita sudah banyak mendengarkan khotbah-
khotbah, sudah sering membaca berbagai 
ayat di Alkitab, sudah terlibat dalam kelas-
kelas pemahaman Alkitab. Namun betapa 
tidak berartinya semua itu apabila kita tidak 
memiliki kerinduan untuk terus mengalami 
perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita tidak 
lupa terhadap teladan orang-orang majus. Kita 
sudah banyak membaca Alkitab, kita sudah 
banyak membaca buku rohani, kita sudah 
banyak membaca artikel-artikel yang baik, kita 
juga sudah banyak mendengarkan khotbah 
yang begitu membangun. Namun demikian, 
momen Natal terus mengingatkan kita bahwa 
mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan 
Tuhan, jauh melebihi pengetahuan yang kita 
miliki. Bukankah momen Natal merupakan 
momen yang baik untuk mengevaluasi kembali 
hubungan pribadi kita dengan Tuhan? 

Sebuah Kisah di Sungai Yordan
”Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah 
Yordan dan menyerukan pertobatan: Bertobatlah 
dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 
mengampuni dosamu,”  (Lukas 3:3) 

Orang tidak pernah menyebutnya sebagai 
nabi. Tidak juga orang menyebutnya sebagai 
rasul. Yohanes si pembaptis, demikian orang 
menyebutnya. Namun demikian, sama halnya 
seperti nabi-
nabi, Yohanes 
menyerukan 
p e r t o b a t a n 
dengan sangat 
tegas. Banyak 
p e m u n g u t 
cukai dan 
p r a j u r i t 
yang datang 
k e p a d a n y a , 
m e m b e r i 
diri dibaptis, 
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sambil menanyakan apa yang harus mereka 
lakukan untuk bertobat. Kepada para 
pemungut cukai Yohanes menasihatkan 
supaya mereka tidak menagih lebih dari 
yang harus ditagihkan dan kepada para 
prajurit Yohanes menasihatkan supaya 
mereka tidak merampas atau memeras. 
Lebih dari itu, Yohanes bahkan menegur 
raja Herodes sampai-sampai Yohanes harus 
dipenjara dan akhirnya dipenggal. 

Kisah Yohanes bukanlah kisah Natal yang 
paling populer. Cerita tentang dirinya yang 
membaptis orang banyak terjadi kurang 
lebih 30 tahun setelah kelahiran Yesus. 
Yohanes lahir 6 bulan sebelum Yesus Kristus 
lahir. Ia membaptis dengan air sebelum akhirnya 
Yesus akan datang dan membaptis dengan Roh 
Kudus. Ia menyerukan pertobatan sebelum 
akhirnya Yesus menggenapi keselamatan itu 
di atas kayu salib. Ia dipenggal atas nama 
ketidakadilan sebelum akhirnya Yesus disalib 
walaupun tidak bersalah. Yohanes Pembaptis 
mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan 
mengerjakan karya keselamatan demi menebus 
dosa manusia. Maka Yohanes mempersiapkan 
jalan bagi Tuhan Yesus, turut ambil bagian di 
dalamnya. 

Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus setiap 
tahunnya. Kita merayakan kelahiran seorang 
Juruselamat. Mengapa? Semata karena kita tahu 
bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah bagian 
pertama dari sebuah karya keselamatan bagi 

manusia. Namun apakah kita telah mengambil 
bagian di dalamnya? Adakah cerita Yohanes 
Pembaptis menjadi teladan bagi kita? Adakah 
kita ingin ikut terlibat dalam pemberitaan 
Injil? Adakah kita memiliki kerinduan yang 
sama untuk menceritakan tentang kelahiran 
seorang Juruselamat? Adakah kita memiliki 
hati yang sama untuk menegur dan menasihati 
sesama kita? Kisah tentang Yohanes kembali 
mengingatkan kita, betapa pentingnya ikut serta 
kita dalam pemberitaan Injil. Natal bukan hanya  
sekadar perayaan. Natal adalah perayaan berita 
paling gembira dalam sejarah umat manusia: 
bahwa dosa mereka telah ditebus. Marilah kita 
jadikan Yohanes Pembaptis sebagai teladan 
kita supaya kita tidak terjebak dalam program 
Natal yang hanya melayani kepentingan atau 
kepuasan kita pribadi; supaya kita lebih giat 
dalam melayani sesama, dalam pemberitaan 
kabar Injil.
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Konklusi
”Kisah yang indah yang tak pernah usang walau tiap kali diulang...” kalimat 
ini adalah penggalan dari lirik lagu Natal yang dulu saya sering nyanyikan. 
Saya rindu sekali pembaca bisa mengamini bagian ini, bahwa kisah 
Natal tidak akan pernah usang; bahwa berapa kalipun kisah itu diulang, 
teladan dari para tokoh Alkitab akan selalu menguatkan dan menghibur 
kita; bahwa setelah 2000 tahun lamanya pun, kisah Natal akan terus 
memberi dampak bagi umat manusia. Marilah kita tidak pernah berhenti 
merenungkan makna Natal dari kisah-kisah Natal yang sederhana. Marilah 
kita belajar untuk lebih menyibukkan diri mendengarkan apa yang ingin 
Yesus ceritakan kepada kita mengenai kelahiran-Nya. Akhir kata, selamat 
Natal. Tuhan Yesus memberkati. 
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dr. Oen Boen Ing
Dokter yang Merakyat

Ilustrasi dari internet

“Pak Ali adalah seorang petani miskin yang 
penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi 
kehidupan sehari-hari sehingga ia tidak memiliki 
tabungan. Suatu hari anaknya jatuh sakit 
dan membutuhkan pertolongan dokter. Demi 
kesembuhan anaknya, ia nekad membawa sang 
anak ke dokter walaupun sebetulnya ia khawatir 
bagaimana membayar biaya pengobatan. 
Bagaimana mungkin ia membayar? Hidup sehari-
hari saja sulit. Namun tidak disangka, sang dokter 
membebaskannya dari beban biaya, alias gratis. 
Bahkan dokter baik hati tersebut membayarkan 
biaya resep obat yang harus ditebus.”

Ah, apakah benar ada dokter seperti itu? Pasti itu 
hanya sebuah cerita fiksi! Bagaimana mungkin 
ada dokter yang mau memeriksa dan memberi 
konsultasi secara gratis, bahkan membayar biaya 
obat pasiennya? Ternyata ada sosok dokter 
seperti itu. Ia adalah dr. Oen Boen Ing.

Siapa dr. Oen Boen Ing?
Oen Boen Ing (1903-1982) lahir di Salatiga 
pada tanggal 3 Maret 1903. Ia dilahirkan 
dalam keluarga pedagang tembakau yang kaya 
raya. Sejak lulus sekolah, Boen Ing berniat 
mempelajari ilmu kedokteran Barat dan menjadi 
dokter. Namun keluarganya menentang keras 
keinginan tersebut, karena mereka tidak mau 
ia menjadi kaya dari penderitaan orang sakit. 
“Jangan sekali-kali jadi dokter karena kamu nanti 
pasti hanya sibuk mencari kekayaan dengan 
membebani orang sakit.” Meski demikian,Boen 
Ing tetap bertekad mewujudkan cita-citanya 
untuk menjadi dokter. Ia akhirnya mendaftar 
ke School tot Opleiding van Inlandsche Arsten 
(STOVIA, yang kini dikenal sebagai Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba) 
dan ia lulus pada 1932, bersamaan dengan Prof. 
Dr. Slamet Iman Santosa.

Dokter yang Sederhana
Sebenarnya apa yang mengilhami anak saudagar 
tembakau kaya raya tersebut kemudian tumbuh 
menjadi sosok dokter sederhana, dermawan, 
dan sangat merakyat? Ternyata, sejak kecil Boen 
Ing mengagumi kakeknya—seorang sinshe ahli 
pengobatan tradisional Tionghoa—yang tidak 
pernah mau menerima ongkos. Ia sangat terkesan 
dengan teladan sang kakek dan mewarisi 
hatinya yang dermawan. Setelah menyelesaikan 
pendidikan dokter dan memulai praktik di 
Solo, Jawa Tengah, Boen Ing mengikuti jejak 
kakeknya dalam dunia pengobatan. Bedanya, ia 
membuka praktik pengobatan cara barat.
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“Tugas seorang dokter menyembuhkan orang 
sakit, tidak ada yang lain.” Berpijak kepada 
falsafah ini, Boen Ing memberikan layanan 
kesehatan kepada semua yang membutuhkan. Ia 
memberikan pelayanan kesehatan untuk segenap 
lapisan masyarakat, tanpa pernah membedakan 
kelompok etnik, suku, agama, serta tingkat 
sosialnya. Bahkan biaya periksa pun ia serahkan 
secara sukarela kepada para pasien (dengan cara 
mengisi sendiri kotak uang di ruang praktik, 
atau tidak mengisi jika tidak mampu). Terlebih 
lagi, ia bersedia membayar biaya untuk menebus 
resep di apotek bila pasiennya tidak mampu. 
Uniknya, pasien yang tidak bisa membayar 
dengan uang, terkadang memberikan barang 
sebagai tanda rasa terima kasih, dan barang-
barang itu dipajang dalam ruang prakteknya. 
Salah satu keunikan lain yang diperlihatkan 
dr. Boen Ing – sebelum marak praktik dokter 
24 jam seperti sekarang – dia selalu membuka 
praktik sejak pukul tiga dini hari.

Julius Pour dalam Pelangi China Indonesia 
sebagaimana dikutip H. Junus Jahja dalam 
bukunya yang berjudul Peranakan Idealis, Dari 
Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya, menulis: 
“Untuk berobat kepada dr. Oen, orang tidak perlu 
mempunyai uang. Setelah diperiksa, pasien boleh 
membayar sesuka hati. Tidak membayar pun tidak 
apa-apa. Tidak heran kalau sejak pukul 03.00 
ruang tunggunya sudah dipenuhi pasien. Kamar 
praktiknya serasa toko. Semua barang tanda terima 
kasih dari pasiennya ditaruh di kamar itu. Mulai 
dari barang antik sampai peralatan rumah tangga 
biasa. Kalau cuma sebagian ditaruh di situ, ia 
khawatir ada pasiennya yang tersinggung.”

Wiwik Siswardi, perawat yang berjaga di kamar 
bersalin sejak tahun 1975, juga mengungkapkan 
“…beda sekali dibandingkan dokter-dokter 
sekarang. Beliau baik, pengabdiannya besar, 

kepedulian sosialnya besar. Orang-orang miskin 
berani datang berobat karena tidak diharuskan 
membayar. Pasien yang tak mampu tetap diberi 
resep, disuruh ke apotek, obatnya dibayar dr. 
Oen.…” Semangat pengabdian semacam ini 
yang sewajarnya terus dijadikan teladan oleh 
setiap orang yang sudah memilih jalan sebagai 
pelayan kesehatan. 

Pengabdian terhadap Bangsa
Nama Oen Boen Ing tidak bisa dipisahkan dari 
keberadaan Rumah Sakit Panti Kosala yang 
dimulai sebagai sebuah poliklinik kecil yang 
bernama Tsi Sheng Yuan atau Jisheng Yuan pada 
29 Januari 1933, di sebuah paviliun sederhana di 
Jl. Mesen 106, Solo. Nama poliklinik itu berarti 
Lembaga Penolong Kehidupan. Poliklinik ini 
didirikan oleh delapan orang pemuda Tionghoa 
yang tergabung dalam Hua Chiao Tsing Nien 
Hui (disingkat HCTNH), yang artinya 
Perhimpunan Pemuda Tionghoa.

Pada tahun 1935, dr. Oen mulai terlibat dalam 
pelayanan klinik tersebut dan kemudian menjadi 
pemrakarsa berdirinya Yayasan Kesehatan Tsi 
Sheng Yuan, yang kemudian membentuk RS 
Panti Kosala. Hal ini terjadi sekitar tahun 1951, 
ketika Poliklinik Tsi Sheng Yuan dilepaskan 
dari HCTNH. dr. Boen Ing menganjurkan 
agar Tsi Sheng Yuan menjadi sebuah yayasan 
untuk menampung kegiatan poliklinik. Pada 
masa Orde Baru, nama rumah sakit ini diubah 
menjadi RS Panti Kosala. Sekarang, RS itu 
dinamai atas nama dr. Oen untuk menghormati 
jasa beliau. RS dr. Oen masih berada di Solo 
hingga sekarang.

Ketika perang kemerdekaan berlangsung, 
poliklinik tersebut berubah fungsi menjadi 
rumah sakit darurat untuk menampung para 
pejuang dan pengungsi. Menurut kesaksian 
Soelarso, Ketua Paguyuban Rumpun Eks 
Tentara Pelajar Detasemen II Brigade XVII, “...
tanpa menghiraukan tembakan Belanda, dr. Oen 
keluar masuk wilayah TNI untuk mengobati para 
prajurit...”
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dr. Oen dianugerahi gelar kebangsawanan 
oleh Sri Mangkunegoro VIII, dengan nama 
Kanjeng Raden Toemenggoeng Oen Boen 
Ing Darmohoesodo. Pada 24 Januari 1993, 
Sri Mangkunegoro IX menaikkan gelarnya 
dari Kanjeng Raden Toemenggoeng menjadi 
Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Hario 
Oen Boen Ing Darmohoesodo. dr. Oen Boen 
Ing mendapatkan penghargaan Satya Lencana 
Bhakti Sosial dari pemerintah Republik 
Indonesia pada 30 Oktober 1979 karena jasa-
jasanya dan pengabdiannya yang tanpa pamrih 
kepada masyarakat. Sejak tahun 1944 ia diangkat 
sebagai dokter pribadi Istana Mangkunegaran 
(istana Solo). Ia juga banyak membantu para 
pejuang kemerdekaan di zaman revolusi, bahkan 
memasok penisilin (sejenis antibiotik) untuk 
Jenderal Sudirman yang menderita TBC.

Akhir Januari 1993, sesudah tutup usia, gelar 
tersebut oleh Sudjiwo yang kini bergelar 
Mangkunegoro IX dinaikkan menjadi 
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Haryo 
OBI Darmohusodo. Namun, penghargaan 
paling bermakna mungkin justru penghargaan 
dari beragam lapisan masyarakat di Solo yang 
pernah menerima sentuhan kesembuhan dan 
karyanya—semangat pengabdian tulus yang 
diberikan Oen Boen Ing tanpa pamrih.

Masa Tua dan Wafatnya dr. Oen Boen Ing
Dokter yang baik hati ini tidak dikaruniai anak 
dari pernikahannya dengan Corrie Djie Oen. 
Pada 1975 ketika usianya sudah lanjut, ia hanya 
membuka praktek pada hari Senin dan Kamis, 
namun pasiennya tetap mengantre. Tepat pukul 
03.00, dr. Oen membuka pintu kamar praktek 
dan mulai memeriksa pasiennya. Bersama 
istrinya, ia melewati hari-hari tuanya dalam suka 
dan duka. Jika ia menemui kesulitan, selalu saja 
ada pasiennya yang menolong tanpa diminta.

dr. Oen Boen Ing meninggal dunia di RS 
Tlogorejo, Semarang, Sabtu pagi sekitar pukul 
08.30, setelah menderita penyakit sejak 1977. 
Untuk melepas jenazahnya, dilakukan suatu 
upacara adat kebesaran Keraton Mangkunegara, 
berkaitan dengan kedudukannya yang 
dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung 
Obi Darmohusodo. Dalam upacara pelepasan 
jenazahnya, Sri Paduka Mangkunegaran VIII 
sendiri bertindak sebagai inspektur upacara. 
Jenazah dr. Oen juga diusung oleh para abdi 
dalem Istana Mangkunegaran ke perabuan.

Seorang pribumi menulis surat pembaca kepada 
harian Sinar Harapan, 11 November 1982, 
berisi ungkapan terima kasih dan penghargaan 
atas pengabdian dr. Oen Boen Ing, khususnya 
bagi masyarakat Solo. 

Konklusi
Kehidupan dr. Oen Boen Ing memberikan 
teladan memberi tanpa pamrih. Ia menolong 
tanpa memandang status sosial ataupun ras. 
Ia tidak mengotakkan dirinya sebagai warga 
negara keturunan, namun menjalani hidupnya 
sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang 
memberikan kontribusi bagi negaranya. Ia tidak 
hanya menolong kalangan Tionghoa, namun 
juga kalangan pribumi. Alangkah indahnya jika 
kita dapat belajar memberi dengan sukacita 
bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada 
mereka yang tersisihkan dari masyarakat—
mungkin pembantu rumah tangga kita sendiri, 
atau sopir kita, atau satpam dekat daerah tempat 
tinggal kita. Bukankah itu teladan yang Tuhan 
kita Yesus Kristus tunjukkan? Tuhan Yesus 
bahkan disebut sebagai “sahabat pemungut 
cukai dan orang berdosa.” Sekadar memberikan 
sesimpul senyum kepada mereka pun sangat 
bermakna—a simple line that means a lot. (cc)

Sumber:
Analisadaily. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/05/15/50766/oen_boen_ing_dokter_
 buat_si_miskin/
Situs Resmi RS dr Oen Surakarta. http://www.droenska.com/droen-profile/tentang-dr-oen
Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Oen_Boen_Ing
Wordpress. http://sosok.wordpress.com/2006/12/18/semangat-keteladanan-dr-oen-boen-ing/

“Tugas seorang dokter 
menyembuhkan orang sakit, tidak 

ada yang lain.”
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Habitat for Humanity
Berlandaskan Kasih Beratapkan Harapan

Foto oleh Tim P3MI dan Tim Habitat

Millard Fuller dan istrinya, 
Linda, mungkin tidak pernah 
menyangka bahwa perjalanan yang 
dilakukannya di wilayah pedesaan 
Koinonia pada tahun 1965 akan 
mengubah hidupnya, dan juga 
hidup orang banyak hingga saat 
ini. Titik balik Millard Fuller, 
yang secara kebetulan merupakan 
seorang pengusaha properti, 
terjadi saat ia melihat bahwa 
masyarakat desa Koinonia saling 
gotong royong membangun rumah 
bagi mereka yang membutuhkan. 
Pengalaman itu mendorongnya 
mendirikan Habitat for Humanity 
pada tahun 1976, sebuah organisasi 
kemanusiaan berasaskan kasih 
Kristus.

Habitat for Humanity (HFH) memulai 
pelayanannya di Indonesia pada tahun 1997. 
Selama 15 tahun pelayanannya, lebih dari 36 
ribu keluarga merasakan kasih Allah yang 
diwujudkan dalam bentuk rumah layak huni 
yang dibangun atau diperbaiki melalui kerja 
sama dengan HFH Indonesia. 

Membangun Harapan
Kita memahami pentingnya kesehatan. Kita 
sadar arti pentingnya pendidikan bagi masa 
depan anak-anak untuk menggapai kehidupan 
yang lebih baik serta diperlukannya kegiatan 
ekonomi yang memadai untuk menunjang 
kehidupan keluarga. Namun aspek-aspek 
kehidupan tersebut pada hakekatnya dimulai 
dari rumah. Tujuan di balik pembangunan 
rumah adalah untuk membangun nilai-nilai 
kehidupan yang baik, yang memungkinkan 
penghuni rumah menjadi seorang pribadi dan 

warga negara yang lebih baik. Itulah sebabnya 
bagi Habitat, mereka tidak sekadar membangun 
bangunan rumah yang layak huni secara 
fisik, namun juga membangun harapan bagi 
kehidupan sebuah keluarga. Nilai yang dianut 
Habitat inilah yang membuat Habitat berbeda 
dari organisasi yang lain. Bagi mereka, rumah 
adalah tempat dimana kegiatan seorang manusia 
dimulai.

Filosofi rasa aman menjadi salah satu dasar 
Habitat dalam membangun rumah. Tidak 
sekadar sebagai tempat untuk ditinggali, namun 
rumah bisa memberikan rasa aman bagi sebuah 
keluarga. Bagi seorang single parent atau suami 
atau istri yang bekerja, rumah yang layak dapat 
memberikan rasa aman bagi dirinya. Rasa aman 
dapat dirasakan karena ketika ia meninggalkan 
keluarganya untuk bekerja, ia mengetahui 
bahwa keluarganya berada di tempat yang aman. 

Hal inilah yang dapat membuat seseorang 
bekerja dengan nyaman, tanpa rasa khawatir, 
yang juga akan mendorong dan meningkatkan 
produktivitas kerja sehingga pada akhirnya 
ada hasil kerja yang lebih baik yang dapat 
dibawa pulang, dan memungkinkan terciptanya 
kehidupan yang lebih baik. Membangun sebuah 
rumah yang layak adalah seperti membangun 
harapan di atas rasa aman.

Rumah Layak Versi Habitat
Banyak rumah yang hanya dibangun sekadar 
sebagai tempat berteduh saja, tetapi sebenarnya 
tidak layak huni. Hal ini dapat menimbulkan 
berbagai masalah dan ketegangan, misalnya 
rumah yang tidak bersekat, dapur yang menyatu 
dengan ruangan dan tidak tersedianya WC. Dari 
aspek kesehatan dan sosial, rumah semacam 
ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aspek 
rumah layak menurut Habitat:

•	 Bukan	lantai	tanah
Lantai tanah bisa menimbulkan berbagai 
masalah, seperti bakteri dan permasalahan 
kelembaban. Bahan lantai tidak harus 
dari bahan tertentu, asalkan tidak berupa 
tanah. Pemilihan bahan haruslah bahan 
yang sederhana, mudah didapat, dibeli dan 
diperbaiki di daerah tersebut. 

•	 Bersekat
Rumah setidaknya terdiri atas dua kamar, 
untuk kebutuhan orang tua dan anak. Ruang 
dapur juga terpisah sehingga aktivitas dapur 
yang membahayakan terpisah dari anak-
anak.

•	 Aman
Dibangun dengan memastikan bahwa 
rumah itu berada di tempat yang aman dari 
kemungkinan banjir, gempa dan hal-hal 
lainnya.
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•	 Mempunyai	WC
WC yang baik dan 
didukung oleh ketersediaan 
air bersih yang cukup dan 
mudah didapat.

