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Kematian. Sebuah kata yang selalu dianggap tabu untuk dibicarakan. 
Banyak orang yang lebih memilih untuk tidak mendiskusikan 
topik apapun terkait dengan kata ini. Namun, kita tidak dapat 
memungkiri bahwa dalam setiap kelahiran seseorang pasti akan 
diakhiri dengan kematian. Peristiwa tersebut akan terus berulang 
dalam	perjalanan	hidup	setiap	manusia	di	zaman	apapun	dan	di	
tempat manapun. 

Setiap kematian seseorang pasti akan selalu membawa kesedihan 
bagi setiap orang yang ditinggalkan. Kita tidak dapat memilih untuk 
tidak melewati kejadian ini. Kita pasti akan atau sudah pernah 
melewati momen tersebut. Ada yang dapat menerima peristiwa 
ini. Ada juga yang terus menerus larut di dalam kesedihan. Ada 
yang dapat melihat rencana Tuhan melalui peristiwa duka ini. Poin 
terakhir ini yang menjadi fokus dalam Gracia edisi kali ini.

Gracia rindu memperlengkapi setiap pembaca untuk melihat 
bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kejadian yang terjadi di 
dalam hidup kita, termasuk dalam kematian orang-orang terdekat 
kita. Gracia ingin mengajak setiap pembaca untuk belajar untuk 
melihat segala sesuatu dari ‘kaca mata’ Tuhan, termasuk dalam 
kematian orang-orang terdekat kita. Semoga Gracia edisi kali ini 
boleh kembali membawa setiap pembaca untuk semakin mengenal 
dan	bergaul	karib	dengan	Tuhan	Yesus.	Soli	Deo	Gloria.	(hw)



4 5Daftar Isi Daftar Isi

DAFTAR ISI

EDITORIAL03
04 DAFTAR ISI
06 REFLEKSI - 30 Keping Perak
11 APA KATA ALKITAB? - Bersama Tuhan Dalam Kehilangan
17 INSPIRASI - Merdeka, Sudahkah?
20 INSPIRASI - Food and Faith: A Theology of Eating (Part 2)
26 INSPIRASI - Johannes Leimena - Kristen yang Patriot
30 INSPIRASI - Kala Duka Menyapa

46
KILAS BALIK - Family Mission Trip

35

REKOMENDASI - Galeri Imanuel

38 PELITA KAKI - Financial Freedom
40 PELITA KAKI - Toleransi Beragama

59

KILAS BALIK - iRead: Mehodist Book Fair 2013
47

KILAS BALIK - Pelayanan Padus GMI ke Sibu, Malaysia48

POJOK GMI
49

KARYA KITA - Fotografi51

REKOMENDASI - Soegija56
REKOMENDASI - Beatrice Quarters58

FAKTA ATAU FIKSI - Daun Kelor (Katanya) Ajaib65

50

INSPIRASI -  Bunuh Diri: Sebuah Perpisahan Dini

SIAPAKAH DIA? - Yahya Widjaya: Melayani Tanpa Label68

REKOMENDASI - A Grief Observed (Mengupas Duka)

70 INSPIRASI - Mendapati Tuhan dalam Kehilangan Veronica

KILAS BALIK - Methodist United Camp

54

SIAPAKAH DIA? - Pdt. Liau Jusmin: Dalam Kelemahan Diteguhkan60

06

11 30

26

6860



6 7Refleksi Refleksi

30 Keping Perak
Teks oleh Prawira, ilustrasi dari internet

Sebuah Persekongkolan
Para imam kepala sepertinya sedang sibuk berdiskusi. Mereka tidak menyukai orang bernama 
Yesus	ini.	Mereka	mencoba	untuk	mencari	cara	untuk	dapat	membunuh-Nya.	Di	tengah	diskusi	
mereka, terdengarlah suara ketukan pintu. Semua orang menoleh. Pintu itu terbuka, terlihat 
tamu asing itu tampak cemas. Setiap mata tertuju padanya. Mereka mengenali orang itu, lalu 
berkata dalam hati, “Murid Yesus, untuk apa dia datang?” Tidak ada yang berani berkata-kata. Lalu 
tamu itu mulai berbicara, “Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia 
kepada kamu?” Para imam kepala terhenyak. Mereka mengerti siapa yang dimaksud tamu mereka 
untuk diserahkan. Terdengar suara bisikan memenuhi ruangan. Semua ragu-ragu. Lalu salah satu 
imam kepala berdiri, melempar tiga puluh keping perak ke arah tamu itu. Tamu itu, Yudas, pun 
tersenyum. 

Mungkin demikianlah kira-kira kalau saya diminta untuk membayangkan malam di mana 
Yudas bersekongkol untuk menyerahkan Yesus. Tapi terkadang persekongkolan ini membuat 
saya bertanya, “Kenapa?” Bukankah Yudas adalah murid yang telah ikut dengan Yesus selama 3,5 
tahun	lamanya?	Bukankah	Yudas	ikut	menyaksikan	mujizat	yang	diperbuat	Yesus?	Bukankah	
Yudas ikut mendengarkan ajaran langsung dari Yesus, Si Anak Allah? Namun kenapa?

Pengenalan yang Salah
Yesus adalah Mesias. Saya yakin Yudas 
tidak pernah sedikitpun meragukan hal ini. 
Bagaimana tidak? Segala perbuatan yang 
paling ajaib yang tidak pernah disaksikan 
sebelumnya sudah Yudas saksikan dengan mata 
kepala sendiri. Berjalan di atas air? Bahkan 
temannya, Petrus, ikut-ikutan. Memberi 
makan 5000 orang? Mungkin Yudas sendiri 
ikut makan sampai kenyang. Membangkitkan 
orang mati? Mengusir setan? Menyembuhkan 
penyakit? Mengubah air jadi anggur? Apalagi? 
“Orang ini Mesias sesungguhnya! Dia yang akan 
membebaskan bangsa Israel dari pemerintahan 
Romawi!” mungkin begitu pikiran Yudas. 

Lalu entah mengapa Yudas mulai berpikir 
untuk menjual Yesus demi sejumlah uang. 
Mungkin Yudas percaya Yesus dapat 
membebaskan diri nantinya. Mungkin Yudas 
berpikir Yesus akan melawan dan memulai 
revolusi. Namun apa yang terjadi sama sekali 
berbeda dari bayangan Yudas. Yesus ditangkap, 
diadili, disalibkan dan mati. Merasa kecewa dan 
bersalah, Yudas datang kembali kepada imam 
kepala, hendak mengembalikan tiga puluh 
keping uang perak itu. Setelah melempar uang 
itu ke bait suci, Yudas pergi menggantung diri. 
Sebuah akhir yang tragis bagi Yudas. Mendapat 
kehormatan untuk belajar langsung dari Anak 
Allah, Yudas malah harus mengakhiri hidupnya 
dengan gantung diri dan menanggung aib 
karena pengkhianatan. Bayangkan, setelah 
2000 tahun lebih lamanya, semua orang terus 
mengingat Yudas sebagai si pengkhianat. 

Yudas-Yudas Modern
Pembaca sekalian, bukannya mustahil jika 
kehidupan seorang Yudas menjadi gambaran 
yang paling mewakili kehidupan spiritual 
orang-orang	Kristen	dewasa	ini.	Datang	
kebaktian secara rutin, terlibat aktif dalam 
pelayanan, ikut serta dalam kegiatan misi 
dan sosial, berpartisipasi dalam kelas-kelas 
pemahaman	Alkitab.	Dengan	melakukan	
semua itu kita pikir kita telah menghidupi 
spiritualitas Kristen yang benar. Namun mari 

kita lihat apa yang tertulis dalam Firman 
Tuhan. “Pada hari terakhir banyak orang akan 
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah 
kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir 
setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak 
mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu 
itulah Aku akan berterus terang kepada mereka 
dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! 
Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat 
kejahatan!”	(Matius	7:	22-23)

Bayangkan tayangan infotainment yang sedang 
mengupas cerita tentang sepasang kekasih yang 
mengira mereka saling mengenal satu sama 
lain dengan baik. Namun demikian, perceraian 
menjadi akhir bagi keduanya. Bayangkan 
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orang tua yang memanjakan anaknya. Mereka 
berpikir mereka telah memberikan yang terbaik 
bagi anaknya, namun yang mereka lakukan 
hanyalah menghambat pertumbuhan anak 
mereka.	Demikianlah	kehidupan	spiritualitas	
para Yudas modern. Mereka kira mereka 
telah mempersembahkan yang terbaik bagi 
Tuhan dengan aktif pelayanan, mereka kira 
dengan mengikuti kebaktian setiap minggunya 
mereka telah mengenal Pribadi bernama Yesus 
Kristus dengan cukup baik. Namun mereka 
tidak pernah terpikir bahwa apa yang mereka 
lakukan hanyalah aktualisasi diri, sekadar 
melakukan apa yang mereka pikir dapat 
memberikan perasaan lega dan puas pada diri 
mereka sendiri. Yang menakutkan adalah, 
sering kali kita tidak melihat contoh nyata dari 
pengenalan yang besar akan Tuhan. 

Resiko dari pengenalan yang kurang terhadap 
pasangan dapat dilihat: perceraian. Resiko dari 
pengenalan yang kurang terhadap anak dapat 
berujung kepada kurang harmonisnya kondisi 
rumah tangga. Bagaimana dengan pengenalan 
yang kurang akan Tuhan? Pernahkah kita 
melihat contoh resiko yang 
nyata dan terang-terangan 
jika kita memiliki pengenalan 
yang kurang akan Tuhan? 
Terus terang, mungkin tidak. 
Kurangnya pengenalan 
akan Tuhan sering kali sulit 
dideteksi. Kita mengira kita 
baik-baik saja. Kita mengira 
kita telah menghidupi 
spiritualitas kita dengan baik 
dengan segala aktivitas kita. 
Atau mungkin kita merasa 
kerohanian kita kering. 
Pertumbuhan kita stagnan. 
Akan tetapi kita cenderung 
mencari faktor-faktor lain 
yang dapat kita salahkan: 
khotbah yang kurang berisi, 
suasana ibadah yang kurang 
kondusif, musik yang kurang 
cocok dengan selera kita, 

dan banyak faktor lainnya. Padahal sering kali 
yang salah adalah, kita salah mengenal Tuhan. 
Kita mencari dari Tuhan apa yang Tuhan tidak 
maksudkan untuk kita. Maka ketika masalah 
menghadang, ketika kejenuhan mendera, ketika 
kita sudah bosan menunggu berkat Tuhan, 
kita mengambil langkah yang sama dengan 
Yudas: kita menggantikan posisi Yesus dengan 
“keping-keping uang perak” dalam hidup kita. 
Bukan lagi kerohanian yang kita cari, bukan 
lagi relasi yang dekat dengan Tuhan yang 
kita kejar, kita mulai mengejar satu demi satu 
“kenyamanan rohani”. Pembaca sekalian, inilah 
kita, Yudas-Yudas modern. 

Pengenalan yang Benar - Identifikasi
Lalu Yesus bertanya kepada mereka: “Tetapi apa 
katamu, siapakah aku ini?” Maka jawab Simon 
Petrus: “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 
hidup!”	(Matius	16:15-16)

Pernyataan oleh Petrus di atas adalah 
pernyataan iman yang dapat dikatakan 
paling orisinil. Petrus mengidentifikasi Yesus 
dengan jelas, sebagai Mesias, sebagai yang 
diurapi, sebagai pribadi yang datang untuk 
menyelamatkan manusia. Sama seperti 
kebanyakan relasi, pengenalan dimulai dari 
identifikasi yang tepat terhadap Tuhan. 
Bagaimanakah kita mengidentifikasikan 
Tuhan? Siapakah Tuhan dalam hidup kita? 
Apakah kita mengenal Tuhan sebagai 
pribadi yang sekadar memberi? Pribadi yang 
berhutang kepada kita? Pribadi yang mudah 
dibohongi dengan sikap pura-pura? Jika 
kita melihat pernyataan Petrus, maka relasi 
antara Tuhan dengan kita sudah jelas. Tuhan 
adalah Juruselamat, kita adalah manusia yang 
diselamatkan dari dosa. Jika kita adalah orang 
yang diselamatkan dari dosa, maka berikutnya 
kita dapat mengidentifikasi sifat relasi kita 
dengan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita 

berhutang kepada Tuhan; dan setiap aktivitas 
dan pelayanan yang kita kerjakan bukanlah 
ukuran kerohanian kita, melainkan buah dari 
hati yang mengucap syukur. Jika kita mengerti 
bahwa Allah adalah kasih, dan pengorbanan-
Nya di atas kayu salib didasari oleh semata 
kasih, maka kita akan belajar untuk mengagumi 
Tuhan	dan	kasih-Nya	yang	begitu	besar.	Dari	
rasa kagum ini pula, kita dapat memupuk 
keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. 
Sudahkah kita mengidentifikasi relasi kita 
dengan Tuhan? Kalau memang belum, kita 
boleh mulai dari sekarang. 

Pengenalan yang Benar - Memelihara Relasi
Langkah pengenalan tidak berhenti di proses 
identifikasi. Kita perlu memelihara relasi 
dengan pribadi yang ingin kita kenal. Saya 
yakin kita semua sudah mengerti tentang 
pentingnya memelihara relasi yang personal 
(pribadi)	dengan	Tuhan	melalui	saat	teduh	dan	
pembacaan Alkitab. Sesederhana itu? Memang 
sederhana. Tuhan tidak pernah menuntut 
relasi yang rumit. Relasi yang Tuhan inginkan 
untuk miliki bersama kita selalu sederhana. 
Kita berbicara pada-Nya, lalu mendengar 
dari-Nya. Sama halnya dengan relasi yang ideal 

antara sepasang 
kekasih, 
atau antara 
orang tua dan 
anak, relasi 
yang paling 
ideal adalah 
relasi yang 
diisi dengan 
komunikasi. 
Kalau memang 
semudah itu, 
mengapa sering 
kali sulit bagi 
kita untuk 
memelihara 
relasi tersebut? 
Sekali lagi, 
proses 
identifikasi 

“…kita cenderung mencari faktor-
faktor lain yang dapat kita salahkan: 
khotbah yang kurang berisi, suasana 
ibadah yang kurang kondusif, musik 

yang kurang cocok dengan selera 
kita, dan banyak faktor lainnya…”
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Penutup
Para imam kepala terlihat sudah selesai berdiskusi. Mereka semua 
terdiam. Sebagian mengatupkan mulutnya rapat-rapat, sebagian lagi 
menggosok-gosokkan tangan dengan gelisah. Tiba-tiba terdengar 
suara ketukan. Seseorang memasuki ruangan itu: seorang Yudas 
modern. Siapakah dia? Mungkin saya, mungkin juga Anda, atau 
mungkin orang lain. Melihat itu, salah seorang imam kepala tersenyum. 
Dia	mengeluarkan	dari	kantongnya	30	keping	uang	perak	dan	
melemparkannya. Mari kita evaluasi terus relasi kita dengan Tuhan: 
jangan sampai kita menjual relasi itu demi 30 keping perak. Tuhan 
memberkati.

yang salah membuat 
kita mencari 
hal yang tidak 
seharusnya kita cari 
dari relasi bersama 
Tuhan. Mari terus 
mengevaluasi proses 
identifikasi kita 
terhadap Tuhan 
sehingga kita tidak 
salah menempatkan 
Tuhan dalam hidup 
kita, sehingga kita 
mencari apa yang 
seharusnya kita 
cari dari relasi 
bersama Tuhan: 
yaitu keintiman 
itu sendiri; Tuhan 
itu sendiri. Proses 
pemeliharaan 
relasi tidak akan 
pernah berlangsung 
dengan mudah. 
Selalu dibutuhkan 
pengorbanan dan 
komitmen. Namun 
demikian, jikalau 
kita memang 
mengerti siapa 
Tuhan, maka 
pengorbanan dan 
komitmen itu adalah 
harga yang layak. 

Apa Kata Alkitab

BERSAMA TUHAN
DALAM KEHILANGAN

Ada dua hal yang pasti dalam hidup manusia, yaitu kelahiran dan 
kematian. Kelahiran adalah pintu gerbang manusia memasuki 

bumi	ini,	dan	kelahiran	selalu	disambut	dengan	gembira.	Orang	tua	
yang mempersiapkan kelahiran bayinya pasti merasa gembira, begitu 
juga seluruh keluarganya. Kelahiran adalah saat yang ditunggu-tunggu. 
Berbeda halnya dengan kematian, yang membawa duka bagi keluarga 
yang ditinggalkan. Rasanya tidak ada orang yang menunggu-nunggu 
momen kematian. Sementara kita melakukan banyak persiapan untuk 
menyambut kelahiran, jarang sekali kita mempersiapkan diri menghadapi 
kematian.

“Sementara kita melakukan banyak 
persiapan untuk menyambut 
kelahiran, jarang sekali kita 

mempersiapkan diri menghadapi 
kematian.”

Ilustrasi dari internet

Sebagai orang Kristen, tentu kita tahu bahwa kita punya pengharapan—
ada kebangkitan, ada hidup kekal! Kita juga sering mendengar tentang 
pengikut Kristus yang menghadapi ajalnya dengan tenang, yakin bahwa 
ia akan berada bersama dengan Allah dalam kekekalan. C.S. Lewis, 
seorang penulis Kristen, pun memiliki pengharapan iman yang sama. 
Namun kematian istri yang dikasihinya mengguncang keyakinan 
itu. Setelah kematian istrinya, Lewis menuliskan pertanyaan dan 
pergumulannya dalam A Grief Observed. Kehilangan membuat orang 
yang	ditinggalkan	justru	lebih	sedih.	Orang	yang	meninggal	bisa	dengan	
tenang mengatakan, “Jiwaku ada bersama Tuhan.” –istrinya mengatakan 
hal itu sebelum meninggalkan dunia. Namun, belum tentu orang yang 
ditinggalkan merasakan hal yang sama.
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Kesedihan ini membuat Lewis – seorang 
Kristen dengan pemikiran-pemikiran 
yang tajam dan iman yang kokoh, mulai 
mempertanyakan	iman	dan	Tuhan.	Dalam	
kesedihannya, Lewis berkata, “Datanglah pada 
Allah saat Anda benar-benar membutuhkan 
sesuatu, dan apa yang Anda dapatkan? Ia 
membanting pintu di depan muka Anda!” 
Dalam	pergumulannya,	Lewis	tidak	pernah	
mempertanyakan tentang keberadaan 
Allah—ia tetap percaya Allah itu ada. Namun 
menurutnya, yang lebih buruk daripada 
menjadi ateis (orang yang tidak percaya akan 
adanya	Tuhan),	adalah	percaya	Allah	itu	
ada,	tetapi	menganggap	bahwa	Dia	memang	
tidak peduli dengan penderitaan manusia. 
Kehilangan istrinya membawa Lewis pada 
suatu pergumulan hebat, namun Lewis berhasil 
melewatinya. Imannya tidak gugur.

Masalahnya, apakah semua orang berhasil 
melewati lembah kekelaman tersebut? Tidak 
selalu. Ada yang akhirnya kehilangan iman, ada 
juga yang akhirnya gila. Kita mungkin sudah 
pernah mendengar kisah Horatio G. Spafford, 
penulis syair It is well with my soul (Tenanglah, 
Tenanglah	Jiwaku).	Horatio	kehilangan	
empat anak perempuannya dalam tragedi 
kecelakaan	kapal	laut.	Di	tengah	kesedihannya,	
ia menuliskan hymne lagu yang sangat indah. 
Namun tidak banyak yang tahu 
akhir cerita dari Horatio; Ia menjadi 
gila. Kisah ini menyadarkan 
kita, bahwa tidak semua orang 
dapat berhasil keluar dari lembah 
kekelaman dengan utuh.

Kehilangan dalam Alkitab
Ronde 1
Bicara tentang kehilangan atau 
penderitaan, biasanya kita akan 
teringat satu nama: Ayub. Anda 
dapat membuka Alkitab Anda 
untuk membaca kisah Ayub, namun 
saya akan rangkum kisahnya: Ayub 
adalah orang tersohor di daerah 
Timur	Dekat,	ia	memiliki	seorang	

istri dan sepuluh orang anak. Ternaknya sangat 
banyak: 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 
500 pasang lembu, 500 keledai betina. Ayub 
juga memiliki budak dalam jumlah yang sangat 
besar, sehingga ia adalah yang terkaya dari 
semua orang di Timur. Ia adalah ayah yang 
baik	(ia	selalu	mendoakan	anak-anaknya)	dan	
suami yang baik (ia mendengarkan perkataan 
istrinya).	Bahkan	tentang	Ayub,	beginilah	
komentar Allah: “Apakah engkau memperhatikan 
hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi 
seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang 
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.” Ayub 
1:8.

Namun suatu hari semuanya berubah. Semua 
hartanya hilang: dirampas orang Syeba, 
disambar api dari langit, dan dijarah orang 
Kasdim. Mungkin saat itu Ayub masih 
berusaha mencerna semuanya. Mungkin 
ia berpikir, “Ah, biarpun hartaku hilang, 
setidaknya masih ada istri dan anak-anakku.” 
Ternyata setelah itu, ia mendengar bahwa 
kesepuluh anaknya mati karena angin ribut. 
Saya memperkirakan, di antara semua 
kehilangannya, Ayub paling menderita karena 
kehilangan sepuluh anaknya dalam sekejap.

Apa yang terjadi? Mengapa Ayub mengalami 
semua itu? Jawabannya: Iblis. Iblis tidak senang 

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya: “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!” Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Ayub 1:20-22

melihat Ayub begitu saleh dan taat kepada Tuhan. Iblis mengambil semuanya dengan satu tujuan: 
supaya Ayub mengutuki Allah. Jika kita membaca Ayub pasal 1, kita tahu semua konspirasi ini. 
Kita tahu penyebab kemalangan Ayub. Namun, ingat! Ayub tidak mengetahui hal ini. Ia tidak 
tahu mengapa ia harus menderita semua ini. 

Seseorang yang mengalami kehilangan pasti bertanya, apa sebabnya aku mengalami ini? 
Penderitaan justru bertambah ketika kita tidak tahu mengapa kita menderita. Inilah juga yang 
dirasakan oleh Ayub. Mungkin setelah hari malang itu, Ayub pergi melihat reruntuhan rumah 
anak-anaknya, mungkin ia menguburkan anak-anaknya dan menangis di samping sepuluh 
kuburan yang masih basah. Ia juga harus menguatkan istrinya yang mengalami kehilangan serupa. 
Mungkin ia lama terdiam dan tidak mampu berkata-kata. Namun, kita melihat respons Ayub 
yang luar biasa dan apa yang dikatakannya: 

Apa Kata Alkitab

Terdapat lima kata kerja yang mewakili respons 
Ayub. Pertama, ia berdiri, ia mengangkat 
dirinya dari tanah. Kedua, ia mengoyak 
jubahnya, yang menunjukkan kesedihan yang 
amat dalam. Ketiga, ia mencukur kepalanya. 
Rambut adalah simbol kemuliaan, karena itu 
mencukur rambut adalah simbol kehilangan 
kemuliaan pribadinya. Keempat, Ayub bersujud 
di tanah, membawa kesedihannya pada titik 
yang terendah. Namun, ia tidak berguling-

guling, meratapi nasibnya, atau mengasihani 
diri. Ia menyembah! Kata kerja dalam bahasa 
Ibraninya berarti “jatuh tiarap, menunduk, dan 
menyembah.” Wajah di tanah, dan seluruh 
tubuh meniarap. Ini adalah ekspresi yang paling 
sungguh untuk menunjukkan rasa hormat dan 
tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Mungkin 
kita bisa mencoba posisi ini: telapak tangan 
menghadap ke bawah, wajah menunduk, lutut 
dan jari kaki menyentuh lantai, seluruh tubuh 
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direntangkan, dan mencurahkan isi hati kita 
kepada Allah. Itulah posisi yang diambil Ayub: 
ia tunduk dan merendahkan diri sepenuhnya.

Bahkan dalam perkataannya, Ayub 
mengungkapkan teologi yang luar biasa. 
Ia sadar bahwa ia tidak memiliki apapun, 
semuanya adalah milik Allah. Harta, bahkan 
anak-anaknya, tidaklah benar-benar miliknya. 
Mereka adalah anak-anak Allah yang 
dititipkan kepada Ayub untuk dibesarkan, 
dididik, dituntun, dan pada akhirnya dilepaskan 
kembali. Ayub menyadari hal ini, dan ia 
memuji Tuhan yang memiliki semua. Kita lahir 
sebagai bayi yang kecil, kita mati meninggalkan 
tubuh keriput. Tentu saja pemahaman Ayub 
akan Allah yang sedalam ini tidak muncul 
seketika, melainkan melalui proses relasinya 
bertahun-tahun dengan Tuhan. Ketika badai 
menerpa, Ayub dapat tetap bertahan karena 
pengenalannya akan Allah yang ia sembah.
 
Kehilangan dalam Alkitab – Ronde 2
Iblis kalah di ronde 1. Setelah begitu banyak 
penderitaan, Ayub masih tidak mengutuki 
Allah. Akhirnya Iblis memulai ronde 2. 
Baiklah, Ayub memang kehilangan ternak 
dan anak-anaknya, tapi hei! Ia masih sehat! 
Coba buat ia sakit, ketika nyawanya menjadi 
taruhan, Ayub pasti akan mengutuki Allah! 
Akhirnya, Ayub terkena barah 
yang busuk. Kulitnya melepuh 
berisi air, dan kadang terasa 
gatal. Saking gatalnya, Ayub 
sampai menggunakan potongan 
beling untuk menggaruk 
lukanya. Bayangkan nanah 
dan darah yang keluar dari 
lukanya. Karena penyakitnya 
ini, ia pasti diisolasi ke semacam 
tempat pembuangan sampah 
kota. Ayub sekarang menjadi 
ground zero dalam bentuk 
manusia. Ah, setidaknya masih 
ada istrinya. Sekarang, istrinya 
pun kehilangan kesabaran. Ia 
menyuruh Ayub mengutuki 

Allahnya dan mati saja. Istri Ayub mungkin 
tidak tahan lagi dengan semua penderitaan ini. 
Bagaimana respons Ayub?

Tetapi jawab Ayub kepadanya: “Engkau berbicara 
seperti perempuan gila! Apakah kita mau 

menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau 
menerima yang buruk?” Dalam kesemuanya itu 

Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Ayub 2:10

Dalam	bahasa	aslinya,	pernyataan	Ayub	
berbunyi, “Yang baik mau kita terima dan yang 
buruk tidak?” Ini adalah pertanyaan retoris, 
ditanyakan bukan untuk mendapatkan jawaban 
melainkan agar orang yang mendengar 
memikirkannya.	Bukankah	Allah	berhak?	Dia	
adalah Tuan dan Tuhan kita. Allah memiliki 
rencana yang berada di luar jangkauan 
pemikiran kita, sekalipun pada masa sulit 
seperti itu.

