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Kata love dan money merupakan salah satu dari sekian kata-kata yang cukup 
sering diulang dalam Alkitab. Jika kedua kata tersebut digabung, maka kalimat 
tersebut merujuk pada suatu natur manusia yang paling kuat, yaitu cinta akan 
uang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memerlukan uang. Setiap 
manusia memerlukan uang untuk hidup. Bahkan, uang memiliki pengaruh yang 
begitu besar dalam kehidupan setiap manusia, sehingga tidak sedikit orang 
yang rela mengorbankan apa saja hanya untuk mendapat kumpulan kertas yang 
memiliki nilai ini. Nilai yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya ketika dia 
masih hidup di dunia. Karena ketika kita berpulang ke rumah Bapa, kita tidak 
membawa apa-apa.

Apakah memiliki sejumlah uang yang banyak itu salah? Jelas tidak. Tapi cinta 
uang itulah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan karena “akar segala 
kejahatan ialah cinta uang”	(1	Timotius	6:10).	Dalam	Matius	6:24,	Tuhan	Yesus	
sendiri mengingatkan kita bahwa “Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua 
tuan … Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.” 

Tak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2013. Terkadang kita berpikir 
bahwa waktu itu seolah-olah berjalan begitu cepatnya. Begitu cepatnya sehingga 
kita tidak menyadari bahwa banyak rencana dan harapan kita yang masih belum 
terwujud.	Dalam	edisi	kali	ini,	Gracia	rindu	mengajak	kita	untuk	kembali	
menggunakan momen akhir tahun ini untuk mengevaluasi kembali kehidupan 
kita, khususnya dalam hal penatalayanan atas harta. Kami berdoa kiranya setiap 
artikel	dalam	Gracia	edisi	Desember	2013	ini	dapat	membawa	kita	untuk	
memiliki pemahaman yang benar dalam mengelola harta yang dipercayakan oleh 
Tuhan kepada kita. Selamat mengelola harta! Soli Deo Gloria. (hw)
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Cinta Uang
Baru-baru ini salah seorang teman kuliah saya menjadi korban 
kriminal sekitar pukul 4 sore. Ketika ia baru pulang dari kampus 
menuju apartemennya, ada pencuri yang mengikutinya masuk ke dalam 
apartemennya lalu ia disekap dan barang-barang berharga miliknya 
dirampas oleh para pencuri tersebut. Kadang saya tidak habis pikir 
mengapa ada orang yang tega melakukan hal nista seperti itu. Namun 
itulah	kenyataannya,	kebutuhan	(atau	mungkin	ketamakan)	akan	uang	
sering kali menjadi motor penggerak semuanya itu.

Kita semua membutuhkan uang untuk hidup, maka banyak orang 
bekerja untuk mendapatkan uang demi bertahan hidup. Namun ada 
beberapa orang yang malas bekerja (atau mungkin tidak mendapatkan 
pekerjaan),	sehingga	mereka	mencari	uang	dengan	cara	seperti	itu.

Pada dasarnya, manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Namun, apakah upaya yang selama ini 
dilakukan manusia hanyalah sebatas memenuhi kebutuhan hidup 
mereka?	Mungkin	awalnya	begitu,	namun	seiring	perubahan	zaman,	
kebutuhan bukan lagi hal yang mereka ingin penuhi. Lihat saja, jarang 
orang mau hidup pas-pasan selamanya. Banyak orang mendambakan 
hidup yang lebih sejahtera—kadang kita menyamakan hal ini dengan 
memiliki lebih banyak uang. Lalu, mengapa? Apakah ada yang salah 
dengan pemikiran seperti ini? Kita akan mencoba menemukan 
jawabannya dalam surat Paulus kepada Timotius.