Ketersediaan bahan yang 
layak yang berasal dari wilayah 
tersebut akan menjamin bahwa 
rumah yang dibangun adalah 
rumah yang mampu dijangkau 
oleh masyarakat. Rumah yang 
layak sebaiknya dibangun 
dengan konstruksi beton agar 
kokoh atau—berdasarkan situasi tertentu—100 
persen menggunakan bahan yang tersedia di 
daerah tersebut, misalnya dengan bahan bambu 
atau kayu asalkan tetap memerhatikan syarat-
syarat di atas. Salah satunya contohnya dilakukan 
dalam pembangunan rumah di daerah Mentawai 
pasca bencana tsunami. Habitat membantu 
masyarakat di sana membangun rumah, namun 
tidak mungkin membangun rumah di sana 
dengan bahan semen seperti rumah di Jawa 
karena biaya transportasinya yang sangat mahal. 
Habitat mengakalinya dengan menggunakan 
kayu karena di sana kayu mudah didapat dan 
banyak tersedia. Tidak berhenti sampai di sana, 
Habitat pun turut menanamkan nilai kehidupan 
pada masyarakat dengan mengajak mereka 
untuk melakukan penanaman kembali setelah 
menebang hutan agar alam dan kelangsungan 
hidup manusia tetap terjaga.

Kasih, Sukacita dan Pengharapan
Jika dilihat dari visi dan misi Habitat, maka nilai 
pertama yang selalu dipegang adalah berusaha 
mewujudkan	kasih	Allah. Allah di sini adalah 
Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. 
Habitat adalah sebuah organisasi Kristen, yang 
tidak hanya tertulis sebagai misi pelayanan, 
namun juga terwujud dalam prinsip dan 
tindakan. 

Habitat mengajak semua orang bersama untuk 
membangun rumah, masyarakat, dan harapan. 
Habitat berharap dalam pelayanan bersama, 
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semua orang yang terlibat dapat merasakan 
bahwa kasih Allah secara nyata menghampiri 
hidup mereka. Mewujudkan kasih Allah 
seharusnya menjadi tugas dan kewajiban semua 
orang percaya, agar setiap orang dapat mengenal 
dan mengerti akan kasih Allah. Dengan kasih 
Allah, timbul harapan untuk menjadi manusia 
yang lebih baik. Rumah adalah alat dimana kasih 
Allah dinyatakan, dan sebagai titik permulaan 
demonstrasi kasih Allah. 

Habitat mengakui ada beberapa donor yang 
sudah mempunyai misi khusus dan meminta 
agar Habitat membangun lebih dari sekadar 
rumah. Namun inilah tantangan bagi Habitat 
agar dapat memelihara visi dan misi mereka 
untuk tetap pada “core” pelayanannya. Habitat 
ingin fokus pada pembangunan rumah yang 
layak sehingga bisa mewujudkan pelayanan 
yang berkualitas dan bertanggung jawab. 
Sebagai contoh, ada seorang ibu yang tidak 
pernah bermimpi untuk mempunyai sebuah 
rumah, namun karena kasih Tuhan, Habitat 
dapat menolong membangun rumah untuknya. 
Maka keluarlah pernyataan dari ibu tersebut 
bahwa baginya rumah itu bagaikan istananya. 
Inilah bentuk nyata kasih Allah yang membuat 
seseorang bersukacita. Dari sukacita, timbul 
harapan, dan Habitat berharap bahwa harapan 
itulah yang akan dipimpin oleh Roh Kudus dan 
menjadi harapan yang benar.
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Memilih Sebuah Daerah
Memilih sebuah daerah untuk menjadi tempat 
dimana Habitat akan mewujudnyatakan 
kasih Allah lewat pembangunan rumah 
membutuhkan banyak tahapan. Pada satu sisi, 
banyak penduduk yang digolongkan sebagai 
masyarakat miskin yang tersebar di penjuru 
tanah air, namun di sisi lain dana yang terbatas 
membuat Habitat harus pandai memilih tempat 
yang paling membutuhkan rumah. Habitat 
tidak mau hanya sekadar membangun lalu pergi 
(hit and run), namun Habitat menginginkan 
adanya interaksi dengan masyarakat dalam 
jangka waktu yang panjang. Interaksi dimulai 
bukan hanya pada saat rumah dibangun, 
namun sebelum itu. Itulah sebabnya sebelum 
sebuah rumah dibangun, Habitat memfasilitasi 
pembentukan komite yang terdiri dari dan oleh 
masyarakat penerima. Adapun hal-hal yang 
akan mereka lakukan adalah:

•	 Melakukan	pengujian	(assessment)
Dalam tahap ini, data orang-orang yang 
paling membutuhkan rumah dikumpulkan. 
Data ini termasuk apakah rumah atau tanah 
tersebut milik orang tersebut atau bukan. 
Habitat tidak mau ketika rumah dibangun, 
rumah itu diambil dan menjadi milik 
orang lain. Setelah proses pengumpulan 
data, maka akan dikomunikasikan kepada 
ketua RT/RW setempat dan masyarakat 
sekitar untuk memastikan bahwa keluarga-
keluarga tersebut adalah mereka yang paling 
membutuhkan rumah untuk saat itu. 

•	 Sosialiasi	
Keluarga penerima rumah akan diumumkan 
kepada masyarakat sekitar. Hal ini untuk 
mencegah timbulnya iri hati karena ada 
keluarga yang tidak dibangun rumahnya 
padahal mungkin mereka adalah tetangga. 
Sosialisasi ini berguna karena pada dasarnya 
masyarakat sekitarlah yang memilih 
keluarga-keluarga penerima rumah. Setelah 
itu semua dilalui, maka akan dibentuk 
kelompok penerima yang berisikan warga 
yang menerima rumah.

•	 Pembangunan
Proses pembangunan rumah berlangsung 
selama 21 hari oleh masyarakat sekitar dan 
sukarelawan Habitat serta dibantu oleh 
tukang lokal. Kelompok penerima yang 
sebelumnya telah terbentuk, menjadi roda 
penggerak proses pembangunan di wilayah 
tersebut.

Habitat Bukan Sinterklas
Dalam proses pembangunan, ada hal 
menarik yang diajarkan kepada masyarakat. 
Masyarakat sekitar dan penerima rumah harus 
turut membangun rumah tersebut. Hal ini 
bertujuan agar pemilik rumah mempunyai rasa 
kepemilikan terhadap rumah tersebut. Sekalipun 
ada bantuan, namun penerima juga harus 
berusaha meraih dan membangunnya dengan 
tangan mereka. Habitat bukan sinterklas.

Habitat mempunyai 3 program pembangunan:

•	 Rumah	 yang	 dibangun	 dan	 diberikan	
secara gratis 
Hal ini dilakukan saat terjadi bencana, 
dimana keluarga dan masyarakat 
membutuhkan rumah secara cepat, namun 
mereka tidak mungkin membayar karena 
baru saja terkena bencana.

•	 Rumah	 yang	 dibangun	 atau	 diperbaiki	
dengan pola subsidi
Program ini memungkinkan keluarga 
membangun rumah dalam bentuk 
subsidi, artinya masyarakat penerima 
hanya membayar selisih antara biaya 
pembangunan atau perbaikan dengan 
subisidi yang disiapkan oleh Habitat, yang 
akan dikembalikan dalam bentuk angsuran. 

•	 Rumah	 yang	 dibangun	 dengan	 pola	
pinjaman penuh
Pembangunan rumah dilakukan dengan 
dana pinjaman yang seluruhnya harus 
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu 
secara cicilan bulanan. Mengapa begitu? 
Untuk menciptakan rasa tanggung bersama. 
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Orang yang sudah ditolong diajarkan 
untuk memikirkan kepentingan orang lain 
juga dengan cara mengembalikan dana 
pinjaman sehingga orang lain juga bisa 
ditolong. Prinsip Habitat adalah one house 
for another house. Habitat mengajarkan nilai 
kekristenan yang begitu indah, yaitu tidak 
hanya menerima kasih namun kasih yang 
sama itu harus mereka salurkan kembali 
kepada orang lain.

Kisah menarik yang Habitat ceritakan adalah 
ketika seorang ibu di Yogyakarta bertanya kapan 

ia bisa mendapat pinjaman tahap kedua untuk 
membangun rumahnya. Hal ini dinamakan 
rumah tumbuh. Rumah yang Habitat bangun 
berpondasikan beton sehingga memungkinkan 
pemilik rumah untuk mengembangkan 
rumahnya ke atas atau ke samping. Habitat 
tidak mau membatasi berkat yang seseorang 
terima. Jika memang ada kebutuhan dan berkat, 
orang bisa mengembangkan diri dan rumah itu 
memang disiapkan untuk bisa berkembang.
(ek)
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Bergabung Bersama Habitat
Anda semua dapat bergabung bersama Habitat dengan menjadi sukarelawan yang ikut membangun 
rumah, memberikan dana, menggantikan staff di hari Sabtu, dan kegiatan lainnya. Untuk 
membangun harapan bagi keluarga-keluarga bersama Habitat begitu mudah, hubungi Habitat for 
Humanity di:

The Bellezza Shopping Arcade Lt. 2 Unit 25&27
Jl. Let. Jend. Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau
Jakarta 12210, Indonesia
Ph: 021-29916074
www.habitatindonesia.org

Kami Punya Mimpi…
Ilustrasi dari internet

Ketika seseorang bermimpi dan berhasil mewujudkannya, mereka menorehkan goresan yang 
terukir kuat di dunia. Tanpa mimpi seorang Bill Gates dan Steve Jobs, tidak akan ada teknologi 
komputer yang mengubah dunia. Mimpi-mimpi itu membuat dunia tidak pernah sama lagi.
 
Kita semua punya mimpi, dan beberapa waktu lalu tim Gracia mengumpulkan testimoni para 
jemaat di GMI Imanuel dari berbagai usia mengenai mimpi mereka. Mimpi mereka jelas 
berbeda satu dengan yang lainnya, namun uniknya, natur mimpi mereka sama, yaitu memberi 
untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Mari kita simak testimoni-testimoni berikut:

1. Morgan (SM)
Menyumbang uang ke orang yang miskin.

2. Jessica Penny (PRMI)
Mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu.

3. Hanni (PRMI)
Saya ingin berbagi ilmu kepada anak-anak yang tidak mempunyai 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

4. Febriansyah Hermawan (PRMI)
Saya ingin memberi tunjangan kesehatan untuk semua orang. Tidak 
hanya ke orang miskin, tetapi juga untuk semua orang yang dalam 
keadaan urgent dan membutuhkan uang.

5. George (P3MI)
Memberi buku, susu, makanan bergizi dan beasiswa kepada anak-anak 
yang kurang mampu di Indonesia.
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Beberapa mimpi berusaha mewarnai orang-orang terkasih dalam hidup mereka, sedangkan 
beberapa lainnya memiliki mimpi yang lebih besar untuk mewarnai dunia. Siapapun dan 
apapun objek mimpi mereka, ketulusan serta keberanian mereka memberikan kita inspirasi, 
bahwa jika kita memiliki banyak warna untuk diberikan, kita bisa menggunakannya untuk 
memberikan pelangi bagi dunia. Di sisi lainnya, meskipun kita hanya memiliki sebuah pensil 
warna, asal kita menggunakannya dengan benar, warna yang kita berikan dapat menjadi 
pelangi bagi orang lain. Kiranya lewat mimpi kita, kasih Kristus yang tulus dan murni dapat 
terpancar dan dirasakan oleh orang-orang dalam hidup kita. Mari berani bermimpi! (ek)
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Aksi KASIH untuk MANGGA UBI
Dengan bertemakan “Love and Act”, para 
pemuda P3MI GMI Imanuel mengunjungi 3 
tempat pada tanggal 19, 22 dan 23 September 
2012. Adapun kunjungan tersebut diawali 
dari kawasan rel kereta api di daerah Cideng, 
kawasan Gang Mangga Ubi di Kapuk, dan 
diakhiri di kawasan Kampung Kandang, yaitu 
mereka yang tergusur akibat pembangunan 
sebuah mal di kawasan Kelapa Gading. Liputan 
kali ini diceritakan dari aksis (aksi kasih) daerah 
Mangga Ubi.

Suatu siang yang terik, sekumpulan pemuda 
berusia 20-26 tahun bersama-sama mengunjungi 
kawasan pinggiran di daerah Kapuk. Membawa 
berkardus-kadus bingkisan makanan, obat 
cacing, gitar, pengeras suara, dan peralatan 
kerajinan tangan. Dengan peluh keringat serta 
senyuman yang bermekaran, mereka bersama-
sama membawa semangat perubahan untuk 
melakukan aksi kasih nyata.

Bekerja sama dengan Yayasan Lima Roti & 
Dua Ikan, para pemuda P3MI GMI Imanuel 
mengunjungi kawasan Mangga Ubi di daerah 

Kapuk Raya. Melayani sekitar 80 anak, para 
pemuda ini bernyanyi bersama, mengajar anak-
anak membuat kerajinan tangan, dan memberi 
obat cacing untuk mereka.

Keceriaan anak-anak menyanyikan lagu yang 
sama berulang kali membakar semangat para 
pemuda. Petikan gitar dari Yohanes “Jojo” pun 
tak pelak menambah semarak suasana sederhana 
di ruangan kelas yang dirancang dengan baik. 
Ada pula cerita mengenai anak yang suka 
memukul yang dibawakan oleh Ev. Merry Ong 
yang mampu menghipnotis anak-anak untuk 
mendengarkan. Selesai mendengarkan cerita, 
para pemuda berbondong-bondong membentuk 
kelompok dengan anak-anak untuk membuat 
kerajinan tangan. Bagi kelas besar, mereka 
diajarkan untuk membuat pilinan pita-pita 
untuk dijadikan gantungan kunci. Bagi kelas 
kecil, mereka diajar untuk membuat kerajinan 
tangan dengan tempel-menempel. Semangat 
anak-anak untuk membuat kerajinan tangan 
itu membuat kami sedikit kewalahan. Namun 
dengan bantuan para staf dari Yayasan Lima 
Roti & Dua Ikan, kerajinan tangan itu bisa 

Aksi KASIH untuk MANGGA UBI
Ilustrasi dari internet

6. Sisca Hadianti (P3MI)
Saya ingin membuat panti asuhan untuk anak-anak yang kurang 
beruntung supaya mereka mendapat tempat tinggal, dapat belajar, dan 
juga makan, sehingga mereka tidak minta-minta terus. Saya juga ingin 
membuat program edukasi anak-anak di media (misalnya acara Barney 
versi Indonesia), dimana programnya dibuat secara bertahap supaya 
anak-anak dapat mengikutinya.

7. Hadi Sutarji (P3MI) 
Kalau saya punya sekolah, saya mau semua anak bisa bersekolah gratis 
dan menikmati pelajaran, serta (saya ingin) membagikan kasih Kristus 
kepada mereka.

8. Indra Pura Wijaya (KU-2)
Saya ingin memberi kebahagiaan bagi orang tua dan memberi momen-
momen berharga untuk istri dan anak-anak.

9. Elise Kartika (KU-2)
Saya ingin mempunyai toko buku sendiri dimana orang-orang dapat 
membeli buku-buku yang berkualitas dengan harga yang tidak terlalu 
mahal, membaca di toko saya dengan santai, menemukan inspirasi 
untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan berefleksi mengenai hidup 
dari buku yang dibaca. 

10.	Elice	Chandra	(KU-2)
Saya punya mimpi untuk memberikan kemandirian ekonomi bagi 
para istri atau ibu rumah tangga. Tujuannya supaya, kalau hal buruk 
menimpa (kehilangan pasangan, penyakit, bencana), kaum istri atau 
ibu tidak hopeless dan helpless, tetapi masih sanggup berdiri di atas kaki 
sendiri dan punya pilihan selain bergantung kepada orang lain.
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Michael (Kampung Kandang)
Ini memang bukan pertama kalinya saya ikut aksos. Tapi setiap ikut 
aksos saya selalu merasakan yang namanya sukacita. Walaupun mereka 
itu serba kekurangan, rumah pun tidak senyaman yang kita tinggali, 
lingkungan pun tidak senyaman yang kita punya, dan lainnya, mereka 
tetap sukacita. Itu yang membuat saya berkesimpulan bahwa sukacita itu 
tidak dibatasi oleh apapun, tidak harus punya rumah atau pakaian yang 
bagus, atau teman-teman cantik maupun ganteng, tetapi di mana kita 
punya hati yang rela berbagi dan mengasihi, maka sukacita akan dengan 
sendirinya memenuhi setiap hati kita. Aksos tidak terlihat mudah dan 
membosankan. Sebenarnya, masih ada banyak kesan yang tidak bisa 
diungkapkan dengan kata-kata. Saya sarankan bagi yang belum pernah 
ikut, buruan ikutan.

Inspirasi

dibawa pulang dengan bangga oleh anak-anak. Jessica Manan dibantu oleh beberapa anak pemuda 
bertugas untuk memberi obat cacing kepada anak-anak. Gadis jurusan keperawatan ini dengan 
sabar memberi obat cacing kepada setiap anak.

Aksis ini membawa semangat perubahan untuk menunjukkan kasih Kristus secara nyata. Dari 
langkah kecil serta kesadaran dari segelintir darah muda di gereja, terbawa sebuah harapan bahwa 
setiap gereja seharusnya tidak hanya mewartakan Sang Kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, tapi 
membawa kasih itu ke luar mimbar gereja dan aula kebaktian. (ek)

Ini Kata Mereka…
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Jika saya dapat merangkum seluruh kehidupan saya menjadi 
satu kata, maka kata yang tepat untuk mewakilinya adalah 
‘belajar’.  Saya melihat dalam setiap langkah kehidupan yang saya 
ambil, selalu ada pembelajaran di dalamnya,  dari hal makan, bergereja, 
bekerja, hingga bermisi. Saya dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa 
di dalam kehidupan anak-anak-Nya,  kali ini khususnya ketika saya mendapat 
sebuah kesempatan langka untuk mengunjungi Pontianak dalam rangka mission 
trip P3MI.        

Saya membuka perjalanan ini dengan sebuah doa pribadi yang menyatakan 
sebuah kerinduan untuk mengalami dan menyertakan Tuhan dalam setiap 
langkah yang akan dilalui dalam perjalanan misi tahun ini, dan Tuhan 
memberikan saya lebih dari yang saya minta.

Perjumpaan Tak Terduga
Dimulai dengan sebuah kesempatan langka yang Tuhan berikan kepada 
saya untuk duduk bersebelahan dengan seorang ulama di dalam pesawat 
terbang menuju Pontianak. Kesempatan untuk melihat dari kacamata 
saudara kita yang beragama non-Kristen, mulai dari kehidupan politik 
sampai dengan hari kiamat. Ini menjadi sebuah perjalanan udara yang 
berkesan bagi saya karena saya dapat belajar untuk menjalin sebuah hubungan 
dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Walaupun tidak banyak hal 
yang dapat saya ceritakan mengenai apa yang saya percayai dan alami bersama 
Tuhan Yesus, tetapi ada sebuah pesan yang kami pegang bersama-sama sebelum 
kami berpisah. Kami berdua, orang Islam dan Kristen, adalah saudara, bukan 
musuh.
 
Diajar untuk Bersukacita
Langkah berikutnya membawa saya kepada sebuah pembelajaran tentang 
kerja sama. Kerja sama yang membawa kami ke dalam sukacita dalam 
melayani Tuhan. Walaupun setiap langkah kami dalam membungkus 
bingkisan untuk acara Sekolah Injil Liburan (SIL) untuk esok hari 
terkadang diselilingi dengan kerikil-kerikil keluhan dari seorang 
“anak kota” dan hujan lelah yang membasahi tubuh kami, tetapi 
saya masih melihat banyak pelangi sukacita yang terus mewarnai 
langkah kami dalam mempersiapkan bingkisan untuk esok hari. 
Tepatlah perkataan pepatah yang berbunyi demikian, “Apabila 
pekerjaan berat dilakukan bersama-sama, maka akan terasa ringan.” 

BELAJAR HINGGA
KE KALIMANTAN

Sebuah Refleksi dari Perjalanan Misi ke Pontianak
Ilustrasi dari internet

Veronica	(Cideng)
Beberapa hal yang saya dapatkan setelah mengikuti aksos. pertama, 
saya belajar untuk bersyukur untuk hal sekecil apapun yang kita miliki; 
kedua, saya belajar untuk memberi buat mereka yang membutuhkan, 
berbagi itu menyenangkan; dan yang ketiga, saya belajar untuk melihat 
mereka dengan kacamata Tuhan, bahwa kita semua sama, tidak berbeda, 
kita semua sama-sama dikasihi oleh Tuhan.

Dewi Phing (Mangga Ubi)
Kesan saya senang bisa mengikuti acara sosial seperti ini, bisa melayani 
anak-anak yang antusias mengikuti setiap acara dan kata-kata MC. 
Mereka sangat welcome dengan kedatangan kami ke sana. Ada dua anak 
yang paling berkesan buat saya dan mereka mengharapkan kami datang 
ke sana lagi. Menurut saya, acara seperti ini sangat baik. Mungkin 
ke depannya bisa diberikan pembelajaran free pada mereka. Mereka 
membawa sukacita besar bagi saya.
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Tetapi saya ingin menambahkan pepatah 
tersebut dengan beberapa kata seperti demikian, 
“Apabila pekerjaan berat dilakukan bersama-sama 
dengan sukacita, maka akan terasa lebih ringan.” 
Demikian juga yang saya rindu untuk terapkan 
dalam setiap pelayanan saya ke depan.
 
Hari terus berlanjut hingga akhirnya kegelapan 
mulai mewarnai kota Pontianak. Tiba saatnya 
untuk isitirahat. Namun, saya agak terkejut 
ketika kami diberikan sebuah ruangan yang 
biasa dipakai untuk Sekolah Minggu sebagai 
tempat kami untuk melepas lelah. Beralaskan 
sebuah karpet tipis di atas lantai, sebuah bantal 
dan selimut, saya mendapat kesempatan untuk 
merasakan apa yang selama ini belum pernah saya 
rasakan. Saya belajar untuk tidur di tempat yang 
berbeda jauh dengan kondisi yang saya nikmati 
selama ini. Kesempatan ini kembali membawa 
saya kepada perenungan untuk belajar hidup di 
luar zona nyaman saya selama ini. Terkadang, 
segala kenyamanan di kota besar, seperti Jakarta 
ini, telah membuat hati nurani kita semakin tidak 
peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. 
Ternyata masih banyak orang di luar sana yang 
masih hidup jauh di bawah garis kemiskinan. 
Kesempatan ini kembali menggetarkan hati 
dan komitmen saya untuk “berbuat sesuatu” 
bagi sesama kita yang memerlukan kasih dan 
perhatian dari kita.