Seseorang pernah menulis, “Lebih mudah 
menurunkan pandangan kita tentang Allah 
daripada menaikkan iman kita untuk mencapai 
ketinggian tersebut.” Allah memegang kendali 
secara total. Apapun yang terjadi, Allah tahu 
apa yang Ia kerjakan. Indahnya jika kita 

menemukan orang yang berhasil sampai ujung 
lembah kekelaman dan berkata, “Biarlah 
nama Tuhan dipuji. Aku tidak mengerti hal ini, 
namun biarlah Tuhan dipuji.” Itulah tingkat 
penyembahan tertinggi.

Saat semua yang berharga bagi kita hilang—
pasangan, anggota keluarga, harta, kesehatan—
dan saat tidak ada lagi yang tersisa kecuali 
Allah, saat itulah benar-benar kita diuji. 
Apakah kita mencari Pemberi atau pemberian-
Nya.

Percaya–Ragu–PERCAYA!
Bayangkanlah sebuah tali tambang, kita tahu 
tali itu begitu kuat—setiap tahun digunakan 
untuk lomba tarik tambang, dan tidak pernah 
rusak sekalipun. Namun sekarang, kita 
sedang melayang-layang di pinggir tebing, 
menggantungkan hidup kita pada tali tambang 
itu. Kita mulai ragu, “Apakah tali ini benar-benar 
kuat?” Iman kita goyah. Apakah Allah bisa 
diandalkan?

Kehilangan (mungkin kehilangan harta, 
kesehatan,	orang	terkasih)	merupakan	hal	yang	
menyakitkan.	Dalam	kondisi	inilah	biasanya	
muncul banyak pertanyaan mendasar, bahkan 
keraguan tentang iman. Keraguan bukanlah 
hal yang buruk atau harus dihindari. Keraguan 
adalah bagian dari iman. Setiap orang Kristen, 
dalam tahap tertentu pertumbuhannya, 

pasti pernah mengalami keraguan dan 
mempertanyakan imannya. Setelah ia berhasil 
melewati keraguannya, ia akan memiliki 
kepercayaan yang lebih kokoh dibanding 
kepercayaan awalnya. Jadi, momen kehilangan 
sebenarnya merupakan kesempatan “naik kelas”. 
Memang tidak semuanya naik kelas, ada yang 
malah drop out	(meninggalkan	iman).	Namun	
mereka yang berhasil naik kelas, akan memiliki 
iman yang lebih kokoh dan dewasa.

Mazmur	23	adalah	salah	satu	bagian	Alkitab	
yang banyak dihafal dan dikenal orang. 
Tuhan	adalah	gembalaku.	Mazmur	ini	tidak	
dihasilkan pada saat keadaan baik-baik 
saja.	Mazmur	23	ditulis	ketika	sebenarnya	
pemazmur	kekurangan,	berjalan	dalam	lembah	
kekelaman,	dalam	bahaya.	Namun	pemazmur	
tidak merasa kekurangan dan tidak takut 
walau berjalan dalam lembah kekelaman dan 
bahaya, karena Tuhan besertanya, karena Tuhan 
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MERDEKA,
SUDAHKAH?
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MERDEKA,

Makna Kebebasan 
Seorang pejuang anti-apartheid Nelson 
Mandela pernah berkata, “For to be free is not 
merely to cast off one’s chains, but to live in a way 
that respects and enhances the freedom of others.” 
Jika diterjemahkan secara bebas kira-kira 
berbunyi seperti ini, “Bahwa kebebasan bukanlah 

SUDAHKAH?
Ilustrasi dari internet

Bicara tentang kemerdekaan, erat kaitannya dengan kebebasan. Itulah 
sebabnya begitu banyak pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk 
memperoleh kemerdekaan. Mereka ingin hidup bebas dari perbudakan 
para penjajah. 

Perjuangan demi perjuangan telah dilalui, kini enam puluh delapan tahun 
telah berlalu sejak sorak kemerdekaan pertama digaungkan. Kebebasan 
sudah di tangan, tentara Jepang sudah lama pergi, pasukan Belanda juga 
sudah jauh. Lantas, apalagi yang harus diperjuangkan?

sekadar melepas ikatan rantai yang membelenggu 
diri kita, tetapi dengan menjalani hidup yang 
menghormati dan meninggikan kebebasan 
orang lain.”	Dengan	kata	lain,	kebebasan	juga	
menyangkut cara pandang kita terhadap orang 
lain. Selama kita belum bisa menghargai 
SETIAP orang tanpa melihat ras, agama 

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that 
respects and enhances the freedom of others.” - Nelson Mandela

Apa Kata Alkitab
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adalah Gembalanya. Bahkan ia percaya Tuhan 
memenuhi kebutuhannya, dan ia mau diam 
di rumah Tuhan sepanjang masa. Menarik, 
saat seseorang berada dalam titik terendah 

Ketika kita pernah–atau akan–merasakan pahitnya kehilangan orang 
terkasih, pasti kita sedih, menderita, merasa hidup begitu tawar dan tak 
berarti. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah tega membiarkan hal itu 
terjadi,	mengapa	orang	lain	mendapat	mujizat	dan	sembuh,	sementara	
tidak demikian pada kasusku. Tetaplah bergumul bersama Allah. Jalanilah 
lembah	kekelaman	itu	bersama	Gembala	yang	setia.	Dan	biarlah	Mazmur	
Asaf ini dapat menjadi pernyataan iman kita:

Ketika aku merasa kesal dan hatiku seperti tertusuk, 
aku bodoh dan tidak mengerti, aku seperti binatang 
di hadapan-Mu. Namun aku tetap di dekat-Mu, 
Engkau memegang tangan kananku. Sekalipun 

jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, 
ya Allah; Engkaulah segala yang kumiliki untuk 

selama-lamanya.
Mazmur 73: 21-23, 26, BIS. (cc)

hidupnya, saat keraguan menerpa, saat itulah 
muncul pernyataan iman yang terdalam dan 
tulus.
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atau kondisi ekonominya, kelihatannya masih 
ada daftar panjang perjuangan yang perlu 
dilakukan untuk mewujudkan kebebasan 
tersebut. Menghargai yang dimaksud di 
sini adalah menyadari bahwa baik saya 
maupun orang lain—siapapun itu—
terlahir ke dunia dengan derajat yang 
sama di mata Tuhan; bahwa saya 
tidak sepatutnya memperlakukan 
orang lain seolah-olah ia lebih 
rendah kedudukannya dibandingkan 
diri saya sendiri; bahwa baik kaya 
atau miskin, pribumi atau warga 
keturunan, semuanya sama berharga di 
mata Tuhan.

Realitanya, sekalipun hampir bisa 
dipastikan bahwa semua orang menyadari 
dan menyetujui konsep di atas, tidak banyak 
yang benar-benar menghayati maknanya dan 
menghidupinya! Tidak jarang, perilaku kita 
tanpa sadar merendahkan derajat orang lain. 
Contohnya, beberapa waktu lalu saya membaca 
sebuah renungan yang berkisah tentang 
seorang bocah tujuh tahun keturunan Afrika-
Amerika bernama Tobias. Suatu hari, Tobias 
bertanya kepada sang penulis, “Karena Adam 
dan Hawa berkulit putih, darimana asalnya 
orang berkulit hitam?” Sang penulis kemudian 
bertanya mengapa Tobias berpikir bahwa 
Adam dan Hawa berkulit putih. Tobias berkata 
bahwa dalam berbagai buku-buku cerita yang 
dilihatnya, mereka selalu dideskripsikan seperti 
itu. Sang penulis pun terenyuh dan bertanya-
tanya, apakah hal itu yang membuat Tobias 
merasa derajatnya lebih rendah atau bahkan 
merasa bukan bagian dari ciptaan Tuhan. 

Saya yakin para ilustrator dalam buku-
buku yang dibaca Tobias tidak bermaksud 
merendahkan ras kulit hitam, namun sepotong 
kisah tersebut membawa saya ke dalam sebuah 
perenungan: bahwa terkadang, tindakan 
atau perkataan kecil kita tanpa disadari 
sebenarnya bisa jadi mengandung makna 
merendahkan yang terselubung. Ungkapan 
candaan sesederhana “Ih, seleramu kayak (maaf ) 

mbak-mbak” misalnya, secara tidak langsung 
menjelaskan pandangan si penyebutnya 
terhadap dirinya sendiri; bahwa ia merasa 
lebih berkelas dan lebih tinggi derajatnya 
dibandingkan kalangan lain; bahwa ia tidak 
ingin disamakan dengan kaum tertentu, 
karena baginya kaum tersebut lebih rendah 
dibandingkan gambaran dirinya. 

Melihat Secara Utuh
Agak ironis memang, menyadari bahwa 
kita—sebagai seorang Kristen—sering kali 
tidak jauh berbeda dari orang kebanyakan. 
Seringnya, kita gagal melihat seorang manusia 
secara utuh menembus status ekonomi, jabatan 
ataupun stigma tertentu yang dilekatkan 
masyarakat padanya. Kita cenderung 
memperlakukan orang lain secara berbeda 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut. Contohnya, rasa segan dan hormat 
biasanya ditunjukkan ketika menghadap 
atasan di kantor. Namun, adakah rasa tersebut 
muncul ketika kita berhadapan dengan orang 
yang jabatannya lebih rendah secara ekonomi, 
misalnya sopir, office boy, atau pembantu rumah 
tangga? Pernahkah kita melihat mereka secara 

Inspirasi

Discrimination

utuh, sebagai manusia, tanpa melihat statusnya? 
Tidak bisakah kita berhenti memosisikan 
diri sebagai “tuan” yang empunya “budak” dan 
mencoba memperlakukan mereka layaknya 
seseorang yang sederajat dengan kita ? 
Bukankah terlepas dari cangkang luar (baca: 
label	atau	status)	yang	diberikan	masyarakat,	
pada intinya kita semua adalah sama, hanya 
manusia setara, tidak lebih tidak kurang? 

Sudah banyak Firman yang diperdengarkan 
setiap Minggu, sudah banyak renungan dan 
buku yang kita baca. Saya rasa pikiran kita 
sudah dipenuhi berbagai teori tentang apa yang 
seharusnya dilakukan, bahkan bisa dengan 
lantang kita lontarkan untuk mengkritik 
atau menghakimi orang lain. Hanya satu 
permasalahannya: hati kita sulit terketuk 
untuk bertindak. Kita cenderung merasa 
sudah cukup puas sebagai seorang Kristen 
dengan menyibukkan diri berpartisipasi 
dalam berbagai pelayanan di gereja; merasa 
sudah cukup berbuat kebaikan dengan 
menyumbangkan sedikit materi melalui 
lembaga-lembaga sosial yang ada. Sementara 
itu, hati kita jarang terketuk untuk peka 
terhadap sekeliling kita, untuk peduli 
kepada	SETIAP	orang	yang	Tuhan	izinkan	

Inspirasi
bergesekan dengan keseharian hidup kita. 
Kita cenderung lupa pelayanan tidak sekadar 
soal aktivitas di gereja, bahwa pelayanan tidak 
terbatas pada gedung gereja, bahwa kepedulian 
tidak melulu berarti uang, dan bahwa tidak 
ada limit periode untuk menunjukkan belas 
kasih—tidak perlu menunggu diadakan 
program sosial untuk berbuat sosial.

Kemerdekaan politik memang 
telah diraih negeri ini, tetapi ada 
kemerdekaan bentuk lain yang 
masih harus terus diperjuangkan 
dan perjuangan itu dimulai dari 
pergulatan dalam pikiran kita 
sendiri. Jadilah lilin yang menyala 
terang dengan konsisten di mana 
pun ia ditempatkan. (ww)

Konsistensi Terang
Sebagai seorang Kristen, kita sering kali diumpamakan sebagai terang 
dunia. Perihal menjadi terang tidaklah berhenti sampai gerbang gereja 
saja. Ketika kita berinteraksi dengan pembantu di rumah, tukang bajaj 
di jalanan, sopir taksi, sopir angkot, tukang gorengan, klien kerja, teman 
kantor, sampai kepada manajer perusahaan, terang itu harus tetap 
memancar; karena Injil bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat eksklusif 
untuk kalangan tertentu; Injil harus diberitakan ke semua orang. 
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FOOD

Teks oleh Ev. Chandra Wim, ilustrasi dari internet

A THEOLOGY OF EATING
FAITHAND

(Bagian 2)

Dalam	bagian	pertama	dari	artikel	ini	(lihat	edisi	Gracia	sebelumnya),	
kita sudah sekilas membahas tentang bagaimana Allah peduli dengan 
aktivitas makan dari ciptaan-Nya. Hal ini terlihat dari banyaknya bagian-
bagian dari Kitab Suci yang berbicara tentang makanan. Kita juga sudah 
membahas	bagaimana	orang-orang	zaman	sekarang—tak	terkecuali	
orang Kristen!—memiliki pandangan yang sangat sekuler tentang makan 
dan makanan: “Makan ialah proses mekanis yang harus terjadi demi 
kelangsungan hidup saya, seperti mobil yang membutuhkan bensin untuk 
bisa terus berjalan. Makanan ialah apa yang saya dapatkan dari hasil 
usaha/ kerja saya. Titik. Tidak ada kena-mengenanya dengan Tuhan dan 
sesama.” Ini adalah secular approach to eating yang bersumber dari secular 
worldview. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah ada cara pandang 
alternatif yang lebih Alkitabiah? Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan 
memandang makan dan makanan dari perspektif teologis? 

Sebuah Pandangan Alternatif
Jika pandangan sekuler menekankan manusia 
sebagai pusat dan sumber utama kehidupan, 
maka worldview yang Alkitabiah mengajarkan 
bahwa all life is a gift (semua kehidupan adalah 
pemberian	atau	karunia).	Tentu	saja	Alkitab	
juga mengajarkan bahwa barangsiapa yang 
tidak bekerja, maka ia tidak boleh/ bisa makan. 
Namun, kita harus ingat baik-baik bahwa 
segala kekuatan dan hikmat untuk kita bekerja, 
setiap kesempatan untuk bekerja, dan semua 
hasil pekerjaan kita adalah berkat dan anugerah 
Tuhan semata. Kita bisa berdalih bahwa tiap 
sen dari uang kita ialah hasil keringat kita 
semata. Tetapi jika Allah tidak memberikan 
hujan dan menyediakan matahari serta 
menumbuhkan padi yang ditanam oleh para 
petani, maka kita hanya bisa makan uang kertas 
dan logam saja!

Pada prinsipnya, pandangan ini menyatakan 
bahwa dunia ini tidak berjalan dengan 
sendirinya seperti sebuah mesin raksasa, namun 
ada Allah yang menciptakan dan yang menjaga 
kelangsungan hidup dunia dan segala isinya. 
Ia bukan hanya creator	(pencipta),	tapi	juga	
sustainer	(pemelihara)	dari	semua	kehidupan	di	
alam semesta ini. Minimal ada dua implikasi 
langsung dari pemahaman ini. 

Pertama, hal ini berarti segala sesuatu yang kita 
peroleh dalam hidup ini adalah milik dan dari 
Tuhan. Berkaitan dengan tema kita saat ini, 
hal ini berarti every meal 
is God’s blessing (setiap 
makanan ialah berkat 
Tuhan!).	Tiap	piring	
nasi yang ada di hadapan 
kita tiap kali kita hendak 
makan ialah berkat dari 
Tuhan.	Dan	jika	itu	ialah	
berkat Tuhan, maka kita 
tidak bisa sembarangan 
dengan hal itu. Kita 
harus ‘mendekatinya’ 
(approach) dengan 
sikap hati yang tepat, 

Sebelumnya!

sebagaimana yang sesuai (appropriate) ketika 
kita berhadapan dengan Tuhan dan berkat-Nya. 
Misalnya, kita harus datang dengan kerendahan 
hati dan hati yang melimpah dengan syukur 
karena Tuhan memberkati kita dengan 
makanan ini. Ini berarti kita tidak boleh datang 
ke meja makan dengan sikap dan mentalitas 
take it for granted (memang sudah semestinya 
saya	mendapat	hal	ini).	Mengapa?	Sekali	lagi,	
karena ini berkat Tuhan dan bukan sekedar 
hasil dari usaha kita belaka!

Yang kedua, kita harus mengingat bahwa 
Allah menciptakan dan memelihara seluruh 
kehidupan dalam dunia ini. Jadi, bukan hanya 
manusia yang masuk dalam kategori creation 
(ciptaan),	melainkan	juga	binatang,	tumbuhan	
dan bumi ini. Kendatipun manusia disebut 
sebagai mahkota atau puncak dari segala 
ciptaan Allah, namun manusia juga mendapat 
mandat untuk mengusahakan dan memelihara 
bumi dan segala isinya ini. Ini berarti dalam 
upaya kita mengusahakan ‘tanah’ dan ternak 
demi kesejahteraan hidup kita, kita juga perlu 
mengusahakan kesejahteraan bumi di mana 
kita hidup di dalamnya. Ini yang namanya 
respect creation as God’s creation (menghargai 
ciptaan	sebagai	ciptaan-Nya).	

Selain itu, pandangan ini juga melihat 
manusia lainnya bukan sebagai pesaing dalam 
upaya mengeruk sumber daya alam yang 
ada, melainkan sebagai sesama ciptaan yang 
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perlu bekerja sama demi kesejahteraan hidup 
bersama	dan	kesejahteraan	bumi	ini.	Dari	
perspektif ini, maka salah satu tugas utama 
misi Kristen adalah menumpaskan kelaparan 
(hunger) di dunia ini. Pendekatan ini jelas 
bertolak belakang dengan mentalitas “yang 
penting gue untung dan kenyang” ala worldview 
sekuler di atas. Worldview yang Alkitabiah, 
sebaliknya, mendorong kita untuk makan 
dengan hati yang berdoa untuk orang-orang 
lain di dunia ini yang sedang mati kelaparan. 
Mengapa? Sekali lagi, karena hidup ini bukan 
hanya tentang ‘saya,’ tetapi tentang Tuhan dan 
ciptaan Tuhan lainnya.

Makan dan Kematian
Sesungguhnya setiap kali kita makan, 
seharusnya kita dibentuk menjadi orang 
yang lebih rendah hati. Mengapa demikian? 
Sebab, seperti yang dikatakan oleh Norman 
Wirzba,	“Eating is a daily reminder of creaturely 
mortality.” Ketika kita makan tiap harinya, kita 
diingatkan bahwa kita adalah mahkluk yang 
fana. Kita butuh makan tiap harinya karena 
kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Jika kita 
menolak untuk makan, cepat lambat kita akan 
menjadi	lemah	dan	akhirnya	punah.	Oleh	
karena itu setiap kali kita lapar dan makan, 
kiranya kita ingat siapa kita ini: debu tanah 
yang dibuat oleh tangan Tuhan, diberi nafas 
kehidupan oleh-Nya dan yang bergantung 
sepenuhnya kepada-Nya. Kiranya ingatan 
ini merendahkan hati kita yang sering kali 
congkak karena lupa diri dan membawa kepala 
kita tertunduk bersyukur untuk kehidupan 
(melalui	makanan)	yang	masih	Tuhan	
anugerahkan sampai hari ini.

Namun makan tidak hanya mengingatkan 
kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan 
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“Eating is a daily reminder of 
creaturely mortality.”

“...untuk kita bisa (terus) hidup harus 
ada yang mati.”

Sang pemberi hidup dan berkat itu. Makan 
juga harusnya mengingatkan kita akan 
kebergantungan kita kepada sesama manusia. 
Mengapa? Karena Tuhan memberi kita makan 
melalui mereka semua. Jika kita mencoba untuk 
menelusuri setiap asal-muasal makanan yang 
ada di piring kita, maka kita akan menemukan 
betapa kita berhutang kepada begitu banyak 
orang/ pihak yang telah mengusahakan bumi 
dan	segala	isinya	ini.	Dari	petani,	peternak,	
pengangkut, pembersih, pengepak, penjual dan 
pemasak makanan, semuanya berkolaborasi 
dalam sebuah jaringan kehidupan (web of 
life) yang memungkinkan kita makan dan 
hidup. Sungguh, beberapa pengamat sosial 
mengatakan bahwa harga yang kita bayar untuk 
sepiring makan siang kita itu sebenarnya tidak 
sebanding dengan seluruh usaha mereka dalam 
menyediakan bahan-bahan makanan itu. 

Kita perlu menyebut satu pihak lagi yang 
kepadanya kita bergantung dalam hal makan 
memakan ini, yaitu hewan, tumbuhan dan 
seluruh mikroorganisme yang hidup dan 
bekerja dalam ekosistem dunia ini. Berkenaan 

dengan hal ini, ada satu kebenaran 
penting yang mencengangkan 
tentang aktivitas makan kita: untuk 
kita	bisa	(terus)	hidup,	harus	ada	
yang mati. Setiap kali kita makan 
ikan goreng, ada ikan yang mati di 
dunia ini. Setiap kali kita makan 
sop bayam, ada tumbuhan bayam 
yang	mati	oleh	karenanya.	Demi	
mempertahankan kelangsungan 
hidup satu makhluk hidup, ada 
makhluk hidup yang lain yang harus 
dikorbankan.	Dalam	pengertian	
tertentu, prinsip ini mirip dengan apa 
yang Allah sudah kerjakan bagi kita 
dengan mengorbankan Anak-Nya 
yang	tunggal	di	atas	kayu	salib.	Demi	
menghidupkan kita yang sudah 
mati di dalam dosa, Anak Allah 
mati ganti kita. Tanpa kematian 
atau pengorbanan, tidak ada kehidupan. Ini 
adalah sebuah misteri kehidupan yang sangat 
dalam untuk direnungkan. Namun di sini saya 
hanya ingin menekankan bahwa setiap kali 
kita makan, sesungguhnya kita diperhadapkan 
dengan misteri yang agung ini!

Makan dan Ekaristi
Hampir semua tradisi Kristen sepakat bahwa 
salah satu misteri iman yang terbesar dalam 
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pengajaran Tuhan Yesus adalah misteri tentang 
Perjamuan Kudus (the Lord Supper atau the 
Eucharist).	Di	dalam	sakramen	Perjamuan	
Kudus, Kristus berjanji bahwa Ia akan hadir 
di	dalam	(atau	melalui)	roti	dan	anggur	yang	
mereka makan dan minum. Roti dan anggur 
itu bukan sekadar simbol untuk membantu kita 
mengingat tubuh dan darah Kristus yang telah 
tercurah bagi kita di masa lampau. Namun, 
dalam banyak tradisi dan denominasi Kristen, 
Kristus sendiri secara misterius hadir di dalam 

perayaan Perjamuan 
Kudus yang dilakukan 
gereja-Nya. Mengenai 
seperti apakah 
kehadiran Kristus 
secara spesifik dalam 
momen itu, ada banyak 
teori yang dikemukakan 
untuk menjelaskannya. 
Namun, poin kita 
di sini hanyalah 
menekankan bahwa 
Kristus hadir secara 
khusus di dalam 
sakramen Perjamuan 
Kudus. Seperti 
pengalaman dua 
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orang murid-Nya di Emaus, ketika Kristus 
mengambil roti, memecah-mecahkan dan 
membagikannya, maka, “…terbukalah mata 
mereka, dan mereka pun mengenal Dia...” (Luk. 
24:31).

Di	dalam	teologi	Perjamuan	Kudus,	Kristus	
selalu berperan sebagai host	(tuan	rumah)	
yang mengundang setiap kita untuk datang 
dan berbagian dalam meja perjamuan-Nya. 
Ia adalah Kepala Keluarga yang memberi 
anak-anak-Nya makan dalam rumah-Nya. 
Namun Ia tidak hanya bertindak sebagai host 
yang membagi-bagikan makanan; Ia sendiri 
adalah makanan yang dibagi-bagikan itu 
sendiri! Kristus adalah roti hidup yang turun 
dari Surga. Ia adalah the Real Manna (Manna 
Surgawi	yang	sesungguhnya)	yang	diberikan	
secara cuma-cuma kepada barangsiapa yang 
lapar	dan	mencari-Nya.	Dan	mereka	yang	
makan roti hidup ini memiliki kehidupan 
di	dalam	dirinya	(lih.	Yoh.	6:25-59).	Jadi	
dalam sakramen Perjamuan Kudus, Kristus 
mengundang kita untuk makan bersama-
Nya dan memakan diri-Nya! Betapa ajaibnya 
undangan makan yang satu ini! Itu sebabnya 
sikap yang tepat dalam menerima roti dan 
cawan Tuhan adalah sikap yang merasa diri 
tidak layak untuk menerima-Nya. 

Melalui Perjamuan Kudus, Tuhan 
memproklamirkan prinsip “hidup karena 
pengorbanan diri” (life through self-sacrifice) 
yang sudah kita singgung secara sekilas di 
atas.	Untuk	dapat	hidup	(kekal),	kita	harus	
makan roti hidup itu. Tetapi untuk dapat 

makan roti hidup itu, roti 
itu harus dipecah-

pecahkan terlebih 
dahulu. Kristus 
mengorbankan 
diri-Nya agar 
kita dapat 
memiliki 
hidup yang 

sejati. Tanpa 
pengorbanan diri, 
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tidak	ada	kehidupan.	Dalam	skala	yang	lebih	
kecil, prinsip yang sama ini juga berlaku dalam 
setiap perjamuan makan yang kita lakukan. 
Itu sebabnya, beberapa teolog mengatakan 
bahwa “every meal is a mini-eucharist” (setiap 
perjamuan makan adalah bayang-bayang dari 
Perjamuan	Kudus).	Oleh	karena	itu	setiap	kali	
kita makan makanan biasa, seharusnya kita 
diingatkan akan makan makanan luar biasa 
itu,	yaitu	tubuh	dan	darah	Kristus.	Dengan	
kata lain, tiap kali makan kita diingatkan akan 
pengorbanan yang Kristus sudah lakukan 
bagi kita. Jadi, sesungguhnya setiap kali kita 
makan, kita sedang mengantisipasi untuk 
berpartisipasi dalam Perjamuan Kudus yang 
akan	datang.	Dan,	seperti	yang	diajarkan	oleh	
Tuhan Yesus, setiap kali Perjamuan Kudus kita 
sedang mengantisipasi untuk berbagian dalam 
Perjamuan	Kawin	Anak	Domba	Allah.