Masalah: Tanpa Tuhan (2 Timotius 3:2-5)
Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang 
ditulis oleh Paulus, menjelang hukuman mati 
yang akan ia terima di Roma. Surat ini ia 
tujukan kepada Timotius, anak rohaninya yang 
saat itu menjadi pemimpin gereja di Efesus. 
Surat terakhir biasanya menjadi surat dengan 
isi yang penting. Apakah yang Paulus pandang 
penting?	Di	pasal	3	Paulus	memperingatkan	
Timotius tentang kondisi manusia pada akhir 
zaman	(the last days). Manusia saat itu akan 
mencintai dirinya sendiri dan mencintai 
uang (people will be lovers of themselves, lovers 
of money), sombong, pemfitnah, pemberontak, 
tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, 
tidak mengasihi, tidak bisa mengendalikan 
diri, brutal, tidak suka yang baik, pengkhianat, 
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih 
menuruti hawa nafsu daripada menuruti 
Allah (lovers of pleasure than lovers of God). 
Banyak sekali kebobrokan manusia yang 
ditulis	di	bagian	ini	(ay.	2-4),	namun	kita	akan	
memfokuskan kepada dua hal yang pertama 
(cinta	diri	dan	cinta	uang),	serta	hal	terakhir	
(cinta	kesenangan).

Masalahnya adalah mencintai diri sendiri. 
Secara sederhana, kita dapat mengatakan 
bahwa	ciri	manusia	pada	akhir	zaman	adalah	
cinta diri, cinta uang, dan cinta kesenangan—
alias tidak cinta Tuhan. Manusia hidup tanpa 
Tuhan (godlessness). Tuhan tidak lagi menjadi 
Raja dalam hati dan hidup manusia. Manusia 
telah menurunkan Tuhan dari takhta hatinya. 
Kalau ada yang turun takhta, maka ada yang 
naik takhta. Tuhan turun takhta, dan manusia 
naik takhta. Itulah awal mula kehancuran dan 
kejatuhan manusia dalam dosa, ketika manusia 
ingin lebih tinggi dari Tuhan. Saat manusia 
menjadi raja, yang ada hanyalah kehancuran.

Kapankah dan terhadap siapakah kondisi 
tersebut berlaku? Kondisi tersebut berlaku pada 
akhir	zaman.	Kapankah	“akhir	zaman”	itu?	
Sekarang!	Akhir	zaman	di	sini	(the last days) 
adalah masa antara kedatangan Tuhan Yesus 
yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus 

yang kedua. Bukankah kita berada dalam masa 
penantian itu? Maka hal yang disebutkan di 
atas	berlaku	sekarang,	pada	zaman	kita.	Lalu,	
kondisi-kondisi bobrok itu sepertinya hanya 
berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya. 
Orang	Kristen	sih tidak begitu. Benarkah? 
Mari kita baca ayat 5, “Secara lahiriah mereka 
menjalankan ibadah mereka, tetapi pada 
hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya.” 
Ternyata orang yang memiliki sikap bobrok 
di atas adalah orang yang menjalankan ibadah 
alias orang Kristen sendiri! Apakah kita 
termasuk orang Kristen yang bobrok itu?

Sekarang kita akan mencoba menjawab 
pertanyaan di awal: apa yang salah dengan 
(orang	Kristen	yang)	mengejar	banyak	uang?	
Yang salah adalah cinta/ hati. Punya uang 
banyak tidak salah, namun jika hati terpaut 
kepada uang, itu masalah. Jika kita baca dalam 
ALKITAB, terdapat perlakuan berbeda yang 
Yesus berikan kepada dua orang kaya, yaitu 
Zakheus dan orang muda yang kaya. Zakheus 
adalah seorang kepala pemungut cukai. Uang 
yang dimilikinya tentu tidak sedikit, namun 
Tuhan Yesus tidak pernah memintanya untuk 
meninggalkan uang atau hartanya. Tetapi 
hal berbeda justru kita temukan saat Yesus 
berhadapan dengan seorang muda yang kaya 
dimana Tuhan Yesus meminta orang muda 
itu untuk menjual segala hartanya. Apa yang 
membedakan?

Mungkin Tuhan Yesus tidak menyuruh 
Zakheus menjual hartanya karena Ia tahu, 
bahwa hati Zakheus tidak berada pada 
hartanya. Namun, hati orang muda masih 
terikat erat pada hartanya. Kalau begitu, tidak 
ada ruangan bagi Tuhan dalam hatinya. Akar 
segala kejahatan adalah cinta uang, bukan 
uang.	Dikarenakan	cinta	uang,	orang	dapat	

Ilustrasi dari internet

“Akar segala kejahatan adalah cinta 
uang, bukan uang.”
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menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya 
dengan berbagai kesukaran yang tidak perlu
(1	Tim.	6:10).