 Diajar untuk Bersyukur
Hari pun berganti dan 
dibuka dengan sebuah 
pagi yang cerah dan 
diselilingi dengan 
kicauan burung-
burung. Tibalah saatnya 
untuk membuka hari 
tersebut dengan sebuah 
persekutuan dengan 
Tuhan untuk memohon 
pimpinan-Nya dalam 
pelayanan kami pada hari 
tersebut. Kami pun mulai 
menyiapkan barang-
barang yang diperlukan 
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untuk acara SIL yang akan dimulai pada pukul 
10.00 nanti. Saya cukup terkejut ketika melihat 
sebuah keluarga yang sudah datang mengantar 
anak mereka pada pukul 09.00. Bukan karena 
mereka tidak tahu waktu acara SIL ini 
berlangsung, tetapi saya melihat kesungguhan 
hati mereka untuk memberikan persiapan hati 
yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Tak 
terasa, sedikit demi sedikit, aula GMI Pontianak 
sudah hampir dipenuhi oleh anak-anak Sekolah 
Minggu (SM) sebelum pukul 10.00. Pada 
kesempatan ini, saya belajar untuk memberikan 
waktu dan persiapan hati yang terbaik dalam 
setiap kesempatan beribadah kepada Tuhan 
pada hari Sabat. Kita sudah hampir melupakan 
perjuangan beberapa orang di belahan bumi 
yang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan 
karena mendapat larangan dari pemerintahan 
setempat. Sekali lagi, kenyamanan kita selama 
ini sudah mulai membuat hati kita semakin 
beku untuk merasakan pentingnya persiapan 
hati sebelum beribadah, yang dapat dimulai dari 
hal yang kecil yaitu datang ke gereja sebelum 
acara ibadah dimulai.
 
Pada kesempatan kali ini, saya ingin bersyukur 
kepada Tuhan dan memberikan apresiasi 
kepada Gembala Sidang GMI Pontianak, Pdt. 
Suryanto, yang telah dengan setia menjemput 

anak-anak SM untuk beribadah kepada Tuhan 
setiap minggu. Apabila pelayanan ini tidak 
disertai dengan hati yang murni di hadapan 
Tuhan, saya sangat yakin bahwa anak-anak 
SM ini tidak akan dapat datang lagi ke gereja 
karena tidak ada yang menjemput mereka setiap 
minggu.
 
Acara SIL di Pontianak pun dimulai tepat waktu 
dan susunan acara yang ada berjalan dengan 
baik. Namun, ada seorang anak yang mencuri 
perhatian saya selama acara SIL ini berlangsung. 
Anak ini memang dikenal sebagai anak yang 
hiperaktif dan nakal. Usaha demi usaha telah 
saya lakukan untuk mengatur dia, mulai dari 
mendekati dia secara baik-baik sampai dengan 
menegur dia dengan sedikit keras. Namun, 
semua usaha saya tidak ada yang berhasil. 
Akhirnya, saya angkat tangan menghadapi anak 
ini. Saya mengatakan kepada seorang Guru 
SM bahwa saya semakin jelas melihat bahwa 
menjadi seorang Guru SM bukanlah panggilan 
saya dan saya salut dengan kesabaran dari Guru 
SM dalam menghadapi anak-anak seperti ini. 
Tanpa hati Guru SM yang tulus dan murni 
di hadapan Tuhan, saya sangat yakin bahwa 
anak-anak seperti ini tidak akan mempunyai 
kesempatan untuk dibina dan diarahkan untuk 
mengenal Tuhan.

Diajar untuk Berdampak Nyata
Tak terasa hari pun sudah mulai gelap dan 
saatnya kami menyiapkan diri untuk bertemu 
pemuda-pemudi P3MI GMI Pontianak. 
Suasana sharing yang terjadi di antara kami 
pun terasa begitu hidup. Dimulai dari program-
program yang telah dikerjakan hingga kendala-
kendala yang dihadapi oleh masing-masing 
pengurus P3MI. Begitu banyak masukan dan 
pendapat yang saling “menajamkan” satu sama 
lain sehingga berguna untuk pelayanan kaum 
muda dalam konteks tempat masing-masing.
 
Hari pun berganti dan kami mulai 
mempersiapkan diri untuk melayani di Pos PI 
Sei Kakap dan Pos PI Siaga. Kami memulai 
pelayanan kami pada hari tersebut dari Pos PI 
Sei Kakap. Di pos PI ini, saya melihat contoh 
sebuah keluarga hamba Tuhan yang belajar 
untuk hidup di luar zona kenyamanannya. 
Mereka belajar untuk hidup cukup di dalam 
Tuhan dan melayani dengan sepenuh hati. 
Secara pribadi, saya cukup tercengang ketika 
mendengar bahwa keluarga hamba Tuhan ini 
terpanggil untuk melayani di Pos PI Semukau, 
yang notabene tempat dan kehidupan di 
sana lebih sulit dari yang ada sekarang. Ini 
merupakan contoh sebuah teladan yang perlu 
kita pelajari. Saat kami mendatangi pos PI ini, 

jumlah anak-anak Sekolah 
Minggu dan remaja yang 
dapat hadir hanya 17 orang 
saja. Namun, hal tersebut 
tidak mengendurkan 
semangat kami dalam 
melayani Tuhan di Pos PI 
Sei Kakap. Setiap aktivitas 
dalam SIL berjalan sesuai 
dengan rencana kami dan 
akhirnya waktu kami tiba 
pada tengah hari.
 
Setelah kami makan siang 
di Pos PI Sei Kakap, 
kami pun melanjutkan 
perjalanan kami ke Pos 
PI Siaga. Apabila Pos PI 
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Sei Kakap memiliki tempat yang cukup luas 
dan anak-anak SM dan remaja yang dapat 
hadir hanya sedikit, berbeda dengan Pos PI 
Siaga. Tempatnya tidak begitu luas, namun 
yang mengejutkan kami adalah tempat kecil 
tersebut diisi penuh oleh anak-anak SM 
dan remaja yang selama ini dibina di Pos PI 
Siaga. Pada saat melayani di tempat ini, saya 
bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk 
belajar dari sepasang suami-istri yang memiliki 
keterbebanan untuk membawa jiwa-jiwa baru 
kepada Tuhan. Pasangan suami-istri yang 
pindah dari Binjai (Sumatera Utara) karena 
urusan pekerjaan ini rela mengorbankan waktu 
dan tenaga mereka untuk menjemput satu per 
satu orang yang lanjut usia (lansia) agar mereka 
dapat beribadah ke gereja setiap minggu. Mereka 
juga mengkhususkan waktu untuk mengunjungi 
beberapa orang yang belum percaya untuk 
mengenalkan Kristus dalam hidup mereka. 
Melihat semangat mereka membuat hidup 
saya semakin terdorong untuk berdampak 
lebih nyata bagi orang-orang di sekitar saya. 
Perenungan saya sejenak pada saat itu membawa 
saya kepada suatu kenyataan bahwa saya belum 
sungguh-sungguh mengorbankan apa pun 
untuk kepentingan orang-orang di sekitar 
saya. Namun, saya bersyukur boleh diberikan 
kesempatan untuk belajar dari kesaksian hidup 
sepasang suami-istri ini.
 
Setelah mendengar sharing tersebut, akhirnya 
kami pulang kembali ke GMI Pontianak untuk 
mempersiapkan seminar yang dibawakan oleh 
Ev. Joshua. Seminar yang mengusung tema 
mengenai saksi Yehova ini memperlengkapi 
kami untuk menghadapi bidat-bidat palsu yang 
mulai mewarnai dunia kekristenan di Indonesia. 
Topik ini terlihat menarik karena dibumbui 
oleh begitu banyaknya pertanyaan mengenai 
pengalaman yang dialami oleh beberapa jemaat. 
Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya 
tiba malam terakhir kami di kota khatulistiwa 
ini. Malam yang kembali mengajar saya untuk 
hidup di luar zona nyaman saya.

Inspirasi

Menikmati	Allah	dalam	Makanan
Dalam perjalanan misi ini, kehidupan saya 
tidak hanya diisi dengan berkat-berkat rohani 
yang melimpah, namun setiap langkah dalam 
perjalanan misi ini juga diwarnai dengan berkat-
berkat jasmani. Saya mendapat kesempatan 
untuk mencicipi beberapa makanan khas 
Pontianak, seperti chai kwe (semacam pastel 
berisi bengkuang, kuchai, talas, atau kacang; ada 
yang dikukus dan ada yang digoreng), hekeng 
(daging goreng yang dibuat dari udang), kwe 
cap (sup dengan kulit babi, semacam kwetiau, 
tahu, kacang, dan kadang-kadang ditambah 
daging), kwe kia theng (sup dengan isi jeroan 
babi) dan pwe ki mue atau bubur pesawat 
(bubur yang ditambahkan telur, daging babi, 
dan lemak dengan cita rasa khas). Makanan-
makanan tersebut akan sangat sulit saya temui 
di luar kota Pontianak. Begitu unik cita rasa 
dalam makanan-makanan tersebut membuat 
saya semakin menyadari bahwa Allah yang kita 
sembah merupakan Allah yang begitu kreatif 
dan penuh inovasi dalam menciptakan setiap 
ciptaan-Nya, khususnya manusia. Setiap rasa 
yang unik tersebut menggambarkan setiap 
manusia yang unik diciptakan oleh Tuhan. Oleh 
karena itu, saya belajar untuk menghargai setiap 
orang yang berada di sekitar saya karena mereka 
semua adalah ciptaan Tuhan, terlepas dari 
mereka sudah percaya Yesus atau belum.
 
Akhir kata, dalam artikel ini, saya rindu untuk 
mengajak kita semua untuk selalu belajar 
dari setiap pengalaman-pengalaman dalam 
kehidupan ini karena saya percaya bahwa Allah 
mempunyai rencana dan tujuan ketika Dia 
mengizinkan setiap pengalaman tersebut terjadi 
dalam hidup kita. Mintalah hikmat dari Tuhan 
untuk membuka mata hati kita setiap hari 
supaya kita semakin peka akan setiap kehendak 
Tuhan melalui setiap pengalaman yang terjadi 
dalam hidup kita. Soli Deo Gloria. (hw)
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J A R A K
Sebuah KEBEBASAN

Seberapa jauh orang tua perlu membatasi kebebasan anak-
anaknya? Pertanyaan ini sering kali timbul di dalam benak 
orang tua, secara sadar ataupun tidak sadar. Mereka sadar 
seiring perkembangan usia anak, tentu aturan main yang 
diberikan harus lebih fleksibel. Bagaimana orang tua dapat 
mengukur jarak sebuah kebebasan untuk anak-anaknya, 
dan ukuran apa yang dapat digunakan sebagai tolok ukur? 
Narasumber rubrik ini adalah Mariana Foo, seorang praktisi 
psikologi. Beliau akan mencoba membantu membahas 
topik ini.

Foto oleh Mariana Foo, ilustrasi dari internet

1.	 Menurut	 Anda,	 apa	 definisi	 dari	 sebuah	
“kebebasan”?
Kebebasan adalah suatu kondisi (secara emosi/moral) 
dimana seseorang tetap merasa nyaman melakukan 
apa yang diinginkannya meskipun harus berada dalam 
koridor batasan/norma yang berlaku.

2.	 Bagaimana	pandangan	Anda	mengenai	kebebasan	
yang dianut dalam kebudayaan Barat dengan 
kebudayaan Timur?
Menurut saya, setiap kebudayaan mempunyai persepsi atau cara memaknai kebebasan itu. 
Kebudayaan merupakan hal yang sangat kompleks, karena menyangkut pengetahuan, cara 
pandang, kebiasaan, sistem sosial, norma, gaya hidup, dll. Contohnya, dalam hal kebebasan 
berbicara, orang-orang dari kebudayaan Barat cenderung mengemukakan pendapatnya secara 
langsung. Hal ini berbeda dengan kebudayaan Timur, yang orang-orangnya terbiasa untuk  
memerhatikan berbagai sistem norma yang berlaku. Maka mereka cenderung berhati-hati 
dan tidak langsung dalam mengemukakan pendapat. Hal lain lagi misalnya, dalam budaya 
Barat orang dengan mudah dapat mengekspresikan keinginan dan pikirannya dengan sebebas-
bebasnya karena dijamin oleh undang-undang. Sebaliknya, dalam konteks budaya Timur, 
kebebasan berekspresi harus memperhatikan batasan-batasan norma yang ada dan orang akan 
merasa nyaman/bebas jika telah mematuhi batasan-batasan tersebut.

3.	 Bagaimana	pendapat	Anda	mengenai	batasan	dalam	hal	kebebasan?	Apakah	hal	tersebut	
merupakan suatu hal positif atau negatif bagi anak-anak? 
Menurut saya, batasan-batasan yang diberikan kepada anak-anak akan menjadi hal yang 
positif atau negatif ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya relasi orang tua dengan anak, 
kemudian bagaimana batasan itu dikomunikasikan/diterapkan, juga kondisi anak dan faktor 
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kesiapan (kedewasaan) anak. Sebagai contoh, orang tua yang akan memberikan batasan jam 
pulang malam kepada anak remajanya. Jika batasan tersebut dikomunikasikan secara baik dan 
dipahami oleh anak, saya yakin akan menjadi hal yang positif, karena mereka melihat bahwa 
orang tua tidak mengintimidasi tetapi peduli kepada mereka. Sebaliknya, batasan akan menjadi 
hal yang negatif jika disampaikannya dengan menekan, perintah, atau paksaan. Hal ini tidak 
hanya berlaku untuk anak-anak, namun orang dewasa pun akan segera marah dan memberontak

4.	 Bagaimana	 tanggapan	Anda	mengenai	perilaku	anak-anak	 remaja	 saat	 ini	 yang	 terkesan	
sangat menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya?
Mungkin perlu dilihat dulu apa yang mereka maksudkan dengan kebebasan yang sebebas-
bebasnya. Maksud saya adalah kita perlu cari tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya dan 
dalam kondisi seperti apa mereka bereaksi demikian. Dengan kata lain, kita mencoba memahami 
apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka sehingga kita tidak bereaksi hanya terhadap apa 
yang tampak di luar/permukaan saja.

Selain itu mungkin perlu dipahami bahwa tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sebagai 
contoh, dalam bermain games saja ada aturan dan batasannya. Dengan adanya batasan, orang 
menjadi tahu akan koridor dan arah tujuan dari permainan tersebut.

5. Sampai seberapa jauh batasan yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya 
yang memasuki masa remaja?
Menurut saya, semua kembali kepada kacamata apa yang dipakai orang tua dalam mengukur 
tingkat kedewasaan anak dan tingkat kepercayaan orang tua terhadap dirinya sendiri maupun 
terhadap anak. 

Sebagai contoh, ada orang tua yang cenderung khawatir dan cemas. Mereka biasanya akan 
menetapkan batasan-batasan yang sangat ketat kepada anaknya. Ada kemungkinan hal ini 
dilakukan karena mereka melihat anak remajanya masih kurang dewasa. Tetapi terkadang 
kekhawatiran tersebut bisa disebabkan oleh perasaan kurang percaya orang tua kepada anak 
atau bisa juga disebabkan oleh perasaan kurang percaya orang tua terhadap dirinya sendiri, 
karena merasa kurang dalam membekali anak mereka. Sehingga tidak heran kalau reaksi orang 
tua yang demikian akan cenderung memperbanyak batasan-batasan sampai ke detail-detail hal 
yang personal. Sebagai akibatnya, si anak akan merasa makin gerah, dan ingin memberontak 
karena merasa tidak memiliki kebebasan.

Pada sisi lain, orang tua yang memakai kacamata kepercayaan, 
cenderung percaya diri dan mempercayai anak-anaknya, 
sehingga tidak memaksakan batasan-batasan yang 
ketat, tetapi justru memberikan ruang gerak untuk 
remajanya. Kacamata kepercayaan yang demikian 
sering kali lahir dari keyakinan diri orang tua 
yang melihat bahwa kedewasaan seorang anak 
akan diuji melalui proses pergumulan dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan proses belajar 
dari kesalahan.
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6. Bagaimana cara menguji kesiapan seorang anak sehingga 
orang tua dapat dengan besar hati memberi kepercayaan 
tersebut?	Apa	ada	tolok	ukur	tertentu?
Kesiapan anak dapat dilihat melalui kemampuan mereka dalam 
membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah 
dan seberapa jauh mereka secara sadar telah berkomitmen 
menjalankan batasan-batasan yang ada, karena kepercayaan 
itu adalah hasil dari hidup di dalam batasan. Saya ambil 
contoh misalnya semua teman-teman merokok, tapi si anak 
mau memutuskan untuk tidak merokok meskipun mengalami 
tekanan teman sepergaulan (under peer pressure). 

Kalau ditanya tolok ukur, menurut saya akan menjadi sulit ya 
karena level perkembangan setiap orang berbeda, dan tergantung 
pada seberapa peka orang tua dalam memahami pertumbuhan 
dan kesiapan anak.

7. Bagaimana seharusnya anak-anak remaja menyikapi batasan yang diberikan oleh orang tua 
mereka?
Saya pikir, anak-anak remaja juga perlu memahami bahwa batasan yang diberikan orang tua 
tidak akan menjadi suatu beban yang sifatnya mengekang, kalau saja mereka menanggapinya 
sebagai rambu-rambu pengingat yang menolong mereka pada saat mereka berjalan. Selain itu, 
saya pikir anak-anak remaja juga bisa menyikapi batasan tersebut sebagai salah satu bentuk 
kepedulian dan rasa sayang orang tua kepada mereka, karena saya yakin orang tua yang sehat 
tentu tidak akan mencelakakan anaknya sendiri, tetapi menginginkan yang terbaik untuk anak-
anak mereka. Oleh sebab, itu mereka bisa belajar menerima batasan-batasan tersebut sebagai 
ungkapan harapan orang tua dengan tujuan untuk mendatang kebaikan bagi mereka.

Mungkin anak-anak remaja juga perlu menyadari bahwa apabila mereka ingin memiliki 
kebebasan yang seutuhnya dan mengalami proses pertumbuhan, mereka bisa belajar dari apa 
yang dikatakan pemazmur bahwa hanya melalui ketaatan di dalam batasan-batasan yang berakar 
pada kebenaran firman Tuhan mereka akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya, “Aku 
hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu” (Maz.119:45).

8. Seorang anak-anak dan remaja tentunya berbeda dari segi usia maupun pemahamannya. 
Bagaimana cara mengungkapkan batasan kepada anak-anak dan kepada para remaja? 
Apakah	ada	tips	khusus?
Dalam mengungkapkan batasan kepada anak-anak, dapat dilakukan dengan cara 
mengomunikasikan kepada anak dengan jelas batasan-batasan yang akan diberikan/harapan-
harapan orang tua serta konsekuensi dari pelanggaran batasan. Dengan begitu, dari kecil anak-
anak dapat belajar memahami akibat dari tindakan yang mereka lakukan dan jelas akan batasan 
yang diberikan. Sedangkan untuk anak remaja, batasan dapat diungkapkan melalui komunikasi 
dari hati ke hati, atau dirundingkan sehingga selain orang tua belajar memahami kebutuhan/
kondisi mereka, anak juga akan merasa dilibatkan dalam pembuatan batasan. Dengan demikian 
mereka akan belajar bertanggung jawab atas konsekuensi dari pelanggaran terhadap batasan 
tersebut. 
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Tipsnya adalah sediakan waktu yang cukup untuk mengkomunikasikan batasan-batasan/
harapan-harapan orang tua, peka akan kebutuhan dan perkembangan anak, komunikasikan 
dengan jelas, konsisten, dan konsekuen.

9.	 Melalui	 pengalaman	Anda	 sebagai	 orang	 tua,	 bagaimana	 cara	memberi	 batasan	 kepada	
putra	dan	putri	Anda	ketika	mereka	memasuki	masa	remaja?
Sejujurnya saya sendiri juga pernah mengalami kesulitan dalam memberikan takaran batasan 
yang paling tepat bagi anak-anak, namun bersyukur dalam prakteknya, saya dibantu suami saya 
yang cenderung menjadi penyeimbang. Dalam memberikan batasan-batasan, kami tidak pernah 
instan tetapi memang sejak kecil kami sudah tumbuhkan dan komunikasikan dengan tegas 
dan jelas misalnya mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik dan tidak sebagai 
prinsip yang harus mereka pegang, termasuk bagaimana mengintegrasikan kebenaran firman 
Tuhan dalam realitas hidup mereka. Dan ketika menjelang remaja, kami mulai melonggarkan 
batasan-batasan yang kami berikan, misalnya dengan cara merundingkannya atau mengambil 
keputusan bersama untuk batasan yang akan ditetapkan. Dengan demikian, kami berharap 
dapat memahami jalan pikiran dan kondisi mereka, sementara di pihak lain mereka merasa 
dihargai, diterima/dilibatkan dan belajar bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. 

10. Bagaimana cara yang tepat bagi anak untuk mengungkapkan keberatan atau 
ketidaksetujuannya kepada orang tua, apalagi jika mereka berada dalam keluarga dengan 
adat Tionghoa yang cukup kental, dimana seorang anak harus tunduk patuh pada orang 
tuanya?
Membicarakan adat memang terkadang menjadi sulit ya, tetapi menurut hemat saya seberapa 
kentalnya suatu adat, selalu ada aturan mainnya. Jika saja kita mau belajar mengkomunikasikannya 
dengan tepat, sopan/respect, kemudian mau belajar mendengarkan dan memahami persepsi 
orang tua, saya pikir pendapat/keberatannya akan dipertimbangkan. (ek)
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Menabur KASIH di Rel kereta
Nama : Rosalin
Tempat, tanggal lahir  : Medan, 26 Maret 1979
Nama Gereja  : GKY Pluit

Pinggir rel kereta Cideng, tempat dimana kaum marjinal terabaikan dan tidak teperhatikan. Daerah 
yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali oleh anak-anak, namun terpaksa harus dijadikan 
tempat berteduh dan belajar bagi mereka. Namun, harapan tidak berhenti sampai di sana. Kasih 
bisa mengalir di mana saja, termasuk di pinggiran rel kereta Cideng. Kasih Kristus berlaku untuk 
semua orang, di mana pun mereka. 

Panggilan jiwa yang begitu kuat untuk melayani sebagai seorang guru bagi anak-anak di pinggiran 
rel kereta di kawasan Cideng sejak tahun 2011 dirasakan oleh Rosalin, seorang guru musik di 
Sekolah Pelita Harapan Pluit dan Concerto Music School.  Tim Gracia bekesempatan mengulas 
secuplik pengalaman beliau menjadi pengajar di pinggiran rel kereta.