Prinsip life through self-sacrifice ini seharusnya 
tidak hanya mendorong kita mensyukuri 
pengorbanan yang telah Tuhan dan the others 
(ciptaan lain, tergantung dari makanan yang 
kita	makan)	lakukan	demi	kelangsungan	
hidup kita, melainkan juga memotivasi kita 
untuk meneladani pengorbanan mereka itu. 
Bukankah rasul Yohanes berkata, “Demikianlah 
kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia 
telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; 
jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita 
untuk saudara-saudara kita.”	(I	Yoh.	3:16).	Itu	
sebabnya di beberapa tradisi gereja, perayaan 
Perjamuan Kudus diakhiri dengan ajakan 
agar umat yang telah menerima roti dan 
anggur Tuhan menjadi “roti yang terpecah dan 
anggur yang tercurah” bagi dunia ini. Artinya? 
Kita harus menjalani kehidupan yang penuh 
pengorbanan bagi sesama, dan bukan hanya 
memikirkan ‘perut’ sendiri. Hidup kita harus 
menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan, 
dan bukan waduk berkat Tuhan.

Makan Bersifat Relasional
Di	atas	sudah	disinggung	bahwa	ketika	kita	
makan ada banyak pihak yang sesungguhnya 
berkontribusi di dalamnya. Allah adalah 
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penyebab utama kita masih hidup, masih bisa 
makan, dan sumber utama makanan yang ada 
di hadapan kita. Sesama kita manusia adalah 
penyebab berikutnya yang memungkinkan 
kita membeli atau memasak makanan itu. 
Hewan dan tumbuhan yang kita makan ialah 
bahan baku utama dari menu kita. Tanah, 
air, mikroorganisme dan ekosistem bumi 
ini semuanya berkolaborasi secara misterius 
sehingga kita bisa memakan apa yang kita 
makan tersebut. Jadi, di atas meja makan ada 
suatu “perjumpaan” yang ajaib antara saya, 
Allah, sesama manusia dan ciptaan lainnya. 
Poin ini seharusnya menyadarkan kita bahwa 
kita ini adalah makhluk sosial yang tidak 
dapat	hidup	seorang	diri	saja.	Dari	awalnya	
kita diciptakan Allah Tritunggal untuk saling 
bergantung (inter-dependent) satu dengan yang 
lainnya.

Bahwa kita ini pada hakikatnya adalah 
makhluk yang relasional (relational being) 
juga terlihat dari bagaimana kita 
makan. Makan merupakan salah 
satu aktivitas yang paling sering 
dilakukan secara bersama-sama. 
Dalam	hampir	semua	kebudayaan	
yang ada, makan bersama ialah 
tindakan sosial yang paling 
mendasar (basic social act). Kita 
selalu lebih senang untuk makan 
bersama dengan seseorang (atau 
lebih)	dibandingkan	dengan	
makan sendirian. Itu sebabnya 
ketika kita mau tidak mau harus 
makan sendirian, biasanya kita 
“ditemani” sesuatu, seperti televisi, 

buku, handphone, dan sebagainya. Secara tidak 
sadar kita menyadari bahwa aktivitas yang 
satu ini dimaksudkan untuk dilakukan dalam 
komunitas, bukan seorang diri saja.

Makan, dengan kata lain, bukan hanya proses 
menaruh sesendok makanan ke dalam mulut 
kita	untuk	mengecas	energi	dan	gizi	bagi	tubuh	
kita. Ini adalah ”mechanistic approach to eating” 
yang sudah kita kritik di atas. Sebaliknya, 
makan adalah momen untuk berelasi; berelasi 
dengan dunia ini, dengan partner makan kita, 
dan puncaknya dengan Allah itu sendiri. 
Makan dan makanan menghubungkan kita 
dengan realitas di luar diri kita sendiri; bahwa 
hidup ini bukan hanya tentang saya, dan bahwa 
seluruh hidup saya adalah kasih karunia. Jika 
dilakukan dengan penghayatan yang demikian, 
makan dapat menjadi latihan rohani yang 
membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang 
lebih rendah hati, bersyukur, reflektif, relasional 
dan murah hati.

Kesimpulan
Jadi kita melihat bahwa ada banyak kebenaran teologis yang kita bisa 
tarik dari perenungan kita akan makan dan makanan. Tentu saja ada lebih 
banyak poin yang sebenarnya bisa diangkat dan dikupas tentang theology 
of eating ini. Namun penjabaran di atas diharapkan dapat memberi 
cuplikan singkat tentang contoh berteologi dalam konteks hidup sehari-
hari. Alih-alih tidak relevan dan tidak praktis, teologi sesungguhnya 
sangat relevan dan praktis karena dapat menolong kita untuk menjalani 
keseharian hidup kita seperti yang Tuhan rindukan.
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Johannes Leimena

Gracia edisi kali ini akan 
mengangkat seorang 
tokoh Kristen yang ikut 
memperjuangkan kemerdekaan, 
turut serta dalam pemerintahan 
republik tercinta ini, dan telah 
dianugerahi gelar pahlawan 
nasional oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Beliau 
adalah dr. Johannes Leimena, 
yang akrab dipanggil Oom Yo.

Kristen yang Patriot
Ilustrasi dari internet

Masa Kanak-Kanak dan Pendidikan
Oom	Yo	lahir	tanggal	6	Maret	1905	di	
Ambon, merupakan anak ke-2 dari empat 
anak	pasangan	Dominggus	Leimena	dan	
Elizabeth	Sulilatu.	Johannes	kecil	bersekolah	
di Ambonsche Burgerschool di Ambon, dimana 
pamannya menjabat sebagai kepala sekolah. 
Saat pamannya dipindahkan ke Cimahi, 
ibunya	tidak	mengizinkan	Johannes	pergi.	
Namun ia nekat menyelinap ke kapal dan baru 
menampakkan diri saat kapal hendak bertolak. 
Tindakan nekatnya membuat ibunya pasrah 
dan menitipkan Johannes ke pamannya. Tahun 
1914, Johannes hijrah ke Batavia bersama 
pamannya, di sana ia bersekolah di Europeesch 
Lagere School	(ELS)	untuk	beberapa	bulan,	lalu	
pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool, 
sekolah untuk anak asli orang Belanda (kini 
PSKD	Kwitang)	dan	tamat	tahun	1919.	
Kemudian Johannes melanjutkan sekolah di 
MULO	(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)	dan	
tamat tahun 1922.

Johannes menempuh kuliah di sekolah 
dokter	STOVIA	(kini	Fakultas	Kedokteran	
UI)	dan	mulai	bekerja	sebagai	dokter	sejak	
tahun	1930.	Selama	berkuliah	di	STOVIA,	
Johannes	bergabung	dalam	gerakan	Oikumene	
(persekutuan	Kristen	kampus)	yang	
menyatukan orang-orang Kristen dari berbagai 
kondisi	sosial	dan	budaya.	Di	STOVIA,	

nasionalisme dan Kekristenan berperan penting 
dalam membentuk pola pikir dr. Johannes. 
Sejak tahun 1925 ia aktif dalam perkumpulan 
pemuda “Jong Ambon” sebagai Ketua Umum, 
serta turut dalam persiapan Sumpah Pemuda 
pada	28	Oktober	1928.	Setelah	lulus	dari	
STOVIA,	dr.	Johannes	kemudian	ditugaskan	di	
CBZ	Batavia	(kini	RS	Cipto	Mangunkusumo),	
Karesidenan Kedu, kemudian di RS Zending 
Imanuel	Bandung.	Di	rumah	sakit	terakhir	
inilah ia bertemu wanita yang kemudian 
menjadi	istrinya	(Wijarsih	Prawiradilaga).	
Mereka menikah di Gereja Pasundan tahun 
1933 dan dikaruniai 8 putri. dr. Johannes 
melanjutkan pendidikannya hingga 
memperoleh gelar doktor di Geneeskunde 
Hogeschool/	GHS	(Sekolah	Tinggi	Kedokteran)	
Batavia.

Sepak Terjang Oom Yo
Selama praktiknya di RS Imanuel, 
Oom	Yo	dikenal	sebagai	pribadi	
rendah hati yang memandang 
semua orang sama di mata Allah. 
Ia sangat menentang struktur 
sosial saat itu yang membagi 
orang berdasarkan warna kulit 
dan memandangnya tidak sejalan 
dengan prinsip Alkitab. Ia juga 
tidak setuju dengan pandangan 
bahwa gereja harus terpisah dari 
negara, karena hal itu menyebabkan 
orang Kristen lupa tanggung 
jawabnya sebagai warga negara. 
Oom	Yo	berpandangan	bahwa	
orang Kristen harus membagikan 

“Ia juga tidak setuju dengan 
pandangan bahwa gereja harus 

terpisah dari negara, karena hal itu 
menyebabkan orang Kristen lupa 

tanggung jawabnya sebagai warga 
negara.”
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kasih Allah terhadap masyarakat dengan cara 
ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Sikap 
seperti ini membuatnya memiliki banyak teman 
dan menuntun jalannya ke pemerintahan 
Indonesia.	Kedekatan	Oom	Yo	dengan	
Presiden Soekarno bermula di RS Immanuel 
Bandung. Waktu itu kesehatan Presiden 
Soekarno kurang baik setelah berkunjung ke 
Akademi Militer di Tangerang, kemudian ia 
diperiksakan di rumah sakit tersebut. Sejak itu 
hubungan mereka semakin erat.

Oom	Yo	aktif	dalam	berbagai	gerakan	
kemerdekaan. Ia juga merupakan delegasi 
Indonesia untuk negosiasi diplomatis dengan 
pemerintah	kolonial	Belanda.	Oom	Yo	terlibat	
dalam Perjanjian Linggarjati, Perjanjian 
Renville, dan Konferensi Meja Bundar. 
Kesuksesan	diplomasi	Oom	Yo	bermuara	
dari prinsipnya bahwa setiap konflik dapat 
diselesaikan	dengan	kasih.	Oleh	karena	itu	
ia selalu mencari solusi damai. Hal-hal ini 
membuatnya menjadi orang kepercayaan 
Presiden Soekarno.

Pada	zaman	Jepang	dan	revolusi	kemerdekaan,	
Oom	Yo	pun	sudah	ikut	berjuang	dan	
mengabdi penuh kepada Republik Indonesia. 

Tahun 1926, ia 
ditugaskan untuk 
mempersiapkan 
Konferensi Pemuda 
Kristen di Bandung. 
Konferensi ini adalah 
perwujudan pertama 
organisasi	Oikumene	
di kalangan pemuda 
Kristen.	Oom	Yo	
mendirikan sekaligus 
menjadi	ketua	CSV	
(Christelijke Studenten 
Vereeniging) yang 
pertama saat ia masih 
menginjak tahun ke-4 
di bangku kuliah. 
CSV	merupakan	
organisasi ekstra-
kemahasiswaan yang 

merupakan cikal bakal berdirinya GMKI 
(Gerakan	Mahasiswa	Kristen	Indonesia)	tahun	
1950. Selain itu, ia juga terpilih sebagai ketua 
umum	Partai	Kristen	Indonesia	(Parkindo)	
tahun 1950-1957, 5 tahun setelah organisasi 
ini dibentuk. Hal ini pula yang kemudian 
mengantarkannya ke berbagai jabatan penting 
di pemerintahan.

Kepribadiannya yang sederhana dengan iman 
Kristen yang sejati dan teguh membuatnya 
bisa diterima oleh semua golongan. Sebagai 
pemimpin Partai Kristen Indonesia 
(Parkindo),	ia	selalu	mendapat	tempat	dalam	
berbagai kabinet karena pendiriannya untuk 
kepentingan negara di atas yang lain. Selain 
di	Parkindo,	Oom	Yo	juga	berperan	dalam	
pembentukan	DGI	(Dewan	Gereja-gereja	
di	Indonesia,	kini	PGI)	pada	tahun	1950.	Di	
lembaga ini ia pernah dipilih sebagai wakil 
ketua yang membidangi komisi gereja dan 
negara.

Sebagai	seorang	tokoh	politik,	Oom	Yo	
pernah menduduki berbagai jabatan. Ia pernah 
menjabat dalam 18 kabinet yang berbeda 
(1946	-	1966).	Selain	menjadi	Menteri	

Sumber:
http://biokristi.sabda.org/dr_johannes_leimena
http://www.leimena.org/en/page/v/13/dr.-johannes-leimena
http://www.mpr.go.id/blog/hj-meilani-leimena-suharli/news/10892/peresmian-patung-
     pahlawan-nasional-dr-johannes-leimena-bersama-presiden-ri-

Kesehatan Indonesia yang pertama, ia juga 
menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia 
yang terlama (selama 21 tahun/ delapan kali 
masa	jabatan)	dari	1945	-1966.	Di	tengah	
pemerintahan yang belum stabil dan sering 
berganti	kabinet,	Oom	Yo	selalu	memperoleh	
posisi sebagai salah satu menteri, hingga ada 
ungkapan, “Siapapun perdana menterinya, 
dr. Johennes Leimena-lah menterinya.” Ia 
juga menjadi pejabat Presiden RI tujuh 
kali. Bahkan menurut seorang saksi sejarah, 
Roeslan Abdulgani, Soekarno yang seorang 
sekuler hendak menyiapkan Leimena menjadi 
calon presiden. Menurut Roeslan Abdulgani: 
“Soekarno adalah Fenomeen Nasional yang 
mempunyai ‘Zesde Zintuig’ (indera keenam); 
tujuh kali Leimena ditunjuk oleh Bung Karno 
sebagai Pejabat Presiden; tidak terdengar suatu 
keberatan atau anti.”

Ketika	Orde	Baru	berkuasa,	Oom	Yo	
mengundurkan diri dari tugasnya sebagai 
menteri, namun ia masih dipercaya Presiden 
Soeharto	sebagai	anggota	DPA	(Dewan	
Pertimbangan	Agung)	hingga	tahun	1973.	
Usai	aktif	di	DPA,	ia	kembali	melibatkan	diri	
di lembaga-lembaga Kristen yang pernah ikut 
dibesarkannya,	seperti	Parkindo,	DGI,	UKI,	
STT, dan lain-lain. Ketika Parkindo berfusi 
dalam	PDI	(Partai	Demokrasi	Indonesia,	kini	
PDI-P),	Oom	Yo	diangkat	menjadi	anggota	
Deperpu	(Dewan	Pertimbangan	Pusat)	PDI,	
dan	pernah	pula	menjabat	Direktur	Rumah	
Sakit	DGI	Cikini.	Oom	Yo	meninggal	pada	
tanggal 29 Maret 1977. 

Gelar Pahlawan Nasional
Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, 
pemerintah Indonesia melalui Keputusan 
Presiden No 52 TK/2010 pada tahun 2010 
memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 

Oom	Yo.	Saya	akan	menutup	ulasan	ini	dengan	
pernyataan dari situs MPR, mpr.go.id terkait 
Oom	Yo:

“Pribadi yang ulet, tekun, memiliki semangat 
belajar yang tinggi dan taat dalam menjalankan 
agama merupakan kata-kata yang paling tepat 
untuk menggambarkan sosok dr. J. Leimena...
Tidak banyak tokoh yang mampu menciptakan 
harmonisasi antara kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan keagamaan dalam setiap pemikiran 
maupun tindakannya. Sebagai seorang dokter, 
beliau menunjukkan sikap kepedulian dan 
pengabdian yang tulus kepada masyarakat. 
Sebagai penganut Protestan yang taat, beliau 
dikenal memiliki kesalehan sosial namun tetap 
bisa menyelaraskannya dengan wawasan 
kebangsaan.” (cc)
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Kala Duka
Menyapa

Bulan Juli 2013 lalu, ayah 
dari salah seorang teman 
saya meninggal. Saya tidak 
cukup dekat dengan teman 
saya itu, tapi kami pernah 
bersama-sama bekerja dalam 
perusahaan yang sama 
dan ia sering mengantar 
saya pulang. Ketika kami 
bertemu di rumah duka, ia 
memeluk saya dan menangis. 
Saya bisa merasakan sebuah 
kepedihan yang tidak 
terkatakan yang diakibatkan 
oleh kematian. Saya tidak 
bisa berkata apa-apa. 
Hanya bisa memeluk dan 
mendengar ceritanya.
 

Teks oleh Wendy Margareta, M.Psi,
ilustrasi dari internet

Berduka: Apa dan bagaimana?
Berduka, dari sudut pandang psikologis adalah 
sebuah kondisi dan reaksi kehilangan terhadap 
seseorang atau sesuatu, misalnya pekerjaan, 
harta, kesehatan, dll yang bermakna terhadap 
diri orang tersebut. Ketika seseorang berduka, 
khususnya akibat kematian orang terkasih, 
mereka bisa mengalami perasaan sedih, 
menyesal, putus asa, bingung karena merasakan 
sebuah kehilangan besar dalam hidup mereka.

Dahulu	orang	meyakini	teori	yang	mengatakan	
bahwa proses kedukaan dijalani dengan 
melalui serangkaian fase, yaitu: penyangkalan, 
kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan 
penerimaan. Namun teori tentang fase-fase 
duka sudah dianggap tidak lagi relevan. 
Para ahli saat ini berpendapat, adalah suatu 
kesalahan kalau semua orang dianggap 
memiliki proses duka yang sama. Akibat 
dari kesalahan itu, ada kecenderungan untuk 
mengecap apakah seseorang berduka secara 
normal	atau	tidak	normal.	Di	sisi	lain,	mereka	
yang berduka juga bisa menjadi bertanya-tanya 
apakah ada yang salah dengan dirinya karena 
tidak dapat memenuhi harapan atau tidak 
sesuai dengan pandangan orang-orang tentang 
bagaimana ‘seharusnya’ berduka. 
 
Manusia bereaksi terhadap pengalaman 
kehilangan dengan cara yang berbeda-beda. 
Relasi antara orang yang berduka dengan 
orang yang meninggal bersifat personal, tidak 
dapat disama-ratakan. Kedukaan juga adalah 
pengalaman yang sangat personal, sangat 
pribadi sifatnya. Karena itu, dalam berduka 
tidak ada istilah harus begini-begitu, dan tidak 
ada istilah benar atau salah. 

Menghadapi Duka
Saat terjadi perubahan dalam hidup, manusia 
cenderung mengupayakan secara sadar sebuah 
proses untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang ada supaya bisa merasa lebih 
baik.	Dalam	ilmu	Psikologi,	hal	ini	disebut	
sebagai coping. Berduka itu sendiri adalah 
bagian dari proses coping seseorang karena 

Pernahkah Anda berada 
dalam situasi kedukaan 
dimana Anda tidak tahu apa 
yang harus dilakukan atau 
dikatakan, atau mungkinkah 
Anda sendiri saat ini sedang 
berduka? Tim Gracia secara 
khusus akan mengupas topik 
duka dari sudut pandang 
psikologi dengan Wendy 
Margareta, M.Psi. sebagai 
narasumber. Kita akan 
dibantu untuk memahami 
kedukaan dan bagaimana 
kita bisa memberi dukungan 
kepada orang-orang terkasih 
ketika mereka dalam lembah 
tergelap dalam hidup 
mereka.

kehilangan orang yang dikasihi. Mengalami 
perasaan kehilangan, bersedih, mengalami 
kebingungan, berusaha mencari jawaban, 
adalah	beberapa	hal	yang	lazim	dialami	orang	
yang berduka. Hal-hal tersebut merupakan 
proses alami seseorang untuk berusaha 
menyesuaikan diri (coping) terhadap situasi 
yang tidak diharapkan ini.
 
Tidak ada istilah coping terbaik karena 
setiap orang memiliki caranya sendiri untuk 
mengatasi	kedukaan	yang	dialaminya.	Dulu	
orang percaya coping itu sehat hanya kalau 
perasaan duka diekspresikan dan diceritakan. 
Sebagian orang memang butuh kesempatan 
untuk bercerita, berbagi, menangis bersama, 
mengeluarkan dan mengekspresikan semua 
‘ganjalan’. Namun bagi beberapa orang lain, 
menceritakan pengalaman duka, apalagi terus-
menerus, bisa sangat tidak nyaman dan tidak 
mengenakkan. Mereka mungkin akan lebih 
memilih untuk mencoba berpikir positif dan 
aktif melakukan hal-hal yang bisa membuat 
mereka merasa lebih bermakna, dan hal ini pun 
lumrah dalam proses coping.
 
Orang	yang	berduka	dapat	mencari	
pertolongan kapanpun, tidak ada istilah terlalu 
ringan, berat, lama, atau cepat. Namun memang 
perlu perhatian dan penanganan khusus bila 
kedukaan itu membuat kehidupan pribadi, 
pekerjaan, dan relasi dengan orang-orang 
di sekitarnya menjadi terganggu dan tidak 
berfungsi dengan baik dalam kurun waktu yang 
lama atau berlarut-larut.
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Kami Ada Untukmu
Bulan-bulan pertama 
adalah masa yang 
berat. Kehadiran 
atau keberadaan 
kita adalah hal yang 
penting. Saat berada 
bersama orang yang 
berduka kita perlu 
memberi perhatian 
penuh terhadap orang 
tersebut. Jangan 
sampai perhatian kita 
terbagi-bagi ke hal-
hal	yang	lain.	Dalam	
bahasa Inggris hal ini 
disebut ‘being present’. 
Sikap baik dan penuh 
kasih yang tidak dibarengi dengan ‘being 
present’ akan terasa hambar dan percuma.

Hal penting berikutnya adalah empati, yaitu 
turut merasakan apa yang seseorang alami 
walau kita sendiri mungkin belum pernah 
mengalaminya. Yang perlu dilakukan adalah 
mengakui dan membenarkan apa yang 
dirasakan oleh mereka yang berduka. Saat ia 
menceritakan kesedihannya, kita tidak perlu 
mencoba menghibur dengan mengatakan, 
“Sudah... Tidak apa-apa.... Semua ini akan 
berlalu... Kamu pasti bisa menjalaninya...” atau, 
“Kamu harus kuat ya, harus positif.” Pernyataan 
sederhana bahwa kita turut berduka dan 
bersedih akan jauh lebih baik. Ada kalanya 
kita bingung harus berkata apa, dan itu wajar. 
Sedikit sentuhan, tepukan, pelukan, atau 
bahkan hanya diam namun ada di saat ia 
membutuhkan akan jauh lebih baik daripada 
sejuta kata-kata.

Selain itu, bila memungkinkan, tawarkan 
bantuan untuk mengerjakan sesuatu yang 
bermakna untuk meringankan beban orang 
yang	berduka.	Di	hari-hari	pertama,	misalnya,	
kita bisa membantu menyiapkan barang-
barang untuk keperluan di rumah duka atau 
pemakaman.	Di	minggu-minggu	awal	kita	

“Terkadang, gereja kemudian terjebak 
untuk menilai dan memberi label 

negatif, serta tidak lagi melibatkan 
mereka dalam berbagai kegiatan 
gerejawi karena dipandang ‘tidak 

layak’…”

tidak mereka kenal atau kurang dekat dengan 
mereka.	Di	sinilah	gereja	secara	individu	
diwakili oleh kita semua, jemaat gereja, 
memiliki peran yang penting. Setiap jemaat 
adalah gereja hidup yang bisa menjadi berkat 
bagi mereka yang ditinggalkan, terutama dalam 
menjalani proses kedukaan setelah hari-hari 
pertama. Sebagai pribadi, kita dapat memberi 
perhatian dan pendampingan dengan lebih 
personal sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Bila kita mengetahui ada orang-orang yang 
berduka tapi tidak dapat berbuat sesuatu karena 
satu dan lain hal (entah tidak kenal, tidak 
dekat, berada di kota lain, atau terbatas secara 
fisik),	doakan	mereka	karena	mereka	pastinya	
sangat butuh didoakan. Bila memungkinkan, 
katakan juga padanya sehingga ia tahu ada 
orang-orang yang terus peduli dengan kondisi 
mereka walau tidak terlihat sehingga mereka 
semakin mendapat kekuatan.
 
Ketika Tuhan Disalahkan
Menghadapi kedukaan yang dalam, seseorang 
bisa cenderung menarik diri, enggan bertemu 
banyak orang, dan enggan melakukan 
aktivitas seperti biasanya. Ada yang 
berusaha mencari topangan dari 
keluarga dan orang dekat, ada yang 
lebih memilih untuk merenung 
sendiri. Ada yang menjadi 
sangat pasif, adapula yang 
justru melakukan aktivitas-
aktivitas yang belum pernah 
dilakukan sebelumnya. 
Namun ada kasus-kasus 

juga bisa membantu beberapa hal berkaitan 
dengan urusan rumah tangga, pekerjaan, studi, 
atau hal-hal lain sementara mereka mungkin 
masih belum bisa berfungsi dengan baik karena 
sedihnya.

Sekali lagi perlu kita ingat, proses kedukaan 
setiap orang berbeda-beda. Ada yang butuh 
waktu beberapa bulan, ada juga yang butuh 
beberapa tahun. Terkadang setelah tahun 
pertama justru lebih sulit karena orang tidak 
lagi memberi perhatian atau dukungan padahal 
proses kedukaan masih harus dijalani. 
 
Peran gereja dalam mendampingi dalam proses 
kedukaan juga sangat penting. Selain hadir 
secara lembaga, gereja juga perlu hadir sebagai 
sebuah individu. Sebagai sebuah lembaga, 
gereja berperan penting untuk mengadakan 
ibadah dan mengumpulkan jemaat di rumah 
duka. Hal ini dapat memberikan penghiburan 
dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan 
di hari-hari pertama. Setelah itu, bentuk 
perhatian gereja biasanya juga ditunjukkan 
lewat kunjungan rumah dalam beberapa 
minggu ataupun beberapa bulan setelahnya. 
Namun harus disadari bahwa kedukaan bersifat 
sangat pribadi sehingga mereka yang berduka 
belum tentu bisa bersikap terbuka, terutama 
bila tim besuk terdiri dari orang-orang yang 

dimana seseorang yang sedang berduka bisa 
memunculkan respon lain, yaitu menyalahkan 
Tuhan.

Mereka yang menyalahkan Tuhan hatinya 
diliputi kemarahan karena sulitnya menerima 
kondisi kehilangan ini. Mereka umumnya 
akan cenderung menjadi skeptis (agak sinis 
dan	pesimistis),	menghindari	lingkungan	
gereja, atau bahkan dapat melakukan hal-hal 
yang bertentangan dengan nilai kekristenan. 
Terkadang, gereja kemudian terjebak untuk 
menilai dan memberi label negatif, serta 
tidak lagi melibatkan mereka dalam berbagai 
kegiatan gerejawi karena dipandang ‘tidak 
layak’. Hal ini akan membuat mereka semakin 
jauh dari gereja dan Tuhan. Atau, lingkungan 
gereja kadang tidak tahu harus berbuat 
apa sehingga mendiamkan saja kondisi ini, 
berharap suatu saat mereka akan sadar dengan 
sendirinya.
 
Dalam	kondisi	ini	justru	mereka	tidak	boleh	
dibiarkan sendiri. Kita yang mengenal dengan 
baik dan bisa diterima oleh mereka, perlu 
lebih mendekatkan diri. Kita memiliki peran 
untuk menciptakan kesempatan agar mereka 
merasakan kembali kebaikan Tuhan. Kita 
perlu menunjukkan sikap tulus. Kita juga perlu 
menempatkan diri 
setara dengan 
mereka, 
bukan 

Why, G
od?
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Jangan terjebak untuk:
•	 Mencoba	memperbaiki	situasi,	

berusaha menciptakan suasana 
menyenangkan agar orang yang 
berduka tidak sedih.