Sikap Kita Seharusnya (1 Timotius 6:6-21)
1. Mencari Kepuasan di Tempat yang Tepat 

(ay.	6,	17)
Ketamakan akan uang membuat manusia 
merasa	tidak	pernah	puas.	Orang	yang	
tidak pernah puas akan “terjatuh ke dalam 
pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam 
berbagai-bagai nafsu yang hampa dan 
yang mencelakakan, yang menenggelamkan 
manusia ke dalam keruntuhan dan 
kebinasaan,”	(ay.	9).	Ketika	orang	
tidak merasa puas, ia akan meragukan 
kebaikan Tuhan, ia tidak percaya terhadap 
pemeliharaan Allah. Selain itu, orang yang 
tidak pernah puas sangat berpusat kepada 
dirinya. Fokus hidupnya hanyalah untuk 
memuaskan keinginannya, kebutuhannya, 
perasaannya, semua 
tentang dirinya. 
Tidak ada tempat 
bagi Tuhan dan 
sesama. Padahal 
kepuasan sejati 
tidak mungkin kita 
dapatkan dari benda 
yang terbatas seperti 
uang. Kepuasan 
sejati hanya ada 
dalam Pribadi 
yang tidak terbatas. 
Ketika kita telah 
meminum Air 

Refleksi Refleksi

4. Mendapatkan hidup yang benar-benar 
hidup	(ay.	18-19)
Orang	yang	memiliki	uang	lebih	dihimbau	
untuk berbagi dengan sesama. “…berbuat 
baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka 
memberi dan membagi…untuk mencapai 
hidup yang sebenarnya.” Manusia akan 
mengalami hidup yang sesungguhnya 
ketika ia sadar apa itu kepuasan hidup yang 
sejati, dan setelah itu ia tidak akan takut 
untuk berbagi dengan sesama. Mengapa? 
Karena ia sadar bahwa hidup bukan hanya 
soal mengumpulkan harta di dunia, tapi 
juga di sorga. “take hold of the life that is truly 
life”	(ay.	19,	NIV)

Solusi: Firman Tuhan (2 Timotius 3:10-17)
Bagaimana caranya untuk tetap 
mempertahankan hati dan kelakuan yang 
bersih	di	tengah	zaman	yang	bobrok	ini?	Tidak	
ada cara lain selain dengan Firman Tuhan. 
“Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang 
pada kebenaran yang telah engkau terima dan 
engkau yakini... Ingatlah juga bahwa dari kecil 
engkau sudah mengenal Kitab Suci…” (ay. 14, 
15).	Untuk	menjaga	hati	kita	tetap	kepada	

Hidup, kita tidak akan pernah merasa haus 
lagi. Jangan mencari di tempat yang salah.

“not to put their hope in wealth, which is so 
uncertain, but to put their hope in God, who 
richly provides us with everything for our 
enjoyment.“ 1 Timotius 6: 17, NIV

2.	 Sadar	Identitas	(ay.	7)
“Sebab kita tidak membawa sesuatu apa 
ke dalam dunia dan kitapun tidak dapat 
membawa apa-apa ke luar.” Cinta uang 
kerap membuat kita lupa siapa diri kita dan 
untuk apa hidup kita. Kita adalah ciptaan 
Allah, yang diciptakan untuk kekekalan. 
Cinta uang membuat kita hanya berpikir 
tentang hidup di dunia sekarang. Kita 
harusnya sadar Siapa Pencipta kita dan 
untuk apa kita diciptakan.

3.	 Lari	dan	Kejar	(ay.	11,	12)
Kita sebagai manusia kepunyaan Allah 
(man of God), harus lari dari sikap 
cinta uang, dan mengejar keadilan, 
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan 
kelembutan. Kita harus bertanding dalam 
pertandingan iman dan merebut hidup 
yang kekal, karena untuk itulah kita telah 
dipanggil.

Tuhan, kita harus membaca, merenungkan, 
serta	mengaplikasikan	Firman	Tuhan.	Dari	
Alkitablah kita dapat semakin mengenal 
Tuhan	dan	mencintai	Dia.	Dengan	perenungan	
Firman Tuhan, “orang yang melayani Allah dapat 
dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam 
pekerjaan yang baik.” (ay.	17,	BIS).