ROSALIN
Foto oleh Rosalin, ilustrasi dari internet

“Jangan hanya sekedar 
bertahan hidup, tetapi hiduplah 
semaksimal mungkin.”
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Bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang keluarga Kak Rosa? 
Saya lahir dari keluarga Kristen. Mama dan nenek saya adalah figur Kristen yang cukup kuat dalam 
keluarga. Nenek saya adalah idola saya, dimana saya boleh melihat kesaksian hidupnya tentang 
iman dan doa, serta bagaimana bergantung penuh pada Tuhan. Berkat doa dan kesaksian hidup 
nenek saya, sebagian besar keluarga saya sekarang sudah menjadi Kristen.

Mengapa Kak Rosa terbeban melayani dalam bidang tersebut?
Alasan yang pertama adalah karena panggilan dan karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar 
yang boleh saya alami dalam hidup saya. Kedua, karena saya rindu melihat perubahan dalam 
kehidupan anak-anak ini, terutama mengenai pengenalan mereka akan Yesus. Selain itu, saya ingin 
agar mereka dapat melihat adanya kesempatan yang lebih jauh dari apa yang mereka kenal selama 
ini melalui pendidikan dan membaca buku. Mungkin saja, suatu hari nanti, anak-anak ini bisa 
membangun masyarakat sekitar mereka dan menjadikan bangsa kita bangsa yang lebih baik.

Ketika Kak Rosa memutuskan untuk melayani di sana, apa reaksi dari keluarga dan orang-
orang terdekat Kak Rosa?
Pertamanya, ketika saya memutuskan untuk pergi, mama saya tidak begitu tahu-menahu. Kemudian, 
baru saya dipesankan agar berhati-hati. Walaupun mama sedikit cemas, beliau tetap tidak melarang 
saya pergi.
 
Mengapa	Kak	Rosa	memilih	Cideng	sebagai	tempat	pelayanan	utama?	
Selain karena daerah Cideng paling dekat dengan daerah saya, juga karena sharing dari Pak Gunar 
yang datang ke GKY untuk membagikan apa yang beliau kerjakan. 

Apa	pengalaman	yang	paling	berkesan	selama	pelayanan	Kak	Rosa	di	Cideng?
Pada saat saya merasa tidak siap dan merasa takut untuk pergi pelayanan, Tuhan yang membantu 
saya. Saya pernah harus pergi sendirian karena kebetulan teman-teman sedang berhalangan. Saya 
takut dan bingung, bagaimana harus mengajar kelas dan apa yang harus saya ajarkan. Kebetulan, 
pagi itu saya sedang membaca perikop dimana Petrus dilepaskan dari penjara. Petrus yang sedang 
dalam keadaan tidur dibangunkan dan disuruh keluar, dan dia langsung keluar walaupun pikirnya 
dia sedang bermimpi. Kemudian dia mengalami bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dia.  Saya 
berdoa dan minta Tuhan menolong saya seperti Tuhan telah menolong Petrus. Akhirnya setelah 
saya putuskan bahan yang harus saya ajarkan, saya pergi dengan rasa khawatir, apakah hari ini 
bisa berjalan lancar. Biasanya anak-anak cukup aktif, sehingga dengan tiga orang guru pun, kami 
masih kesulitan. Tapi ajaibnya, hari itu, sekitar 20 anak yang datang begitu tertib dan mereka bisa 
mengikuti dengan sangat baik. Saya mendapatkan sukacita yang besar, bukan karena saya bisa, 
tetapi karena saya boleh mengalami secara nyata kuasa Tuhan.

Apakah	Kak	Rosa	sempat	mengalami	penolakan	atau	bahkan	ancaman	dari	masyarakat	di	sana?
Penolakannya mungkin lebih bersifat orang tua yang melarang anaknya untuk ikut kelas belajar 
kami karena takut kami melakukan Kristenisasi. Kalau yang sifatnya berupa ancaman, sejauh ini 
belum ada. Tetapi dulu, ketika harus pergi sendiri saya sempat merasa takut karena sering diganggu 
oleh pemuda-pemuda di sekitar sana.

Selain organisasi ini, apakah Kak Rosa pernah terlibat dalam pelayanan sosial yang lain?
Saya pernah mengikuti mission trip ke Kupang. Pertama, hanya dibantu oleh kenalan teman saya, 
Laura, untuk mengajar di panti asuhan dan gereja di desa Oenif beserta tiga teman lain. Kemudian, 
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tahun ini, saya diberikan kesempatan oleh gereja GKY mengikuti mission trip gabungan dengan 
Yanfook HK.

Adakah	perasaan	jenuh	ketika	melayani	orang-orang	dari	kaum	yang	terpinggirkan?
Ada. Saat kegiatan ini mulai menjadi rutinitas dan saat banyak pekerjaan dan kegiatan yang harus 
dilakukan, terutama waktu persiapan untuk pergi. Namun, setiap kali, saya kembali teringat dengan 
pengalaman yang sudah-sudah, dimana pada saat saya melayani, sering kali saya yang merasa 
terberkati daripada saya yang memberkati. Hal itu bisa membantu memotivasi saya kembali. Saya 
banyak dikuatkan oleh Tuhan justru dari sukacita yang didapatkan dalam pelayanan itu.

Menurut	Kak	Rosa,	apa	perbedaan	hambatan	yang	secara	khusus	terjadi	di	Cideng	dibandingkan	
dengan tempat yang lain?
Di Cideng, kami masih sekadar berusaha mengantisipasi agar anak-anak tidak hidup di jalan, 
dengan berusaha membuat mereka tertarik dalam pendidikan. Dari interaksi yang terbentuk, kami 
berusaha untuk menambah self-worth mereka, dengan pujian dan juga membantu mereka melihat 
hal yang baik dalam diri mereka. Saya rasa, Cideng belum seberapa dibandingkan dengan tempat-
tempat dimana kita harus berhadapan dengan preman, geng dan anak-anak yang sudah terlibat 
tindak kiriminal. Namun, Cideng masih membutuhkan lebih banyak orang yang mau terjun dan 
membagikan hidup dengan anak-anak ini. 

Menurut Kak Rosa, apa yang membedakan pelayanan sosial umat Kristen dengan pelayan 
sosial biasa?
Kita harus selalu memprioritaskan agar mereka mendengar Firman dan biarkan Firman yang boleh 
bekerja dalam hidup mereka dan mengubah hidup mereka. Mungkin tugas kita hanya menabur. 
Tuhan yang akan bekerja dan mengubah mereka dengan Firman yang ada. Program-program sosial 
yang ada hanya bersifat menunjang dan membantu mereka untuk hidup yang lebih baik.

Generasi muda saat ini sering kali 
mengeluhkan kurangnya waktu 
untuk melakukan aksi secara 
nyata, sehingga kebanyakan 
mereka hanya menyumbang 
lewat	 dana	 saja.	 Apa	
tanggapan Kak Rosa 
mengenai hal ini?
Itu adalah hak masing-
masing orang. Namun kalau 
boleh saya sharing-kan, justru 
dalam ministry, saya belajar 
jauh lebih banyak mengenai 
Tuhan yang saya percaya. 
Saya diajar mengenai iman 
dengan mengalami. Setiap 
kali saya bergumul, saya boleh 
mengalami bahwa Tuhan saya 
adalah Tuhan yang hidup dan 
berkuasa. Mengenai aksi nyata, 
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saya rasa untuk setiap orang tidaklah harus selalu berarti terjun dalam program misi, namun hidup 
keseharian kita juga adalah misi. Tuhan punya tujuan untuk masing-masing kita, dan setiap kita 
diciptakan sedemikian rupa dengan skill dan personality yang dikhususkan untuk tujuan-tujuan 
tersebut. Jadi, hari demi hari, tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di hari tersebut.

Apa	harapan	Kak	Rosa	terhadap	generasi	muda	saat	ini?
Jangan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi hiduplah semaksimal mungkin. Tuhan datang untuk 
memberikan kita hidup, namun tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan, yang 
boleh mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan. (Yohanes 10 :10b)

Tema majalah Gracia edisi ini adalah mengenai kebahagiaan memberi, apakah Kak Rosa pernah 
mengalami pengalaman memberi yang begitu mendatangkan sukacita dan menimbulkan jejak 
dalam hati Kak Rosa?
Ada, yaitu salah satu pengalaman dari pelayanan ministry saya di Cideng. Saya belajar, dengan 
kesederhanaan mereka dan kekurangan mereka, justru mereka lebih bisa memberi tanpa menghitung 
untung rugi. Saya pernah sengaja membawakan roti untuk sebuah keluarga yang memang cukup 
sulit untuk bisa makan tiga kali sehari. Saya membawa dua bungkus roti, namun yang ditanyakan 
pada saat saya menyerahkan roti tersebut ke anak perempuannya adalah, ”Si A tidak dikasih, Kak?” 
Saya hanya bilang, “Kakak beli roti ini untuk kamu dan keluarga kamu. Kamu cukup tidak?” Anak 
perempuan ini menjawab, “Gak apa-apa deh Kak, ini untuk A. Saya masih bisa berbagi dengan 
satu bungkus roti.” Satu bungkus roti itu isinya kurang dari jumlah anggota keluarganya. Jadi saya 
tanyakan lagi, “Satu bungkus ini hanya ada 5 potong, mana cukup?” Dia menjawab, ”Nanti bisa 
dibagi dari jatah saya”. Saya benar-benar kagum dengan kebesaran hati anak ini. Saya bisa memberi 
karena saya punya banyak, namun anak ini, dia begitu mudah memberi padahal untuk dirinya saja 
masih kurang. (ss)

Tergerak oleh Kasih-Nya
Riswan Widjaya

Nama    : Riswan Widjaya
Nama mandarin : 黄金狮
Tempat, tanggal lahir  : Binjai, 18 Februari 1940
Istri    : Roosmalia Komala
Anak		 	 	 :	Sumiaty Widjaja
     Mirawaty Widjaja
     Indrawaty Wijaja

Foto oleh Edwin Steven

“Dalam memberi, yang paling 
penting adalah hati untuk 
memberi itu sendiri, bukan 

seberapa besar nominal yang 
akan diberikan”
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atas dasar kasih Kristus, bukan yang lain. Kasih 
Kristus sebagai penggerak hati bagi setiap orang 
untuk saling berbagi. “Dalam memberi, yang 
paling penting adalah hati untuk memberi itu 
sendiri, bukan seberapa besar nominal yang akan 
diberikan,” ujarnya. Menurutnya, kemampuan 
untuk memberi mungkin banyak yang memiliki, 

Di akhir wawancara, beliau berpesan agar sedapat mungkin kita terlibat untuk membantu ketika 
ada yang membutuhkan bantuan. Tidak peduli seberapa besar nominal yang diberikan, sekecil 
apapun bantuan tersebut pasti sangat membantu bagi yang sedang membutuhkan. Dan seperti 
yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, bahwa berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada 
kita hendaknya tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi berkat tersebut juga harus dibagikan kepada 
sekeliling kita yang memerlukan. (ec)

tetapi hati untuk memberi tidak semua orang 
miliki. Walaupun mempunyai banyak uang, 
belum tentu seseorang akan terlibat dalam hal 
memberi. Jadi, semua itu tergantung hati dan 
kemauan orang tersebut.

Alkitab	dari	Amerika
Asai terlahir dari keluarga non-Kristen. 
Walaupun sejak kecil bersekolah di sekolah 
Kristen, tetapi beliau belum percaya kepada 
Tuhan. Namun Tuhan bekerja dalam waktu-
Nya yang ajaib. Suatu ketika, salah seorang anak 
beliau, menghadiahkan istrinya, Roosmalia 
Komala sebuah buku terbaik di dunia, yaitu 
Alkitab. Roosmalia yang gemar membaca sangat 
tertarik dan ingin mengetahui serta belajar lebih 
banyak mengenai kekristenan itu sendiri.

Saat itu, Susan Eden adalah sosok yang 
mengenalkan gereja Methodist Imanuel kepada 
keluarga Asai. Awalnya, Asai hanya sekadar ikut-
ikutan saja, tetapi setelah beberapa kali datang 
beribadah, hatinya pun mulai tergerak dan mulai 
tertarik dengan kekristenan. Oleh anugrah 
Tuhan, beliau kemudian percaya kepada Tuhan 
dan menjadi jemaat tetap di gereja Methodist 
Imanuel. Tidak berhenti sampai di sana, beliau 
pun memulai pelayanannya di P2MI sebagai 
tim besuk rutin, lalu secara aktif tergerak dalam 
pelayanan sosial di gereja. Kasih yang diajarkan 
Kristus dalam kekristenan menggerakkan 
hatinya untuk melayani.

Diberi untuk Memberi 
Tidak banyak yang tahu bahwa sejak kecil 
sifat dermawan sudah nampak dalam diri Asai. 
Beliau gemar menolong dan membantu orang 
lain yang sedang membutuhkan bantuan. Sosok 
beliau yang tidak hanya ramah, namun juga low 
profile membuatnya mudah berbaur dengan 
semua kalangan. 

Memberi, menurut beliau, berarti memberikan 
berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita 
kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak 
terbatas sekedar materi saja, namun juga bisa 
memberikan perhatian kepada sesama kita. 
Tindakan memberi ini didasarkan pada kasih. 

Suatu waktu, Riswan Widjaya atau yang dikenal dengan nama Asai, melakukan perjalanan ke 
Kalimantan. Saat itu hatinya terenyuh dan sedih karena melihat anak-anak korban banjir berlari 
tanpa mengenakan pakaian. Tergerak oleh belas kasihan, beliau membagi-bagikan seluruh uang 
dalam dompetnya saat itu juga kepada anak-anak korban bencana.

Bukan hanya mengasihi sesama teman, saudara, 
keluarga tetapi kita juga harus mengasihi musuh 
kita yang bahkan telah menyakiti hati kita.

Ketika beramal pun sebenarnya orang Kristen 
harus melakukannya dengan motivasi yang benar 
dan sesuai dengan prinsip yang Alkitab ajarkan. 
Banyak agama juga mengajarkan mengenai 
beramal, namun beliau berpendapat bahwa 
yang membedakan tindakan amal orang Kristen 
dengan orang non-Kristen adalah motivasinya. 
Orang Kristen beramal sebagai wujud ucapan 
syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan 
dan pada saat membantu orang lain tidak 
pandang bulu serta tidak mengharapkan 
imbalan apapun. Asai menuturkan bahwa beliau 
tidak menetapkan anggaran khusus dalam 
beramal. Asalkan dapat membantu, kapan saja 
beliau akan membantu semaksimal mungkin. 
Keluarganya juga sangat mendukung tindakan 
beliau tersebut. 

Antara	Doa,	Daya	dan	Dana
Jika harus memilih membantu seseorang dalam 
doa, daya atau dana, Asai memilih dalam 
bidang dana. Alasannya sangat sederhana, 
ketika seseorang sakit, hal pertama yang paling 
dibutuhkan adalah uang, selain doa tentunya. 
Biaya pengobatan membutuhkan dana yang 
sangat besar, jadi kebanyakan beliau terlibat 
membantu dalam bidang dana. Bukan berarti 
daya tidak penting, namun berkat, talenta serta 
kemampuan yang Tuhan titipkan untuk setiap 
orang berbeda sehingga beliau lebih banyak 
aktif dalam hal dana dalam membantu orang 
lain. 

Beliau berpendapat bahwa bukan berarti dana 
adalah yang utama dan pertama. Namun, 
sebelum tindakan memberi itu dilakukan, 
yang harus ada terlebih dahulu adalah hati, 
karena semua tindakan memberi kita adalah 
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Bagaimanakah Kita Berespons Terhadap

Pelita Kaki

Terkadang mungkin kita bertanya-tanya, apakah 
memberikan uang kepada pengemis di jalanan 
adalah tindakan yang tepat? Bagaimanakah 
seharusnya kita menyikapi hal ini? 

Pro Memberi
Sebagian orang berpendapat bahwa kita wajib 
memberikan uang kepada pengemis. Anggapan 
ini didasari beberapa prinsip firman Tuhan: 
1. Setiap orang memiliki status yang sama 

sederajat di hadapan Tuhan, sama-sama 
orang berdosa yang tidak ada apa-apanya 
dan membutuhkan anugerah kemurahan 
Tuhan (Rm. 3:23-24).

2. Semua yang ada pada kita bukanlah milik 
kita melainkan titipan dari Tuhan (Mat. 
25:14-30). Dialah Sang Pemilik yang 
sejati, dan Dialah yang berhak menentukan 
bagaimana kita menggunakan setiap titipan 
itu. 

3. Pemberian yang berarti adalah pemberian 
yang didasarkan kasih (1Kor. 13:3). Setiap 
orang bisa saja memberi tanpa mengasihi, 
tetapi orang yang memiliki kasih kepada 
sesama akan menunjukkan kasihnya itu 
dengan cara memberi secara tulus.

4. Tuhan mengidentifikasikan diri-Nya dengan 
kaum marjinal (Ams. 14:31; Mat. 25:40), 
dan umat Allah yang sejati digambarkan 
sebagai orang-orang yang memperhatikan 
kaum marjinal (Mat. 25:34-39)

Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di 
atas menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk 
memberi kepada pengemis.

PENGEMIS?
Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

Kontra Memberi
Di lain pihak, ada pula orang-orang yang 
berpendapat bahwa terdapat alasan yang kuat 
untuk tidak memberi kepada pengemis, yaitu 
sebagai berikut:
1. Peraturan pemerintah DKI Jakarta melarang 

orang atau suatu badan untuk memberikan 
sesuatu kepada pengemis. Pasal 40 Perda 
DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 berbunyi 
demikian:

 Setiap orang atau badan dilarang:
a. menyuruh orang lain untuk menjadi 

pengemis, pengamen, pedagang 
asongan, dan pengelap mobil;

b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang 
asongan, dan pengelap mobil;

c. membeli kepada pedagang asongan 
atau memberikan sejumlah uang atau 
barang kepada pengemis, pengamen, 
dan pengelap mobil.

Pihak yang melanggar pasal tersebut akan 
dikenai ancaman pidana kurungan paling 
singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau 
denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling 
banyak Rp 20 juta. Namun, oleh beberapa 
kalangan, peraturan ini dinilai tidak 
masuk akal karena pemerintah Indonesia 
khususnya Pemda DKI Jakarta sendiri belum 
mampu untuk mengatasi kemiskinan dan 
pengangguran di Jakarta. Menurut mereka, 
peraturan ini baru pantas diberlakukan jika 
pemerintah sudah bisa menyantuni mereka 
yang tidak punya pekerjaan, tidak punya 
penghasilan yang cukup dan tidak punya 
tempat tinggal yang layak.

2. Mengasihi bukan 
berarti memanjakan, 

meninabobokan 
atau menjadikan 
orang malas 
bekerja. Ada 
pengemis yang 
pada dasarnya 
masih mampu 

bekerja, tetapi 

malas, sehingga lebih memilih menjadi 
pengemis. Di negara-negara Eropa misalnya, 
ada pengemis yang sudah mendapatkan 
tunjangan sosial dari pemerintah tetapi tetap 
saja mengemis. Pada beberapa kasus, bahkan 
para pengemis bisa mendapatkan uang 
sampai jutaan rupiah per bulan. Dan, ada 
kemungkinan bahwa uang yang kita berikan 
malah dipakai untuk membeli rokok atau 
narkoba, berjudi atau diserahkan kepada 
majikannya yang malas bekerja (misalnya 
preman). Bukankah perbuatan kasih yang 
tepat tidak bisa dilepaskan dari kebenaran? 
(1Kor. 13:6). Bukankah mengasihi tidak 
berarti selalu memberi apa yang diinginkan, 
sama seperti Allah Bapa di sorga tidak selalu 
mengabulkan permintaan anak-anak-Nya 
yang bertentangan dengan kehendak-Nya? 
(1Yoh. 5:14; Yak. 4:3)

Titik Temu
Lalu, bagaimanakah kita mencari titik temu atau 
solusi bagi pro dan kontra di atas, sambil tetap 
menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan?

1. Kita tidak harus memberi uang kepada 
pengemis tetapi berikanlah apa yang 
menjadi kebutuhan mereka. 

Selama pelayanan-Nya di dunia, Tuhan 
Yesus cukup sering berjumpa atau 
berpapasan dengan pengemis dan kaum 
marjinal lainnya. Kalau kita coba amati 
catatan Injil, tidak pernah dikatakan bahwa 
Yesus memberi bantuan keuangan kepada 
janda miskin yang memasukkan dua peser 
ke dalam peti persembahan di Bait Allah 
(Mrk. 12:44). Yang Yesus lakukan adalah 
memuji janda itu dengan mengatakan 
bahwa persembahannya yang sedikit itu 
justru memuliakan Allah karena janda itu 
memberikan semua yang ada padanya, yaitu 
seluruh nafkahnya. Ketika pengemis buta 
bernama Bartimeus datang menghampiri 
Yesus, Tuhan tidak memberinya uang, tetapi 
bertanya, “Apa yang kau kehendaki supaya Aku 
perbuat bagimu?” (Mrk. 10:51). Tuhan Yesus 
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ingin memberikan kepada Bartimeus apa 
yang benar-benar menjadi kebutuhannya, 
dan itu bukanlah uang. Perhatikanlah 
jawaban Bartimeus, “Rabuni, aku ingin 
supaya aku dapat melihat!” Kesimpulan 
sederhananya adalah pemberian yang 
terbaik adalah pemberian yang sesuai 
dengan kebutuhan. Dan, pemberian yang 
terbaik kepada pengemis tidak selalu 
berarti memberi secara finansial, melainkan 
memperhatikan kebutuhan pribadinya. 

Hal yang sama dialami pula oleh Petrus dan 
Yohanes ketika berjumpa dengan pengemis 
yang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang 
Bait Allah. Ketika pengemis itu meminta 
sedekah, Petrus berkata kepadanya, “Emas 

dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang 
kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama 
Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!” 
Ternyata kedua rasul itu telah memberi 
kepada pengemis itu hal yang jauh lebih 
berharga dari sekadar uang, yaitu mukjizat 
kesembuhan. Oleh karena itu, supaya 
kita bisa memberi sesuai kebutuhan, kita 
perlu berusaha untuk menjalin relasi dan 
mengenal kebutuhan orang yang kita beri.

2. Cara memberi yang lebih baik adalah 
dengan memberi secara kolektif, yaitu 
menyalurkannya kepada komisi sosial gereja 
atau lembaga-lembaga sosial lainnya yang 
mampu melayani dengan lebih optimal dan 
lebih efektif.

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).

pemberian yang terbaik kepada pengemis tidak selalu berarti memberi 
secara finansial, melainkan memperhatikan kebutuhan pribadinya.