•	 Sok memberi nasihat bagaimana 
supaya peran duka bisa ia atasi.

•	 Memberi	wejangan	tentang	apa	yang	
‘harus’ dan ‘jangan’ dilakukan.

•	 Membanding-bandingkan	kedukaan	
seseorang dengan orang lain.

 
Yang bisa kita lakukan:
•	 Jangan	memaksakan	cara	berduka	

menurut Anda; hargai apa yang ingin 
dijalani orang yang berduka.

•	 Hindari	usaha	untuk	memperkecil	
rasa kehilangan.

•	 Jadilah	pendengar	yang	lebih	baik,	
bukan menjadi pemecah masalah.

•	 Dampingi	orang	yang	berduka.	
Terkadang Anda hanya perlu berada 
bersama dengannya.

sebagai orang yang lebih tahu, lebih mengerti, 
ataupun	lebih	rohani.	Dan	hal	ini	perlu	
dirasakan oleh mereka.
 
Kita yang mendampingi, perlu memiliki 
kesabaran ekstra karena setiap pembicaraan 
sesederhana apapun dapat mengarah pada 
perdebatan tentang Tuhan dan kekristenan. 
Kita tidak perlu memberikan penjelasan 
teologis yang berbelit-belit. Lebih baik secara 
jujur kita mengakui bahwa kita juga tidak tahu 
dan tidak mengerti mengapa hal menyakitkan 
ini terjadi pada mereka. Katakan bahwa kita 
percaya ada rencana Tuhan bagi mereka walau 
kita juga belum tahu apa. 
 
Dalam	berbagai	kesempatan,	bagikan	kisah,	
pengalaman, ayat, atau kutipan yang dapat 
menguatkan dan memberi inspirasi tanpa 
mengharapkan tanggapan langsung. Kita tidak 
perlu menjawab atau menjelaskan bila mereka 
memberi tanggapan negatif. Terus berikan 
perhatian secara konsisten hingga akhirnya 
mereka memahami dan menerima bahwa apa 
yang kita miliki di dunia adalah sekadar titipan 
Tuhan, termasuk orang-orang yang kita kasihi. 
Pendampingan ini memang bukan perkara 
mudah.	Dibutuhkan	banyak	sekali	usaha	
dan doa. Respon-respon negatif mereka 
bisa sangat menguras tenaga dan emosi. 
Terkadang dibutuhkan waktu bertahun-tahun 
untuk memenangkan hati dan jiwa mereka 
kembali. Namun kita perlu yakin dan percaya 
setiap usaha sekecil apapun bermakna untuk 
membantu mereka kembali kepada-Nya.

Pendampingan dalam kedukaan mungkin tidak 
terlihat seperti pelayanan. Mungkin berdampak 
hanya untuk satu orang, tetapi yakin dan 
percayalah, kasih yang kita tunjukkan berperan 
besar dan penting dalam kehidupan seseorang, 
terutama ketika mereka merasa sendirian dan 
terpuruk dalam lembah duka. Mari menjadi 
perpanjangan tangan Tuhan dan bersama 
memegang tangan mereka kala duka menyapa 
hidup mereka. 

Ruang Keluarga

Bunuh Diri:
Sebuah Perpisahan Dini

Bulan April 2013, kita dikejutkan oleh sebuah berita tentang anak 
salah satu pendeta yang cukup terkenal di Amerika yang juga adalah 
penulis buku yang dikabarkan telah meninggal dunia. Penyebab dari 
kematiannya sangat mengagetkan. Ia meninggal karena bunuh diri yang 
disebabkan oleh depresi yang cukup akut.

Kematian akibat bunuh diri cukup sering terjadi dan banyak kita dengar 
lewat pemberitaan di media massa. Tim Gracia secara khusus akan 
mengupas mengenai hal ini lewat wawancara dengan Mariana Foo MA, 
MK selaku koordinator konseling gereja Methodist jemaat Imanuel.

1.   Umumnya apa yang menyebabkan seseorang mengambil 
keputusan untuk melakukan tindakan bunuh diri?
Bunuh diri banyak penyebabnya dan menurut US Dep. Of Health and 
Human Services, 90% penyebab kasus bunuh diri terjadi pada orang-
orang	yang	menderita	gangguan	mental	(pikiran),	yang	sebagian	
besarnya berasal dari gangguan mood atau suasana hati, misalnya depresi 
dan	bipolar	(60%).	Kemudian	30%	lagi	disebabkan	oleh	kasus-kasus	
psychosis seperti schizophrenia, post traumatic stress disorder	(PTSD),	
atau gangguan kepribadian. Hal-hal lain yang memicu bunuh diri bisa 
disebabkan karena efek samping dari penggunaan obat-obatan dan 
alkohol, penolakan dan penghinaan--penganiayaan lewat kata-kata, 
bullying--yang menyebabkan luka emosi, serta perasaan bersalah, seperti 
kasus-kasus pada korban yang pernah mengalami pelecehan, penyiksaan, 
pertempuran, dan pembantaian. Selain itu, kasus kedukaan (griefing) 
juga dapat menjadi penyebab bunuh diri. Hal ini dikarenakan mereka 
mengalami kehilangan, entah itu berupa orang yang dicintai, pekerjaan, 
status sosial, harta, kesehatan dan sesuatu yang bernilai lainnya. 
Kehilangan tersebut dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam. 
Di	samping	itu,	bagi	penderita	penyakit	fisik	yang	kronis,	bunuh	diri	
terlihat seperti jalan keluar atas segala rasa sakit yang dialaminya. Masih 
banyak faktor lain yang bisa jadi penyebab orang bunuh diri, seperti 
kekecewaan, rendah diri, hilang pengharapan, dsb.

Ilustrasi dari internet
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2.   Apakah orang yang memiliki keinginan bunuh diri biasanya menunjukkan tanda-tanda 
tertentu? Pada umumnya, seperti apakah tanda-tanda orang yang berniat membunuh diri?
Secara umum, ada beberapa tanda yang ditunjukkan, misalnya mulai berbicara tentang cara 
melukai atau menyakiti diri. Hal ini biasanya diungkapkan melalui perkataan atau tulisan dan 
pikiran tentang kematian. Mereka juga ingin tahu bagaimana cara menggunakan senjata dan 
obat untuk mati. Tanda kedua bisa dilihat dari cara mereka membicarakan kematian, entah dalam 
bentuk puisi, atau menceritakan tentang kematian dengan cara yang sangat tidak biasa. Tanda 
berikutnya adalah mereka merasakan perasaan tidak berdaya dan tidak berpengharapan atau 
mereka cenderung terjebak dan meyakini bahwa keadaan mereka tidak mungkin bisa berubah. 
Hal ini akan terlihat melalui kecenderungan perilaku mereka yang berubah, misalnya mereka 
juga cenderung menarik diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak seperti menggunakan 
obat-obatan, mengebut, perilaku seks bebas dan cenderung mengambil tindakan berisiko tinggi 
yang tidak perlu. Atau mereka bisa saja merasakan ketenangan dan kegembiraan yang tidak biasa 
secara tiba-tiba dan mulai mengunjungi keluarga atau teman-teman, lalu mengucapkan selamat 
tinggal secara janggal. Bahkan beberapa di antaranya mulai mengatur hak waris.

3.   Apakah ada kecenderungan gender yang lebih sering melakukan bunuh diri?
Beberapa survei dan statistik menunjukkan bahwa pria lebih banyak melakukan bunuh diri 
dibandingkan wanita, meskipun keinginan bunuh diri lebih banyak terjadi pada wanita daripada 
pria.

4.  Sebelumnya disebutkan bahwa salah satu penyebab bunuh diri adalah gangguan suasana 
perasaan, misalnya depresi. Apakah ada kecenderungan secara genetik dimana orang 
cenderung depresi?
Menurut twin studies, depresi memang terbukti berkaitan dengan faktor genetik. Misalnya studi 
yang	dilakukan	oleh	Durrand	dan	Barrow	(2006)	menunjukkan	bila	salah	satu	pasangan	kembar	
mengalami	depresi	berat,	maka	59%	di	antara	pasangan	kembar	identik	(kembar	satu	telur)	dan	
30%	di	antara	fraternal	(kembar	dua	telur)	juga	menunjukkan	adanya	gejala	gangguan	suasana	
perasaan	(depresi).

5.   Media massa beberapa kali memberitakan kasus bunuh diri, salah satunya yaitu kasus 
remaja yang bunuh diri karena tidak dibelikan handphone. Menurut Anda, mengapa 

masyarakat dewasa ini cenderung mudah mengambil keputusan untuk 
mengakhiri hidupnya? Apa yang sebenarnya tengah terjadi pada 

masyarakat dengan banyaknya kasus seperti ini?
Menurut saya, tidak dibelikan handphone bukanlah 

menjadi penyebab utama seseorang mengakhiri 
hidup mereka. Saya meyakini bahwa masih banyak 

faktor lain di balik sebuah handphone yang tidak 
dibelikan itu, yang akhirnya menyebabkan 

seseorang bunuh diri. Hal ini seperti 
teori gunung es, dimana di bagian 

permukaannya kita melihat hanya 
masalah tidak dibelikan handphone, 
tetapi akar masalah sesungguhnya 

lebih daripada sebuah handphone.

Ruang Keluarga
6.   Sebagai bagian dari komunitas sosial, 
bagaimana kita bisa menolong seorang 
teman atau anggota keluarga yang 
kelihatannya menunjukkan tanda-tanda 
ingin bunuh diri?
Saya menyarankan untuk segera mencari 
pertolongan orang-orang yang profesional 
atau orang-orang terdekat yang bisa menjadi 
tempat untuknya mencurahkan isi hatinya 
atau menjadi tempat bagi mereka untuk 
berbagi tekanan mental yang mereka alami.

7.   Bagaimana konseling dapat membantu 
seseorang untuk mencegahnya melakukan bunuh 
diri?
Dalam	konseling,	sesungguhnya	yang	coba	untuk	dilakukan	adalah	menolong	klien	untuk	
memahami kondisi atau pergumulan dan kebutuhan dalam dirinya. Selain itu, melalui konseling 
mereka mungkin juga menemukan tempat dimana ada seseorang yang bisa menerima dan 
mendukung mereka ketika mereka merasa tidak ada lagi penerimaan maupun jalan lain untuk 
masalah mereka. Melalui hal inilah diharapkan klien mampu menyusun strategi bagi dirinya 
dalam menyingkap masalah dalam dirinya dan mampu melihat pilihan lain selain dari bunuh diri 
sebagai jalan pintas keluar dari masalahnya.

8.   Apakah ada lembaga konseling yang bisa menjadi referensi bagi seseorang yang ingin 
menolong teman/ keluarganya yang menunjukkan kecenderungan ingin bunuh diri?
Saya pikir mereka boleh dianjurkan untuk pergi ke psikolog, psikiater atau lembaga konseling 
manapun, selama lembaga tersebut memang memiliki kapabilitas untuk menangani kasus-kasus 
seperti ini. Namun secara spesifik, lembaga konseling yang saya ketahui ada di wilayah Jakarta 
misalnya Lifespring Counseling and Care Center	di	daerah	Pluit	dan	Tanjung	Duren,	Eunike di 
daerah Kelapa Gading, LK3, YLSA, Focus to Family	dan	HOPE	di	Karawaci.

9.   Apa yang bisa gereja atau orang Kristen lakukan untuk mencegah terjadinya kasus bunuh 
diri?
Banyak sekali yang dapat gereja dan orang Kristen lakukan, salah satu di antaranya adalah 
menjadi komunitas yang memberikan penerimaan, saling menguatkan, sehingga mereka yang 
putus asa menemukan tempat dimana mereka bisa mendapatkan penerimaan dan pengharapan 
yang mereka tidak temukan di luar sana.

Ruang Keluarga

Dalam	hidup	ini,	ada	banyak	sekali	masalah,	beban,	dan	tekanan.	Kadang	kita	melihat	
banyak orang terseret dalam pusaran penderitaan dan mereka hilang harapan. Mari 
kita peduli dan peka. Berikan mereka bahu untuk menangis, telinga untuk mendengar 
dan waktu untuk menemani mereka. Mereka punya pilihan, dan arahkan mereka untuk 
memilih hidup karena hidup itu sendiri adalah anugerah. (ek)
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sisi, dalam proses tersebut terjadi pengorbanan 
proses yang terjadi pada diri mereka, teman-
teman yang dijadikan objek target mereka, atau 
orang yang divirusi konsep financial freedom 
ini. Lambat laun kondisi ini menciptakan pola 
berpikir hanya melihat dari sisi bagaimana 
rekening saya bisa lebih tinggi setiap bulan; 
bagaimana aset saya bisa lebih banyak sebagai 
satu-satunya penilaian terhadap tingkat hidup 
dan kesuksesan dengan berbagai ‘alasan’—
yang menurut saya—bisa dibuat seakan-akan 
bermanfaat bagi orang lain atau pekerjaan yang 
mulia.	Dan	yang	lebih	parah	lagi	membentuk	
opini seakan-akan yang kita lakukan saat ini 
(pekerjaan	kita)	‘bodoh’,	tidak	ada	masa	depan,	
tidak ada cara lain selain melakukan pekerjaan 
atau situasi ini. 

Dalam	tulisannya	Let Financial Freedom Ring, 
Feffrey	D.	Voudrie	(penasehat	keuangan	
Amerika	tahun	2007)	berkeberatan	dengan	
pendapat banyak orang yang mengartikan 
kebebasan finansial sebagai memiliki banyak 
uang dan hidup layak dengan uangnya itu. 
Karena kalau demikian, bukan hanya tidak 
mungkin ada orang yang berhasil meraihnya, 
tapi akan susah mencari batasannya.

“Seberapa banyak uang yang diperlukan untuk 
mendukung hidup yang layak itu?” demikian 
Voudrie	bertanya.	Pertanyaan	itu	relevan.	
Apakah uang itu diperlukan sebanyak 
kebutuhan yang sebenarnya atau sejauh 
kebutuhan yang sudah dicampur dengan 
keinginan? Jika mengikuti keinginan manusia 
yang tidak terbatas itu, maka uang yang 
diperlukan menjadi tak terbatas pula. Kalau 
demikian, apakah masih ada kebebasan 
finansial itu? Atau, jangan-jangan dia 
hanya ada secara konseptual.

Untuk	keluar	dari	kemelut	itu,	Voudrie	
maju dengan sebuah rumusan yang 

Financial Freedom
Pelita Kaki

Financial Freedom

Jawaban:
Konsep financial freedom diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Robert T. Kiyosaki, termasuk 
istilah passive income di sekitar tahun 2000-an. Saat ini banyak pihak yang mengusung istilah 
financial freedom dan passive income untuk menjadikannya sebagai daya tarik bagi suatu industri 
atau bisnis tertentu dengan pengertian yang berbeda-beda. Saya tidak tahu sejauh mana konsep 
ini diinformasikan kepada Anda. 

Agar kita semua mempunyai landasan yang sama sebelum membahas ini, secara umum financial 
freedom adalah suatu tahap atau kondisi dimana kita dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup 
tanpa harus bekerja. Melalui apa? Passive income.
 
Passive income adalah penghasilan yang didapatkan dari aset yang dimiliki tanpa harus bekerja 
secara aktif di dalamnya. Sumber pendapatan passive income yang dimaksud ini adalah didapat 
dari investasi yang dilakukan dan atau bisnis yang dibangun dan sudah mapan sehingga dapat 
ditinggal oleh pemiliknya. Kenapa harus bisa ditinggal pemiliknya? Asumsinya adalah bisa saja 
pemiliknya kehilangan kemampuan dalam bekerja karena sakit atau hal lain. Ini teorinya.

Apakah bertentangan dengan Alkitab? Saya mencoba tidak melihat dari sisi tersebut karena jejak 
hidup saya tidak menciptakan hak dan kompetensi untuk melihat hal ini secara Alkitabiah atau 
Kekristenan. Tapi saya akan mengajak Anda untuk mengupas konsep ini melalui pemikiran saya, 
jadi pendapat saya nanti adalah bersifat personal sehingga bisa saja Anda tidak setuju dengan saya. 

Secara teori, financial freedom itu baik. Karena membantu kita untuk masuk ke tahap ‘aman’ 
terhadap	kemungkinan-kemungkinan	dan	resiko	yang	terjadi	di	masa	yang	akan	datang.	Dengan	
Anda masuk ke tahap tersebut, maka Anda memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak kepada lingkungan Anda. Means for others.

Yang tidak baik adalah, sekelompok orang memandang konsep ini hanya fokus pada bagaimana 
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan membeli aset sebanyak mungkin saja. Sehingga ada 
istilah ‘ngapain kerja di kantoran’, ‘kerja ini bisa cepat nih beli mobil dan rumah nih’,	dll.	Di	satu	

Teks oleh Jacob A. M., ilustrasi dari internet

Pertanyaan:
Financial freedom sering kali diperbincangkan dalam dunia ekonomi 
modern. Saya pernah mendengar bahwa paham ini tidak sejalan dengan 
prinsip Alkitab. Sebenarnya apakah financial freedom itu? Apakah semua 
passive income termasuk financial freedom? Mengapa hal itu bertentangan 
dengan Alkitab?

lebih sederhana. “Financial freedom is not about 
spending more, but worrying less. It is more about 
the relationship between your life style and your 
income.”

Berpikiran	secara	paralel	dengan	Voudrie,	saya	
selalu melihat financial freedom adalah baik 
secara proses, dimana kita akan menjadi lebih 
baik jika memasuki tahap tersebut di waktu 
yang tepat. Saya percaya setiap manusia ada 
proses pembentukan dan pembelajaran di 
masing-masing masanya sehingga membentuk 
tahap kedewasaannya sesuai dengan tahapan 
hidupnya. Saya mengajak kita keluar dari 
paradigma bahwa kita harus berwiraswasta 
atau melakukan hanya pekerjaan tertentu agar 
kita bisa memperoleh financial freedom saat ini. 
Tidak semudah itu, tidak semua orang bisa/
cocok melakukannya, dan tidak ada yang tahu 
kondisi masa depan. Temukan passion Anda, 
bekerjalah dengannya secara maksimal, jadilah 
berarti buat orang di sekitar Anda, negara, dan 
bumi kita ini. Financial freedom hanya kotak 
kecil dalam kotak besar hidup Anda.. Masih 
ada sisa ruang hidup yang bisa Anda pakai 
untuk mengisi kotak besarnya. Means for others. 
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Damai	yang	membahagiakan,	yang	
merupakan kepadaman segala 
perpaduan yang bersyarat. Bagi 
Budhisme, tidak ada neraka dalam 
definisi ”tempat dan kondisi dimana 
Allah menghukum manusia”; yang 
ada adalah reinkarnasi bagi mereka 
yang belum mampu memadamkan 
keinginan-keinginan duniawinya. 
Hal ini tentu bertentangan dengan 
konsep Kristen yang percaya surga 
dan neraka. Konsep keselamatan 
masing-masing agama juga 
berbeda dan bahkan bertentangan. 
Misalnya, bagi agama Buddha, 
keselamatan berarti terbebas dari 
siklus reinkarnasi (kelahiran dan 
kematian	yang	menyengsarakan)	
dan itu hanya bisa dicapai dengan 
memadamkan secara total segala keinginan 
hati. Bagi Islam, keselamatan artinya terbebas 
dari hukuman neraka dan masuk surga, dan hal 
ini diperoleh dengan cara memperbanyak amal 
dan kebaikan. Sedangkan dalam Kekristenan, 
keselamatan artinya terbebasnya manusia 
dari belenggu dosa dan kebinasaan kekal 
untuk menjadi manusia yang hidup bersekutu 
dengan Allah dan menjadi gambar Allah yang 
mencerminkan	dan	memuliakan	Dia,	dan	hal	
ini diperoleh bukan dengan usaha atau jasa 
manusia melainkan semata-mata anugerah 
dan kemurahan Allah melalui kematian dan 
kebangkitan	Yesus	Kristus.	Di	sini	kita	melihat	
bahwa pluralisme agama adalah konsep yang 
mereduksi keunikan pandangan agama masing-
masing.

Kedua, memiliki dasar yang lemah. Relativisme 
kebenaran adalah pandangan yang salah. 
Penganut relativisme agama sepertinya tidak 
bisa membedakan antara relativisme dalam 
hal selera (enak/tidak enak, cantik/tidak 
cantik),	opini	(negara	Indonesia	semakin	maju/
mundur)	dan	sudut	pandang	(politik,	ekonomi,	
sosiologi)	dengan	kemutlakan	kebenaran.	
Kebenaran itu selalu mutlak, misalnya 1 + 1 
selalu sama dengan 2, baik dahulu, sekarang 

dan sampai kapanpun, sedangkan selera, opini 
dan sudut pandang memang relatif.

Ketiga, penganut pluralisme agama sering 
kali tidak konsisten. Mereka sering kali 
menuduh golongan yang percaya bahwa 
hanya agamanyalah yang benar dan 
menyelamatkan (sering disebut eksklusivisme 
atau	partikularisme)	sebagai	fanatik	dan	
fundamentalis. Padahal dengan menuduh 
demikian, kaum pluralis telah menyangkali 
pandangannya sendiri bahwa tiap orang boleh 
meyakini agamanya masing-masing secara 
bebas. Jika seorang pluralis anti terhadap 
kaum eksklusivis maka ia bukanlah pluralis 
yang	konsisten.	Dalam	kenyataan	sehari-hari,	
kita menemukan banyak penganut pluralisme 
agama yang seperti itu dan memutlakkan 
pandangan bahwa ”semua agama benar”. 
Maka, kaum pluralis sering kali terjebak dalam 
eksklusivisme baru yang mereka buat yaitu 
hanya mau menghargai kaum pluralis lainnya 
dan kurang menghargai kaum eksklusivis.

Keempat, menghasilkan toleransi yang semu. 
Pandangan yang mengatakan bahwa demi 
keharmonisan, kita harus mengganggap semua 
agama benar adalah mentalitas orang yang 
dangkal dan penakut. Jika kita membangun 
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TOLERANSI BERAGAMA
Pertanyaan:
Di	tengah	kehidupan	masyarakat	yang	majemuk	(suku,	bahasa	dan	agama),	banyak	orang	
menganut	pandangan	pluralisme	(termasuk	dalam	beragama).	Kita	sering	kali	dihimbau	untuk	
mengedepankan toleransi dalam beragama, padahal kita juga harus menjalankan Amanat Agung. 
Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal tersebut? Sampai di manakah kita harus 
bertoleransi?”

Jawaban:

Dari Sisi Teologis-Filosofis
Di	tengah	masyarakat	Indonesia	
yang majemuk ini, kebanyakan 
orang menganut pluralisme 
agama, yang mengakui dan 
menerima semua agama 
pada hakekatnya setara, 
sama-sama benar dan sama-
sama menyelamatkan. Para 
penganut pluralisme agama 
ini sering kali melontarkan 
pernyataan demikian: ”Jangan 
fanatik, jangan anggap agama 
sendiri yang paling benar. Demi 
keharmonisan dan kerukunan hidup 
bersama, kita tidak boleh eksklusif, 
fundamentalis dan memutlakkan agama 
kita sendiri. Semua agama pada dasarnya 
mengajarkan kebaikan dan sama-sama menuju 
Tuhan yang sama. Kebenaran adalah relatif menurut 
penganutnya atau komunitasnya. Agamamu benar menurutmu 
dan agamaku benar menurutku. Kita semua sama-sama benar.”

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

Pandangan pluralisme agama yang seperti di atas kelihatannya sangat “simpatik” dan menjunjung 
tinggi “toleransi”. Namun, kalau kita meninjau secara kritis maka pandangan pluralisme agama 
seperti ini jelas tidak benar.

Pertama, pendangkalan iman. Para penganut pluralisme agama ini tidak benar-benar memahami 
ajaran kitab suci dari masing-masing agama. Jika kita benar-benar secara jujur mendalami ajaran 
tiap agama dengan mempelajari kitab suci masing-masing, maka kita menemukan klaim-klaim 
eksklusif yang bukan saling melengkapi melainkan saling bertentangan.
Sebagai	contoh,	agama	Buddha	tidak	percaya	pada	kehidupan	kekal	(surga)	sebagai	tempat	
bersama Allah. Buddhisme percaya pada Nirwana dan Reinkarnasi. Nirwana adalah Keadaan 
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mereka	tahu	seberapa	banyak	Anda	peduli).	
Perbuatan kasih menjadi bukti karya Allah di 
dalam hidup kita dan sekaligus daya tarik bagi 
orang lain untuk mengenal Sang Sumber kasih 
itu. 

Ketiga, jika penginjilan dapat dianalogikan 
dengan dunia pertanian, maka membajak 
tanah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 
menabur benih. Seorang petani tidak boleh 
terburu-buru menabur benih sebelum tanah 
itu	gembur	dan	siap	ditabur.	Demikian	pula,	di	
zaman	yang	pluralis	ini,	kita	perlu	“membajak	
tanah” hati orang yang belum percaya dengan 
sebaik mungkin. Hati yang keras, penuh 
prasangka dan penolakan perlu dibuat menjadi 
“gembur”. Karena itu, dalam konteks pluralis 
saat ini, penginjilan tidak bisa lagi dilakukan 
dengan cara pemberitaan yang monolog, 
otoritatif, frontal dan konfrontatif. Pemberitaan 
seperti ini dapat terkesan sombong dan kurang 
menghargai orang lain. Karena itu, pra-
penginjilan sangat penting untuk dibangun. 
Seperti apakah pra-penginjilan yang perlu kita 
bangun dengan orang yang belum percaya?  
1. Membangun relasi yang otentik di 

dalam kehidupan sehari-hari.	Orang-
orang yang belum percaya perlu melihat 
otentisitas	(keaslian)	di	dalam	relasi	kita	
dengan mereka. Mereka tidak ingin hanya 
dianggap sebagai 
target penginjilan. 
Jika demikian, 
mereka akan 
menaruh curiga/
prasangka dan 
tidak akan percaya 
lagi kepada kita. 
Mereka perlu 
melihat kepedulian, 
kepekaan dan 
ketulusan di dalam 
relasi yang kita 
bangun dengan 
mereka.