Cinta diri, cinta uang, dan cinta kesenangan 
hanya bisa diatasi dengan mengembalikan 
Tuhan bertakhta di hati kita. Solusinya 
adalah cinta Tuhan. Bagaimana kita bicara 
cinta Tuhan, kalau tidak mengenal Tuhan? 
Bagaimana mengenal Tuhan kalau tidak 
membaca penyataan diri Tuhan, yaitu Alkitab? 
Mulailah membaca Alkitab secara teratur, 
dan biarkanlah Firman itu berbicara. Biarkan 
Firman itu mengajar kita apa yang Allah 
inginkan, menyatakan kesalahan dan dosa kita, 
memperbaiki kelakuan kita yang bobrok, dan 
mendidik	kita	dalam	kebenaran	(ay.	16).	

Mari beralih dari manusia yang cinta diri, cinta 
uang, dan cinta kesenangan menjadi manusia 
yang cinta Allah. (cc)

“Ketika orang tidak merasa puas, 
ia akan meragukan kebaikan 

Tuhan, ia tidak percaya terhadap 
pemeliharaan Allah.”
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Anda mau kaya? 
Kebanyakan orang tentu 
ingin mejadi orang kaya 
karena tidak perlu khawatir 
lagi akan biaya sekolah 
anak, uang dokter untuk 
berobat, bisa membeli barang-barang yang 
mereka inginkan, bisa jalan-jalan ke luar 
negeri, bahkan bisa mempersiapkan aset untuk 
jaminan masa depan di hari tua.

Alkitab tidak pernah melarang seseorang 
menjadi kaya, tetapi sering kali Alkitab 
membahas	mengenai	“bahaya”	kekayaan	dalam	
hidup seseorang. Seperti yang terjadi dalam 
kisah orang muda yang kaya dalam Matius 19: 
16-26.	Orang	muda	kaya	ini	tidak	rela	melepas	
kekayaannya yang banyak itu untuk pergi 
mengikut Yesus. Yesus memberi penegasan di 
ayat 23-24 tentang sulitnya bagi orang kaya 
untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga, bahkan 
terlebih mudah bagi seekor unta untuk masuk 

Masalah #1: Tinggi Hati
Alkitab versi The Message menerjemahkan ini 
menjadi “Being so Full.”	Orang	yang	menjadi	kaya	
biasanya merasa mereka sudah mencapai titik 
puncak dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi 
dengan harta. Segala sesuatu telah mereka punya. 
Apapun bisa mereka lakukan. Kehidupan mereka 
sudah terlalu penuh dan tidak lagi bisa diisi, dan 
akhirnya mereka memandang kepuasan dan arti 
hidup dari kekayaan yang mereka miliki.

Kebenarannya adalah kepenuhan hidup, arti 
hidup dan nilai hidup bukan diukur dan dinilai 
dari seberapa banyak yang sudah kita milki, tapi 
seharusnya pada Tuhan yang menjadi sumber 
kepenuhan hidup.

Masalah #2: Berharap pada Sesuatu yang Tak Tentu
Orang	kaya	sering	kali	meletakkan	pengharapan	
pada uang dan harta mereka. Mereka begitu 
dikuasai dan terobsesi untuk memilki lebih 
banyak. Mereka merasa tidak akan pernah cukup 
dengan apa yang sudah mereka miliki. Uang itu 
seperti morfin, semakin banyak semakin nikmat. Mereka merasa masa depan dan hidup 
mereka sudah berada dalam genggaman. Mereka tidak lagi berharap pada Allah yang hidup 
tapi uang yang mati.

Kebenarannya kekayaan adalah sesuatu yang tak 
tentu dan bisa hilang dalam sekejab. Hidup kita 
bisa berhenti kapan saja bahkan sebelum kita bisa 
menikmati kekayaan tersebut.

Jika kita ingin menjadi kaya, sebaiknya kita belajar 
dari catatan dalam Alkitab. Jadilah kaya seperti 
dua prinsip di bawah ini, namun jika kita tidak 
sanggup menjalani prinsip ini adalah lebih baik 
untuk hidup secukupnya dan tidak perlu menjadi 
kaya.