Pelita Kaki
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Jawaban (lanjutan):
Bagi kita yang sudah lama bekerja, kadang kita sering masuk ke dalam wilayah ‘comfort zone’ 
yang membuat kita tidak dapat menilai atau memutuskan untuk mengambil satu tindakan 
yang memberikan perubahan. Segala hal dapat dijadikan alasan demi menjaga ‘kenyamanan’ 
tersebut. Jika anda sudah tidak mendapatkan tiga hal di atas, maka berbagai hal—seperti 
masalah loyalitas, tempat baru yang monoton, atau tempat baru tidak kondusif—bisa saja 
menjadi alasan untuk menutupi ‘kenyamanan’ Anda.

Saya akan bantu Anda lagi dengan sebuah konsep pertanyaan. Semua orang punya cita-
cita. Apa cita-cita (posisi/status/keinginan memiliki sesuatu) yang Anda miliki di 5 sampai 
10 tahun ke depan? Apakah cita-cita tersebut dapat Anda peroleh jika masih tetap di 
perusahaan yang sekarang? Jika tidak bisa Anda peroleh di perusahaan sekarang, cobalah 
mencari di dunia pekerjaan yang lain. Kita sendiri yang menentukan mau dibawa ke mana 
langkah hidup kita, bukan perusahaan yang menentukan. Perusahaan tempat kita bekerja 
hanyalah ‘alat’ kita untuk mencapai cita-cita tersebut.

Selamat menentukan langkah hidup Anda. Raih yang Anda cita-citakan di 5 sampai 10 
tahun ke depan melalui jalan yang akan Anda pilih, melalui ‘alat’ yang akan Anda andalkan.

Kuis

Pertanyaan:
“Saya seorang karyawan swasta dan sudah bekerja selama 3 tahun 
di perusahaan tempat sekarang saya bekerja. Sebenarnya saya sudah 
merasa cukup nyaman dengan perusahaan yang sekarang karena 
lokasinya strategis, rekan kerja baik, atasan baik, penghasilan juga 
cukup. Hanya saja, lama kelamaan saya merasa pekerjaan saya 
hanya menjadi rutinitas monoton saja. Saya menjadi mudah merasa 
bosan. Terkadang ada keinginan untuk mencoba pindah kerja, 
tetapi saya pikir tidak mudah mencari tempat kerja kondusif seperti 
ini lagi. Bagaimana jika setelah saya pindah, saya tetap merasakan 
kemonotonan yang sama? Lagipula, bukankah loyalitas terhadap 
perusahaan itu penting? Namun dengan tetap bekerja seperti ini, saya 
jadi merasa seperti mesin uang, yang hanya bekerja untuk mendapat 
gaji saja. Keputusan apa yang sebaiknya saya ambil? Sebenarnya, 
kapan momen yang tepat untuk memutuskan pindah kerja?”

Jawaban:
Dari point of view saya, keputusan pindah kerja atau tidak lebih didasarkan pada 
penghasilan, tantangan (berupa kesenangan bekerja dan karir) dan pengembangan, 
yang ketiganya diharapkan dapat memberikan impact dan sesuai dengan passion 
Anda. Ketiga hal tersebut bisa berubah-berubah prioritasnya sesuai dengan besarnya 
kebutuhan pada masing-masing individu. Misalnya, bagi yang baru bekerja, mungkin 
penghasilan tidak terlalu bermasalah selama bisa memperoleh pengembangan. Namun, 
beberapa orang lain mungkin sedang mencari dana untuk membeli rumah, sehingga 
lebih mementingkan pekerjaan yang banyak menghasilkan uang. Silahkan melihat 
kondisi Anda saat ini dengan mengacu pada ketiga hal di atas. Jika sudah tidak dapat 
menemukan ketiga hal di atas, sudah waktunya Anda melihat ‘peluang’ lain, di dunia 
pekerjaan yang lain juga.

Kapan Momen yang Tepat

untuk Pindah Kerja?
Teks oleh Jacob A.M., ilustrasi dari internet
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1. Siapakah nama 2 Hamba Tuhan dari Pos PI GMI Imanuel yang menulis untuk Gracia edisi 
Desember 2012?

2. Apa saja yang menjadi aspek rumah layak menurut Habitat for Humanity Indonesia?
3. Apa nama tempat yang menjadi tujuan rekreasi tim redaksi Gracia pada tahun 2012?

• Kirimkan jawaban Anda selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013 melalui e-mail ke 
gracia.methodist@gmail.com dengan Subject: Kuis Desember 2012 dan sertakan data lengkap 
berupa: nama lengkap dan nomor handphone. Jawaban juga dapat diberikan kepada tim 
redaksi yang dikenal.

• Bagi 3 (tiga) pemenang yang terpilih akan mendapatkan masing-masing satu buah flashdisk 
4 GB.

• Pengumuman pemenang dapat dilihat di Gracia Edisi April 2013.

48 49
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Fotografi
oleh Fergus Chandra

Nature
Blackberry 9860

Titlis
Blackberry 9860

Eiffel
Canon G1 X

Seaside
Canon G1 X

Windmill
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Pelatihan Kambium Bertumbuh
di Pontianak 25/10/2012 - 28/10/2012

Kilas Balik
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Resep Makanan

Nasi Goreng Spesial

Bahan-Bahan:
1 piring nasi
1 butir telur
1 butir bakso sapi
1 butir bakso ikan
3 ekor udang
½ buah sosis
½ sendok teh ebi
½ sendok teh lada halus
½ sendok teh garam
½ sendok teh micin
Kecap asin secukupnya
Kecap manis secukupnya
2 sendok makan minyak sayur
½ sendok makan margarin

Cara	Memasak:
• Masukkan minyak sayur dan margarin.
• Tumis bawang merah dan bawang 

putih sampai harum.
• Masukkan telur, aduk sebentar.
• Masukkan ebi, udang, bakso sapi, 

bakso ikan, dan sosis, kemudian aduk 
kembali. 

• Tambahkan lada halus, garam, dan 
micin, lalu masukkan nasi putih. Aduk 
hingga rata. 

• Berikan kecap manis dan kecap asin 
secukupnya, aduk hingga rata. 

• Terakhir, beri bahan pelengkap 
sebelum disajikan.

Pelengkap:
Emping
Tomat
Mentimun
Bawang goreng

Karya Kita oleh Adi
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saat pengerjaan proyek itu sangat melelahkan, 
kesal dan menghabiskan uang yang tidak 
sedikit. Ia masih pula ditertawai orang-orang, 
mengalami ejekan, olokan dan cemooh yang 
terus menerus dan tidak terkira. Dalam keadaan 
seperti itu, seseorang bisa mengalami frustrasi. 
Tahukah Anda betapa malunya mereka jika 
tidak terjadi air bah? Namun Tuhan tidak 
pernah mengingkari janji-Nya. Maka, terjadilah 
air bah selama 40 hari lamanya.

Ayub adalah seorang yang saleh, taat dan 
mengasihi Tuhan (Ayub 1:1-5), serta menjauhi 
yang jahat (Ayub 1:13-22). Beliau diuji 
kesalehannya, tetapi tetap taat dan mengasihi 
Tuhan. Dalam seketika, ia kehilangan semua 
anak, harta benda dan istri. Ia mengalami 
musibah beruntun, namun itu bukan merupakan 
buah dari dosa, kejahatan atau kesalahan yang 
ia lakukan sendiri—karena jika memang begitu 
masih wajar. Kadangkala penderitaan menjadi 
realita yang tidak dapat dihindari, dan kita 
sering kali salah merespon dalam penderitaan. 
Sehingga kebanyakan orang yang kecewa bisa 
menyangkal Tuhan. Namun Ayub masih tetap 
bertekad memuji Tuhan; saat berduka masih 
memberikan pujian kepada Tuhan. Ayub pernah 
berkata, “Tuhan yang memberi, Tuhan yang 
mengambil. Terpujilah nama Tuhan.” (Ayub 
1:20-21). Dapatkah kita masih tetap menyembah 

Tuhan dalam penderitaan? Bisa 
saja asalkan kita memiliki konsep 
yang benar, yaitu penyembahan 
bukanlah terbatas karena berkat 
Tuhan, penyembahan bukanlah 
karena pujian dan ucapan syukur, 
penyembahan dalam penderitaan 
dapat terjadi jika kita percaya 
pada kedaulatan Tuhan (Roma 
8:28) serta penyembahan dan 
penderitaan dapat terjadi jika 
kita percaya pada kebaikan Allah.

Rut adalah salah seorang wanita 
yang juga mendemonstrasikan 
contoh yang indah dari prinsip 
ini sepeninggalan suaminya. Dia 
bisa memilih suami baru; mencari 

kehidupan yang lebih menjanjikan. Namun dia 
tidak berbuat demikian. Dia malah berjanji setia 
dengan ibu mertuanya yang bernama Naomi. 
Kesetiaannya membuatnya memperoleh kasih 
Boas (Rut 2:10-12). Tuhan menyukai kesetiaan 
Rut dengan menjadikannya sebagai nenek Raja 
Daud—sangat luar biasa—juga sebagai nenek 
moyang Kristus (Matius 1). Ini merupakan 
sosok seorang wanita berintegritas yang dikasihi 
Tuhan.

Hari ini, negara dan gereja sangat membutuhkan 
orang-orang seperti demikian yang mau 
menyerahkan seluruh jiwa dan raga, lengkap 
dengan unsur pribadinya. Mengabdi pada gereja 
dan negara memerlukan orang-orang yang 
berintegritas, yaitu seseorang yang memiliki 
karakter, sifat dan kualitas pribadi yang tidak 
bisa neko-neko dan jujur. Sekalipun orang 
tersebut diminta melakukan sesuatu yang tidak 
benar, dia akan tetap pada pendiriannya. Orang 
yang hatinya murni pasti berasal dari Tuhan. Jika 
demikian, maka anak-anaklah yang terutama 
masuk dalam kategori tersebut. Tidak salah lagi, 
dalam kitab Matius 19:14 tercatat bahwa Tuhan 
Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu, 
janganlah menghalang-halangi mereka datang 
kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti 
itulah yang empunya Kerajaan Sorga.” Jadi jelas 

Komunitas Orang Berintegritas
Di dalam Alkitab terdapat beberapa tokoh yang dapat kita teladani sikap integritasnya. Salah 
satunya terlihat dalam bentuk penyerahan diri 100% kepada Tuhan Allah, yaitu dengan taat dan 
patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh tokohnya adalah Abraham yang tunduk dan taat pada 
perintah Tuhan Allah untuk berpindah tempat tinggal; dari semula yang kaya raya pindah ke suatu 
lokasi baru yang sama sekali tidak diketahui; hanya bersandar pada Allah yang dipercayainya. 
Kisah selanjutnya, pada usia tua Abraham dikaruniakan anak laki-laki satu-satunya; namun saat 
Tuhan menguji ketaatannya, Abraham rela dan sanggup menyerahkan anaknya, Ishak, untuk 
dipersembahkan di atas mezbah.

Nuh juga patuh dan taat kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhannya terlihat ketika Allah 
memanggilnya untuk membuat perahu besar agar keluarga Nuh selamat, karena Allah akan 
mendatangkan air bah akibat perbuatan manusia yang jahat dalam melawan Allah. Nuh tidak ragu-
ragu mengumpulkan anak-anak sekeluarganya untuk melaksanakan hal tersebut, walaupun pada 

Komunitas Integritas
Komunitas Khawatir

&
Teks oleh Chen Katamso Stannous, ilustrasi dari internet
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sekolah dan kekasihnya; khawatir lamarannya 
ditolak; khawatir usahanya bangkrut; khawatir 
kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mereka 
memiliki ketakutan di beberapa aspek tertentu 
sehingga susah keluar dari belenggu tersebut. 
Sudah pasti tidak mudah berubah untuk 
menjadi lebih baik dalam waktu semalam. 
Rasanya sangat sulit untuk memisahkan hidup 
ini dari rasa khawatir. Kekhawatiran membuat 
kita menjadi lumpuh dan jatuh.

Padahal dalam ajaran-Nya, Yesus mengatakan, 
“Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa 
yang hendak kamu makan atau minum, dan 
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa 
yang hendak kamu pakai.” (Matius 6:25a)

Ada satu pembahasan yang mengajarkan, 
jika Anda menemukan suatu masalah yang 
sangat rumit dalam keadaan mendesak atau 
mendadak dan perlu segera diselesaikan, berikut 
adalah gerakan yang dapat membantu Anda: 
lakukanlah olahraga pernapasan beberapa kali 
untuk menenangkan pikiran Anda supaya Anda 
dapat lebih bijaksana dalam berpikir, sehingga 
akhirnya urusan dapat diselesaikan dengan 
lancar.

Kita sebagai manusia memang makhluk terbatas, 
kemampuan kita memang ada limitnya. Namun, 
kita sendiri tahu bahwa manusia memiliki 
gengsi yang luar biasa. Manusia terkadang 
tidak ingin datang memohon kepada Tuhan 
dan mengandalkan diri sendiri. Dulu saya juga 
bebal seperti itu. Saya menganggap bahwa saya 
sanggup melakukannya sendiri sehingga sudah 
banyak waktu yang telah lenyap dan terbuang 
begitu saja dan tentu saja waktu tidak dapat 
kembali lagi. Sekarang saya datang bersujud 
dan memohon kepada Tuhan. Saya tahu betul 
bahwa segala sesuatu berasal dari-Nya. Tuhan 
yang buka jalan! Tuhan menuntun dan selalu 
tepat pada waktunya. Dalam setiap langkah 
yang saya lalui, saya semakin yakin apa yang 
Tuhan lakukan pada saya. Tuhan sungguh ajaib! 
Di dalam Yesus, tidak ada yang mustahil! Baik 
itu dalam perkara kecil maupun perkara besar. 

Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita perlu 
percaya. Kita perlu belajar menjalankan perintah 
Tuhan setiap saat dan berkomunikasi dengan-
Nya, serta berkomunikasi dengan teman-
teman seiman dalam lingkaran persaudaraan. 
Kita perlu menghilangkan segala sesuatu yang 
dapat menghambat relasi antarsesama. Jika 
kita mampu melepas penghalang-penghalang 
tersebut, maka kita akan menjadi bebas dan 
segar, serta tidak lagi mengalami rasa khawatir 
dan takut.

1 Korintus 12:20-25 mengajarkan kita untuk 
saling menghormati dan mengasihi sesama, 
karena kita saling membutuhkan satu sama lain. 
Itulah fungsi komunitas di dalam satu tubuh 
gereja. Mohon Tuhan menyatakan pekerjaan 
dan karya-Nya di dalam kondisi apapun yang 
terjadi dan yang sedang Anda alami.

Setiap hari kita berinteraksi dengan orang-
orang yang memiliki beragam kebutuhannya. 
Hanya anak-anak Tuhan yang dapat 
mengucapkan syukur dalam segala sesuatu 
sebagai ungkapan sukacita. Ucapan syukur 
kita menjadi ungkapan iman bahwa di dalam 
segala	 keadaan,	 Allah	 senantiasa	 bekerja,	
berkarya dan memberikan yang terbaik. Ini 
merupakan keyakinan yang diajarkan dalam 
Alkitab	dan	doa	Bapa	kami.

bahwa Tuhan Yesus menyukai hati seorang anak 
yang tulus dan taat.

Sebenarnya manusia punya suatu hati 
kebersamaan, seperti tergambarkan dalam 
peribahasa berikut, ’susah sama dipikul dan 
senang sama dijinjing’. Saya merasa peribahasa 
ini dalam kurun waktu lama sudah mati rasa. 
Berhubung yang muncul di mata kita adalah 
masalah kepentingan; berhubung merosotnya 
moral dan kondisi tertentu sehingga dengan 
sendirinya kehilangan sifat manusiawi tersebut. 
Kita lupa bahwa dunia ini adalah ’connectional’, 
kita terintegrasi di dalamnya. Jika seseorang 
mengalami penderitaan, mungkin saja kita turut 
terjebak sebagai penyebabnya. Percaya atau 
tidak percaya? Bergantung pada Anda.

Saat ini, dunia membutuhkan mutu dan 
sifat yang adil dan bersih. Apabila warga 
dunia dipenuhi oleh Roh Allah—tidak lagi 
ada kekerasan, penganiayaan, penindasan, 
penderitaan, penipuan—dunia ini bisa kembali 
menjadi yang semula, dunia yang ramah tamah, 
dunia yang penuh dengan kehangatan dan 
kebahagiaan.

Semangat, kerja keras dan integritas seorang 
pemimpin sangat dibutuhkan, berhubung sangat 
mempengaruhi seluruh jajaran bawahannya 
dan masyarakat luas. Ini merupakan teladan 
yang patut ditularkan ke seluruh aspek komisi-
komisi dan unsur-unsur lapisan masyarakat. 
Berhubung hal-hal terpuji dapat memotivasi 
orang sekitarnya melakukan apa yang baik, 
maka hal ini perlu diteruskan; turun-temurun 
ke anak cucu, ke generasi demi generasi yang 
akan datang.

Integritas merupakan suatu anugerah atau 
hadiah terbaik dari Tuhan yang tidak dimiliki 
orang lain; tentu tidak dapat dirampas oleh 
orang lain. Patutlah bersyukur bagi orang 
yang memilikinya! Namun orang-orang yang 
dikatakan berintegritas perlu ekstra berhati-
hati. Jangan menjadi sombong hanya karena 
orang di sekeliling Anda selalu mengagungkan 

Anda sebagai figur dalam hati mereka, selalu 
memperhatikan gerak-gerik Anda sebagai 
panutan mereka. Jangan sampai hal ini 
mendatangkan dosa dan menjadikan dosa! 
Anda perlu cermat dan cerdas dalam menyikapi 
hal yang penting ini.

Komunitas Orang Khawatir (Tidak  
Berintegritas)
Saat ini, orang yang selalu khawatir berkeliaran 
di mana-mana, dan semakin bertambah secara 
signifikan. Di Jakarta, menurut statistik, jumlah 
orang stres atau orang yang selalu khawatir berat 
kini bertambah 20% dari tahun 2000. Khawatir 
dapat diartikan sebagai causing apprehension, 
alarm or worry.

Orang yang mengalami kekhawatiran biasanya 
susah melewati hari demi hari karena tidak ada 
pengharapan dan tidak tahu mau berbuat apa. 
Mereka tidak tahu ke mana arah yang hendak 
dituju. Saat ini, banyak orang yang menganggap 
kekhawatiran itu sebagai hal wajar. Seingat 
saya, orang dulu hanya letih secara jasmani, 
namun belakangan ini saat saya mengunjungi 
rumah sakit, ternyata saya menemukan 
banyak pemuda yang dijangkiti penyakit yang 
bernama ’stres’ karena mereka mengalami 
kekhawatiran di dalam segala hal; khawatir 
kalau hujan tidak turun dan kemarau panjang; 
khawatir ujian; khawatir kehilangan teman, 
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Setelah proses panjang pencarian 
tanggal “baik”, akhirnya tim redaksi 
Gracia berkesempatan untuk rehat 
sejenak dari rutinitas kami. Rekreasi 
Gracia tahun ini mengambil 
tempat di Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII). Pada tanggal 25 
Agustus 2012, kami bersama-
sama sebagai sebuah tim 
menjelajah TMII. Sebagian 
orang mungkin melihat 
TMII sebagai tempat yang 
membosankan, namun kami 
merasakan sebaliknya, dan 
hal ini terlihat pada ekspresi 
kami pada hari Sabtu 
tersebut. Banyak canda 

dan tawa yang mewarnai setiap 
langkah kebersamaan kami dalam perjalanan kami 

menyusuri beberapa objek wisata yang terdapat di dalam TMII.

Tempat pertama yang kami masuki adalah Teater 4D, sebuah teater yang menayangkan film edukatif 
dengan sensasi percikan air dan angin untuk melengkapi efek dari film tersebut. Sebagian besar 
dari kami sangat terinspirasi oleh kisah perjalanan seekor burung melalui film yang kami nonton 
di Teater 4D ini. Kami melihat perjalanan hidup manusia seperti perjalanan burung tersebut, yang 
terkadang sering terjatuh dan bangkit kembali.

Setelah makan siang di sebuah restoran waralaba lokal yang mendominasi dalam TMII, kami 
melanjutkan langkah kami untuk menikmati suguhan film di Teater IMAX. Dengan terburu-buru, 
kami memasuki ruangan teater IMAX karena kami sudah terlambat. Akhirnya, kami mendapat 
tempat yang cukup depan untuk menonton sejarah evolusi dari kadal bersayap. Cerita evolusi seperti 
ini perlu dikritisi oleh anak-anak Tuhan karena cukup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. 
Namun, lepas dari ceritanya, kami sangat menikmati kualitas gambar dan suara yang dihasilkan 
dan disertai dengan bentuk ruangan teater yang besar dan melingkar.

Foto oleh Evan Steven
Kesatuan Dalam Kebersamaan

Keluar dari Teater IMAX ini, kami 
melanjutkan perjalanan kami ke 
Museum Keprajuritan Indonesia. 
Perjalanan yang kami lalui dengan 
berjalan kaki ini membangkitkan 
sukacita kami. Bersama kami 
menghujani jalanan dengan 
obrolan canda tawa, rehat untuk 
membeli es krim, dan peluh 
keringat karena ternyata jaraknya 
cukup jauh. Sesampai di museum 
tersebut, kami tidak dapat masuk 
karena adanya “pungutan liar” 
dari seorang ibu yang bertindak 
seolah-olah petugas di sana. 
Padahal, kami melihat beberapa 
orang lain dapat masuk ke dalam 
museum tersebut tanpa perlu bayar kepada 
ibu tersebut. Akhirnya, kami memutuskan 
untuk berfoto-foto saja di depan museum yang 
berbentuk benteng ini.

Rekreasi ini kami akhiri di Museum IPTEK. 
Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 
15.30 pada jam tangan kami ketika kami hendak 
memasuki museum ini. Padahal museum ini 
tutup pada pukul 16.00. Kami pun bergegas 
masuk ke dalam. Di dalam keterbatasan waktu 
tersebut, kami pun berusaha untuk mencoba 
semua karya penemuan ilmu pengetahuan yang 
ada dalam museum tersebut. Sungguh luar biasa 
ketika kita melihat bahwa setiap barang yang ada 

dalam 
museum tersebut merupakan 
buah karya kreativitas Tuhan Allah melalui 
manusia.