2. Mencari dasar yang sama (common 
ground). Di	dalam	1	Korintus	9:19-
23 Paulus menjelaskan bahwa demi 
memenangkan sebanyak mungkin orang 
bagi Kristus, ia mau menjadi sama seperti 
orang	lain.	Versi	bahasa	Inggris	New Living 
Translation	(NLT)	menerjemahkan	ayat	
22b demikian, “Yes, I try to find common 
ground with everyone, doing everything 
I can to save some.” Apa yang dimaksud 
Paulus dengan common ground di sini 
bukan berarti dia mengompromikan 
kebenaran Injil supaya mudah diterima 
orang lain, melainkan dia peka dan siap 
beradaptasi dengan orang yang berbeda 
budaya, bersedia merendahkan diri untuk 
mendengarkan dan berdialog dengan 
orang lain yang berbeda pandangannya. 
Misalnya, ketika Paulus memberitakan 
Injil	di	kota	Atena	(Kis.	17:16-34),	dia	
memulai pemberitaannya dari hal-hal 
yang familiar bagi pendengarnya yang 
berbudaya	Yunani,	yaitu	mezbah	dan	kuil-
kuil	pujaan	kepada	dewa	mereka	(22-23),	
dan kemudian ia menggiring mereka untuk 
mengenal Allah yang sejati. Lain halnya 
ketika ia memberitakan Injil di Filipi atau 
Tesalonika, ia mengunjungi rumah ibadah 
orang Yahudi dan memulai percakapannya 
dari sudut pandang orang Yahudi dan 
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toleransi atas dasar kepercayaan bahwa semua 
agama sama-sama benar, hal itu adalah 
toleransi yang semu. Toleransi yang sejati justru 
muncul sebagaimana dikatakan Frans Magnis 
Suseno, ”Meskipun saya tidak meyakini iman-
kepercayaan Anda, meskipun iman Anda bukan 
kebenaran bagi saya, saya sepenuhnya menerima 
keberadaan Anda. Saya gembira bahwa Anda 
ada, saya bersedia belajar dari Anda, saya bersedia 
bekerja sama dengan Anda.”

Maka, kesimpulannya, kita harus menolak 
pandangan pluralisme dan toleransi beragama 
yang	salah	seperti	di	atas.	Dan,	sebaliknya,	
kita harus membangun konsep pluralitas dan 
toleransi beragama yang benar, yaitu:
1. Mengakui dan menerima kemajemukan 

agama, etnis/suku dan bahasa yang ada di 
Indonesia.

2. Memahami dan menghormati klaim-klaim 
eksklusif dan ajaran dari tiap-tiap agama, 
bukan meniadakan keunikan masing-
masing agama dan menyamaratakannya.

3. Mampu membedakan antara relativisme 
selera, opini dan sudut pandang, dengan 
kebenaran yang mutlak.

4. Membuka diri untuk bersedia belajar dan 
bekerja sama dengan mereka yang berbeda 
agama.

Dari Sisi praktis
Dengan	prinsip	toleransi	di	atas,	maka	
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita 
bisa tetap bersaksi dan memberitakan Injil di 
tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan 
menganut pluralisme agama? 

Pertama, kita perlu memahami bahwa 
tugas kita sebagai orang percaya adalah 
memberitakan Injil secara utuh dan jelas 
melalui perkataan dan perbuatan kita. 
Tugas kita adalah seperti seorang saksi, 
menyampaikan apa yang sudah kita lihat, 
dengar dan alami sendiri, yaitu kasih dan 
keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan 
kepada	kita.	Dengan	demikian,	memberitakan	
Injil tidak sama dengan mengubah kepercayaan 
seseorang dari agama lain menjadi seorang 
Kristen. Hasil dari pemberitaan Injil itu 
bukanlah usaha dan andil kita, melainkan 
semata-mata karya Roh Kudus di dalam hati 
orang yang belum percaya.

Kedua, berita Injil yang lengkap bukan hanya 
berupa	kabar	baik	(perkataan),	tetapi	juga	
perbuatan baik dari hati yang digerakkan kasih 
Allah. Ada pepatah yang berbunyi, “People 
don’t care how much you know until they 
know	how	much	you	care”	(Orang	tidak	peduli	
seberapa banyak yang Anda ketahui sampai 
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kitab suci Perjanjian Lama 
(Kis.	16:13;	17:1-3).	Di	dalam	
pelayanan-Nya pun, Tuhan Yesus 
menerapkan prinsip yang sama. 
Dia	memulai	pengajaran	dan	
pemberitaan-Nya dari hal-hal 
yang familiar bagi orang-orang 
pada	zaman	itu,	seperti	mengutip	
Perjanjian Lama, menggunakan 
perumpamaan dari dunia 
pertanian dan budaya Romawi-
Yunani pada masa itu.

3. Berdialog. Secara psikologis, 
orang tidak akan mau 
mendengarkan perkataan kita, 
jika kita sendiri tidak mau 
terbuka untuk mendengarkan pendapat 
mereka. Para misionaris yang melayani 
secara lintas budaya telah menerapkan 
prinsip ini. Misalnya, E. Stanley Jones, 
seorang Misionaris Methodist Amerika 
yang bermisi ke India. Pendekatan yang 
Jones lakukan adalah minum teh di 
rumah orang Hindu, duduk melingkar 
dan bercakap-cakap dengan pemimpin 
Hindu di komunitas setempat mengenai 
peradaban Timur dan Barat, kitab suci 
Hindu dan Kristen atau tokoh Krisna 
dan Kristus. Percakapan-percakapan itu 
kemudian berkembang menjadi lebih besar. 
Jones bisa mengundang sekitar lima belas 
penganut agama lain—kebanyakan orang 
terpelajar seperti hakim, dokter, pengacara, 
pejabat pemerintahan, pemimpin agama—
dan lima sampai enam orang Kristen yang 
kebanyakan	orang	India.	Dalam	dialog	
yang berkembang itu, penekanannya bukan 
lagi pada perbedaan antara timur-Barat 
atau Hindu-Kristen, melainkan pada 
makna agama menurut masing-masing 
orang secara pribadi berdasarkan apa yang 

dialaminya	sendiri.	Dua	aspek	khusus	dari	
metode “Round Table” Jones yang menarik 
untuk diperhatikan adalah penekanannya 
pada keadilan dan saling menghormati; 
serta	supremasi	Yesus	Kristus.	Di	awal	
setiap percakapan, Jones akan berkata, 
“Biarkan setiap orang merasa sepenuhnya 
bebas, karena kita berada dalam lingkaran 
keluarga. Kita ingin setiap kita merasa 
seperti berada di rumah dan kita akan 
mendengar dengan sikap hormat apa 
yang ingin dibagikan oleh masing-masing 
orang.”	Dan	hasilnya,	di	akhir	salah	satu	
percakapan, ada seorang Hindu berkata, 
“Pada hari ini kita berdelapan telah bicara 
dan tidak satu pun dari kita menemukan 
Tuhan, kalian berlima orang Kristen telah 
bicara dan semuanya seperti menemukan 
Tuhan. Ini sangat luar biasa.” Selama 
percakapan lainnya seorang pengacara 
Hindu berdiri, mengambil bunga dari 
meja, berjalan menyeberangi ruangan, 
meletakkannya di kaki seorang Kristen, 
menyentuh kakinya dan berkata, “Anda 
telah menemukan Tuhan. Anda adalah 
guru saya.”

Don’t Try This at Church!
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Family Mission Trip
28/6/2013 - 1/7/2013Methodist Book Fair 2013

Mengusung	tema	“iRead”,	bazar	buku	Methodist	kembali	hadir	tanggal	5	dan	12	Mei	
2013. Ada 6 vendor buku dan 1 vendor audio visual yang turut berpartisipasi dalam 
kegiatan	tahunan	ini.	Buku-buku	yang	dihadirkan	sangat	beragam	dari	penerbit	Visi,	
Pioner Jaya, BPK Gunung Mulia, dan Gloria. Turut serta di dalamnya lilinkecil.com 
yang menjual buku-buku rohani impor yang mungkin sulit dicari oleh jemaat di toko 
buku	rohani	biasa.	Dengan	diskon	yang	bervariasi,	sesama	vendor saling melengkapi 
agar dapat memenuhi jenis buku yang dibutuhkan jemaat yang memang sangat 
beragam.

Antusiasme	peserta	dari	jemaat	KU	1	sangat	terasa	pada	minggu	pertama	bazar	buku,	
khususnya di booth	Maranatha	Record.	Banyak	jemaat	membeli	CD	lagu	anak-anak	
dan mandarin. Pada minggu kedua, banyak remaja yang juga mengerumuni booth	Visi	
dan Gloria untuk mencari buku-buku yang mereka sukai.

Tema “iRead” sengaja dipilih untuk mengajak para jemaat membaca bacaan rohani 
lebih banyak lagi karena membaca bukanlah sekedar kegiatan pengisi waktu luang. 
Lewat bacaan rohani bermutu, kita diajak melihat dunia dengan kacamata Kristus, 
memperkaya jiwa kita serta memperbaiki cara berpikir kita. I read so I live. (ek)

Kilas Balik

iRead
Ilustrasi dari internet
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Methodist United Camp
7/8/2013 - 10/8/2013

Kilas Balik

Pelayanan Padu
s GMI ke Sibu, Malaysia

11/7/2013 - 15/7/2013
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Fotografi
oleh Felix Chandra

I had everything, I felt nothing and no 
peace. My heart was empty.

After I heard about Jesus, deep in my 

heart, there’s a small voice whispered, 

“This is your light of hope.”

My	life	has	changed.	I	realize	that	I	was	born for some purposes: to glorify His name and guide people to Him.

This is my story. Now, it’s time for all 

of you to be the light in this dark world 

and spread the good news about Jesus. 

Will you?
Captured with Canon G1X Powershot

I’ve decided to believe in Jesus and 
surrendered myself to Him.

Karya KitaPojok GMI

Kuis Gracia edisi September 2013
1. Siapakah tokoh Alkitab yang menjadi pokok pembahasan dalam rubrik ‘Apa Kata Alkitab’?
2. Siapa nama pejuang kemerdekaan yang diulas dalam Gracia edisi kali ini?
3. Sebutkan 3 manfaat dari daun kelor!

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

•	 Bagi	2	(dua)	pemenang	yang	terpilih	akan	mendapatkan	masing-masing	satu	buah	USB	
Flash	Disk.

•	 Pengumuman	pemenang	dapat	dilihat	di	Gracia	edisi	Desember	2013.

Pojok GMI

Natal Komisi Sekolah Minggu Natal Komisi PWMI

Natal Komisi Usia Indah

Natal Umum Ibadah Tutup Tahun
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dengan format bilingual (Bahasa Indonesia dan 
Inggris).	Bagi	kalangan	dewasa	dan	orang	tua,	
mereka cenderung meminati Alkitab berbahasa 
Mandarin, renungan tiga bahasa dan aksesoris. 
Kelengkapan buku serta variasi produk yang 
dijual membuat Galeri cukup dikenal di 
kalangan orang tua dan murid-murid Sekolah 
Methodist yang tidak bergereja di GMI 
Imanuel. Mereka biasanya datang untuk 
melihat-lihat, membaca buku, dan bahkan ada 
yang membeli barang-barang untuk dijadikan 
hadiah.

Keunggulan Galeri adalah tersedianya Alkitab 
dan buku renungan yang disajikan dalam 
tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Inggis, 
dan Mandarin. Hal ini untuk menunjang 

kebutuhan jemaat GMI Imanuel yang 
mayoritas berbahasa Mandarin. Selain itu, 
khusus bagi jemaat GMI Imanuel yang 
memiliki kartu anggota dan menunjukkannya 
kepada pegawai Galeri, maka akan diberikan 
diskon sebesar 10%.

Galeri Imanuel memiliki harapan agar 
pengunjung tidak sekadar datang lalu pergi, 
namun juga bisa bertumbuh dalam iman 
kerohanian lewat produk-produk yang dijual 
sehingga dapat menggenapi visinya, yaitu 
memberitakan kabar baik bagi semua orang 
yang belum percaya dan mengenal Kristus. 

Selamat berkunjung dan memberitakan kabar 
baik! (na)

Sering melewati sebuah ruang kecil di pojok basement 1? Mungkin 
Anda	tidak	pernah	menyangka	bahwa	banyak	sekali	buku,	CD,	
DVD,	maupun	pernak-pernik	rohani	berkualitas	yang	dijual	dengan	
harga relatif murah di ruangan kecil tersebut. Ruangan kecil itu 
adalah Galeri Imanuel.

Galeri Imanuel berdiri tahun 2008 dan berada di bawah komisi 
Media GMI Imanuel. Satu visi yang diusungnya yaitu mengabarkan 
kabar baik kepada semua orang dan memfasilitasi jemaat, orang 
tua murid, dan murid yang bersekolah di Methodist agar mendapat 
barang-barang rohani dengan harga yang kompetitif tanpa harus 
pergi ke mall.	Visi	itulah	yang	membedakan	Galeri	Imanuel	dengan	
toko rohani lainya, yaitu tidak mencari keuntungan dalam penjualan 
di Galeri. Awalnya, selama tahun 2008 sampai dengan 2009, Galeri 
dikelola oleh Alm. Parlin Sitompul dan sejak empat tahun terakhir 
pelayanan Galeri dipercayakan kepada Hanny.

Ketika Anda memasuki Galeri, maka akan terlihat koleksi buku-
buku	rohani	dari	penerbit	populer	seperti	BPK,	Visi,	Light 
Publishing, Gloria, dan berbagai lainnya yang tersedia untuk semua 
kalangan—dari sekolah minggu sampai jemaat dewasa. Pengunjung 
anak-anak sangat menggemari buku-buku rohani yang dilengkapi 
dengan sticker di dalamnya, cerita Alkitab bergambar, dan cerita 

Rekomendasi

Galeri Imanuel
Foto oleh Nezsya Aurelia
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oleh bayi tak berdosa yang ia temukan di 
medan perang. Ia pun rindu pulang, ia rindu 
ibunya.	Di	tengah	perang	pun	Hendrick	
(Wouter Braaf ) menemukan cintanya yang 
tetap tak mampu ia miliki karena perang. 
Soegija ingin menyatukan kembali kisah-kisah 
cinta keluarga besar kemanusiaan yang sudah 
terkoyak oleh kekerasan perang dan kematian.

Secara keseluruhan, ”Soegija” memiliki pesan, 
nilai dan filosofis yang bagus. Meskipun 
tokoh utamanya adalah seorang Romo 
Katolik, aspek kemanusiaan lebih banyak 
dimunculkan ketimbang aspek keagamaan. 
Namun sayangnya plot cerita dalam “Soegija” 
terlalu ramai karena terlalu banyak tokoh 
yang diceritakan dalam film ini, sehingga 
fokus utama film ini yaitu Romo Soegija tidak 
memiliki porsi yang banyak. Cerita dalam film 
lebih banyak difokuskan kepada orang-orang 
di sekitar Romo Soegija. Sementara itu Romo 
Soegija sendiri hanya ditampilkan sebagai 
tokoh yang sangat bijaksana dan senantiasa 
selalu dimintai pendapat pada saat-saat 
genting. Selain itu diperlukan konsentrasi 
ekstra agar tidak mengalami kebingungan 
dalam mengikuti alur cerita dalam “Soegija” 
karena tokoh-tokoh yang muncul secara 
bergantian.

Namun terlepas dari 
kekurangan-kekurangan yang 
ada, film ini termasuk salah 
satu film sejarah terbaik yang 
pernah dibuat di Indonesia. 
Melalui film “Soegija” para 
penonton diajak untuk 
menyaksikan bagaimana 
perjuangan para pendahulu 
kita merebut kembali 
Indonesia dari tangan para 
penjajah.	Oleh	karena	itu	
film ini sangat tepat ditonton 
di bulan kemerdekaan ini. 
Selamat menonton. (aa) 

RekomendasiRekomendasi

SOEGIJA
“Kemanusian itu satu. Kendati berbeda bangsa, 
asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa adat 
istiadatnya, kemajuan, dan cara hidupnya, 
semuanya merupakan satu keluarga besar.” 

- Soegija -

Ilustrasi dari internet

Diangkat	dari	kisah	nyata	berdasarkan	catatan	
harian Soegija, seorang uskup Katolik pribumi 
pertama, film ini mencoba menggambarkan 
betapa mahal harga yang harus dibayar untuk 
sebuah kebebasan.

Sinopsis
Mgr.	Albertus	Soegijapranata	(diperankan	Nirwan	Dewanto)	adalah	uskup	pribumi	pertama	
dalam Gereja Katolik Indonesia. Berada dalam situasi politik di Indonesia tahun 1940 yang 
kala itu tidak menentu dan tengah bergejolak membuat Soegija merenungkan perannya sebagai 
manusia yang terjajah dan juga merindukan kebebasan yang damai. Kepahlawanan Soegija 
dalam masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang datang ke 
Indonesia dan memisahkan sebuah keluarga. Mariyem (Annisa Hertami) terpisah dari kakaknya, 
Maryono (Abe). Ling-Ling (Andrea Reva) terpisah dari ibunya (Olga Lydia). Berpisah dari orang 
terkasih tidak hanya dialami oleh orang-orang yang terjajah, tetapi juga oleh para penjajah. 
Nobuzuki	(Suzuki)—seorang tentara Jepang penganut Buddhist—tidak pernah tega terhadap 
anak-anak, karena ia juga punya anak di Jepang. Robert (Wouter Zweers), seorang tentara Belanda 
yang selalu menganggap dirinya sebagai mesin perang yang hebat, akhirnya juga disentuh hatinya 
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A Grief Observed (Mengupas Duka)

Penulis : C.S. Lewis
Penerbit : Pionir Jaya

Kehilangan orang yang sangat kita kasihi adalah sebuah peristiwa menyedihkan, tidak terelakkan 
dan akan dihadapi oleh semua orang yang ada di dunia ini cepat atau lambat. Setiap orang 
menghadapi keterhilangan mereka secara berbeda. Ada yang sulit menerima kenyataan yang 
terjadi, beberapa lainnya terpuruk dan tidak bisa bangkit, dan sebagian lainnya ada yang 
menerima kenyataan ini namun mereka menyalahkan diri mereka sendiri, bahkan mungkin 
Tuhan.

Tidak ada yang lebih baik menggambarkan perasaan akibat kehilangan selain orang yang 
pernah	mengalaminya	terlebih	dahulu.	Ditulis	oleh	C.S.	Lewis,	salah	seorang	penulis	Kristen	
paling	berpengaruh	di	abad	20,	“Mengupas	Duka”	membawa	kita	untuk	memasuki	pengalaman	
pribadinya	dalam	menghadapi	pergumulan	ketika	ia	harus	kehilangan	istrinya,	Joy	Davidman	
Gresham akibat kanker tulang. 

Buku ini ditulis dengan gaya personal, penuh luapan emosi kekecewaan, kemarahan, keputusasaan 
dalam menghadapi sebuah tragedi seperti kematian. C.S. Lewis menggunakan kata ganti orang 
pertama dalam menulis buku ini sehingga kita seperti membaca sebuah buku harian. Kita dapat 
melihat apa yang sedang dipikirkan oleh penulis, apa yang sedang penulis rasakan ketika melewati 
setiap fase pergumulannya, dan bagaimana penulis menemukan karya Tuhan di dalam peristiwa 
kedukaan yang dialaminya. Kejujuran C.S. Lewis dalam mengungkapkan seluruh perasaan dan 
pikirannya merupakan salah satu kelebihan yang ditawarkan dalam buku ini bagi setiap orang 
yang ingin mencari jawaban atau mempersiapkan diri dalam menghadapi kehilangan orang yang 
dikasihi.

Jadi, jangan ragu-ragu lagi untuk membeli buku ini, dan jangan lupa untuk membacanya. Buku 
terbitan Pionir Jaya ini juga dapat dipinjam di Perpustakaan. Atau, bagi kalian yang ingin 
memilikinya, kalian dapat membeli buku ini di Galeri Imanuel. Selamat menemukan Tuhan 
melalui buku ini. (hw)

Rekomendasi

Pantai Indah Kapuk merupakan salah satu lokasi perumahan di Jakarta Utara yang terkenal dengan tempat makannya. Beberapa restoran di daerah ini sering dijadikan tempat berkumpul oleh anak muda maupun orang tua. Pada edisi kali ini, saya ingin mengajak para pembaca Gracia untuk mencicipi makanan di sebuah restoran yang bernama Beatrice Quarters, yaitu salah satu restoran di Pantai Indah Kapuk yang menyajikan berbagai macam menu khas Eropa.
Memiliki desain interior yang unik dan lapangan parkir yang cukup luas menjadikan Beatrice Quarters salah satu restoran yang ramai dikunjungi pengunjung khususnya anak muda. Menu andalan restoran ini adalah Honey Toast, yaitu sebuah roti panggang gurih berukuran sangat besar yang disajikan dengan es krim. Sebuah Honey Toast dapat dimakan oleh 3-4 orang dan memiliki harga mulai dari 45.000 rupiah. Menu lainnya yang menarik adalah Fried Rice Carbonara, yaitu sebuah nasi goreng ala Beatrice	Quarters	yang	disajikan	dengan	saus	carbonara.	Dengan	uang	30.000 rupiah, pengunjung dapat menikmati keunikan cita rasa makanan Fried Rice Carbonara ini.

Bagaimana? Menarik bukan? Ayo segera kunjungi Beatrice Quarters dan rasakan berbagai sensasi desain interior dan menu yang unik dari restoran ini. (esb)

Lokasi: Jl. Marina Rukan Crown Golf Pantai Indah Kapuk No. 26

Beatrice Quarters
Foto oleh Edwin Steven Budiman
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Dalam
Kelemahan Diteguhkan

Nama Lengkap  : Pdt. Liau Jusmin
Tempat, Tgl lahir  :	Tanah	Hitam,	14	Desember	1975
Nama istri  : Gouw Mikoyama
Pendidikan  :	STT	Iman	Tahun	2000	(S1)
					 		STT	Amanat	Agung	Tahun	2005	(M.Div)
Pelayanan saat ini  : GMI-Imanuel Bidang Misi

Siapakah Dia?

Terlahir dari latar belakang 
keluarga non-kristen dan kental 
akan nilai-nilai tradisi nenek 
moyang yang diwariskan secara 
turun temurun, Liau Jusmin tidak 
akan pernah menyangka bahwa 
ia akan menjadi seorang Kristen, 
menjadi alat Tuhan membawa 
mama dan adik-adiknya percaya 
kepada Tuhan, dan terlebih lagi 
menjadi seorang Hamba Tuhan. 

Takut akan Kematian
Seperti kebanyakan orang pada 
umumnya, Liau Jusmin juga takut 
menghadapi kematian. Anak 
sulung dari 7 bersaudara ini selalu 
bertanya-tanya kemanakah ia 
akan pergi setelah meninggal, dan 
baginya kematian adalah hal yang 
sangat menakutkan.

Sejak kecil orang tuanya 
melarangnya pergi ke gereja dan 
percaya kepada Tuhan. Kisah 
pertobatannya bermula dari 

“Tidak perlu banyak bicara atau berteori,
tetapi cukup menunjukkan dalam perilaku dan
perbuatan kita sehari-hari tentang iman kita kepada Tuhan…”

Alkitab yang diterimanya secara 
gratis dari seorang guru agama 
Kristen di sekolahnya. Liau 
Jusmin sangat rajin membaca 
Alkitab tersebut walaupun 
pada saat itu ia belum percaya 
kepada Tuhan. Semakin banyak 
ia membaca, semakin ia tertarik 
dengan pribadi Yesus, dan 
akhirnya ia mendapat jawaban-
jawaban dari berbagai pertanyaan 
yang selama ini ada di benaknya. 
Akhirnya saat Liau Jusmin duduk 
di bangku SMP 3, ia bertobat 
dan bertekad untuk menjadi 
seorang Kristen yang taat pada 
Tuhan. Saat itu orang tuanya tidak 
mengizinkannya	namun	Liau	
Jusmin bertekun di dalam doa 
agar Tuhan dapat melembutkan 
hati orang tuanya. Tuhan akhirnya 
menjawab doa Liau Jusmin, 
tidak	hanya	ia	diizinkan	menjadi	
seorang Kristen, bahkan mama 
serta adik-adiknya menjadi 
percaya pada Tuhan.

Menyerahkan Diri Menjadi 
Hamba Tuhan
Pelayanan pertamanya ketika ia 
menjadi seorang Kristen adalah 
di Gereja Santapan Rohani 
Indonesia yang terletak di sebuah 
desa bernama Tanah Hitam, 
Sambas, Kalimantan Barat. 
Semakin dalam ia terlibat dalam 
pelayanan, ia semakin merasakan 
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belum percaya tentang siapakah Yesus itu, 
serta alasan mengapa manusia harus percaya 
pada Yesus. Pola pikir bahwa misi adalah 
sesuatu yang sangat berat membuat kita takut 
dan tawar hati, padahal kita dapat bermisi 
dengan menjalankan fungsi kita sebagai orang 
Kristen, yaitu menyatakan nilai-nilai kristiani 
yang kita percayai lewat hidup benar dalam 
perkataan dan perbuatan. Tidak perlu banyak 
bicara atau berteori, tetapi cukup menunjukkan 
dalam perilaku dan perbuatan kita sehari-
hari tentang iman kita kepada Tuhan, dan 
melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi 
Tuhan dan bagi orang lain.

Tantangan dalam Bermisi
Bermisi bukan tanpa tantangan. Bagi Pdt. Liau 
Jusmin, tantangan terbesar dari gereja Tuhan 
ketika bermisi bukan karena kekurangan dana, 
tenaga, doa, tetapi ketaatan gereja atau orang 
Kristen pada Amanat Agung Tuhan Yesus.

Banyak gereja Tuhan memiliki jemaat yang 
potensial, dana yang besar untuk membangun 
gedung-gedung gereja yang besar, dan sering 
berdoa untuk pekerjaan misi. Sayangnya, 
mereka berhenti hanya sampai di situ saja. 
Tidak hanya itu, gereja-gereja juga terlalu fokus 
pada pelayanan di dalam gereja itu sendiri 
sehingga hanya mengalokasikan dana dan 
tenaga sekian persen untuk pekerjaan misi. 
Gereja kehilangan fokus utama yaitu menaati 
Amanat Agung Tuhan Yesus.

Melalui pengamatan Pdt. Liau Jusmin, saat 
ini baik kaum muda dan orang Kristen 
kebanyakan tidak terlalu peduli dengan 
misi. Hal ini menurutnya disebabkan karena 
paradigma yang salah tentang misi. Banyak 
orang Kristen berpikir bahwa misi itu sulit, 
menderita, dan sia-sia. Mereka tidak bisa 
langsung melihat dan memetik hasilnya. 

Siapakah Dia?
bahwa dapat melayani Tuhan 
merupakan hal yang sangat 
menyenangkan. Ia ingin 
melayani Tuhan dengan 
lebih lagi dan terbesit dalam 
benaknya untuk melayani 
sebagai seorang Hamba 
Tuhan. Tetapi ia juga sadar 
bahwa menjadi Hamba 
Tuhan bukanlah sesuatu yang 
mudah dan membutuhkan 
komitmen serta panggilan 
khusus dari Tuhan. Salah satu 
keraguan yang muncul adalah 
karena ia merasa dirinya 
bukan sosok yang pandai 
berbicara dan ia menyadari 
banyak kelemahan-
kelemahan yang ada dalam 
dirinya.