1. Kayalah Seperti Ayub
Ayub adalah seorang kaya yang luar biasa. 
Hidup diberkati dan dilindungi Tuhan. 
Kesalehan Ayub tidak bercacat ce la. Namun 
Allah	mengizinkan	agar	Ayub	dicobai.	Ayub	
kehilangan harta dan keluarganya di waktu 
bersamaan. Alkitab mencatat bahwa sebelum 
bujangnya yang satu selesai melaporkan harta 
Ayub yang dirampas, bujang yang lain

Harta yang
Sesungguhnya

Ilustrasi dari internet

ke dalam lubang jarum. Jikalau begitu, apakah 
salah jika seseorang ingin menjadi kaya? 
Mengapa orang kaya begitu sulit masuk ke 
dalam Kerajaan Surga?

Pertama-tama kita perlu memahami bahwa 
manusia punya kecenderungan yang sangat 
besar untuk memiliki lebih banyak, mendapat 
lebih banyak, mengonsumsi lebih banyak, dsb. 
Dalam	1	Tim	6:	17-19,	Firman	Tuhan	lewat	
Paulus memberi pesan tentang bagaimana 
berelasi dengan kekayaan. Ayat 17 tertulis, 
“Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di 
dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan 
jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu 
seperti kekayaan…” 
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Artikel ini disadur dari Khotbah Pdt. Tommy Elim dalam persekutuan doa GKY Greenville
tanggal 28 September 2013 dan sudah diubah seperlunya dengan persetujuan Pdt. Tommy Elim.

sudah melaporkan anak-
anaknya yang meninggal 
akibat angin ribut. Cobaan 
datang bertubi-tubi dalam 
hidup Ayub yang saleh, di 
sinilah Ayub diuji. Kita bisa 
membaca respon Ayub yang 
luar biasa di pasal pertama 
ayat 21b, “TUHAN yang 
memberi, TUHAN yang 
mengambil, Terpujilah nama 
TUHAN!”

Ujian yang sesungguhnya 
bagi seorang kaya adalah 
ketika Tuhan mengambil 
harta	dan	kekayaan	kita.	Dapatkah	kita	
berespon seperti Ayub dan berkata semua 
boleh diambil, tapi yang penting masih ada 
Tuhan? Ketika kita ingin menjadi kaya, kita 
harus siap untuk mengalami kehilangan 
dan berespon dengan tepat ketika hal 
itu terjadi. Jika kita sulit dan tidak bisa, 
sebaiknya tidak usah menjadi orang kaya 
karena hidup kita akan terkungkung dan 
dikuasai uang. Kita tidak lagi bebas.

Kalimat Ayub menunjukan bahwa 
meskipun ia sangat kaya, ia tidak menaruh 
hidupnya pada kekayaan tersebut. 
Kayalah seperti Ayub yang menaruh 
pengharapannya kepada Allah yang hidup. 
Asal ada Tuhan, itu sudah lebih dari cukup.

2. Kayalah Seperti Allah
Dalam	1	Tim	6:	17-19,	terdapat	5	hal	yang	
Paulus rincikan dalam relasi kita terhadap 
kekayaan:
•	 Memberikan	kepada	kita	segala	sesuatu	

untuk dinikmati
•	 Berbuat	baik
•	 Menjadi	kaya	dalam	kebajikan
•	 Suka	memberi
•	 Mengumpulkan	suatu	harta	sebagai	

dasar yang baik bagi dirnya di waktu 
yang akan datang ntuk mencapai hidup 
yang sebenarnya

Jika kita umpamakan dalam persenan, 
menikmati kekayaan hanya 20%, sisanya 
sebesar 80% adalah tentang berbagi. 
Silahkan nikmati kekayan, tapi selebihnya 
kita harus berbagi, berbuat kebajikan, dsb. 
Banyak orang berpikir menjadi kaya hanya 
dari sisi kesenangan dan kenikmatan, 
tapi ketika kita menjadi saluran berkat, di 
sanalah arti kekayaan yang sesungguhnya. 
Sukacita yang terlebih besar dari memiliki 
uang adalah ketika kita dapat berbagi dan 
membantu orang.