Ada banyak hal yang kami dapat dan pelajari, 
namun satu hal yang paling berkesan bagi kami 
dalam rekreasi ini adalah kebersamaan yang 
terjalin antar tim redaksi Gracia. Di tengah 
berbagai aktivitas kehidupan kami masing-
masing, kami bersyukur kepada Tuhan yang 
menganugerahkan kami sebuah kesempatan 
untuk mengalami-Nya melalui persekutuan dan 
kebersamaan yang terjalin dalam rekreasi ini. 
Soli Deo Gloria. (hw)

Edwin
“Menurut saya, acara seperti ini sangat baik untuk diadakan secara rutin agar tim redaksi Gracia 
menjadi semakin kompak dan mempererat hubungan antar anggota. Selain itu, saya mendapatkan 
inspirasi dari film 4D dimana kita harus pantang menyerah dan fokus dalam meraih apa yang kita 
inginkan meskipun banyak halangan, seperti (kisah) burung (yang saya tonton di 4D) tersebut yang 
tidak mudah menyerah dan akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan.”

Stefanni
“Bagi saya, rekreasi ke TMII sangat menyenangkan dan dapat menambah keakraban dalam tim 
redaksi Gracia. Selain itu, saya mendapat pelajaran melalui kehidupan seekor burung yang ada 
di film 4D yang kami nonton bersama. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pasti ada 
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Segelas LemonSegelas Lemon

Meminum air lemon di pagi hari rupa-rupanya sedang menjadi gaya hidup saat ini yang diklaim 
dapat menyembuhkan hipertensi, kolesterol, bahkan kanker! Benarkah hal itu? Untuk mengetahui 
kebenarannya, kita perlu terlebih dahulu mengenal kandungan buah lemon ini. Apapun efek yang 
diberikan lemon (dan makanan atau buah lainnya), itu tergantung kepada kandungan kimianya.

Lemon (Citrus limon L.) termasuk dalam keluarga besar Rutaceae dan memiliki marga Citrus. 
Keluarga besar jeruk ini dikenal kaya akan limonoid dan hesperidium (termasuk dalam golongan 
flavonoid). Sebenarnya bukan hanya buahnya, melainkan kulit lemon juga memiliki kandungan yang 
baik. Kulit lemon kaya akan limonen (hingga 90%). Buah lemon memiliki segudang kandungan 
bermanfaat lainnya, seperti tertera dalam tabel berikut:

Kandungan Nilai Kebutuhan Harian
Energi 29 Kcal 1.5%
Karbohidrat 9.62 g 7%
Protein 1.10 g 2%
Total Lemak 0.30 g 1%
Kolesterol 0 mg 0%
Serat Pangan 2.80 g 7%

Ilustrasi dari internet

pencobaan dan terkadang kita terjatuh karena pencobaan tersebut. Namun, kita percaya Tuhan 
yang selalu menjaga kita seperti ibu burung yang selalu menjaga anaknya ketika anaknya berada 
dalam masalah.”

Ester
“Saya teringat sebuah penggalan kalimat yang saya dapati ketika memasuki pintu masuk Museum 
IPTEK bersama dengan tim redaksi Gracia, ‘Saya coba, saya mengerti’. Dari kalimat tersebut, 
saya belajar satu hal bahwa tidak ada salahnya mencoba mengerjakan suatu hal yang baru. Jika 
kita tidak pernah mencoba, maka selamanya kita tidak akan tahu dan mengerti. Tetapi, jika kita 
sudah mencobanya, maka kita akan tahu dan mengerti. Jadi, jangan katakan tidak bisa sebelum kita 
mencoba.”

Hansen 
“Kebersamaan dalam kesibukan pelayanan. Sebuah frase kalimat yang dapat menggambarkan 
suasana yang kami lalui dalam rekreasi tim redaksi Gracia tahun ini. Warna-warni canda dan 
tawa yang tercipta dalam sebuah “perhentian sementara” ini membawa sebuah kesegaran dalam 
keletihan perjalanan pelayanan kami dalam tim redaksi Gracia tahun ini. Saya bersyukur boleh 
menjadi bagian dalam tim redaksi Gracia yang solid dan luar biasa pada tahun ini.”

Winda
“Walaupun panas terik, tapi seru. Sambil jalan-jalan, sambil menambah ilmu dan tertawa bareng. 
Pokoknya asik deh.”

Alini
“Acaranya asik, jadi lebih dekat dengan tim redaksi Gracia yang lain dan akhirnya saya bisa ke 
TMII juga. Jadi belajar dan melihat banyak hal baru. Sayang, tidak semua tempat kami jalani.”

Chatrin
“Saya belajar apabila selalu ada first time for everything. Walau rasanya tidak bisa atau takut, kita 
tetap harus mencoba karena banyak hal yang dapat dipelajari. Saya juga kagum melihat bagaimana 
Tuhan menata dunia ini dengan hukum-hukum alam dan prinsip yang teratur, dimana dengan 
menggalinya, manusia dapat menciptakan berbagai teknologi.”

Elise
“TMII bukanlah pilihan saya untuk menghabiskan waktu bersama dengan tim Gracia. Dengan 
panas terik serta kemacetan di sana membuat mood saya semakin hilang. Namun, di tempat inilah 
saya melihat bagaimana komunitas dapat menularkan hal-hal bahagia yang mereka rasakan 
kepada saya, sehingga lambat laun saya menikmatinya dan merasakan 
sukacita yang ditularkan, meskipun datangnya belakangan.”

Evan
“Persekutuan adalah elemen yang 
ditempatkan Tuhan dalam pelayanan agar 
kita dapat menikmati pelayanan. Rekreasi 
tim redaksi Gracia tahun ini secara pribadi 
memberikan penegasan akan hal tersebut 
kepada saya.”
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Kandungan hesperidin dalam lemon dapat memperbaiki kekakuan pembuluh darah ini. 
Selain itu, vitamin C yang tinggi dalam lemon juga berfungsi sebagai antioksidan, sehingga 
dapat mencegah radikal bebas yang merusak sel tubuh. Vitamin C diketahui dapat membantu 
meningkatkan elastisitas pembuluh darah (karena mendukung sintesis kolagen yang 
menyebabkan elastisitas kulit serta pembuluh darah).

• Merangsang keluarnya air seni
Sebagian besar hasil pencernaan dan zat yang tidak dibutuhkan tubuh dikeluarkan melalui air 
seni. Lemon merangsang keluarnya air seni, sehingga keluarnya zat buangan menjadi lebih 
cepat dan menjaga saluran urin tetap sehat.

• Memperlancar pencernaan
Konsumsi lemon akan merangsang keluarnya cairan empedu, sehingga membantu pencernaan. 
Oleh karena itu, lemon juga dapat mencegah konstipasi (susah BAB).

• Menurunkan berat badan
Kandungan serat dalam lemon dapat membuat perut terasa lebih kenyang. Serat (yang banyak 
dalam sayur dan buah) tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga membuat kita merasa lebih 
kenyang dan juga memperlancar pencernaan.

• Memperkuat sistem imun
Kandungan vitamin C dapat membantu mengatasi flu. Selain itu, kandungan Kalium yang 
tinggi juga berguna untuk otak dan fungsi saraf. Kalium juga dapat membantu mengontrol 
tekanan darah.

Kandungan Nilai Kebutuhan Harian
Vitamin
Folat 11 µg 3%
Niasin (B3) 0.100 mg 1%
As. Panotenat (B5) 0.190 mg 4%
Piridoksin (B6) 0.080 mg 6%
Riboflavin (B2) 0.020 mg 1.5%
Thiamin (B1) 0.040 mg 3.5%
Vitamin C 53 mg 88%
Vitamin A 22 IU 1%
Vitamin E 0.15 mg 1%
Vitamin K 0 µg 0%
Mineral
Natrium 2 mg 0%
Kalium 138 mg 3%
Kalsium (Ca) 26 mg 3%
Tembaga (Cu) 37 µg 4%
Besi (Fe) 0.60 mg 7.5%
Magnesium 8 mg 2%
Mangan (Mn) 0.030 mg 1%
Zinc (Zn) 0.06 mg 0.5%
Fitonutrien
Karoten-ß 3 µg -
Karoten-alpha 1 µg -
Kriptoxantin-alpha 20 µg -
Lutein-zeaxanthin 11 µg -
Lycopene < 0 µg -

Sumber: USDA National Nutrient Database

Khasiat lemon yang umum diketahui adalah sebagai berikut:

•	 Melindungi	pembuluh	darah	(terkait	hipertensi	dan	penyakit	jantung)
Semakin bertambah usia seseorang, pembuluh darah akan berkurang tingkat elastisitasnya. 
Kekakuan pembuluh darah inilah yang dapat menjadi penyebab darah tinggi dan penyakit 
jantung. Makanan berlemak dan berkolesterol tinggi (biasa yang digoreng, daging merah) akan 
semakin memperburuk keadaan. Lemak dan kolesterol membentuk plak dalam pembuluh 
darah sehingga mempersulit aliran darah. Ditambah dengan kakunya pembuluh darah 
meningkatkan kemungkinan terjadi pecahnya pembuluh darah. Jika hal ini terjadi di bagian 
otak, maka menjadi stroke.
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Hugo, adalah film terbaru arahan sutradara legendaris 
Martin Scorsese, sekaligus merupakan film anak-anak 
pertama Scorsese sepanjang setengah abad karirnya 
sebagai sutradara. Hingga kini di usianya yang ke-70, 
Scorsese dikenal dengan film-filmnya yang kelam dan 
rumit (di antaranya: The Departed, Gang of New York, 
Shutter Island, The Aviator, The Goodfellas, The Last 
Temptation of Christ). Film Hugo berdurasi 128 menit 
dan memakan biaya 160-an juta USD.

Film yang diangkat dari novel “The Invention of Hugo 
Cabret” karangan Brian Selznick  ini dibuat dalam 
format 3D dan mendapat banyak sekali pujian. James 
Cameron (sutradara Titanic dan Avatar) mengakui 
Hugo adalah film 3D terbaik yang pernah dibuat. 
Kritikus banyak memberi pujian kepada Scorsese 
karena menggunakan teknologi 3D secara seimbang 
antara realitas dan fantasi, tidak berlebihan dan natural. 
Metode pendekatan yang sama sebetulnya juga 
pernah dilakukan oleh Takashi Yamakazi—sutradara, 
penulis naskah dan visual effect director—melalui film 
“Always: Sunset on 3rd Street/San Chome No Yuhi”; salah 
satu film terbaik yang pernah saya tonton☺. Hugo 
dinominasikan dan memenangkan beberapa ajang 
film internasional (termasuk BAFTA & Golden Globe). 
Februari 2012, Hugo dinominasikan di 11 kategori 
Oscar & berhasil menyabet 5 Oscar.

PLOT
Berlatar belakang kota Paris yang romantis pada tahun 
1930, di sebuah stasiun kereta api, hiduplah Hugo 
Cabret (Asa Butterfield), anak yatim piatu usia 12 tahun 
yang ditinggalkan ayahnya (Jude Law) secara mendadak, 

lalu dipelihara oleh pamannya yang pemabuk di sebuah 
ruang kecil dan gelap di balik tembok stasiun. Tugas 
sehari-hari Hugo adalah menyetel ketepatan jam-jam 
yang ada di stasiun. Mengikuti jejak ayahnya, Hugo 
sangat menyukai mekanik dan berkeinginan kuat untuk 
memperbaiki sebuah automaton (robot mekanik). 
Melalui automaton itulah, Hugo dipertemukan 
dengan Georges Méliès/Papa George (Ben Kingsley) 
& Isabelle (Chloe 
Grace Moretz) hingga 
dimulailah petualangan 
Hugo dan Isabelle untuk 
memecahkan misteri 
automaton yang bisa 
menggambar sebuah roket 
yang menancap di bulan.

Beberapa pesan yang saya dapatkan dari film ini:
BEKERJA SEPERTI SEMULA
Agar bisa memahami film ini, kita harus melihatnya dari 
kacamata Hugo. Ayahnya yang adalah seorang tukang 
reparasi jam & barang-barang mekanik mengajar Hugo 
dari kecil bagaimana cara mereparasi barang-barang 
yang rusak. Prinsipnya, tidak ada barang yang tidak 
bisa dibetulkan; termasuk automaton yang ditemukan 
ayahnya di museum. Sepeninggal ayahnya yang 
sangat mendadak, Hugo bertekad untuk mereparasi 
automaton agar bisa kembali ‘bekerja seperti semula’, 
karena menurut Hugo automaton yang rusak itu terlihat 
sangat sedih karena tidak bisa bekerja sebagaimana 
mestinya. Dengan kacamata ini juga Hugo memandang 
kehidupan di sekitarnya. Hugo melihat Papa George 
yang kesehariannya muram & sedih seakan-akan seperti 
automaton yang ‘rusak’ & menunggu direparasi agar 
‘bisa bekerja seperti semula’. 

Hidup manusia seperti ‘mesin’ yang 
kompleks, yang ‘rangkaiannya’ 
bekerja saling bertautan satu 
dengan yang lain. Kehidupan 
yang ‘hidup’, bersemangat dan 
bahagia menandakan ‘mesin’-nya 
bekerja dengan baik, sebaliknya 
bila kehidupan kita lesu, muram, 

berjalan pasrah dan pesimis menandakan ada 
‘sesuatu’ yang ‘rusak’ yang perlu diperbaiki. Dan menurut 
Hugo, sesuatu itu adalah TUJUAN!

RESENSI FILM:

HUGO• Mencegah tumor dan kanker
Limonen yang terkandung dalam kulit lemon, 
menunjukkan aktivitas antikanker (dan tumor) 
yang menjanjikan. Selain itu, juga sedang diuji 
dalam kaitan menghilangkan batu empedu. 
Kandungan lycopene juga dapat menurunkan 
resiko kanker prostat dan kelenjar payudara. 
Kandungan lainnya, yaitu limonoid dapat 
menghambat perkembangan kanker dan juga dapat 
menurunkan kolesterol. Namun untuk hal ini, masih 
dilakukan penelitian dan uji klinis.

• Anti radang
Khasiat anti radang yang dimiliki lemon juga bermanfaat untuk mengurangi radang pada 
penderita rematik.

• Membantu penderita maag
Padahal lemon terasa asam, bagaimana membantu penderita maag? Jika lemon diseduh dengan 
air hangat dan diminum, maka lambung akan mendeteksi asam dari lemon (asam sitrat), dan 
mengurangi produksi asam lambung. Penting sekali untuk menyeduh lemon itu dalam air 

(sehingga konsentrasi asamnya tidak terlalu 
besar). Asam dari lemon tidak sekuat asam 
lambung, sehingga tidak menyebabkan sakit. 
Namun konsumsi dalam jumlah banyak dapat 
memperburuk keadaan lambung.

Dosis yang dianjurkan untuk lemon adalah 
maksimal 120 ml jus (murni lemon saja). 
Sebaiknya diencerkan dahulu dengan air 
sebelum diminum, supaya tidak terasa terlalu 
masam juga.

Nah, ternyata lemon memiliki banyak manfaat. 
Namun, lemon yang dimaksud adalah buah 
lemon yang asli, yang diseduh atau dibuat jus. 
Bukan minuman lemon tea buatan (baik sudah 
jadi maupun sachet) yang dijual di pasaran. 
Segelas lemon segar esok pagi? Kenapa tidak. 
(cc)

Sumber:
Evans, W. C.; Trease and Evans Pharmacognosy 15th ed. Saunders. 
Kar, Austosh. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology 2nd ed. New Age International 
 Publisher
Middlepath.com.au
Snopes.com

Fakta atau Fiksi
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meninggalkan ‘jejak kaki’ dan kesan mendalam di hati 
mereka serta mengubah kehidupan mereka selamanya 
menjadi lebih baik.

SEMUA MEMILIKI TUJUAN
Salah satu pesan utama dari film Hugo adalah setiap kita 
diciptakan punya satu tujuan!
“Aku membayangkan seluruh dunia seperti sebuah 
mesin raksasa. Setiap bagian dari mesin dibuat sesuai 
kebutuhan. Tidak ada bagian ekstra yang tidak 
dibutuhkan. Aku bukanlah bagian ekstra. Aku pasti ada 
di sini untuk satu tujuan,” kata Hugo.

Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua meyakini bahwa 
Allah menciptakan kita dengan satu tujuan utama 
yaitu memuliakan Dia. Dan, saya juga sangat percaya 
bahwa untuk memenuhi tujuan utama tersebut, Allah 
memberi masing-masing kita panggilan spesifik 
yang Allah mau (hanya) kita yang kerjakan; sesuai 
talenta, karakter, passion, konteks waktu dan tempat, 
latar belakang, hobi, keinginan, struktur keluarga, profesi, 
kelemahan, kelebihan dll.

Dalam beberapa tahun terakhir, itulah yang menjadi 
salah satu topik doa terpenting saya kepada Tuhan. 
Kerinduan terbesar saya adalah agar saya (baik sebagai 
individu dan keluarga) bisa memenuhi panggilan-
panggilan spesifik yang Allah sudah sediakan sejak 
semula untuk saya kerjakan selama hidup.

Hugo berhasil menemukan tujuan spesifik dari 
hidupnya, yaitu: memperbaiki (mereparasi) barang 
ataupun orang. Isabelle juga menemukan perannya 
sebagai story teller dari kisah hidup Hugo. 
Apa tujuan spesifik yang Allah mau untuk Anda 
kerjakan dalam hidup ini? Sudahkah Anda 
menggumulkan, mencarinya setiap hari, mendapatkan 
dan menjalankannya?

AKHIR KATA...
Hugo adalah sebuah film keluarga yang memiliki pesan 
sederhana tetapi mendalam bagi segala usia. Kisah 
seorang pecinta buku bertemu pecinta mekanik lalu 
berpetualang memaknai arti persahabatan, keberanian, 
perjuangan, keajaiban. Martin Scorsese berhasil meramu 
sebuah film ‘anak-anak’ yang indah dilihat, misterius dan 
menegangkan, hangat, romantis dengan bumbu komedi 
yang pas khususnya melalui tokoh inspektur stasiun 

kereta yang diperankan dengan baik oleh Sacha Baron 
Cohen, aktor komedi yang sedang naik daun melalui film 
Borat. Tautan hubungan antartokoh juga terjalin dengan 
manis. 

Bagi pecinta film, Hugo menjadi sepotong napak tilas 
dan biografi singkat perkembangan film di era doeloe 
(diwakili oleh tokoh George Méliès, tokoh penting di 
dunia special effect perfilman); bagaimana kejeniusan, 
kreativitas, passion, kerja keras, ketekunan, kehebatan 
sineas-sineas jadoel berhasil mewujudkan mimpi, 
imajinasi dan keajaiban melalui media film sebelum 
hadirnya film-film Matrix, Lord of the Ring, Harry Potter, 
Avatar yang sarat dengan kecanggihan CGI (Computer 
Generated Imagery).

Hugo adalah persembahan Martin Scorsese, legenda 
perfilman abad-20 dengan special effect terkini kepada 
sinematografi dunia, khususnya kepada legenda 
perfilman abad-18, Georges Méliès, peletak dasar special 
effect di dunia perfilman.

Selamat menonton!

“My friends, I address you all tonight as you truly are: 
wizards, mermaids, travelers, adventurers, magicians. 
Come & dream with me.” - Georges Méliès (1861-1938)

.indra pura wijaya

“Segala sesuatu punya tujuan, termasuk mesin. Jam 
menunjukkan waktu, kereta api membawa kita ke 
tempat lain. Mereka melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan. Bila mereka rusak, mereka tidak bisa 
melakukan yang seharusnya dilakukan. Sama seperti 
manusia, bila kehilangan tujuan, seakan-akan seperti 
mesin yang sedang rusak,” demikian Hugo menceritakan 
pemikirannya ke Isabelle. Kegigihan Hugo untuk 
‘mereparasi’ Papa George yang adalah seorang ‘magician’ 
berpengalaman, diakui oleh Papa George sebagai “the 
kindest magic trick I have ever seen.”
Bagaimana dengan kehidupan Anda saat ini? Apakah 
‘mesin kehidupan’ Anda sedang rusak karena 
kehilangan tujuan? 

Dialog Hugo di atas juga mengingatkan saya untuk 
berpikir tentang Allah pencipta kita. Sebagaimana 
Hugo sedih bila melihat ada mesin yang rusak dan 
tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, saya yakin 
demikian jugalah yang dirasakan Allah, Sang Pencipta 
kepada kita, ciptaan dan maha karya terbesar-Nya. Kita 
yang sedang kehilangan arah, tujuan hidup dan tidak 
melakukan apa yang seharusnya menjadi panggilan kita, 
sebenarnya sedang membuat Allah sedih. Allah rindu 
‘mereparasi’ kita agar bisa kembali bekerja seperti semula. 
Bersediakan kita ‘direparasi’ kembali oleh tangan kasih 
Allah? Maukah kita mengijinkan Allah memasukkan 
‘kunci’ di hati kita agar kita bisa berfungsi kembali 
seperti semula?

PENJARA MASA LALU
Papa George yang di masa mudanya pernah merasakan 
puncak kesuksesan sebagai seorang jenius perfilman, 
tidak bisa menerima kenyataan ketika era pasca-perang 
dunia, karya-karyanya tidak bisa diterima lagi oleh 
penonton. Papa George merasa kecewa, marah, tidak 
dihargai, terlupakan dan gagal. Papa George sudah 
melihat terlalu banyak, mengalami terlalu banyak, 
kehilangan terlalu banyak hingga mencapai fase dimana 
mengingat-ingat masa lalu menjadi sesuatu yang 
menyakitkan. Alih-alih bangkit dan membuka lembaran 
baru, ia berkutat dengan kegagalan masa lalunya itu 
sehingga lama-kelamaan, masa lalunya itu menjadi 
‘penjara’ bagi Papa George dan menimbulkan kepahitan 
dalam menjalani sisa hidupnya.

Setiap orang pasti memiliki kisah kegagalan & 
kekecewaan di masa lalu. Kisah-kisah itu bisa menjadi 

pelajaran dan bekal bagi kita untuk menghadapi 
masa sekarang dan masa datang. Kita tidak bisa 
menghapusnya atau merubahnya. Yang perlu kita 
lakukan adalah mengakui, menerima dan ‘make peace 
with them’, bukan ‘terpenjara’ olehnya.
Apa yang menjadi kisah kegagalan dan kekecewaan 
masa lalu Anda yang masih menghantui, menimbulkan 
kepahitan dan ‘memenjarakan’ jiwa Anda hingga hari ini? 
Akui, terima dan berdamailah dengannya agar kita hidup 
bebas terlepas dari ‘penjara’ masa lalu yang sudah kita 
bangun sendiri.