Saat itu kedua orang tuanya serta neneknya 
melarangnya untuk masuk sekolah Teologi. Ia 
terus menerus bergumul dan berdoa meminta 
petunjuk dari Tuhan. Ia berdoa agar Tuhan 
dapat melembutkan hati orang tua dan 
neneknya jika memang menjadi Hamba Tuhan 
adalah panggilan yang berasal dari Tuhan.

Selepas lulus SMK, Liau Jusmin bekerja 
selama satu tahun. Pada saat itu ia merasakan 
panggilan menjadi Hamba Tuhan semakin 
jelas. Puji Tuhan, akhirnya orang tua 
serta	neneknya	mengizinkan	ia	masuk	
sekolah Teologi. Melalui peristiwa inilah, 
keyakinan Liau Jusmin akan panggilannya 
semakin diteguhkan dan dengan belajar di 
sekolah Teologi, ia semakin terampil dalam 
memberitakan Injil Tuhan, memperlengkapi 
umat Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa 
tersesat bagi Tuhan.

Setelah lulus dari STT, Liau Jusmin lebih 
banyak melayani sebagai pembina bagi pemuda 
dan remaja. Ia juga pernah memegang bidang 
pembinaan dan menjabat sebagai gembala 
sidang di salah satu gereja selama 6 tahun.

Misi = Menderita?
Pelayanan di bidang misi merupakan beban 
yang sejak awal Tuhan sudah letakkan ketika 
memanggilnya menjadi Hamba Tuhan. Hal 
ini dipertegas ketika Tuhan terlebih dahulu 
mengasah dan mempersiapkan ia agar siap 
menghadapi tantangan-tantangan yang kelak 
akan dihadapi dengan menempatkannya 
dalam pelayanan di bidang pembinaan dan 
penggembalaan jemaat.

Melayani di komisi Misi GMI Imanuel 
merupakan panggilan Pdt. Liau Jusmin saat ini. 
Ia menyayangkan bahwa banyak orang berpikir 
bahwa misi identik dengan sesuatu yang sulit, 
rumit, penuh penderitaan, harus meninggalkan 
keluarga dan masuk ke desa-desa atau 
pedalaman. Menurutnya ini merupakan 
pemikiran yang salah. 

Menurut Pdt. Liau Jusmin, misi yang benar 
bagi orang Kristen adalah bermisi di mana saja, 
kapan saja dan kepada siapa saja yang belum 
percaya pada Tuhan. Misi adalah menjalankan 
tanggung jawab kita sebagai orang Kristen 
dengan menjadikan diri kita sebagai saksi 
Tuhan dan menceritakan kepada orang yang 
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Selain itu, ketidakpedulian jemaat akan misi 
adalah karena kurangnya pemahaman tentang 
pentingnya misi dan bagaimana bermisi. Ada 2 
sifat misi, yaitu misi yang pasif dan misi yang 
aktif. Misi yang pasif menjadikan diri kita 
sebagai sarana misi Allah melalui kesaksian 
hidup kita sehari-hari, sedangkan misi yang 
aktif bersaksi tentang Yesus secara langsung 
dan melibatkan diri dalam pekerjaan misi ke 
luar. Jemaat perlu memahami sifat misi ini dan 
seimbang dalam melakukannya.

Gereja adalah tempat di mana benih misi bisa 
ditaburkan	secara	rutin	dan	berkelanjutan.	Oleh	
sebab itu Pdt. Liau Jusmin merasa gereja perlu 
membuat langkah-langkah untuk melibatkan 
anggota gerejanya dalam bermisi. Pertama, 
Gereja perlu membuat program pelatihan 
misi dan minggu misi setiap bulan untuk 
mengingatkan jemaat tentang pentingnya 
misi. Kedua, gereja perlu aktif dalam 
mengajak, memberdayakan dan melibatkan 
jemaatnya dalam pelayanan misi. Hal ini sudah 
diaplikasikan di GMI Imanuel lewat kegiatan 
family mission trip ke Kalimantan Barat. Mulai 
dari orang tua, anak muda dan anak-anak 
dilibatkan 
dalam 
pelayanan 
misi supaya 
mereka 
melihat 
ladang 
pelayanan 
yang luas 
sehingga 
jiwa misi 
mereka sudah 
tertanam sejak 
dini.

Pdt. Liau 
Jusmin 
sendiri sangat 
terkesan 
dengan 
pengalaman 

family mission trip 2013 yang lalu. 
Keikutsertaannya memberinya kesempatan 
untuk melayani orang-orang di sana, melihat 
kehidupan mereka, membandingkan bahwa 
kehidupan jemaat di kota jauh lebih baik dari 
pada kehidupan mereka di sana. Pengalaman 
yang cukup menyedihkan baginya adalah 
ketika ia melihat banyak anak usia remaja yang 
berkumpul dan ketika ia mencoba berbicara 
dengan mereka, ternyata banyak di antara 
mereka tidak sekolah lagi karena kekurangan 
biaya untuk melanjutkan sekolah. “Saya merasa 
inilah salah satu hal yang bisa kita kerjakan 
di sana di samping membukakan pos PI, 
memberitakan Injil, tetapi juga menolong 
mereka untuk melanjutkan sekolah supaya 
memiliki masa depan yang lebih baik,“ ujar 
Pdt. Liau Jusmin.
Bermisi penuh tantangan dan mudah sekali 
membuat kita menjadi tawar hati. Namun jika 
jemaat bersama-sama terlibat dalam pelayanan 
misi lewat doa, dana dan terutama daya, kita 
selangkah lebih dekat dengan pengikut Kristus 
yang menyerupai Kristus yang datang untuk 
domba-domba-Nya yang terhilang. Anda siap 
bermisi? (ec)
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Daun Kelor (Katanya) Ajaib
Hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan terpapar polusi asap kendaraan dan 
rokok, tertekan karena pekerjaan, terjebak kemacetan, dll. Pengaruh-pengaruh buruk dari luar 
tersebut membuat orang yang hidup di daerah perkotaan malah menjadi semakin tidak sehat—
apalagi kalau gaya hidupnya buruk (seperti konsumsi fast food,	tidak	berolahraga).

Ilustrasi dari internet

Uniknya, dewasa ini masyarakat perkotaan 
cenderung tidak percaya akan obat-obatan yang 
ditemukan lewat pengetahuan dan kecanggihan 
teknologi. Hal ini semakin dipertegas dengan 
booming-nya gerakan back to nature atau 
kembali ke alam. Pemikirannya adalah dengan 
kembali ke alam maka kemurnian alam yang 
belum terpapar bahan-bahan kimia akan 
melindungi dan lebih menyehatkan tubuh kita. 
Hal ini bisa terlihat dari maraknya sayur dan 

buah yang organik (tanpa penggunaan pupuk 
atau	pestisida	kimia)	dijual	di	supermarket 
hingga kampanye untuk memilih obat-obatan 
yang alami. ”Ah, obat yang kimia itu kan buruk, 
banyak efek samping. Sekarang lebih baik kita 
memakai herbal saja, yang alami, tidak pakai 
zat-zat kimia dan tidak ada efek samping,” 
begitulah yang dipercayai oleh masyarakat yang 
bergabung dalam gerakan back to nature.
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Fenomena ini memunculkan klinik-klinik 
yang menggunakan ramuan herbal dan 
mengiklankan	diri	di	TV,	radio,	internet,	koran.	
Beberapa bahkan mengklaim bahwa ramuannya 
dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai 
penyakit, bahkan kanker sekalipun. Sebenarnya, 
sebelum iklan-iklan itu muncul, masyarakat 
sudah familiar dengan beberapa khasiat 
tumbuh-tumbuhan tertentu yang dipercayai 
dapat menyembuhkan penyakit. Misalnya 
jika terjangkit demam berdarah, pasien harus 
memakan sup angkak dan jambu biji. Jika 
memiliki darah tinggi maka harus memakan 
banyak bawang putih. Lain lagi jika terjangkit 
hepatitis atau tifus, maka harus memakan 
temulawak untuk memulihkan diri.

Belakangan, di kalangan masyarakat terdapat 
satu tumbuhan yang katanya ajaib karena 
bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. 
Tumbuhan tersebut adalah daun kelor. Tidak 
hanya daunnya yang dipercayai berkhasiat, 
tetapi seluruh bagian tanamannya (biji, batang, 
akar)	juga	bisa	digunakan.	Apakah	benar	
demikian? Kalau benar, seberapa banyak kita 
bisa mengonsumsinya?

Berpikir Kritis
Sebelum kita membahas daun kelor secara 
spesifik, ada baiknya kita memiliki dasar 
pemikiran yang tepat mengenai herbal.
1. Tidak semua yang diiklankan sebagai obat 

herbal adalah benar-benar obat herbal
Indonesia memiliki peraturan mengenai 
apa yang bisa disebut obat herbal. Secara 
ringkas, obat-obat tradisional di Indonesia 
terbagi menjadi jamu, obat herbal 
terstandar, dan fitofarmaka. Sejujurnya, 
kebanyakan herbal yang diiklankan dan 
kita anggap mujarab, sebenarnya masih 
termasuk golongan tradisional/ jamu 
(artinya hanya tanaman/ tumbuhan yang 
dibuat secara sederhana, dan khasiatnya 
berdasarkan pengalaman masyarakat/ 
empirik,	belum	terbukti	secara	ilmiah).

2.	 Pengobatan	herbal	tidak	bebas	dari	zat	
kimia

Semua tanaman/ herbal yang kita konsumsi 
memiliki kandungan kimia. Kandungan 
kimia tersebutlah yang bekerja sebagai obat.

3. Pengobatan alami yang menggunakan 
herbal tidak sepenuhnya aman
Setiap herbal memiliki kandungan kimia 
dan kandungan tersebut bekerja dan 

Fakta atau Fiksi

Sumber:
Farmasi UGM. Daun Kelor. ccrc.farmasi.ugm.ac.id
Mun’im, A., Hanani, E. 2011. Fitoterapi dasar. Jakarta:	Dian	Rakyat

menyembuhkan.	Oleh	sebab	itu	herbal	
memiliki efek samping dan harus berhati-
hati mengonsumsinya dengan takaran yang 
sesuai. Atas dasar hal inilah, konsumsi 
herbal yang bersamaan dengan obat harus 
dikonsultasikan dengan dokter, tidak 
boleh asal konsumsi saja. Herbal bukanlah 
suplemen, namun dapat berinteraksi 
dengan obat yang kita konsumsi setelah 
mendapat anjuran dari dokter.

Daun Kelor
Daun	kelor	sebenarnya	sudah	cukup	terkenal	
dan secara tradisional telah digunakan untuk 
mengobati batuk, kolera, anemia, demam, sakit 
kepala, radang sendi, dll. Beberapa penelitian 
telah dilakukan untuk membuktikan apakah 
benar daun kelor dapat menyembuhkan 
penyakit-penyakit seperti itu, dan apakah 
kandungan yang terdapat di dalamnya 
berkhasiat menyembuhkan penyakit tertentu. 
Dari	beberapa	data	yang	dikumpulkan,	daun	
kelor ternyata mengandung isotiosianat yang 
dapat mencegah kanker, senyawa sterol, vitamin 
dan asam amino yang dibutuhkan untuk 
membangun	tubuh	manusia.	Dari	kandungan-
kandungan inilah daun kelor memiliki manfaat 
antihipertensi, antibakteri, antijamur, dan 
lainnya.

Biasanya, herbal dikonsumsi dengan cara 
diseduh seperti teh atau seperti obat tradisional 
Cina yang digodok dengan air panas. Berkaitan 
dengan penyajian daun kelor, beberapa resep di 
bawah ini dapat dicoba: 
1. Mengobati Sariawan, Epilepsi

Akar kelor direbus, saring dan minum 
airnya.

2. Mengobati Rematik, Nyeri dan Pegal Linu
Akar kelor direbus, saring, minum airnya 
atau 2-3 gagang daun kelor dan 1/2 sendok 
makan kapur sirih ditumbuk halus dan 
balurkan ke tempat yang sakit.

3. Mengobati Susah Buang Air Kecil
Akar kelor ditambah daun, direbus, saring 
dan minum airnya.

4. Mengobati Sakit Kuning
Daun	kelor	3-7	tangkai,	1	sendok	makan	
madu	dan	1	gelas	air	kelapa	hijau.	Daun	
kelor ditumbuk halus, diberi 1 gelas air 
kelapa dan disaring. Kemudian ditambah 
1 sendok makan madu dan diaduk sampai 
merata, minum secara rutin sampai 
sembuh.

5. Mengobati Rabun Ayam
Tiga tangkai daun kelor ditumbuk halus, 
seduh dengan 1 cangkir air masak dan 
disaring, campurkan dengan madu dan 
aduk sampai merata, minum sebelum tidur.

Perjalanan daun kelor untuk terbukti secara 
ilmiah dapat menyembuhkan penyakit masih 
panjang. Sebaiknya jangan mengandalkan daun 
kelor saja untuk mengobati suatu penyakit, 
namun daun kelor boleh dikonsumsi untuk 
pencegahan. Selain itu konsultasikan dahulu 
dengan dokter ahli agar lebih aman. (cc)
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MELAYANI TANPA LABEL
Siapa yang tidak kenal dengan Pak Yahya? Pria bertubuh tinggi kurus ini selalu tersenyum dan 
menyapa dengan ramah setiap orang, baik yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal di Gereja 
Methodist Imanuel.

Sebuah Titik Balik
Pak Yahya sangat hangat, khususnya terhadap anak-anak kecil. Padahal masa kecil Pak Yahya 
bisa dikatakan cukup sulit. Setiap hari ia melihat ayah—yang seharusnya menjadi panutannya—
lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di sore hingga malam hari dengan bermabuk-
mabukkan. Sifat ayahnya sangat otoriter dan kerap kali Yahya kecil mendapatkan perlakukan 
yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Untungnya, mengalami masa kecil yang keras tidak 
membuatnya ikut terjerumus menjadi anak yang tidak baik. Pengalaman ini justru kemudian 
mendorongnya untuk membenci dosa. 

Kelas	3	SD	merupakan	titik	balik	dalam	kehidupan	Pak	Yahya	dimana	ia	mengenal	Tuhan	
Yesus. Awalnya, Yahya kecil pergi ke gereja Pantekosta yang berada dekat rumahnya hanya untuk 
merayakan natal dan mendapatkan hadiah. Namun secara tidak sengaja ia malah mengenal sosok 
yang kemudian mengubahkan kehidupannya, yaitu Kristus. Sejak itulah kehidupannya berubah.

Merantau dan Melayani
Beranjak dewasa, Pak Yahya merantau ke Jakarta dan memutuskan untuk dibaptis dan 
mulai terjun dalam pelayanan. Awal pelayannya dimulai ketika ia mendadak diminta untuk 

“…orang yang tidak mau 
melayani adalah orang yang 

belum benar-benar merasakan 
kasih Tuhan dalam hidup mereka 
sehingga sulit untuk melayani.”

Foto oleh Hansen Wijaya

Siapakah Dia?
menggantikan guru Sekolah Minggu di 
Gereja Sion yang terletak di daerah Pangeran 
Jayakarta. Awalnya Pak Yahya cukup 
kebingungan dalam pelayanan Sekolah Minggu 
karena tidak memiliki pengalaman, tetapi hal 
ini memacunya untuk mencoba dan belajar 
sendiri.

Pak Yahya mulai mengenal gereja GMI 
Imanuel ketika anak perempuan pertamanya, 
Niken, bersekolah di Sekolah Methodist. 
Pada mulanya, Pak Yahya tidak langsung 
terjun dalam pelayanan akibat kesibukan 
pekerjaannya sebagai wiraswasta. Pada 
tahun 2006, lelaki yang lahir di Haurgeulis, 
Indramayu ini baru mulai melayani. Bermula 
ketika beliau diajak ke P2MI, dan di sanalah 
beban pelayanan itu mulai timbul. Tak 
tanggung-tanggung, pelayanannya pun 
langsung mencapai semua kalangan, baik dari 
anak-anak di Sekolah Minggu hingga jemaat 
Kebaktian Umum. Pelayanan yang dilakukan 
Pak Yahya bukan tanpa hambatan. Pak Yahya 
mengaku mengalami kesulitan ketika melayani 
anak Sekolah Minggu karena kepolosan dan 
sifat mereka yang apa adanya. Sering kali 
kebiasaan buruk dari rumah terbawa hingga ke 
ruang kelas dan cukup sulit untuk diperbaiki. 
Sangat kontras dengan anak-anak, tantangan 
melayani orang dewasa sangat berbeda. 
Menurut Pak Yahya, orang dewasa sudah mulai 
mengerti untuk menggunakan topeng sehingga 
terkadang dia harus berhati-hati ketika berelasi. 

Pelayanan yang dilakukan pak Yahya 
untungnya sangat didukung oleh sang Istri, 
Ibu	Oey	Hilmah.	Sekalipun	menganut	
agama	yang	berbeda,	Ibu	Oey	Hilmah	yang	
beragama Katolik justru memberi dukungan 
penuh. Ibu yang biasa juga dipanggil Anio ini 
sudah menghafal jadwal pelayanan suaminya, 
yaitu hari Selasa malam dimana suaminya 

selalu bersedia menjadi tim besuk apabila ada 
pembesuk yang tiba-tiba berhalangan. Jadwal 
kedua yaitu hari Jumat malam dimana Pak 
Yahya akan secara rutin mengikuti ibadah 
P2MI.

Motivasi Bapak dua anak ini dalam melayani 
sederhana saja, yaitu kasih. Pak Yahya sendiri 
berfokus untuk melayani orang-orang yang 
tidak atau belum terperhatikan. Beliau 
terbeban sekali untuk membuat orang yang 
ia layani nyaman dan betah untuk beribadah 
di GMI Imanuel, bahkan lebih baik lagi jika 
mereka	juga	mau	terlibat	dalam	pelayanan.	Di	
usia 62 tahun Pak Yahya tetap giat melayani 
walaupun tidak memiliki label atau jabatan 
sebagai pengurus. Passion besarnya untuk 
memperhatikan jemaat membuatnya berani 
untuk menjawab panggilan seorang Hamba 
Tuhan untuk menjadi tim pemerhati. Pak 
Yahya sendiri sangat menyayangkan jika ada 
orang Kristen yang baru melayani atau hanya 
melayani jika ada label pengurus atau majelis 
melekat pada diri mereka. Bagi Pak Yahya, 
orang yang tidak mau melayani adalah orang 
yang belum benar-benar merasakan kasih 
Tuhan dalam hidup mereka sehingga sulit 
untuk melayani. Ia pun mengatakan bahwa 
ia tidak peduli dengan pandangan orang lain 
terhadap dirinya. Mungkin ada saja tanggapan 
negatif yang dilontarkan oleh orang-orang 
yang tidak menyukai keberadaannya. Namun 
hal ini tidak membuat ia putus asa ataupun 
mundur dalam pelayanan.

Pak Yahya adalah sosok yang menunjukkan 
bahwa melayani tidak memerlukan label 
jabatan. Lewat hati, senyum, dan komitmen 
pelayanan kepada Tuhan, ia telah menjadi 
teladan bagi setiap kita untuk melayani Tuhan 
semata-mata karena Kristus telah terlebih 
dahulu melayani kita. (ss)

“Banyak orang yang berpikir bahwa gereja membutuhkan mereka. Namun mereka salah, karena 
seharusnya kitalah yang membutuhkan gereja. Dengan adanya gereja kita dapat menyalurkan 
pelayanan kita. Mungkin di luar juga banyak cara pelayanan lain tetapi dengan adanya gereja 

pelayanan kita dapat lebih terfokus.” –Yahya Widjaya-
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Tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang berharap lebih dahulu mengantar anak mereka 
menuju tempat peristirahatan terakhir, terlebih di saat usia anak mereka yang masih sangat belia. 
Demikian	pula	dengan	keluarga	Bapak	Brando	Tanean	dan	Ibu	Feng	Yun	Hui.	13	tahun	yang	
lalu	mereka	kehilangan	Veronica,	putri	pertama	mereka	yang	kala	itu	baru	berusia	5	tahun.	Tidak	
ada	yang	menyangka	bahwa	tanggal	22	Juni	2000	adalah	hari	terakhir	mereka	bersama	Veronica.

Mendapati Tuhan
  dalam Kehilangan Veronica

Veronica Sakit Panas
Awalnya,	Veronica	hanya	mengalami	sakit	
panas dan Bapak Brando hanya membawa 
Veronica	ke	klinik	dekat	rumahnya	di	kawasan	
Citra, Tangerang. Saat itu, dokter yang biasa 
bertugas di klinik tersebut sedang tidak praktek 
sehingga	yang	memeriksa	Veronica	adalah	
dokter	pengganti.	Dari	hasil	pemeriksaan,	
dokter hanya memberi obat penurun panas. 
Setelah	2-3	hari,	keadaan	Veronica	tidak	
kunjung membaik walaupun panasnya sudah 
turun.	Badan	Veronica	menjadi	dingin	dan	
lemas.	Keadaan	Veronica	saat	itu	sangat	lemah	
dan kakinya sakit sehingga ia tidak dapat 
berjalan.	Ketika	sakit,	Veronica	tidur	di	kamar	

Foto dari narasumber, ilustrasi dari internet

papanya, dan sering kali membangunkan 
papanya untuk membantunya pergi ke kamar 
kecil beberapa kali dalam satu malam. Namun 
ketika	di	kamar	kecil,	Veronica	tidak	buang	air.

Esok harinya, Bapak Brando mengatakan 
kepada istri bahwa ia akan membawa 
Veronica	ke	rumah	sakit	di	daerah	Kebon	
Jeruk agar dapat diperiksa oleh salah seorang 
dokter spesialis anak. Sesampainya di sana, 
dokter tersebut tengah bersiap berangkat 
ke luar negeri sehingga ia merujuk kepada 
dokter	spesialis	anak	lain	agar	Veronica	tetap	
mendapat penanganan. Ketika tiba di ruang 
praktik, dokter yang dirujuk sebelumnya 
sedang bersiap-siap untuk pulang karena 
jam prakteknya sudah selesai, tetapi karena 
dirujuk	oleh	dokter	sebelumnya,	Veronica	tetap	
diperiksa. Bapak Brando juga menunjukkan 
obat yang sebelumnya diberikan oleh dokter 
dari klinik dekat rumahnya, namun dokter 
di rumah sakit menyarankan untuk tidak 
meminumnya	lagi	karena	menurutnya	Veronica	
tidak apa-apa dan hanya butuh vitamin. Bapak 
Brando	akhirnya	membawa	Veronica	pulang.

Malam Perpisahan Terakhir
Setelah	3	hari,	kondisi	Veronica	tidak	juga	
membaik,	dan	Veronica	dibawa	sekali	lagi	ke	
rumah sakit yang sama untuk bertemu dokter 
yang sebelumnya memeriksanya. Sesampainya 
di rumah sakit, dokter bertanya mengapa 
Veronica	baru	dibawa	ke	rumah	sakit	setelah	
3 hari, dan hal ini membingungkan 
Bapak Brando dan Ibu Feng 
Yun Hui karena hasil 
diagnosa dokter sebelumnya 
tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan dari kondisi 
Veronica.	Kali	kedua	
mereka datang, ternyata 
dokter menunjukkan 
adanya tanda-tanda 
kekurangan oksigen dimana 
terlihat dari tanda kehitaman 
dekat	kuku	Veronica.	
Veronica	langsung	ditangani	

di ruang CCU, namun dokter berkata kepada 
keluarga Bapak Brando bahwa tidak ada 
yang perlu dikhawatirkan secara serius karena 
Veronica	telah	ditangani	dan	dalam	perawatan	
dokter di rumah sakit.

Sekitar pukul 10-11 malam, dokter yang 
memeriksa	Veronica	datang	kembali.	Saat	itu,	
Bapak Brando dan Ibu Feng Yun Hui diminta 
masuk	ke	kamar	Veronica.	Saat	itu,	mulut	dan	
hidung	Veronica	sudah	dipasangi	selang,	dan	
dokter	mengatakan	bahwa	kondisi	Veronica	
sedikit berbahaya dan kritis. Mendengar 
kondisi	Veronica	yang	menurun,	kebingungan	
dan kegelisahan meliputi Bapak Brando dan 
Ibu Feng Yun Hui. Mereka hanya bisa berdoa 
dari	luar	kamar	Veronica.	Esok	subuh	sekitar	
jam 5, dokter meminta Bapak Brando dan 
Ibu Feng Yun Hui untuk masuk. Ketika itu, 
Veronica	tengah	mendapat	pertolongan	lewat	
CPR, namun sayang hal tersebut tidak dapat 
menolong	Veronica.	Jantungnya	sudah	berhenti	
dan	Veronica	telah	tiada.

Bersama Melewati Lembah Duka
Ibu Feng Yun Hui sangat terpukul dan sulit 
menerima	bahwa	Veronica	telah	tiada.	Terlebih	
lagi, pada saat yang bersamaan, anak terkecil 
mereka, Fiona, terserang demam berdarah 
sehingga harus masuk rumah sakit. Bapak 
Brando dan keluarga tidak memilki persiapan 

Inspirasi Inspirasi
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apa-apa dan tidak pernah 
terlintas dalam benak mereka 
bahwa	sakit	yang	Veronica	
alami dapat merenggut 
nyawanya di usianya yang masih 
sangat muda.

Saat kejadian tersebut, Pdt. 
Jonathan Lo, salah seorang 
hamba Tuhan yang pernah 
melayani di GMI Imanuel, 
datang pertama kali ke rumah 
sakit dan memberi penghiburan. 
Tidak hanya itu, banyak 
jemaat GMI Imanuel yang 
datang, menghibur bahkan 
menggantikan keluarga 
untuk menjaga Fiona di 
rumah sakit. Mereka secara 
bergantian menjaga Fiona hingga keluarga 
selesai	menguburkan	Veronica.	Keluarga	Ibu	
Feng Yun Hui juga datang dari Taiwan untuk 
memberikan penghiburan. Kasih dan perhatian 
jemaat dan keluarga menjadi pilar penopang 
keluarga Bapak Brando dan membantunya 
melewati masa-masa duka.

Setelah	kepergian	Veronica,	perubahan	drastis	
terlihat pada Ibu Feng Yun Hui. Beliau 
menjadi lebih tekun membaca firman Tuhan 
dan berdoa. Hal ini membuatnya lebih cepat 
pulih dari masa-masa kedukaan yang begitu 
hebat menghantam kehidupannya secara 
tiba-tiba. Bapak Brando juga menjadi lebih 
aktif mengikuti kelas Alkitab dan menjadi 
lebih dekat dengan Tuhan sejak saat itu. 
Sepulang kerja, Bapak Brando selalu mengajak 
keluarganya untuk menaikkan puji-pujian, lalu 
menangis bersama.