Inilah ciri khas keberadaan Allah kita. 
Allah adalah Allah yang selalu memberi 
dan berbagi. Itu adalah ciri khas Allah kita 
yang kaya. Memberikan kita oksigen untuk 
kita hirup, tanah untuk kita bekerja, dan 
bahkan dirinya untuk keselamatan kita. 
Jika ingin menjadi kaya, jadilah kaya seperti 
Allah yang selalu memberi dan berbuat 
baik. Jika Anda dan saya pelit untuk 
memberi, berbagi dan berbuat kebajikan, 
kita tidak layak meminta kekayaan kepada 
Allah. (ek)
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Pada awalnya, KKI dibangun dengan sebuah mimpi untuk 
mewujudkan sebuah konglomerasi bisnis sosial yang 
mampu secara efektif dan komprehensif memberdayakan 
orang kurang mampu agar mereka dapat hidup sejahtera 
dimanapun mereka berada. Untuk mewujudkan mimpi 
tersebut, KKI mempunyai 3 cara:
1. Pelatihan

KKI berfokus pada pembentukan pola pikir dan 
kebiasaan yang diperlukan agar anggota mereka bisa 
sejahtera secara finansial, seperti cerdas berhemat, rutin 
menabung, mengurangi jajan anak, dan lain-lain.

2. Pinjaman
KKI memberikan pinjaman yang juga disertai oleh 
asuransi kematian dengan bunga ringan untuk kegiatan 
produktif yaitu usaha para anggota, pinjaman untuk 
pendidikan dan rumah.

3. Tabungan
KKI menyediakan tabungan untuk mendorong anggota 
agar mau menabung secara rutin. Hal ini dirasa 
penting karena selama ini kebanyakan masyarakat tidak 
menabung untuk masa depan. Mereka merasa tidak 
punya uang padahal sesungguhnya jika dilatih dan 
diatur dengan baik, mereka bisa menabung.

Foto dari narasumber, ilustrasi dari internet

Koperasi	Kasih	Indonesia	(KKI)	adalah	sebuah	bisnis	sosial	yang	berfokus	pada	
pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan orang kurang mampu 
agar mereka sendiri dapat secara bertahap keluar dari kemiskinan selamanya. 
Dirintis	Januari	2011,	saat	ini	KKI	dipimpin	oleh	Leonardo	Kamilius,	Lucyana	
Siregar dan Ferry Setiawan yang merupakan para alumnus Universitas 
Indonesia Fakultas Ekonomi. Selain itu, mereka dibantu oleh beberapa staf 
lokal yang adalah warga di sekitar Cilincing, kantor KKI berada saat ini.
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Ukuran kemiskinan yang dipakai 
oleh KKI adalah berdasarkan 
referensi World Bank dimana seseorang 
yang berpenghasilan Rp. 20.000,- per hari 
atau	2	USD	sudah	tergolong	miskin.	Menurut	data	
statistik yang dimiliki KKI dari World Bank, terdapat 
sekitar 101 juta orang miskin pada tahun 2008, dan 
saat ini kemungkinan masih ada sekitar 80 juta orang 
atau 30% penduduk Indonesia yang masih hidup di 
bawah garis kemiskinan.

Seseorang yang ingin bergabung menjadi anggota 
KKI dievaluasi berdasarkan penghasilan, kondisi 
rumah, kepemilikan aset, keadaan keluarga (terutama 
jika	mereka	memiliki	anak	usia	sekolah)	dan	faktor	
resiko calon anggota.  KKI berfokus pada ibu-ibu 
kurang mampu yang memiliki usaha sangat kecil 
seperti ibu-ibu yang berjualan minuman di depan 
rumah, warung nasi, dan usaha mikro lainnya. Per 
akhir September 2013, terdapat 2330 orang yang 
menggunakan jasa KKI, sementara itu yang menjadi 
anggota penuh KKI baru sekitar 40 orang—karena 
mayoritas penduduk yang dilayani sulit memenuhi 
salah satu syarat menjadi anggota yaitu memenuhi 
simpanan pokok sebesar Rp. 200.000,-

Anda BISA Terlibat!
Kunjungi website KKI di www.kasihindonesia.com, jadilah 
jawaban atas doa-doa mereka dengan berkontribusi baik secara 
dana ataupun dengan kemampuan Anda. Jadilah salah satu agen 
perubahan, dan Anda bisa mulai SEKARANG!