MELIHAT DARI DUA SISI
Sepanjang sisa hidupnya, Papa George menganggap 
hidupnya gagal, karena semua passion dan kreativitasnya 
harus dihentikan, studionya hancur, peralatan film 
dibakar, bisnis bangkrut dan satu-satunya harta 
berharganya yaitu koleksi karya filmnya harus dijual 
murah untuk dihancurkan menjadi material alas sepatu. 
Ia merasa tidak berarti. Papa George lupa bahwa 
pernah ada seorang anak kecil yang ia temui di studio 
ketika shooting. Anak kecil itu begitu takjub, terkesima, 
terpesona dengan teknologi film, Papa George dan 
karya-karyanya. Dan sejak momen itu, hidup anak ini 
berubah selamanya karena ia memutuskan sepanjang 
hidupnya ia akan mempelajari perfilman dan menjadi 
ahli di bidang itu. Anak itu adalah Rene Tabard, yang 
setelah dewasa menjadi profesor dan pengarang buku 
sejarah perfilman terkenal yang ditemui Hugo dan 
Isabelle di ruang perpustakaan. Ia menjadi salah satu 
tokoh penting untuk menjawab misteri film ini.

Terkadang kita melihat hidup kita hanya dari sudut 
pandang pesimis, hidup kita sepertinya ‘biasa-biasa saja’, 
‘tidak ada yang spesial’, ‘tidak ada yang bisa dibanggakan’, 
‘kurang menjadi berkat’, ‘mengecewakan’ atau bahkan 
‘malu-maluin.’ Tapi kita tidak pernah tahu bahwa dari 
sudut pandang optimis, hidup kita mungkin pernah dan 
telah menjadi berkat dan menginspirasi orang lain.

Jadi yang kita perlu lakukan setiap hari hanyalah 
melakukan yang TERBAIK dalam SEGALA hal; 
di sekolah, pekerjaan, pergaulan, melalui perkataan, 
tindakan, hasil karya; lakukan dengan sungguh-sungguh, 
cintai kehidupan dan apa yang kita lakukan, penuh 
semangat dan sukacita, selalu ingin melakukan yang 
terbaik. Kita tidak pernah tahu, Tuhan bisa memakai kita 
untuk menginspirasi orang lain, membuat perubahan, 
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Belitung, pulau yang merupakan bagian kecil Sumatera Selatan yang biasa disebut Bangka-Belitung, 
memiliki keindahan pulau-pulau kecil, pantai, dan surga bawah laut yang menawan. Tempat ini 
mulai mengalami peningkatan popularitas sejak kemunculan film Laskar Pelangi pada akhir tahun 
2008, yang seluruh proses pengambilan gambarnya berlokasi di pulau tersebut. Belitung juga 
memiliki kekayaan alam yang berlimpah, misalnya tambang kaolin (bahan dasar bedak), pasir besi, 
perkebunan sawit, dan emas.

Referensi wisata kali ini lebih membahas Belitung Timur, yaitu kampung lahirnya Sekolah Laskar 
Pelangi dan Pulau-pulau kecil dari Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Ketiga tempat ini berada 
di bagian sebelah Timur dan Utara Belitung.
1. Belitung Timur

Di sinilah sekolah Laskar Pelangi berdiri, jaraknya kira-kira dapat ditempuh dalam waktu 90 
menit dari kota Belitung Timur. Setibanya di sana, Anda akan melihat sisa bangunan Sekolah 
Laskar Pelangi yang sudah bertambah lusuh, terbuat dari papan kayu dan seng yang sudah 
usang. Banyak wisatawan datang mengabadikan foto. Mengingatkan kembali akan film Laskar 
Pelangi, di sana juga terdapat ruang kelas, meja, bangku, sepeda, sapu, lemari piala, dll.

2. Pulau-pulau kecil sekitar Tanjung Kelayang
Selanjutnya, Anda dapat mengunjungi pulau-pulau di sekitar pantai Tanjung Kelayang dengan 
perahu motor yang mampu menampung 8 sampai 10 orang. Perjalanan ini menghabiskan 
waktu seharian. Berangkat sekitar pukul 9 pagi dan berakhir setelah matahari terbenam. 

Pantai-pantai yang dikunjungi dari Tanjung Kelayang terbagi berdasarkan tujuan objek, 
misalnya untuk diving, snorkling, memancing ataupun fotografi.

Teks oleh Michael Wijaya, foto oleh Michael Wijaya

Beberapa pulau kecil yang dapat dikunjungi untuk beraktivitas snorkling antara lain: 
- Pulau Burung, pulau tak berpenghuni dengan lokasi foto yang unik untuk diabadikan.
- Pulau Pasir Putih, pulau ini terbilang unik karena hanya terdiri dari pasih putih yang 

semakin lama semakin banyak. 
- Pulau Lengkuas, pulau ini sejatinya merupakan ikon Pulau Belitung yang terkenal dengan 

negeri Laskar Pelangi-nya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Pulau Lengkuas ini 
di antaranya: snorkling, memancing, mengelilingi pulau, naik ke mercusuar, dan berfoto-ria. 
Sunset dan sunrise pun bisa Anda nikmati dari pulau ini, karena letaknya yang memang 
sedikit ke luar, ke arah laut Cina Selatan. Oleh karena itu pemandangan sunset dan sunrise 
tidak terhalangi oleh pulau-pulau lainnya

- Pulau Babi, di sini terdapat batu besar. Biasanya Anda bisa bersantai di atas batu untuk 
menikmati pemandangan laut sambil ditemani air kelapa segar.

3. Pantai Tanjung Tinggi
Di sepanjang pantai ini banyak sekali terlihat pemandangan yang menakjubkan. Bagaimana 
bisa terbentuk begitu banyak batuan granit yang menjulang amat tinggi dengan berbagai 
warna? Pemandangan yang sangat indah, yang menambah kesempurnaan pantai yang bersih 
dengan air biru. Di pantai ini Anda tidak bisa berenang karena air yang dangkal dan banyak 
bebatuan. Tetapi spot ini sangat bagus untuk para pecinta fotografi, karena banyak objek yang 
bisa diabadikan. Bahkan tempat ini juga menjadi salah satu lokasi adegan film Laskar Pelangi.

Tepat di sebelah Pantai Tanjung Tinggi, masih terdapat sebuah pantai. Di sana Anda dapat 
berenang dengan bebas, dengan air laut yang begitu jernih dan tenang tanpa ombak, bahkan 
bisa dikatakan menyerupai danau. Anda juga bisa snorkling, bermain pasir, dan menyewa perahu. 
Bagi Anda yang menyukai aktivitas berenang pasti akan menghabiskan satu hari penuh sampai 
melihat sunset.

Selain wisata pantai yang begitu indah, wisata kuliner juga tidak kalah menarik. Salah satu 
makanan khas Belitung adalah bakmi Belitung dan gangan. Gangan adalah sejenis gulai kepala 
ikan dengan bahan dasar nanas, sehingga asamnya terasa. Makanan ini tidak bersantan, dan hampir 
setiap restoran di Belitung selalu menyediakan makanan khas ini. Selain gangan, makanan seafood 
lainnya juga tidak kalah menggugah selera dengan harga yang sangat terjangkau seperti, kepiting, 
lobster, cumi, udang naga, dll. Makanan yang terkenal selanjutnya yaitu pisang goreng dan samcan 
panggang (chasio). Pisang goreng di sini tidak seperti pisang biasa, bentuknya bulat kecil dan 
rasanya sangat manis, sedangkan samcan panggang juga sangat terkenal dengan 2 jenis babi, yaitu 
babi ternak dan hutan.
 
Belitung memang surga wisata bahari dan wisata kuliner. Jika Anda sedang mencari tujuan 
wisata libur mendatang, cobalah Belitung. Wisata ini dapat dinikmati oleh segala usia karena 
pemandangannya yang indah dan pantai yang tenang. Berikut adalah estimasi biaya berwisata ke 
Belitung:
- Tiket pesawat        Rp 1.500.000,-
- Paket perjalanan 4H3M (transportasi dan hotel bintang 3)  Rp 1.800.000,-
- Uang saku tambahan      Rp    500.000,-
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Bagi yang sudah bosan dengan makanan khas 
Indonesia, Eropa atau Jepang, saya punya 
referensi lain nih, yakni makanan Korea. 
Tepatnya bernama Little Korea BBQ, yang 
terletak di Urban Kitchen Central Park lantai 2. 

Salah satu makanan Korea yang terkenal adalah 
bulgogi. Untuk memesan satu porsi bulgogi di 
tempat ini, Anda cukup mengeluarkan Rp. 
35.000,- saja. Rasanya sudah dijamin mantap di 
lidah, dengan potongan daging sapi yang sangat 
empuk dan aroma minyak wijennya yang harum. 
Sambal khasnya pun berbeda dari sambal lainnya. 

Selain itu ada satu lagi menu yang wajib dicoba, 
namanya kimchi jigae. Dari namanya saja sudah 
ketahuan kalau yang saya maksud adalah salah 
satu ciri khas makanan Korea, yaitu kimchi. Tapi 
kimchi yang satu ini agak berbeda, satu mangkok 
kimchi dicampur dengan potongan daging 
sapi yang empuk dan tahu dengan kuah yang 
berwarna kemerahan. Rasanya dijamin berbeda 
dari makanan kuah manapun. Menu yang satu 
ini dibanderol dengan harga Rp. 40.000,-. Nah, 
cukup menarik bukan? Ayo ajak teman-teman, 
partner, atau keluarga Anda berburu makanan 
Korea di tempat ini. Selamat mencoba!

Rekom
endasi

Teks oleh Nezsya Aurelia, foto oleh Neszya Aurelia

Little Korea BBQ
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Tahu Goreng Siomay
Isi:
• 250 gram udang kupas ukuran sedang
• 250 gram daging ayam giling
• 2 sendok makan (sdm) tepung sagu
• 1 sdm minyak wijen
• 1 sendok teh (sdt) kecap asin
• 1 sdt bawang putih, cincang
• 2 cm jahe, parut, peras, ambil airnya
• ½ sdt merica bubuk
• ¼ sdt kaldu bubuk instan rasa ayam
• 1 sdt garam
• 1 batang daun bawang, iris halus

Bahan:
• 10 potong tahu bandung kuning, belah dua
• 1 liter minyak goring

Sambal kecap (aduk rata):
• 4 butir bawang merah, iris tipis
• 6 buah cabai rawit hijau, iris
• 1 buah tomat, potong dadu kecil
• 5 sdm kecap manis

Cara	membuat:
1. Masukkan udang, ayam, tepung sagu, minyak wijen, kecap asin, bawang putih, air jahe, merica 

bubuk, kaldu instan bubuk, dan garam ke dalam food processor. Proses hingga tercampur rata 
dan halus. Pindahkan adonan ke dalam wadah, tambahkan irisan daun bawang, aduk rata.

2. Ambil satu potongan tahu, beri adonan isi, ratakan. Lakukan sampai semua adonan habis.
3. Goreng dalam minyak panas sedang hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat 

dan tiriskan.
4. Sajikan selagi hangat bersama sambal kecap.

Foto dari internet

Tip: 
Tahu Bandung lebih kenyal namun kokoh, sehingga tidak mudah hancur saat diisi adonan.

Sumber: http://female.kompas.com/read/2012/05/15/12194265/Tahu.Goreng.Siomay
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oleh Matius

Pojok GMI

Congratulation Rest in Peace

Pojok G
M

I

Seminar Umum PAK (Ibadah) Kamis Putih

Jumat Agung Paskah

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. Sucianjo & Sindi Pertiwi (07 Juli 2012)
2. Sunarto Wijaya & Ko Jully Christian 

(08 Juli 2012)
3. Johan Likamto & Esther Kurnia
 (08 September 2012)
4. Jhonny Chow & Recca Badia
 (23 September 2012)
5. Martin & Anita (29 September 2012)
6. Hendra Irawan Fernando & Tan 

Mariana (07 Oktober 2012)
7. Ming Ming Al Mulyadi & Sri Kumala 

Dewi (02 Desember 2012)
8. Hutomo & Elisabeth Kusuma
 (02 Desember 2012)

Kami, segenap Hamba Tuhan, Majelis 
dan jemaat GMI Imanuel Jakarta, 
menyampaikan rasa belasungkawa yang 
mendalam atas berpulangnya beberapa 
jemaat atau kerabatnya ke Rumah Bapa di 
Sorga. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus 
memberi kekuatan dan penghiburan kepada 
keluarga yang ditinggalkan.

1. Bpk. Tjandra Kusuma Tjong (papa dari 
sdri. Ming Ming), 24 Juli 2012

2. Ibu Magdarena (mama sdri. Yenty 
Thomas), 08 Agustus 2012

3. Ibu Oei Shai Chu (istri dari Bpk. Lim 
Chin Hok), 18 Agustus 2012

4. Sdr. Ke Shun An (putra dari Ibu Fu Qiu 
Ying), 13 Oktober 2012

5. Ibu Kho Cai Yat, 18 Oktober 2012
6. Bpk. Hadijanto, 12 November 2012
7. Bpk. Tio Bun An (paman dari sdr. Fandi 

Daratio), 20 November 2012
8. Bpk. Alimin (papa dari sdr. Hon Shang), 

30 November 2012 
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改善骨质疏松 
柠檬中的柠檬酸能使钙易深化并能螯合钙，可大大提高人体对钙的吸
收率，增加人体骨密度，进而预防骨质疏松症。缺乏钙质是导致骨质
疏松症原因之一，而预防骨质疏松症第一步是先从改善饮食生活开
始，就是常吃含维他命C丰富的柠檬、柚橘类水果。基於柠檬对人体的
血液循环以及钙质的吸引，非常有帮助。这可是有实验证明，在日本
曾实验过，参加试验的共7人，年龄平均为36～59岁，每日早、中、晚
饮柠檬果汁150毫升，连续饮用 3个月后，7人中有6人骨密度上升，
此外柠檬汁中的柠檬酸还有抗肠炎菌、沙门氏菌、肠道出血性大肠菌
0-157等食物中毒菌效果，能减少人体内疲劳物质乳酸产生。而在义大
利的南部一带盛产柠檬，当地人做任何料理都会使用柠檬提味，使得
那里的老年人个个身体非常健壮、头脑清晰，所以改善饮食生活不妨
将柠檬挤成汁，放在冰箱，口渴时加点水或红茶当开水来喝，对身体
是好处多多。 

达到美容效果 
柠檬可说是女性的水果，因它能安胎，故称「宜母子」。它又能美
颜，因其柠檬酸能去斑、防止色素沉著，内服外涂均有效果。柠檬本
身就是美容妙品，可以促进胃里蛋白分解砪的分泌，增加肠胃蠕动，
帮助消化吸收。在国外的美容专家称其为美容水果，认为柠檬汁可以
洁肤美容，防止及消除皮肤色素的沉积 (即是去斑) ，能令肌肤光结
细腻。所以，每晚睡前如果用柠檬片擦面部皮肤 (要持续)，即能改善
消除脸部上的油脂污垢和瑕疵，并且可以改善皱纹。用蛋白加柠檬汁
来做面膜，可以紧肤及去除黄气，令人容光焕发。而且一星期至少一
次用柠檬汁来按摩指甲，有令指甲坚固的效用。 

可防经济舱症 
你是否害怕在长期的时间下搭乘飞机呢？日本科学家发现，柠檬汁有
助防止乘搭长途飞机的旅客，患上经济客舱症候群，科学家建议应最
少每五时便喝一杯柠檬汁，以帮助促进血液循环。研究人员曾在13名
乘搭长途飞机的旅客身上进行实验，让他们喝下一大杯柠檬汁，然后
再进行试验，实验结果发现他们的血液循环比之前加快了19%。研究人
员解释，柠檬汁内的柠檬酸和柠檬多酚，均能有效预防深静脉栓塞，
调整血液循环，减低血凝块的机会，因此他建议长途旅客宜每隔5小时
便喝一杯柠檬汁。由於乘坐长途飞机的旅客往往需要长时间维持同一
个姿势，而经济客舱的座位又不够宽敞，因此容易产生深静脉栓塞的
情形，亦即所谓的经济客舱症候群。 

（网络质料）

柠檬汁的好处
柠檬汁含有糖类，维生素c、维生素B1、B2，烟酸、钙、磷、铁等营养
成分，并可增强免疫力、延缓衰老。 

柠檬具有高度咸性，被认为是治疗所有疾病的药，止咳、化痰、生津
健脾。且对於人体的血液循环以及钙质的吸引有相当大的助益，其丰
富的维他命C，不但能够预防癌症、降低胆固醇、食物中毒，消除疲
劳，增加免疫力，延缓老化，保持肌肤弹性，并且克服糖尿病、高血
压、贫血、感冒、骨质疏松症等等。 

强化记忆力 
面对生活上的工作压力，是否感觉到自己的记忆力愈来愈差？面对学
校繁重的课业，总是跟不上进度？身处在高科技、高生活水准的现代
社会人，何必庸人自扰呢？就让每天一杯柠檬汁解决你的问题吧！
根据美国最新研究报告显示，维他命C和维他命E的摄取量达到均衡标
准，有助於强化记忆力，提高思考反应灵活度，是现代人增强记忆力
的饮食参考。研究中显示，由於血液循环功能的退化，造成脑部血液
循环受阻，而妨碍脑部功能的正常运作。如利用清除自由基的抗氧化
功效，可改善血液循环不佳的问题，因此对於记忆力及反应力的运作
而言，确实有相当的帮助。但又要如何从饮食生活中做起呢？专家建
议，柠檬具有抗氧化功效的水溶性维他命C类的食物，因此一天一杯柠
檬汁有助於保持记忆力，且对身体无任何副作用，是日常生活中随手
可得的的健康食品。 
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聰明而驕傲自滿的；另一種是不算聰明卻非常努力，從來都不為自己
的不聰明而自卑的。由此可見，努力的孩子到哪裏都受歡迎的。

作爲父母，應該是賞識孩子的勤奮和努力，對他們的努力給予最熱情
的支持和鼓勵。不要因爲自己孩子的不聰明而氣餒，應該是為孩子的
不努力而擔心。始終記住一句話：所謂天才，是百分之一的聰明加百
分之九十九的勤奮！很多情況下，父母應該故意淡忘孩子的聰明，更
重視孩子的努力。並把這種理念傳遞給孩子，讓他們感覺到只有努力
才能獲得父母的認可和誇獎，進而逐步明白一個道理：聰明往往只能
決定一時的成敗，而努力則決定了一世的命運。

當孩子在學習或其他方面取得優異成績時，不要把這個成績歸功於孩
子的先天優勢，而是把觀注點集中在孩子的後天努力上。應該告訴
他：“成績真不錯，這就是你努力學習的結果！”

當孩子通過自己的努力做好了一件事情的時候，父母應該這樣賞識和
讚揚他：“真是個努力的好孩子！”

（文章來源：中華聖網）

孩子的容貌也是如此，長得如何不能決定孩子以後生活得怎樣。大多
數情況下，努力纔是決定孩子以後生存狀態的重要因素。聰明是一種
個人資源，從大人到小孩，人們都會為自己擁有這一資源而自信和自
豪。所以，孩子都願意別人誇他聰明，甚至有很多孩子爲了得到聰明
的“頭銜”常常在同伴面前裝作不怎麽努力的樣子，但回到家裏卻拼
命地學，從而保證好的成績。這樣一來，很多孩子都形成一種錯覺，
以爲聰明就是一學就會，樣樣都會，不需要努力就能取得成績，所以
爭相效尤，導致很多孩子都不努力學習。那些經常被稱讚聰明的孩
子，往往把分數看成自己的聰明所得，把分數高低看得比甚麽都重
要，一遇挫折就容易灰心，且不願意也不敢接受新的挑戰；而那些被
誇獎為努力的孩子，則更願意做出新的大膽嘗試，會盡自己最大努力
把它們做好。

所以，家長若想激勵孩子
在學習上取得更好的成
績，最好的辦法不是讚揚
他們聰明，而是鼓勵他們
刻苦學習。

佳佳小的時候學東西比別
的孩子慢半拍，他的父
母爲此非常苦惱。上了小
學，父母都認爲他不會有
甚麽好成績。有一天，佳
佳卻帶回了一張100分的試
卷。這是一張數學測驗的試卷，上面有老師用紅筆打的分。

這讓父母吃驚不已，怎麽可能？佳佳慢條斯理地解釋說：“老師講課
的時候我經常聼不太懂，所以下課之後同學們都出去玩，我就把不懂
的地方拿去問老師，老師再給我講一遍，我就全懂了！做作業的時
候，如果有不會的，我就把老師講的課再複習一遍。所以考試時，我
都會做了！”媽媽聼後眼圈一下子紅了，知道自己的孩子算不上聰
明，卻是如此好學和努力，深受慰藉。

有一個當老師的朋友曾經告訴我，在學校或班級裏，通常有兩種學生
最受老師喜愛的：一種是非常聰明又非常努力，從來都不因爲自己的
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賞識孩子的努
  力而不是聰明
當孩子通過自己的努力做好了一件事情的時候，父母應該這樣賞識和
讚揚他：“真是個努力的好孩子！”

有一位到北歐某國做訪問的學者曾經歷過這樣一件事：

周末，她到當地的一位教授家中做客。一進門，就看到了教授5嵗的小
女兒。小女孩滿頭金髮，漂亮的藍眼睛讓人覺得特別清新。她不禁在
心裏稱讚小女孩長得漂亮。

當她把從中國帶去的禮物送給小女孩的時候，小女孩微笑著向她道
謝。這時，她禁不住誇獎道：“你長得這麽漂亮，真是可愛極了！”

這種誇獎是中國父母最喜歡的，但是，那位北歐教授卻不領情。在
小女孩離開後，教授的臉色一下子就陰沉下來，並對中國訪問學者
說：“你傷害了我的女兒，你要向她道歉。”

訪問學者非常驚奇，
說：“我只是誇獎了你
的女兒，並沒有傷害她
呀？”但是，教授堅決地
搖了搖頭，說：“你是因
爲她的漂亮而誇獎她。但
漂亮這件事不是她的功
勞，而是取決於我和她父
親的遺傳基因，與她個人
基本上沒有關係。孩子還
很小，不會分辨，你的誇
獎就會讓她認爲這是她的
本領。而且她一旦認爲天

生的漂亮是值得驕傲的資本，就會看不起長相平平甚至醜陋的孩子，
這就給她造成了誤區。”

“其實，你可以誇獎她的微笑和有禮貌，這是她自己努力的結果。所
以，請你為你剛才的誇獎道歉。”教授聳聳肩說。
中國的訪問學者只好很正式地向教授的小女兒道了謙，同時不忘讚揚
了她的微笑和禮貌。

這件事讓這位訪問學者明白了一個道理：賞識孩子的時候，只能賞識
孩子的努力，而不應該賞識孩子的聰明與漂亮。因爲聰明與漂亮是先
天的優勢，而不是值得炫耀
的資本和技能，但努力則不
然，它是孩子後天的，應該
予以肯定。