Kasih sayang dari kedua anaknya, terutama 
Fiona yang saat itu baru berusia 2 tahun 
juga menjadi penghiburan tersendiri bagi 
keluarga Bapak Brando. Fiona sangat peka 
dan menyadari bahwa ketika puji-pujian 
dilantunkan maka kedua orang tuanya akan 
menangis, dan Fiona hanya bisa menghibur 

dan ikut belajar menyanyi pujian seperti yang 
dilantunkan kedua orang tuanya. Penghiburan 
dari jemaat tidak berhenti hingga di rumah 
duka saja. Banyak jemaat yang secara rutin 
melakukan kunjungan berulang, dan terkadang 
tidak berbicara banyak. Mereka sekadar 
mendengar curahan hati Bapak Brando dan 
Ibu Feng Yun Hui, menepuk-nepuk sembari 
terkadang memeluk. Kehadiran Tuhan lewat 
firman-Nya, puji-pujian, kehadiran keluarga 
dan komunitas jemaat GMI Imanuel menjadi 
sumber kekuatan keluarga Bapak Brando untuk 
melewati lembah kelam mereka.

Menoleh ke belakang, Bapak Brando dapat 
melihat bahwa dalam proses kehilangan ini, 
ia boleh mendapati Tuhan setiap harinya. 
Beliau percaya bahwa ada maksud baik 
di balik peristiwa duka yang dialaminya, 
meskipun awalnya sulit diterima dan 
menorehkan kekecewaan yang dalam kepada 
Tuhan. Bapak Brando terus belajar bahwa 
di balik kedukaannya ada tangan Tuhan 
yang memimpin dan mengendalikan. Beliau 
mengacu kepada Ayub yang tetap bisa 
memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah 
kehilangannya. “ …TUHAN yang memberi, 
TUHAN yang mengambil, terpujilah nama 
TUHAN!” (ek)
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Kontributor

Wendy Margareta
Konselor GMI Imanuel

Pdt. Liau Jusmin
Pembina Komisi Misi

Hanny
Staff Galeri Imanuel

Ev.	David	Ie
Pembina Komisi PAK
dan Media Literatur

Mariana Foo
Konselor GMI Imanuel
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Ev. Chandra Wim
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Steven Leonard
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oleh Matius

这是一本从“现实人生”切
入，来带到“生命信仰”的
书，并以“生命的原则是追
求幸福”为主轴，透过三个
问题来贯穿整本书。 这三个
问题是：这三个问题是：
1：人为什么没有平安？
2：人如何跳出无奈的困境？
3：人如何追求幸福的进深？

书中以一连串人类核心的需
求与省思，诸如“人性是什
么？人活着到底是为什么？我是谁？人存在的终极意义是什么？”，
来带出一套明确、简单、清晰、具体可操作的“生命经营系统”。

人生两条路──生活的路与生命的路。 生活的路追求食衣住行、功名
富贵；生命的路追求平安喜乐、永恒的归宿。我们这两条路都要走。 
如果生活的路富有，而生命的路贫穷，则虽然丰衣足食却不安空虚，
这就掉入“穷得只剩下钱”的困境。这本书的价值在于为我们厘清这
两条路。

关于如何走好生活的路，我们的社会在这方面的好书，非常普遍，但
关于如何走好生命的路，却较不普遍。而这本书不仅为我们厘清生活
与生命的分际，还为我们清楚解说如何走好生命的路。 为了自己的幸
福，非常值得一读。

希望人人都能把握到真正的幸福，不要一生奋斗下来，落得“只剩下
带不走的钱”，唯独遗漏永不分离的“幸福的源头”。

穷得只剩下钱
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「無用的」，而專門用人的方法和手段，不依靠神來服事，結果帶給
教會很大的困難。此外，一些傳道人有了成就、名聲後，就一意孤
行，心高氣傲，忘了自己是「無用的」，忘了一切恩賜都是神給的。
計志文牧師曾經說過，傳道人最大的危險是﹕「靠恩賜吃飯，在恩典
中墜落」。

八、僕人作一切事都無可誇，因這是他的本分
「所作的是我們應分作的」（路加福音十七章10節）。僕人工作了一
整天，完成了不少事情，但他不能得意自滿。他只能謙卑地說，這是
他的本份。William Carey是公認的宣教之父，他在印度辛苦地事奉四
十年後，完成三十餘種印度語言的聖經譯本，編著一本辭典，從事社
會改革，首創印度農業與園藝學會。但他死的時候，卻請人在墓碑上
寫﹕「我是一條敗壞、可憐、無助的蟲，倒在救主慈愛的懷中。」

因此，我們必須承認，我們離聖經所啟示僕人生命的標準尚很遙遠。
求主憐憫，把祂的話刻在我們的心版上，讓我們無論在教會，或在家
庭，都學習作僕人。

重點經文

路 17:9
僕人照所吩咐的去作、主人還謝謝他麼。
路 17:10
這樣、你們作完了一切所吩咐的、只當說、我們是無用的僕人．所作
的本是我們應分作的。
可 10:45
因為人子來、並不是要受人的服事、乃是要服事人、並且要捨命、作
多人的贖價。

（此文摘自網絡）

弟兄姊妹，主在我們身上有許多盼望，我們是否每天問主﹕「主啊，
今天要我為你作甚麽﹖」掃羅在大馬色的路上被主光照而醒悟時，
他對主說﹕「主啊，我當作甚麽﹖」（使徒行傳二十二章10節），
這就是僕人的禱告。美國有位著名的黑人教育家浦卡華盛頓(Booker 
T. Washington)，神帶領他到阿拉巴馬的美肯鎮從事教育的工作，擔
任塔斯克基技術學院的校長，成就卓越。二十年後美國總統麥金萊
(William Mckinley)和羅斯福(Theodore Roosevelt)都曾請他作內
閣閣員，他卻婉謝，因他深知神給他的使命，是藉著教育培植黑人領
袖。若神未有新的指派，他就不離職。

七、僕人是無用的，因一切都是主人給的
「這樣，你們作完了一切所吩咐的，只當說，我們是無用的僕人」（
路加福音十七章10節）。這裏「無用」的意思不是無用處、沒頭腦、
不會辦事，而是指僕人的一切都是主人所賜的。英文NIV翻譯成「不
配」，其實我們能作神的僕人是神高抬了我們。

今天，在教會中我們看到不少失敗的例子，都是由於不夠認識自己是
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方，很少人會欣賞他的學識，明白他的犧牲與付出；也就是在這樣的
環境，他學習過一個不期待別人服事的生活。

四、僕人的需要最後才被滿足 
第八節中，主人對僕人說﹕「你給我預備晚飯，束上帶子伺候我，等
我吃喝完了，你才可以吃喝。」以前台灣台南地區，家中所娶的媳婦
不能和公婆一起吃飯，只能吃剩下的飯菜，有點類似這段聖經所描寫
僕人的情形。僕人是等待別人都得到滿足後，他的需要才被人注意。
我們教會慶祝三十週年慶時，中午愛宴是由執事們來服事所有的會
眾，他們是最後用餐的，且因中餐吃光了，只能吃簡便的義大利麵。
Richard Foster在寫博士論文時，他的朋友要求他開車接送，他心中
不太願意，但仍提供了幫助。他在車上等候朋友去買東西時，偶然讀
到潘霍華書中的一句話說﹕一個人若是為協助別人而作一些瑣碎的
事，但覺得喪失寶貴的時間，這通常表明他把自己的事業看得太重
要。讀到這裏，令他非常慚愧，發現自己不夠明白服事的精神。弟兄
姊妹，我們自以為偉大的工作，是否在神眼中比一個微小的服事更寶
貴呢﹖

五、僕人不求任何回餽
「僕人照所吩咐的去作，主人還謝謝他嗎﹖」（路加福音十七章9節）
。僕人的精神，就是不期待有回餽。一般人的心理都是期待人的誇獎
與欣賞，但是聖經教導我們，真正的僕人是不求回餽的。如果我們因
為服事而期待回餽，這服事就會變成自義的服事。自義的服事，就是
服事時仍以自我為中心。我們在教會事奉時，要警惕自己不讓服事變
成表演，心裡期待別人的讚賞。

在教會裏我偶而會聽說，有人講見證講得不好，或唱歌時忘了歌詞，
以後就不來聚會。若干年前有位姊妹奉獻花給教會，由於被人批評，
之後就跌倒了，不來教會。這樣的現象就是表示服事時有自義的成份
摻雜在其中。千萬要記得，在教會裏作僕人的服事，是要對準神的寶
座，按照神的意思來服事，不是要人的喜悅。

六、僕人等主人
「你們作完了一切所吩咐的……」（路加福音十七章10節）。主人有
許多命令，所以僕人要一直等候主人的吩咐。事情無論多麼困難，僕
人都要順從，且要盡最大的力量來完成主人的托付。

時也成為受人歡迎的名講員。當我們面對聖經的教訓和命令時，我們
裏面會有一個聲音，問我們願不願意順服。我們若真是主的僕人，就
必聽從神的聲音。

二、僕人就是要服事
第七節說﹕「僕人耕地，或是放牛，從田裏回來。」從這裏可以看到
僕人的工作是很辛苦的。僕人的角色就是要服事別人。在炎夏或寒冬
都要工作，滿足別人的需要。英文說﹕「Servant is for service」
。

有位弟兄Robert Chapman，當他讀到聖經中關於基督為門徒洗腳的
事，就立志效法主的榜樣。每次有人到他家聚會，他必把客人的鞋子
刷乾淨。他在神面前立志，不忘自己最重要的角色就是僕人。在教會
中，傳道人要樂意作一些卑微的事，如搬桌椅、換燈泡，清理廚房和
廁所，儘量在這些小事工上作信徒的榜樣。

William Law在《邁向聖潔生活》一書中說，如果我們要服事人，就要
學習「俯就一切的軟弱，包容他們的缺點，愛他們的優點，鼓勵他們
的美德，補足他們的缺欠，因他們的興旺而快樂……，寬恕他們的無
情，原諒他們的惡毒，作僕中之僕，樂意擔任最低下的職位，俯就最
卑微的人。」這就是僕人的態度。

三、僕人不期待別人的服事
第七節告訴我們，沒有人會對僕人說﹕「你快來坐下吃飯！」在耶穌
與保羅的時代，沒有人會關心一個僕人吃了飯沒有、睡了沒有，或者
穿的是否溫暖。所以作僕人的不應期待別人來服事。

主耶穌在世上時到處奔波，醫治有疾病的人，幫助有需要的人，安慰
傷心的人，跋山涉水，風塵僕僕，卻不期待他人的服事。這是僕人的
腳蹤。耶穌基督的一條毛巾，就是服事的記號。希伯來書一章14節
也說﹕「天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力
嗎﹖」。求主幫助，讓我們學習耶穌基督與天使的榜樣，在教會、在
家裏服事別人。真正高貴的生命，不是在被服事的人中間，而在服事
人的僕人中間。

神學家盧雲(Henri Nouwen)離開了大學的教職，到多倫多近郊的一個
收容弱智與低能人士的中心「黎明之家」，天天服事他們。在那個地
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。這裡的僕人即
是奴隸的意思。
羅馬的社會有奴
隸制度，奴隸沒
有自由，一切行
動憑主人的吩
咐。這是僕人的
形像。馬丁路德
說﹕「基督徒是
自由的主人，在
眾人之上，不受
任何人束縛； 
基督徒又是最盡
忠的僕人，為眾
人之僕，受每一
個人管轄。」這是基督徒的兩種身分。一方面我們與基督一起作王，
另一方面也是基督的奴僕，並因此成為眾人的奴僕。請注意，我們所
領受僕人的生命其實是從耶穌來的，因祂說﹕「人子來，並不是要受
人的服事，乃是要服事人」（馬可福音十章45節）。以下我們要透過
路加福音十七章7~10節，來講到僕人八方面的特色﹕

一、僕人是有主人的
首先，僕人是一個相對的觀念和稱號，所以僕人必有主人。古時的僕
人即是奴隸，和現在的佣人不同。奴隸通常是戰爭的俘虜，被主人買
回之後，任由主人支配。每位僕人身上都有記號，表明他屬於那一位
主人。本來我們是魔鬼與罪的奴僕，可是基督用祂的寶血買贖我們，
使我們作祂的僕人，我們的主人既良善又慈愛，我們能作祂的僕人實
在有福。

解經王子Campbell Morgan剛開始事奉神時，有一天獨自祈禱，聽到一
個聲音說﹕「你願意成為一個偉大的講道者，還是願意作我的僕人﹖
」瞬間，他的內心有極大的爭戰。原來，他懷著遠大抱負，盼望成為
名講員，到處講道，影響許多人。但是主似乎在對他說﹕「如果我把
你擺在一個不為人所知的地方，你所作的一切不被人肯定，你影響的
人很少，你願不願意作這樣的僕人﹖」經過一段時間的掙扎，最後他
對主說﹕「我願作你卑微的奴僕。」從此以後，他學習如何作主人的
僕人。於是，神把各樣的恩賜給他，不僅使他成為基督的好僕人，同

經文：路加福音十七章7-10節

一般而言，「僕人」這個頭銜是不起眼的，而且在社會上是被人所藐
視的。然而，在神的家裏，學習作僕人，卻是一件很要緊的事。事實
上，整本聖經都教導我們如何作僕人。因此，體現僕人的精神是靈性
蒙福的途徑。

Paul Cedar在《僕人式的領袖》一書中提到，美國的小孩常玩的遊戲
「山上的王」，藉此說明孩子都喜歡作王。其實，駕馭或指揮別人，
是人性的傾向之一。中世紀的一位聖徒Bernard of Clairvaux說﹕「
如果我們想作先知的工作，我們所需要的不是一根權杖，而是一把鋤
頭。」這樣的看法何等正確。倘若我們要服事這個時代，首先必須要
有僕人的心志。

使徒保羅常說，自己是「耶穌基督的僕人」（腓立比書一章1節；羅馬
書一章1節；加拉太書一章10節；歌羅西書四章7節；提多書一章1節）

學習作僕人
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教會是金燈臺，這個預表還另有一個含意。燈臺是藉著燈蕊燃燒燈油
而發光，它與蠟燭發光的方式不同。我們想必都熟悉「燃燒自己，照
亮別人」的勵志語。是的，基督徒要有犧牲捨己的心志，因為這是主
的教導。但正確的說，信徒不是要燃燒自己好像蠟燭一樣，乃要像燈
臺藉著神所賜的膏油聖靈，時時發出榮神益人的光輝來。

正如詩人再三呼籲﹕「以色列阿，你要倚靠耶和華…亞倫家阿，你們
要倚靠耶和華…你們敬畏耶和華的，要倚靠耶和華…」（詩篇一百一
十五篇9~11節）。

如何倚靠神並支取祂大能大力，是今日教會迫切的課題。從本地的福
音工作到海外的跨文化宣教，從兒童主日學到建立教會，從默默的代
禱到先知講道的事奉，那一樣不需要聖靈膏油﹖教會是榮耀的金燈
臺，藉著聖靈所發的光輝，乃要引領世人不再走回自己以往的道路，
進而堅心踏上神所開啟的新路。也要扭轉世人不再回頭過舊日的生
活，因為聖靈的光輝不僅照明「人的路」，更要照進「人的心」，徹
底除去內心的一切陰影與束縛。

今天，我們何等需要將人完完全全引到神面前，讓他真正見到神的
光，經歷到聖靈的能力。當一個人確確實實見到神的光輝，他就必然
不再一樣了。在這晦暗不明的世代，讓我們同心在神面前，擦亮教會
這盞金燈臺，藉著聖靈的大能，發出福音的真光。

重點經文 

太 5:14
你們是世上的光．城造在山上、是不能隱藏的。
太 5:16
你們的光也當這樣照在人前、叫他們看見你們的好行為、便將榮耀歸
給你們在天上的父。
啟 1:20
論到你所看見在我右手中的七星、和七個金燈臺的奧秘．那七星就是
七個教會的使者．七燈臺就是七個教會。

（此文摘自網絡）

三：2節）。甚至後來在大災難的末期，也有主的話說﹕「看哪！我來
像賊一樣，那儆醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人看見他羞恥的，
有福了。」（啟十六：15節）

今天，教會在這彎曲悖謬的時代裏，何等需要像一棵杏樹，不但屹立
挺拔在末世的嚴冬裏，更要能洞察主快再來的徵兆，率先綻發警世嫉
俗的生命花朵，呼籲世人即時醒悟，脫下陳舊的冬裝，穿上新生命的
春裝 ～ 也就是基督的義袍，來迎接神國度的榮耀降臨。經上說﹕「
你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候…黑夜已深，白晝將近……」（
羅十三：11~12）。教會是杏樹，是原野上的醒樹，必須儆醒，必須前
瞻，在這末後的世代擔負起神所賦與的天責。

三、燈臺的功用
「祭司要點這燈，使燈光對照」 ～ 金燈臺的作用就是發光。雖然，
這燈臺是由一整塊精金細細打造出來的，也是聖所中最昂貴的一樣物
品，它的造形又是如此的超越絕倫，但若是它不能發光，那就不能稱
之為燈臺，不過成了一件藝術品或裝飾品而已。當年神指示摩西打造
這個金器，它的名字是燈臺，功能也是燈臺。雖然它有高級藝品的價
值與水準，但它最重要的價值是必須要能發光，因為這是燈臺的根本
目的。

基督的教會也應是如此。不管一個教會的設備多或少，人數多或寡，
力量大或小，基督教會最重要的「功能」就是要為主發光，否則就不
配稱為教會，神以金燈臺比喻教會，意義實在深長！

甚麽是教會當發的光輝呢﹖記得主說﹕「你們是世上的光，城造在山
上，是不能隱藏的…你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的
好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父」（太五：14，16節）。教會
所發的光輝，不是別的，就是信徒們活出叫父神得榮耀的好行為。今
天，不僅個別基督徒必須以生活的見證來榮耀神，並藉此光芒引領周
圍的親友歸向主。

信徒也必須留意整體教會在社區中的形象﹕教會是否關心社區的需
要﹖教會是否只是另一個社團、組織、或集會而已﹖教會對社區應否
有影響力﹖教會在社區中應扮演何種角色﹖有人曾經提出這一個發人
深省的問題﹕「若明天神將教會提走了，我們的社區會覺察到嗎﹖」
若教會是一個發光的燈臺，社區一定會覺察到的。
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羅要用七個一（七代表完全）來說明信徒所領受的「合而為一」是如
何源遠流長、深厚無比﹕「一體一靈一望一主一信一浸一神」。

他接著更以「全方位」的觀念 ～ 「超乎眾人（教會）之上，貫乎眾
人之中、也住在眾人之內」來強調神在信徒身上連貫合一的偉大真理
（弗四：4~6節）。今天的信徒何等需要在這「一塊精金」所蘊含的
合一真理上站穩，並以此真理為原則，來面對教會裏裏外外的各樣挑
戰，不容惡者的挑撥與分化。

3. 「錘出來…錘出來。」～ 這個金燈臺是經過千錘百鍊出來的。燈
臺上，每一寸優美的曲線，每一樣耐人尋味的巧妙，不知道都經過多
少的錘打熬煉。在教會中稍有經歷的信徒，必然能會心的「阿們」這
個燈臺的見證，尤其是忠心參與教會事奉的弟兄姊妹。許多時候，我
們的事奉就是被主錘出來、煉出來、打出來的。

此時可能您覺得這樣的錘鍊；在每一節耀眼的枝幹之下，隱藏了我們
的匠人是滿有慈愛的主耶穌，他不會故意為難我們，更不會有錯誤的
管教。若我們在教會生活中受到熬鍊，要知道這乃是主在信徒身上進
行打造金燈臺的緣故。讓我們「凡事謙虛、溫柔、忍耐」，順服神藉
著聖靈在我們身上的教導與管治。到了時候，燈臺約略成形，我們必
會恍然大悟，滿心讚美感謝了。

二、燈臺的樣式
按照經文的描述，這個金燈臺的樣式非常獨到。遠看，這燈臺有一個
從底座向上立起的中央主幹，左古各杈出三個旁枝，主幹和這些分枝
的頂端，有七個可以燃油的燈盞。近看，原來在燈臺的主幹和分枝
上，裝飾著許多花杯和花球（亦即花的蕾苞），美麗典雅，匠心獨
運。聖經還特別說燈臺上的這些花必須是杏花的樣式。所以，這整個
燈臺就像是一棵剛剛開著杏花的杏樹來預表教會，乃要顯明教會的一
個重要特質，那就是「儆醒」。

主耶穌當年留給門徒一個臨別的囑咐，就是「總要儆醒禱告，免得入
了迷惑」（馬廿六：41節）。若細查經文。「儆醒」一詞在福音中出
現將近二十次，幾乎次次都是出自主耶穌的口。使徒保羅也經常提到
儆醒不倦的重要（弗六：18節；林前十六：13，帖前五：6節）。使徒
彼得也勉勵說﹕「務要謹守儆醒…」（彼前五：8節）。啟示錄的作
者老約翰在寫給眾教會的信中，記著主的話說﹕「你要儆醒…」（啟

聖經裏的第一個「金燈臺」記在出埃及記二十五章31~40節。這是以色
列人會幕中的一件神聖物品。它的設計完全出自神的手，不複雜，卻
極具心思，蘊含豐富的靈意。舊約時期，歷代的祭司遵照吩咐，恭敬
謹慎的把這燈臺在聖所中常年點著。然而這金燈臺的真正義意，一直
要到新約才豁然開朗。根據啟示錄一章20節，原來這金燈臺所預表的
就是「基督的教會」，所以這金燈臺的精心安排與巧思，正表明了神
對教會特別的重視與期許。

「金燈臺」，這個聖所的物件到底有甚麽特點﹖這些特點又如何幫助
我們進一步體認教會的真理﹖謹就三方面與大家共勉。

一、燈臺的材料
「要用精金作一個燈臺…要用精金一他連得。」～這是一個完全用純
金作成的臺, 臺重約三十四公斤（75磅）。就價值來說，這是聖所的
各樣物品中最昂貴的，十足顯明了神對教會的無比重視與寶貴。自古
以來「精金」就代表著君王的尊貴與榮耀。在聖經裏，金子更象徵著
神性的至上高貴與無比輝煌。藉這純金的燈臺，顯出了教會尊榮華貴
的本質。這尊貴的本質，不是別的，正是主基督耶穌。信徒被稱為基
督徒，教會被稱為基督的教會，乃是最榮耀的稱呼！

2. 「都要接連一塊錘出來…都是一塊精金錘出來。」～神指示摩西，
再三叮囑要用整塊的精金將這個燈臺打造出來。換言之，燈臺的各部
不能分別打造，然後再組合成一整體。雖然，兩種作法的最後成品看
起來沒有大差別。但神這樣嚴嚴吩咐，不是無端的苛求，乃是要藉此
突顯「教會合一」的重要真理。

世上沒有 一個人生來就是基督徒，每一個信徒都是經過重生得救的歷
程，才成為神家裏的人。但就屬靈的本質來說，信徒乃是「神從創立
世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕
疵」（弗一：4）。所以，要明白信徒在教會裏「合一」的真理，必須
要溯到源頭基督身上，好像金燈臺本是出自一塊精金一樣。

根據這個真理，信徒之間和睦，就絕不應建立在個性相投、品味相近
的因素上。否則，大家一言不合就要分；一念之差就要散了。經上
說，要「竭力保守聖靈所賜合而為一的心」，信徒在教會裡，乃像一
整塊精金經匠人打造成燈臺的不同部份，以至各有不同的功能，但它
們之間原本的合一性乃是根深蒂固，永遠無法分割的。難怪，使徒保
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教會是金燈臺
教會是信徒屬靈的家。在教會生活中，信徒享受神家獨有的天倫之
樂，並在主裏締結深厚的屬靈情義。同時，遵行聖經的教導，彼此相
愛，彼此相顧，浸浴在屬靈大家長——主耶穌基督的豐盛恩典裏。信
徒不但有肉身的家，有永恒的天家，而且在地上暫居之時，還有屬靈
的家。

另一方面，教會也是基督的身體。雖然就表面上看來，教會是一群基
督徒所組成，但教會並不是一個人為的組織。因為教會乃是主親自建
立、親自招聚、也親自成全。信徒要在教會生活中，彼此搭配如肢
體，互相聯絡如一身，凡事尊主為大，彰顯基督，傳揚基督。

關於教會，聖經裡還蘊藏了許多寶貴的啟示。其中有一樣，說到教會
是金燈臺。甚麽是金燈臺﹖教會與金燈臺有甚麽關係﹖這其中有何重
要的啟示呢﹖

我相信多比亞看過的圖書作者並沒
有貶低黑種人的意思，可是讓我覺
悟到，一句無心的話或舉動，會隱
藏著貶低的意義。又如開玩笑的一
句：咦，你的品味怎麽這樣土？可
能就已經表明自己比他人更高級，
你不如我！

完整的觀點
今天身為基督徒的我們與世人沒有
差別，雖然是很諷刺，但這是事
實。曾幾何時我們不也是看重某人
身上的職位、銜頭、經濟能力過於
當看的。不也是常常分類對待？比
如，面對上司/老闆和面對清潔工/
傭人的態度是否一樣？會有同等的
尊重嗎？能否撇開職位、階層而公平對待？有否想過，脫下外加的銜
頭，大家都是不折不扣的同一等人？

每主日聽到的道理不少，讀過的屬靈書籍不乏。相信每個人的腦海都
被理論充塞，甚至還可以與人辯駁或指責他人。今天關鍵問題在於：
心頑梗，不易行動。我們都認爲是已經夠好的基督徒，已經花很多時
間參與教會的事奉，已經捐獻贊助慈善的事工了。但是，當中有多少
個基督徒會敏銳地覺察到擦肩而過的人，是上帝允許在我們生活中有
份量的人。我們忘了事奉不是單屬教會的事，不單單限於教堂和所需
要的金錢，或者只在某節日（福利週、慈善主日）才表現愛心。

不斷發光
基督徒是世界的光，這光不是停留在教堂門口。不論是與家裏的傭
人，路旁的三輪車伕、公車司機、小食攤賣主、同事……直到上司/老
闆，你的光輝應該是同樣的。因爲福音不單是為了高層階級的人，或
某部分的人，乃是給世上所有的人。