Info lebih lanjut hubungi koperasi.kasih.indonesia@gmail.com

Rencana KKI:
•	 2014:

1. Membuka 2 cabang di kantung kemiskinan 
di	DKI	Jakarta	yaitu	di	wilayah	Jakarta	
Timur dan penambahan satu kantor untuk 
menunjang pelayanan di daerah Cilincing, 
Jakarta Utara.

2. Meluncurkan produk tabungan yang akan 
membuat orang kurang mampu mau dan bisa 
menabung secara rutin

•	 2023:	
Memberdayakan 2 aspek terpenting untuk 
memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang 
yaitu pendidikan dan kesehatan. 

•	 2033:	
Memberdayakan 1 juta keluarga kurang mampu 
di seluruh Indonesia pada tahun 2033
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Bagaimana kita seharusnya merayakan Natal? (Renungkan Lukas 2:8-20)

Jika Anda bukan orang Kristen, cara yang terbaik untuk merayakan Natal adalah dengan 
menjadi	orang	Kristen,	yaitu	dengan	percaya	kepada	Tuhan	Yesus,	meminta	Dia	agar	
masuk	ke	dalam	hati	Anda	dan	mengambil	keputusan	untuk	mau	mengikut	Dia	sebagai	
murid-Nya.

Tetapi, mungkin Anda sudah menjadi orang Kristen. Mungkin Anda sudah percaya 
kepada Tuhan Yesus. Kalau demikian, bagaimana seharusnya Anda merayakan Natal?

Kisah tentang Maria, para gembala dan para malaikat akan memberikan beberapa 
petunjuk.

PERTAMA, para gembala “memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka 
tentang Anak itu”	(Lukas	2:17).	Ini	berarti	mereka	menjadi	saksi-saksi	Tuhan	Yesus.	
Bahwa Allah memakai mereka untuk menyebarluaskan berita surgawi ini, tentunya 
membuat mereka tercengang. Para gembala merupakan orang dari kalangan bawah yang 
dianggap rendah di dalam masyarakat Palestina pada awal abad pertama. Keadaan mereka 
menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti upacara-upacara, yang mempunyai arti yang 
sangat penting bagi orang-orang yang beragama. Para gembala juga dianggap tidak dapat 
dipercaya dan bahkan tidak diperkenankan memberi kesaksian di depan pengadilan.

Tetapi, para malaikat datang kepada para gembala membawa berita yang besar, yaitu 
bahwa	Kristus	Tuhan—Juruselamat	dunia—telah	lahir	di	kota	Daud	(ayat	11).	Dan	
bertentangan dengan anggapan orang lain terhadap diri para gembala, para gembala itu 
dapat mengerti bahwa orang yang sesat itu perlu mendengar berita besar itu. Keadaannya 
masih tetap sama sampai sekarang. Tuhan Yesus adalah Juruselamat dunia dan tanpa 
Tuhan Yesus manusia masih tetap dalam keadaan tersesat.

Menghargai Natal
di dalam Hati Kita

KEDUA, orang yang mendengar berita itu 
“heran tentang apa yang dikatakan gembala-
gembala itu kepada mereka”	(ayat	18).	Orang	
pada	zaman	sekarang	hampir	tidak	heran	
terhadap apa pun juga, tetapi sulit sekali untuk 
dapat melihat orang yang dapat memahami 
apa yang dimaksudkan dengan Natal tanpa 
ia menjadi heran dan kagum. Natal adalah 
kisah tentang Allah yang menjadi manusia, 
seperti kita, supaya dapat menyelamatkan kita 
dari dosa-dosa kita. Kebenaran ini sungguh 
sangat mengherankan, sehingga orang percaya, 
termasuk para gembala! Tetapi, apakah Anda 
juga merasa heran dan kagum apabila Anda 
memikirkan tentang apa yang telah dilakukan 
Allah untuk kita? Ya, masih ada banyak hal 
mengenai	“Allah	yang	menjadi	manusia”	yang	
tidak dapat kita pahami, tetapi seandainya 
kita dapat memahami sedikit saja tentang hal 
ini, kita seharusnya masih merasa heran dan 
kagum.