在人生的旅程中，聰明的人
常常在最後變笨了；而笨的
人，卻常常在最後變聰明
了。遇到寒冷酷熱，聰明的
人逃開了，；笨的人親身嘗
試，卻意外地在寒冷酷熱
中成長。笨的人逐漸認識
到：“努力不一定會成功，
但成功卻永遠需要努力”。
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但是，对于某些真爱，郑秀文始终不改其志，满腔爱意，“我依旧爱
永恒的牛仔裤！依旧爱皮衣，依旧爱Comme des Garcons，依然最爱白
衬衫、白球鞋。”

关注郑秀文的人不难发现，她沉默3年后，今天能全身心都发生180度
大转变的力量源泉是来自上帝的。

3年前，在拍完内心戏极重的电影《长恨歌》后，长期处于掏空、不开
心状态的郑秀文，做了一个很大的决定：“找回自己”。这个找回，
包括找回快乐，找回自信，找回“郑秀文”。
也许像奥古斯丁说的那样“我们的心得不到安息，直到安息在你里
面”，最终郑秀文在上帝那里得到了心灵的安息。她告白说是“上帝
带我走出人生的谷底”。从此做事一向“用力”的郑秀文开始学会
用“平常心”来面对每件事情。知道万事万物的主宰乃为上帝。 

她说“平常心就是不附带竞争与热炙追求的一种心态，这更像一种境
界。当你真正拥有过，也许比较容易理解‘平常心’一词。”

“上帝带我走出人生的谷底，现在我对生命的看法不会太严肃，对事
情也非常宽容，快乐比一切重要。我的朋友都爱跟我聊天，说心事，
因为我常有意想不到的角度去看待事情。”

http://www.jidujiao.com/xinwen/992/

信仰让我做回
自己重拾自信

郑秀文最近特别活跃，去年年底她接受港台车淑梅访问时再分享受情
绪困扰的岁月与信仰的帮助，她称信仰是最大动力，她尝了甜头要与
人分享，很多人有情绪病，希望自己的经历能带给别人幸福。 曾经
被成为引领指标，浑身上下都是品牌的郑秀文，在接受台湾《侬侬》
杂志采访的时候说：“以前，我是盲目名牌（的）追随者，用一身的
Label遮盖一身的肥肉，用Label遮盖自己的不自信。”

但现在上帝帮助她走出人生的低谷，她选择做回自己，因为她说她认
识到“自信不是来自身上的牌子和价目，而是人的个性本质。”

所以今天的郑秀文已经不再盲目追求名牌，也不再热衷于奢侈品，尽
管她非常为之负担得起。她描绘自己现在的穿衣风格是：“我的穿衣
风格就是舒适、自在。平价的衣服我当然也会穿，而且认为应该穿出
一种风格。平价混搭高价一点的，效果通常很不错。”

郑秀文：
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某次，黃金獅弟兄到加利曼丹時，看到一群遭受水患的孩子們光著身
體在街上亂跑，心中有所感觸，便把自己口袋的錢都分給了他們。

美國寄來的聖經
黃金獅出生在不信主的家庭裏，雖然就讀於基督教學校，但是卻沒有
接受基督。然而，上帝在奇妙的日子裏動工。某日，受到在美國讀書
的孩子寄來一份給媽媽的禮物，原來是世界上最好的一本書——聖
經。喜愛看書的妻子高紅蕊對這本書追看不捨，想多了解基督教的教
義。與此同時，同鄉莊姐妹力邀他們來教會，也是莊姐妹把以馬内利
堂介紹給他們全家。開始時，黃弟兄只是敷衍的態度，但是經過一段
日子後，心被激勵，願意多知道有關基督的福音。後來蒙上帝的大恩
典接受主耶穌，並加入以馬内利堂成爲會友，積極參加兄弟團契，跟
著探訪隊學習事奉，也加入教會慈善部活動。耶穌的教導如何愛鄰舍
感動了他，讓他願意藉此實踐神的愛。

領受是爲了給予
黃弟兄從小就已經擁有慈善的心，他喜歡幫助一些有需要的人，加上
慈祥的外表和常處低調的他，非常平易近人。他認爲給予或施捨是把
上帝已經賜給自己的福分，與他人分享，特別是做在那些需要的人身
上。人們不只是需要財物上的幫補，也有可能是一些關懷。施捨要以
愛為基礎和動力，不是單單愛親近的人，甚至要去愛那些傷害我們的
仇人。

基督徒在做慈善的時候，更應該有正確的動機和遵循聖經的教導。世
上有太多的人行公益，做善事，在這之間最大的區別就是動機是否正
確？基督徒應該是基於向上帝感恩的心，不圖回報的行善。黃弟兄從
來沒有在善事上定下該撥出的數目，只要有能力他會盡力而爲；在這
方面得到家人大力支持。

禱力、人力、財力
假如要黃弟兄在這三方面選其一，他毫不猶疑地選擇財力。他有一個
簡單的理由，設若某人病重，除了禱告外最重要的還是錢。通常醫藥
費是需要龐大的數目，所以常常會在這方面支持。這並不是說人力不
重要，而是上帝賜給每一個人的恩賜各有不同。黃弟兄更多是幫助一
些經濟能力上有困難的人。雖然如此，他也不認爲金錢至上，因爲最
大的驅使力量還是源自内心，是以基督的愛為根基的，是基督的愛激
勵我們把愛分享與他人。

“給予在乎心意，不是錢幣的面額”，黃弟兄如此認爲。很多人有施
捨的能力，但是打從心底去行的卻不多。

最後，黃弟兄呼籲大家願意及時地去幫助有需要的人，不看數額多
少，只要盡自己能力，一定會給需要的人帶來無限的安慰。正如初期
信徒一樣，把自己從上帝得來的福分與大家一起分享，而不是獨自享
受。
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主愛的感動
黃金獅

姓名 ：黃金獅
出生於 ：民禮市，1940年2月18日
妻子 ：高紅蕊
孩子 ：黃碧慧、黃敏慧、黃雪慧

“給予在乎心意，
不是錢幣的面額”

3．路得被贖回
以色列人非常重視親屬關係，同一族的人會感受到原自一個祖宗的親
密。傳宗接代也列爲同宗的責任，親屬中有兄弟先離世就當把這寡婦
娶過來，以便留後代。此外，也有責任把所賣的地業贖回（利廿五25
）。爲了以利米勒的後代，親屬中有兩個是有責任把路得贖回的，即
是波阿斯和另外一個聖經沒記下名字的族兄。當這族兄知道除了贖以
利米勒的地，也當連同路得一起娶過來之後，恐怕對自己的產業有
礙，就放棄了。於是，波阿斯就娶了瑪倫的妻摩押女子路得爲妻，並
在死人的產業上存留他的名，免得名字在本族本鄉中滅沒（得四10）
。

路得有著單純的心和勤奮工作，當她決心服侍拿俄米和信靠上帝時，
神賜她一位願意娶她和愛她的波阿斯。而這位波阿斯卻是誠實又善良
的好人，他遵行上帝的話和條例，在收割時常常會給貧窮人留下麥
穗，讓他們有機會拾取。波阿斯更是願意娶路得為妻，在族群中負完
全的責任。 

在現代的生活中很難找到像路得和波阿斯那樣的人了，特別是像波阿
斯那樣的品格。人不再重視社會觀和親屬關係，現代的人只看重自己
的事。基督徒的信心應該是建立在基督上，祂是我們學習的榜樣，應
該不分階級、不看背景的去關懷所有的人。聖誕節就是上帝來到世間
拯救世上所有的人，祂的愛就向世人顯明了。在歡度聖誕之際，願再
一次被提醒，要持定所信的，盡力去把愛分享與他人。哥林多前書十
五58“……務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工，因爲知道你們
的勞苦，在主裏面不是徒然的。”

~~ Suryanto牧師 ~~
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的生活沒有意義。醫生就把正在掃地的老婦女叫來，然後對這富婆
說：“我要你聽聽這老婆婆擁有喜樂的故事。”老婆婆把掃帚放下便
坐在椅子上開始敍述自己的故事：我丈夫因瘧疾而去世，三個月後我
的獨子因車禍喪生。頓時失去一切讓我受到很大的打擊和傷痛，失
眠、無食慾，整天愁容滿面，最後更是有追隨他們而去的念頭，想了
結此生算了。一天下午，在回家的路上有一隻小貓跟在我後面，打開
家門進屋時，牠也隨後跟了進來。看到牠那又冷又餓的樣子，不由心
生可憐，就從廚房裏拿了些牛奶餵牠。吃飽後，牠竟然以撒嬌的身體
輕擦著我的腳，我由衷地微笑起來。心中暗忖，自己只不過幫助了一
隻小貓就可得回我的微笑，那我何不去幫助別人，可能會得到比這更
大的喜樂。自此以後，我都會及時地去幫助有需要的人，哪怕是給飢
餓的人幾塊餅乾。每一次看見別人快樂，我也就有幸福的感覺，我已
經得到幸福的秘訣。”

富婆聽完後眼淚不斷地流下來，她擁有一切金錢可以買到的東西，然
而卻失去金錢買不到的東西。我們對這一句“施比受更爲有福”並不
陌生，施捨的喜樂與平安是最大的推動力。慈善家在生活中最大的安
慰與享受是能把自己擁有的與他人分享。可以如此說，今天的慈善機
構都有同樣的使命，那就是讓世界各地的人活得更好。

上帝爲何要我們甘心捐獻，而不是義務該如此行？答案非常簡單，上
帝不需要我們的供給，祂是擁有宇宙萬物的神，不乞討我們的給予。

我們不應以所獻的來期
待上帝賜下更大的福分
為條件，而是對祂獻上
感恩的祭。

施捨讓我們學習到主耶
穌的謙卑，祂要每一個
屬祂的兒女學像耶穌。
上帝很樂意地賜福與我
們，我們理當歡歡喜喜
的把福分傳與他人，常
存著感恩的心去幫助有
需要的人，因爲我們領
受是爲了要施捨。

~~ Soepomo 牧師 ~~

誠心的獻上
路得和波阿斯的故事是描寫以色列上古時代的生活，在當中我們可以
得到三個值得學習的功課：

1．路得的服侍
路得是個摩押的女子，卻嫁給拿俄米的兒子瑪倫。根據當地的習俗，
丈夫去世後可以歸回父家或者改嫁。然而，路得與其他的女人有別，
她選擇留下來服侍婆婆。後來還發出驚人的一句話，即“……你的國
就是我的國，你的上帝也是我的上帝。”（得一16）；她還說“……
除非死能使你我相離”（得一17）。路得把自己年輕的生命向婆婆擺
上，忠心地服侍婆婆是因爲她已經知道也認識這位拿俄米所信的以色
列真神。
 
2．波阿斯的良善
拿俄米在摩押地失去丈夫和孩子後就舉步回自己的家鄉——伯利恆。
神仍然顧念拿俄米，特為她預備深愛她的路得來服侍照顧她。在伯利
恆，路得得做工養家，更是不怕譏笑，不怕勞累地去拾取麥穗。以色
列人收割時都有一個條例，就是收割莊稼，不可割盡田角，要留給窮
人和寄居的（利十九9-10；申廿四19）。有個大財主名叫波阿斯，他
是以利米勒（拿俄米的丈夫）本族的人，也算是遠親。他遵行以色列
的條例，沒有把莊稼割盡，並且任由路得在他的田裏拾取，不讓僕人
們羞辱她。 

路得和波阿斯
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施捨關鍵不在
於意志，而是
在於有無能力
行出來。衆所
周知，不願慷
慨解囊的有錢
人大有人在，
這等人不能稱
爲心胸大量的
人，乃是那些
不圖回報的人
才配得上。

施與受的定律
爲甚麽要先施
捨後才領受？
爲甚麽不能倒轉過來？一般的概念是若不先領受哪有能力施？應該是
自己有餘才能夠給予。這樣的爭議常會對所謂的定律起疑。人類與生
俱來的心態便是接受，而不是付出。我們都相信自己的存在是神所創
造，連呼吸都是神所賜的恩典，有哪一樣不是領受的？然而，我們是
得贖的子民，已經接受祂豐富的恩典，是祂賜的生命、救恩和眷佑。
因此，已經領受的就有責任將福分與他人分享。

生活的輪子需要各層面互動至形成生存的狀態。人的身體亦然，各
肢體器官互相對應，才能造成一個充滿活力的身體。若是某個部分
罷工，就可想象產生的後果。假如世界上九成的富翁都不施捨，地球
上的循環運作必受到影響，人們的生活也必定會遭受到無法預測的災
殃。循環系統必須順暢，所以說那領受的比付出的容易的多。

論倒不以金錢的施捨，最接近生活的便是人倫問題，比如不能自力更
生的長輩，或養老院的老年人。我曾經有過這樣的不解，爲何神容許

疾病纏身，又已經年老的人
還活著受苦？直到覺悟出道
理後，才深深的懂得施捨的
責任和領受的權利。如今老
邁的父母，年輕時不是已
經無私和完全盡力的付出

了嗎？晚年軟弱時就是他們理當接受回饋的時刻，是有權利得到服侍
的。

履行施捨的第一個步驟非常簡單，即是“給予你所想得到的”。第二
步驟雖然有點難，卻是很有可能行出來，那就是“幫助他人達到他們
想要得的”，這當然是指正面且偉大的事。

現在也該談談“領受”的態度。一個小孩向爸爸撒嬌要買新玩具，而
自己的雙手已緊握著很多的玩具，你想他會再得到嗎？其實，我們不
也是這樣，常把上帝所賜的恩福緊緊握著，不分與他人，因此再沒有
空檔的手接受更多的福分。
 
若是你願意蒙受一切的福分，就該以一切的福分祝福他人。這樣的原
則簡單普遍，無論在何處、對任何人都合宜。

捐得樂意的人是神所喜悅的
（林後九7）
有一位牧師想知道會友當中
的一個農夫是否支持聖工，
就以挑戰的口吻問他說：“
假如你有兩畝田，會否把一
畝獻給上帝？”“那當然”
農夫回答：“我真是願意
現在就捐。”牧師接著又
問：“假如你有三千万盾，
你會否獻出一半給神？”農夫毫無猶疑地回答：“我巴不得現在就有
這麽多的錢！我一定會慷慨奉獻的。”後來，牧師更實際的問他：“
假如你有兩頭豬，會否將一頭獻給教會？”農夫猶疑了片刻，恍然大
悟地說：“這不公平，因爲你知道我擁有兩頭豬！”

現實生活中，不難發現擁有的人不見得就越容易解囊捐獻。當奉獻袋
在傳遞時，也會看到有些人不是很甘心的奉獻。林後九7說“……不
要做難，不要勉強，……”神已經賜福與我們，就應該甘心樂意的奉
獻。上帝喜悅如此奉獻的人！

甘心樂意的奉獻
故事說到有一個穿著昂貴禮服的漂亮婦女，向心理醫生訴苦說自己
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甚至也斥責希律的罪行
而帶來殺身之禍。
約翰的故事並不是聖誕
節叫人熟悉的故事，他
那轟動為多人施洗的事
跡也是在耶穌誕生卅年
後，因他是比耶穌先出
生6個月。他是以水給
人施洗，耶穌卻是以聖
靈施洗。約翰在耶穌上
十字架成就救贖前呼喊
悔改的信息，他爲了公
義被斬首，耶穌卻是無
罪被掛在十字架上。他
深知耶穌是為拯救罪人而行救贖之工，因此他為主預備道路，全然無
悔地投入。

每一年我們都紀念耶穌的誕生，慶祝救贖主的誕生。爲甚麽？是因爲
我們都曉得這是耶穌拯救罪人的救贖大工。然而，我們真是已經有份
於其中？施洗約翰已經成爲我們學習的榜樣，我們是否願意也在傳福
音上有份？心中常常渴慕向人宣講救贖主的誕生？曾否擁有斥責罪或
勸勉人的心意？約翰的故事再一次提醒我們參與宣講福音的重要。聖
誕節不限於一種的慶祝，其真正的意義是罪人得到福音的喜訊——罪
得赦免。聖誕節不是沉溺於慶祝的模式，只是滿足自己的慾望。讓我
們有所改觀，更加積極投入傳福音的隊伍，真誠地關懷他人。

結論
記得以前常唱的一首聖誕歌詞“歷久猶新的聖誕故
事，雖然每一年都再重複……”願我們都有同感，聖
經人物留下的榜樣常帶來安慰與堅固，雖然經過年代
的變遷，但這歷久不衰的故事不斷地影響著人們。平
凡的聖誕故事激勵我們更加注重耶穌藉此向我們傳達
的心意。 
祝  聖誕快樂
    願  上帝賜福 

~~ Prawira Atmaja ~~

路加福音六38
“你們要給人，就必有給你們的，並且用十足的升斗，
連搖帶按，上尖下流地倒在你們懷裏；因爲你們用甚麽
量器量給人，也必用甚麽量器量給你們。”

某次，有位口渴的登山者無意中發現一個舊抽水機。抽水機上的小杯
子裏有張紙條，寫道：“井水無毒，安全飲用，只是抽水前必須先濕
潤頸環。離井不遠南邊的大石頭下有一瓶水，這水只夠濕潤頸環，千
萬別喝下。首先把水往抽水機倒入些，搖動幾下後把剩餘的水全倒
入。之後你只需快速搖動水泵，井水就會湧上來。最後，別忘記把空
瓶裝滿水放回原地，小紙條也歸原處，下一個口渴的登山者就快出
現。”

在我們的生活中，上帝豈不也是如此嗎？生活中有經濟能力，慷慨大
量的表現是甚麽？甘心施捨便是其中的一項。沒有一個人會知道何時
得豐收，只有全能的上帝是叫它成長的。然而，施與受的定律仍是存
在的。當你撒種/施捨時就已經知道會有收割/領受，而且還會是遠超
過我們所撒的呢！

領受和施捨
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一個平凡的故事
“他們在那裏的時候，馬利亞的產期到了，就生了頭胎的兒子，用布
包起來，放在馬槽裏，因爲客店裏沒有地方。”路加福音二6-7

小時候上主日學就已經時常聽主耶穌誕生的故事，那種平凡降生於
世，就能夠啓發我們對上帝獻上感恩。然而，會有幾個人能夠因著如
此平凡的降生而存感恩的心？有位傳道者說：“耶穌選擇降生在骯
髒的馬槽，是因爲祂深知道自己也將誕生在比馬槽更加骯髒的人心
裏。”平凡的降生並不是也該有個平凡的慶祝，而是與耶穌願意拯救
罪人有密切的關係。祂給了我們一個處平凡的榜樣：一顆願意接近並
引領罪人的心。在無數次慶祝聖誕的時刻，會有幾回是情願在寧靜的
平凡中度過？讓我們依著主耶穌的榜樣，從自己的態度上、學習接納
他人並渴慕帶領他們認識基督。

一個朝見的故事
“進了房子，看見小孩子和他母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開
寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。”馬太福音二11

博士遠道而來的故事我小時候就經常聽了。第一次聽時並不覺得有甚
麽特別。可是長大後，有個問題不時浮現腦中，那就是博士千里迢迢
來到耶路撒冷爲的是甚麽？只是給小嬰孩獻禮物？衆多的説法見仁見
智，甚至有位現代天文學家說，博士們可能是被那顆奇特的星所吸
引，這星預兆有位統治者將誕生在巴勒斯坦。衆説紛紜，且讓我們一
起來探討。

據説，博士是古波斯一些有學問的人，特別精通天文學，也是國王的
策士，一般都是信仰泛神論，不承認只有一位神的存在。然而因著一
顆星星，生命起了改變，曲折的故事也就從他們對耶穌誕生的態度開
始。馬太福音二1-11記述他們去見希律想知道主耶穌生在何處。心裏
不安的希律立刻召齊了祭司長和民間的文士，他們將耶穌誕生的預言
如此熟稔的稟報希律王。可悲的是，他根本沒有想要去耶路撒冷朝拜
耶穌，反而是這些外邦人千里迢迢的來尋訪，並且還帶著禮物獻上。
你可以想象這種朝見對博士的意義是何等重大，千辛萬苦並且甘心負
上代價，為的只是想見主耶穌。這樣的榜樣教導我們渴慕見主遠比知
識上的認識重要的多。相信我們當中聼了幾千幾百篇的道理，熟讀聖
經，也常參加聖經班，然而若是沒有渴慕不斷地經歷祂，一切都是徒
勞，都是白費功夫。願藉著聖誕佳節來檢討自己與神的關係，是否只
是停留在聖經的知識上，或是常常經歷祂。

約旦河的故事
“他就來到約旦河一帶地方，宣講悔改
的洗禮，使罪得赦。”
路加福音三3

從來沒有人稱他為先知，也沒有稱他為
使徒，施洗約翰就是他的名字。但是正
如其他的先知，他疾呼悔改的道理。當
時有許多稅吏和兵丁來找他，並讓他施
洗又問他當作甚麽？約翰對稅吏說，除
了例定的數目，不要多取。又對兵士
說，不要以強暴待人，也不要訛詐人。
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聖誕: 歷久猶新的故事

聖誕節的慶祝實在
是多樣化。有人喜
愛與家人共度，一
起聚餐和交換禮
物；有人卻喜歡在
那充滿聖誕詩歌但
又肅穆的教堂裏；
有慈善心的人願
意與他人分享聖誕
的喜樂，就到貧民
區去；或者一些情
侶，只願兩人享受
富羅曼蒂克的晚
餐。可是，在這其
中還會有人思想聖
誕的真諦嗎？

當我們被問及這問題時，相信多數會友的答案
將會是：當然啦，每年都是在教會慶祝聖誕。
更何況牧師在點燃蠟燭時，不是要大家默想聖
誕的意義嗎？所以每在這時刻，大家一定會安
靜默想的。然而，容我換一句話來問：我們是
否一進入聖誕月就已經存著興奮的心，迫不及
待地等待默想的時刻？看來，可以誠實回答的
人不會多。人性的軟弱，常驅使我們去期待聖
誕節會有甚麽樣的好節目，是聖劇、舞蹈、詩
班的演唱？聖誕節常會引我們進入一種慶祝的
期待，今年的節目會不會比往年更加精彩？聖
誕籌委會否帶來一個驚喜？聖誕的故事與今時
的慶祝相比，是什麽時候開始變得陳舊？聖誕
夜耶穌誕生的故事，每一年不斷地重複：東方
的博士、施洗約翰的出生等，我們都已經耳熟
能詳，導致有點像在述説古老的童話故事。讓
我們一起來追溯聖誕真正的意義吧！