現今國家是已經獲得政治上的獨立與自由，可是還有另類的獨立與自
由需要我們去爭取，這必須是從我們自己的心思開始。但願我們無論
身在何處都能成爲一支不斷發亮的蠟燭。

（Winda）
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獨立與自由
獨立與自由

獨立與自由的意義
尼遜 • 曼德拉這位反種族歧視的偉人道：自由並不是掙脫綁住自己的
鎖鏈，而是對他人的自由給予尊重。換句話說，如何看待和尊重他人
也屬自由。今天，要是我們還歧視種族、宗教或階層的差異，趨向自
由的奮鬥還需一番的努力。所謂尊重，就是覺悟世上的任何一個人在
上帝眼中都是一樣的。我們不能看別人比自己更爲低級，因爲無論貧
富、本族或外族，在上帝眼中同樣可貴。

我們大都認同這樣的觀點，可是在實際生活中難以接受的不乏其人，
且無意間也會發生在自己身上。比如，日前在報刊上讀到的一則有關
非/美洲後裔名叫多比亞女孩的故事。有一天，多比亞問筆者：始祖亞
當、夏娃是白種人，那黑種人是來自哪兒？當筆者回問怎麽會認爲他
們是白種人？多比亞説是從圖畫故事書中常見到的圖像。筆者心中引
起一個疑問，多比亞會不會因此就認爲自己比較低級，或者就覺得不
是上帝創造的？

獨立與自由是分不開的，革命人士不願受統治為奴
隸，不惜犧牲自己的生命爭取自由獨立。經過了一次
又一次的戰鬥，日軍早已遠去，荷軍也已不見蹤影，
從第一聲歡呼獨立至今68載，是否還有需要力爭的獨
立與自由？

不再安排他們事奉。這樣推波助
瀾使他們更加遠離教會，不再親
近神；還有另一個可能，就是教
會也不知道該如何看待，保持拭
目以待的態度，希望他們有自覺
的一天，會回到教會來。

在如此情況下，若有認識/知道
他們處境的就要主動去接近他
們。我們都有責任找機會讓他們
重新感受到上帝的慈愛，以誠相
待融入他們的世界；千萬別自恃
才高，覺得自己比他們更加屬
靈。

我們還必須加倍的忍耐，因爲每
一個簡單的話題都會成爲信仰的
爭論。在此沒有必要講解神學之
類的理論，承認自己也不知道爲

何會發生此事。只能說這一切都有上帝美好的計劃，雖然如今還不曉
得。與此同時，不斷找機會把有關的見證刊物、聖經節、名言慧語帶
給他們，不用期待有何反應。直到有那麽一天，他們也會明白所有的
一切（包括至親的人）都是上帝的托付。

這樣陪伴不是一件簡單的事，需要禱告和耐心。有時面對他們消極的
作爲，剝奪了我們的精力和忍耐，而且還是一個沒有限期性的陪伴，
甚至會是多年後才能贏得他們歸回基督。然而，我們應該肯定和相
信，再小的一份努力都會是幫助他們歸向上帝心意。

陪伴悲傷的人可能不像一般的事奉，對象也可能只是一個人。但是必
須相信我們所擺上的愛心是大有能力，特別是對處在悲痛幽谷的人。
讓我們延伸上帝慈愛的手，一起牽著正處在悲痛中的人吧。

~~ 梁婉莉 ~~

千萬別做的是：
• 努力改變現狀，故意製造氣氛想

讓哀悼的人不悲痛。
• 教導人如何克服悲痛。
• 勸勉人“該”做甚麽，又“不

該”做甚麽。
• 與他人比較所經受的悲痛。

應該做的是：
• 尊重悲傷的人所作的決定，別堅

持自己的意見。
• 避免認爲“失去”只是一件小

事。
• 成爲好的聆聽者，不是解決問題

的高手。
• 陪伴——使他覺得有你的同在。
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該說甚麽，這
時，一個擁
抱，輕輕的撫
慰，安靜的陪
伴更爲恰當，
遠超過千言萬
語。

除此之外，我
們還可以幫
忙喪事上的
需要，一些喪
家還沒辦到的
事。過後的幾
個星期也可
以在家務、工作、學業上伸出援手。這裏再一次的提醒大家，各人都
有不一樣悲痛的過程，有些屬短期就復原，有些卻有著揮之不去的傷
痛，後者常會讓人忽略。

教會在這一方面應該是非常重要的角色，除了集體的探訪，也應該有
個別的到訪。家庭禮拜時有教會的弟兄姐妹聚集，這也會帶來一股力
量和安慰。如此探訪是應該精細安排，也別邀他們不熟悉的人加入，
可能會帶來許多不便。

會友同樣具備這方面的恩賜，也是屬重要的角色。每一個會友都是一
個活的“教會”，更是能個別的去關心需要者和成爲他們的祝福。若
是對方與自己不是很熟悉，又因著種種的原因不能親自到訪，就應該
為他們禱告。找機會讓對方知道有人為他們代禱，使他們感受到被關
懷而得到力量。

責怪上帝
有些人因著極大的打擊，深受痛苦後會在社會中抽身，不想接見人，
懶以參加活動。當中或許依賴親人或好朋友的支撐，也有不少人只想
靜默。有人變得消極，有人卻是嘗試做之前沒做過的事。然而，也會
有人因此責怪上帝。他們不能接受失去的事實而責駡上帝，通常的表
現是冷漠看待，避免參加教會活動，更糟的是做出與基督徒對立的事
來。有時教會也會因此掉入負面的論點，認爲他們不配任教會聖工而

何謂悲傷？
根據心理學的角度，悲傷是指失去心愛的人或物後的心態感應，如對
自己關係重大的：至親、工作、財務、健康等。失去自己親愛的人
後，會感受到無比的傷痛、絕望、不知所措，好像身體的某部分突然
不見了。

以前人總是認爲這樣的過程會有幾個步驟：憤怒、彷徨、壓抑，最後
還是會接受現實。這樣的理論已經被推翻，現代心理學者認爲悲傷的
人都不能一概而論，各人都有不同的傷痛經歷。錯誤的理論只能定某
人的悲痛是屬正常或是不正常，導致傷痛中的人會以別人的看法反觀
自己“應該”如何傷痛？

各人對悲傷都有不同的反應，因爲對去世的人關係也不一。所以悲傷
是屬於個別性的，根本不能定為一個方程式，應該這樣不應該那樣。

如何面對
當生活有所改變時，人們都會盡力地去適應，使日子過得更好。按照
心理學，人遭遇喪失都有妥善處理的本能。悲傷時的哀痛、彷徨失
措、不斷地尋找答案都屬正常反應，這樣的過程是讓人在不如意時，
努力掙扎適應突來的改變。

在這當中，也沒有一個定律或模式，每一個人都有自己面對的方法。
以前有人認爲最好的方法是將内心的苦楚吐露出來，有些人是需要倒
空自己的心與他人分享、一起痛苦。然而，也有人覺得不斷向別人訴
説悲痛的事像在挖瘡疤，根本於事無補。他們認爲對生活的改觀，應
該正面和積極地做更有意義的事。

悲傷中的人可以在任何時間求助，沒有輕重、快速或緩慢之分。但若
是長期悲傷導致影響個人或四周的運作，就要特別著手處理了。

我們在這裏
開始的幾個月是最難熬過的日子，也是最需要我們陪伴的時候。我們
的出現是全人的樣式，誠心的關懷，沒有絲毫造假。態度誠懇，充滿
愛心的擺上，不然就徒勞無功。接著，還必須有感同身受的心態。可
能之前並沒有如此的經歷，最主要的是認同悲傷者的感受，但不是在
聆聽時試著以這樣的話來安慰：好了，沒事兒的……這一切都將成爲
過去……你一定會度過的……你要堅強……。或許真的我們也不知道
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當悲
痛時

2013年7月我朋友的
爸爸去世，雖然她不
是很要好的朋友，但
是以前曾經在同一間
公司上班，也時常搭
她的順風車回家。這
次在殯儀館見面時，
她擁抱著我哭泣。我
會感受到她失去父親
的哀慟，緊握著她的
手，默默地聆聽她訴
説爸爸的故事。我們
是否也曾有過這樣的

經驗？口裏道不出一
句安慰的話，不知道
該如何？或許自己正
處在如此的情況中？

《天恩季刊》特別在
這位修讀心理碩士梁
婉莉的觀點上探討這
主題。讓我們更加了
解該如何面對悲痛，
也有智慧幫助那處在
悲痛中的人。

差傳=受苦？
自從被選召成爲神僕就明白神把差傳事工托付他。有如此的肯定是感
到上帝不斷地在之前的事奉栽培、磨練、裝備，讓他以後可以面對挑
戰。如今在以馬内利堂差傳部的溫牧師覺得目前有些人對此事工還
存著錯誤的觀點，認爲差傳是必須放下家人到偏遠的地方，去經受困
難、受苦等。他解釋道，差傳對一個基督徒來説是無論在何時、何
處，對任何人都當實行的事工。每一個基督徒應該向人傳講誰是耶
穌，爲何要相信祂並到處見證祂，這是基督徒的本分。我們不必被差
傳事工是一件苦差的陰影恐嚇，倒是可以隨時隨處藉著自己的言語行
爲見證基督。也不必用太多的理論，只需在生活作息中能反映榮神益
人的樣式就是在傳福音了。

差傳面對的挑戰
這事工不是完全沒有挑戰，溫牧師認爲最大的問題是教會或基督徒不
忠於主耶穌的大使命，並不是怕缺財力、人力和禱告。有些教會擁有
才幹的會友，雄厚的資金建造大間的教堂，也極力的為差傳禱告，可
悲的是只限於此。還有一些教會只是著重教會裏的活動，導致支持對
外的宣教的資金僅存小部分。教會失去了最主要的事工，即是：遵行
主耶穌的大使命。

據溫牧師的觀察，現時的基督徒和年輕人不大關心差傳工作。會友對
此沒有深入地了解，也不曉得該如何做，再加上錯誤的觀念和不能在
短期裏看到效果。其實會友應該明白差傳的被動式和主動式，前者是
在每日的生活中見證基督，後者是直接投入宣教工作。教會是持續播
種的所在地，因此必須有團隊參與事工的步驟。一，教會要有宣教培
訓，每個月都有一個差傳主日，以此提醒會友。二，教會積極推動會
友加入宣教團隊。本堂透過到西加短宣的“家庭短宣隊”開始行動，
此行讓年輕人親身體驗到場地傳福音的經歷。溫牧師對此次的短宣隊
留下好印象，有機會跟著團隊進入鄉間，目睹貧困生活的少年沒經濟
能力繼續升學，整日閑蕩無所事事，叫人心寒。“我覺得這就是我們
事奉的工場，不單單開設佈道所傳福音，也應該幫助他們可以繼續升
學，能夠擁有更好的前途。”溫牧師感慨地說。

差傳工作充滿挑戰，也容易叫人灰心。然而，若是每一個會友同心參
與，願以禱告、金錢和本身的投入，這樣就已經更進一步的學像耶穌
來尋找迷失的羊。你準備好加入這團隊了嗎？

(ec)
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軟弱中被堅固
姓名       ：溫保民牧師
出生地/年日：Tanah Hitam，1975年12月14日
學歷       ：神學學位於2000年Iman神學院
             道學碩士學位於2005年Amanat Agung
現任       ：衛理公會以馬内利堂差傳部

出生於濃厚傳統信仰家庭的溫保民牧師，從來沒想到自己
會成爲一位基督徒，帶領母親和弟妹相信基督，並且還成
爲神的僕人。

懼怕死亡
溫保民和一般人一樣非常怕死，這位家有七個兄弟姐妹的
老大，對死後將到哪兒充滿困惑，也很懼怕。

記得小時候，父母就已經叮囑他不可上教堂，不可相信上
帝。他悔改的故事開始於學校宗教老師免費贈送的一本聖
經，雖然當時還未相信上帝，但是非常喜歡閲讀聖經故
事，特別對這位名叫耶穌的，越是叫他感興趣。最後，在
聖經中得到一向以來困惑他的答案。直到念初中三時，他
悔改決志接受主。雖然遭到父母的反對，但是後來藉著禱
告的能力軟化了父母的心，後來母親和弟妹都相繼接受上
帝。

將自己獻於神
當他成爲基督徒後第一間加入事奉的教會是西加Sambas靈
糧堂。這期間感受到越事奉越喜樂，很想奉獻自己成爲傳
道人。溫保民知道這不是一件容易辦到的事，成爲上帝的
僕人必須有特別的呼召和自己堅決的意志。當時對自己不
善於講話及種種的弱點，再加上父母和祖母都不贊成他進
聖經學院，使他躊躇不前。這樣面對掙扎使他不斷地尋求
神的旨意，祈求神軟化父母和祖母的心，也肯定這是上帝
對自己的呼召。

高中畢業後工作了一年，自己越是清楚神的呼召。感謝
神，這時家人也已經同意他進神學院。自此開始努力學
習，擺上自己被陶造成爲上帝合用的器皿，到各地去宣

揚福音，帶領人歸向上
帝。

神學畢業後更多在青少
年中事奉，後來也在教
會任主任牧師6年的時
間。
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名是應當稱頌的。”在這一切的事上約伯並不犯罪，也不以神為愚
妄。（伯1：20-22）

這一段話涵蓋了五個動詞：一，起來——從地上起來。二，撕裂外
袍——深感悲痛。三，剃了頭——剃髮表示失去自己的尊榮。四，伏
在地上——把悲傷壓到最低的限度。他不是賴在地上為自己的遭遇哭
泣，而是下拜——“伏地”在希伯來文的動詞是臉朝地面全身趴地，
此擧是對至高創造神的崇敬與順服。我們可以試試來模仿一下，將手
掌貼地，臉、膝蓋和腳趾觸及地面，全身平直，然後向上帝吐露心
聲。這就是約伯所做的，他全人俯伏在上帝跟前。

約伯更是道出了這一句驚人的神學論，他深知一切都不是屬乎自己
的，財產、兒女是屬乎創造宇宙萬物的上帝。這一切只不過是神委託
他管理、照顧，到後來還是應該放手的。約伯不是在霎時間明白這真
理和擁有堅固的信心，而是多年與神建立的關係所致。

聖經中的失去：二
約伯遭受這麽多的災難還堅強，不咒詛所敬拜的神，擺明撒旦敗在第
一回合。接著，開始第二回合來攻擊約伯的健康，病痛難耐時必定
咒詛上帝。於是撒旦以毒瘡擊打約伯，使他從腳掌到頭頂一無是處，
全身發癢，忍不住用瓦片刮身體。這時遍體膿血不潔淨的他，可能被
移到郊外不至於接觸到他人。最後，連自己的愛妻也忍受不住了，叫
他棄掉神，死了吧！看看約伯的回應，他說“你説話像愚妄的婦人一
樣。噯！難道我們從神手裏得福，不也受禍嗎？”在這一切的事上約
伯並不以口犯罪。（伯2：10）以現代的話解釋：“只要福分，拒絕受
苦”值得内省。上帝有主權，因祂是主宰並掌管萬有，祂的作爲超乎
我們所想的。

曾經還有人這樣寫道：降低自己對上帝的猜測，好過勉強自己的信心
達到高處。上帝掌握主權，無論何事都在祂的計劃中。若有人經過死
蔭幽谷達到終點時說：“雖然我不明白爲何？但是上帝的名是應當稱
頌的！”這是一句最感人，最優美的話，也是靈命高超的敬拜。

當我們失去最爲寶貝的伴侶、家人、財產、健康時，除了上帝再沒有
遺留下的，這正是一個大考騐。我們會尋求那賜予者，或是祂所賜
的？

相信——猶疑
這一條看似非常堅
韌，常用來拔河的
繩子，如今懸挂在山
崖邊。我們的生死全
仗賴於它，信心會開
始動搖：繩子真是牢
靠？懷疑上帝的心常
會因著環境產生。失
去摯愛的痛苦是非常
難接受，這時許多問
題立即浮現腦海，懷
疑上帝的心也隨之湧
起。雖然懷疑是屬正
常現象，每個基督徒
的靈命生活也難以避

免，但是只要戰勝了它，就會有比先前更爲堅固的信心。經受苦難是
讓我們有機會“升級”，靈命更加成熟。當然在這期間也有留級，甚
至輟學（放棄信仰）的。

詩篇23篇是基督徒最熟悉的聖經節，寫下“耶和華是我的牧者”的作
者並不是在舒適安穩中，而是在四面楚歌，經受死蔭幽谷時。他並不
害怕，因爲知道上帝是他的牧者，所以不感到缺乏，更是願意一生一
世住在耶和華的殿中。非常奇妙的，有些人處在人生最低潮，疑惑四
面攻擊的時候，心中會顯出最真誠的信念；但卻有不少的人因著失去
最親愛的人或健康而悲痛不堪，都會問爲甚麽？爲甚麽別人得蒙神蹟
醫治，我卻不？上帝真是那麽忍心讓我受苦？

耶和華是我的牧者，相信祂必與我們同行，哪怕是死蔭幽谷，祂的應
許和信實永不改變。但願亞薩的詩堅固我們的信心：

“因而，我心裏發酸，肺腑被刺。我這樣愚昧無知，在你面前如畜類
一般。然而，我常與你同在；你攙著我的右手。我的肉體和我的心腸
衰殘；但神是我心裏的力量，又是我的福分，直到永遠。”（詩73
：21-23；26）

Chatrin
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失落時主同在

人生的兩件大事就是出生與死亡。出生是踏入世界的
第一步，人人都以歡樂迎接，特別是初爲人父母的喜
樂，那種期待後的滿足，實在難以形容。相反的，帶
來悲痛的死亡，留給家人的只是無盡的傷痛，沒有人
會期待這樣的時刻。世人對出生做好一切的準備，卻
少有人為死亡做好事先的安排。

基督徒當然明白我們在主裏有盼望——復活和永生！
常聽人說基督徒臨終時都顯得平靜，肯定自己將與
上帝在永恒裏。魯益斯這位基督徒作家同樣有如此
的盼望，然而面對自己愛妻的死亡時，信心也動搖
了。隨後在他的著作裏寫道，失落感使留下來的人
倍覺悲痛。死去的人能平靜的說：我的靈已與神同
在（他的妻子在臨終時確是如此說）。然而，被留
下的人不一定會有同感。

這位向來有尖銳思想，信心堅固的魯益斯在悲傷中開始懷疑上帝。他
痛苦地說：“當你真正有所需要的時候來就近神。但是，所得的回應
只不過是祂在你眼前摔門拂袖而去！”雖然肯定自己不是無神論，
也相信上帝的存在，但卻是認爲神不體諒，不關心人的痛苦。失去愛
妻帶給他很大的打擊，可是最後還是成功地度過，信心沒有因此垮下
來。

問題是，是否人人都能成功的度過死蔭的幽谷？不盡然！事實告訴我
們，有人因此失去信心，更有些人精神崩潰。《心得安寧》作者的故
事，在船難中瞬間失去四個女兒，處在極度的悲傷時寫出了這一首優
美的聖詩。然而，之後的故事鮮爲人知：他瘋了！現實證明，不是每
一個人都能成功的度過死蔭的幽谷。

聖經中的失去：一
談到失去和悲痛就會讓我們想起聖經中的約伯。故事經過的簡述如
下：烏斯地有一個名叫約伯的人，他有一妻和十個兒女。家產豐富：
七千羊、三千駱駝、五百對牛、五百母驢，並有許多僕婢，在東方人
中爲至大。約伯是位好父親（常為兒女們祈禱），也是位好丈夫（聽
妻子訴苦）。上帝對他的評論是：你曾用心察看我的僕人約伯沒有？
地上沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。（伯1：8）

這一天，晴天霹靂的事讓一切都改變了。所有的家產一日之内被示巴
人擄去，又有火從天而降，再加上迦勒底人的刀劍。這時的約伯可能
在想：失去財物不是大憂，只要妻兒無恙纔是大利。但事與願違，之
後的消息說十個兒女因風暴也都喪命了。這對他是何等大的打擊！

爲甚麽約伯有此遭遇？撒旦！就是它不悅約伯對上帝的忠誠，把這一
切奪去的目的是要約伯咒詛神。細讀約伯記第一章就會明白這悲劇的
陰謀是出自誰。可是當曉得約伯是被蒙在鼓裏，對這一切事跡徹底的
不明自己爲何要遭受痛苦。

我們遭受患難時不免會問爲甚麽這事會臨到我？在沒有答案時痛苦便
會加劇，約伯也不例外。他可能到廢墟中去看看究竟，可能去把十個
兒女葬埋，然後在未乾的墓地旁哭泣，還要去安慰同樣悲傷的妻子，
之後不能言語的坐下靜默。但是，聖經告訴我們約伯感人的反應：約
伯便起來，撕裂外袍，剃了頭，伏在地上下拜，說：“我赤身出於母
胎，也必赤身歸回；賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的
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錯誤的認識
我相信猶大一點也不懷疑耶穌是彌賽亞。爲什麽如此認爲的理由是他
親眼目睹耶穌所行的神蹟，有生以來都未曾見過的奇事。在海面上行
走？他的朋友彼得也學著行；給五千人吃飽時他也在其中；叫死人復
活？趕出撒旦？使人痊癒得醫治？水變酒？還有……？“這人真是彌
賽亞！他將救以色列民脫離羅馬的統治！”可能猶大會這樣想。

後來，不知何時開始猶大竟爲了錢而起了賣耶穌的意念。或是他以爲
耶穌必會在急難時來救他，還是認爲耶穌會反政權而起革命。可是現
狀卻是適得其反，耶穌被抓、被審、被釘，也死了。是失望和罪咎感
逼使他回到祭司長那兒將銀子退回，自縊前把銀子丟在聖殿裏，顯然
是個悲慘的結局。生前很榮幸的可以直接向神的兒子學習，死時卻被
冠上背叛的罪名而上吊。二千年來人人都知道猶大是個叛徒。

現代猶大
各位看官，猶大的生平不就是現代基督徒靈命最確實的寫照嗎？聚會
從沒缺席，熱心參與差傳和慈善事工，又常出現在查經班，這樣就可
以肯定自己是已經活出基督徒的靈命。讓我們看看聖經如何說。“
當那日，必有許多人對我說：‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳
道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？’我就明明地告訴他們
說：‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！’”（
太7：22-23）

想像一下電視節目中討論著一對本以爲可互相體諒的夫婦，最終卻是
以離婚收場。寵愛孩子的父母本以爲已經把最好的給了孩子，竟想不
到這卻是攔阻他成熟的原因。現代猶大反映出這樣的靈命生活，他們
以爲積極的事奉就是已經將最好的向神獻上了；每主日不缺席參加崇
拜會就是已經夠認識耶穌基督了。然而，自己從來沒深思所作的只不
過是在自我的表現，做了會覺得心安，也帶來滿足感。最爲可惜的
是，再也感受不到深入認識神所帶來的震撼。

對伴侶缺少理解，後果便是離婚；對孩子的不了解將會影響家庭的和
睦。試問對神這般膚淺的認識又會如何？有否見過其後果嗎？坦白的
說，從沒想過！對上帝的認識實在難於測量，常認爲自己還不錯，靈
命生活與事奉相等。或是相反的覺得自己靈命枯乾，停滯不前。與此
同時又不斷地為自己找理由：講道無分量、敬拜沒氣氛、音樂不合自
己的喜好等。其實問題關鍵在於自己，對上帝不夠深入的認識，常在

祂旨意之外肯定自己。所以一有困難、厭倦、沒耐心再等候神時，就
會步猶大的後塵：在生活中把耶穌的位置變爲“三十兩銀子”。我們
不再尋求靈命，不再追求與神的關係，而是開始尋覓一個又一個靈命
上的“舒適”。讀者看官，這就是我們——現代的猶大。

正確的認識——鑑定
耶穌說：你們說我是誰？西門彼得回答說：你是基督，是永生神的兒
子。（太16：15-16）

彼得這一句話正確又堅定。他清楚地鑑定耶穌就是彌賽亞，是那位來
到世上拯救世人的受膏者。在與上帝的關係上，認定祂的身分最爲首
要。祂是誰？我們生活中的神是誰？祂只不過是那位賜福的神嗎？還
是神本該施恩，常因著我們可憐的態度而憐憫我們？按照彼得的話，
已經很清楚地指出我們與神的關係。上帝是救贖者，我們是從罪惡裏
被拯救出來的人。因此，我們便會明白自己的身分：是我們虧欠神，
一切熱心的事奉都不能成爲測量靈命的尺度，應該是對上帝一顆感恩
的心。若是明白上帝是愛，並以愛成就十字架的救贖，就應當對祂莫
大的愛發出讚美的聲音，從敬仰和感恩深入對祂的認識。我們是否已
經認清與神的關係？就從現在開始吧!

保持關係
在建立的關係上，不能只停留在認識的階段。大家都知道想要擁有與
上帝密切的關係必須透過靈修、讀聖經和禱告，這是非常容易做到
的。上帝從沒要求繁雜的步驟，簡單到只是與祂説話，然後聽祂的聲
音，正如情侶、父母與孩子的交談。這樣簡單易行，往往就是做不
到！錯在我們與認識神的過程中尋找一些不必要的關係。讓我們不斷
地檢討自己對上帝的認識，正確的鑑定上帝在我們生活中的位置，並
且擁有與神的密切關係。然而，這不是輕而易舉，一蹴而就的過程，
乃是需要恆心、堅決和付代價。若是你深知所信的是誰，付上的代價
又算得什麽？

結語
眾祭司長討論過後都靜不作聲，顯出無奈和彷徨的樣子。突然聽到敲
門的聲音，有個人徑自走了進來：現代的猶大。他會是誰呢？可能是
你，可能是我，或是其他的人。此時，其中一位祭司長面帶笑容的從
口袋裏拿出三十兩銀子抛了過來。千萬別讓三十兩銀子取代自己與上
帝的關係，有必要時時自我檢討。願上帝賜福大家！

~~ Prawira ~~
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三十兩銀子

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
 aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.” 

2 Timotius 4:7

“... Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia;
  ... Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.” 

Matius 25:21

Terima kasih telah menjadi teladan dan inspirasi bagi kami.
  Engkau akan dikenang dan dirindukan selamanya.

同謀
祭司長們正忙著討論如何對付這位他們所不喜歡名叫耶穌的人，他們
想盡辦法要如何把他治死。此時，突然聽到敲門聲，大家不約而同地
把目光轉向門。進來的是個滿臉焦慮的不速之客，他們還記得他是
誰，心中暗忖：是耶穌的門徒，他來幹麽？一片寂靜，沒人作聲。他
開口説：“我把他交給你們，你們願意給我多少錢？”祭司長們愣住
了，但卻明白他所指的是誰。小聲商討片刻後，雖然還有些懷疑，但
見其中一位祭司站起來把手中的三十塊錢扔向他。這不速之客——猶
大，臉上露出微笑。

這也許是我所想像當晚猶大如何同謀將耶穌交與他們的情景。但我有
時會被這樣的同謀發出疑問：爲什麽？猶大不是跟隨耶穌有三年半的
時間嗎？他不是也一起目睹耶穌所行的神蹟？親耳聽過耶穌無數遍的
講道？然而，爲什麽?