KETIGA, “Maria menyimpan segala perkara 
itu di dalam hatinya dan merenungkannya” 
(ayat	19).	Apa	yang	dilakukan	Maria	sudah	
lebih daripada sekedar heran, meskipun ia 
merasa kagum dan bertanya-tanya. Wanita 
yang luar biasa ini juga mencoba mengingat 
segala sesuatu yang terjadi pada dirinya pada 
hari-hari itu dan membayangkan apa artinya 
setiap peristiwa itu. Maksudnya, Maria 
menyediakan waktu untuk memikirkan tentang 
hal-hal rohani sebagaimana yang seharusnya 
kita lakukan. Natal adalah waktu yang sangat 
sibuk. Tetapi kita akan menggunakan waktu 
kita dengan sia-sia, apabila kita membiarkan 
diri terlibat dalam segala kesibukan Natal 
sehingga kita tidak dapat membaca cerita Natal 
berulang-ulang serta merenungkannya.

Sumber:
Halaman: 205-207
Judul Artikel: Kristus di dalam Natal – Perayaan Advent di Tengah Keluarga
Penulis Artikel: James Montgomery Boice
Penerbit: Yayasan Kalam Hidup, Bandung, 1996
Situs: http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/077/Situs INDO LEAD

Ilustrasi dari internet

KEEMPAT, “Maka kembalilah gembala-
gembala itu sambil memuji dan memuliakan 
Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar 
dan mereka lihat”	(ayat	20).	Ini	berarti	bahwa	
mereka tidak hanya berbicara kepada orang lain 
tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mereka juga 
berbicara	kepada	Tuhan	Allah	dan	memuji	Dia	
untuk hal ini. Mereka memandang kelahiran 
Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang telah 
dilakukan Allah dan mereka hendak berterima 
kasih kepada-Nya.

Di	sini	ada	satu	saran.	Seandainya	Anda	ingin	
mencoba merayakan Natal seperti Maria dan 
para gembala, janganlah mulai dengan ayat 
17, yang mengatakan agar kita menceritakan 
kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. 
Mulailah dengan ayat 18-20, yang mengatakan 
agar kita merasa heran terhadap kelahiran 
Tuhan Yesus, merenungkan arti kelahirannya 
dan memuji Allah untuk hal itu. Pujilah Tuhan, 
karena Ia mengutus Tuhan Yesus. Coba Anda 
pikirkan, mengapa Tuhan Yesus datang ke 
dunia pada malam yang dingin ribuan tahun 
yang	lalu?	Dan	biarlah	kita	merasa	heran	dan	
kagum atas kelahiran, kehidupan, kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus sehingga Anda tidak 
perlu mengalami penghakiman Allah yang adil 
atas dosa-dosa Anda, sebaliknya Anda telah 
diselamatkan dari semua itu.

Apabila Anda sudah dengan sungguh-sungguh 
memikirkan hal ini dan berterima kasih kepada 
Allah atas itu semua, kembalilah ke ayat 17 
yang menyatakan agar Anda menceritakan 
kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan 
oleh	para	gembala	itu.	Dan	akhirnya,	pikirkan	
tentang apa yang dapat Anda berikan kembali 
kepada Tuhan atas karunia-Nya yang sangat 
menakjubkan itu.
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Murid-murid diperhadapkan dengan sebuah dilema yang begitu besar, bagaikan dua sisi mata 
uang koin yang berbeda, mereka diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang menguatkan, 
tetapi	juga	menguji	iman	mereka.	Di	satu	sisi	mereka	terus	melihat	mukjizat-mukjizat	yang	
Yesus lakukan sepanjang hidup-Nya. Mereka melihat Yesus memberi makan 5000 orang 
hanya	dengan	5	roti	dan	2	ikan	(Yoh.	6),	menyembuhkan	orang	yang	buta	sejak	lahirnya	(Yoh.	
9),	sampai	kepada	Lazarus	yang	dibangkitkan	dari	kuburnya	(Yoh.	11).	Namun	di	sisi	lain	
mereka terus mendengarkan kata-kata Yesus yang mengguncangkan iman mereka, ketika Yesus 
memperingatkan	murid-murid	bahwa	salah	satu	dari	mereka	akan	menjual	diri-Nya	(Yoh.	13:21),	
ketika Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal diri-Nya tiga kali sebelum ayam 
berkokok	(Yoh.	13:38),	dan	sampai	ketika	Yesus	menyatakan	berulang-ulang	akan	kematian	dan	
kebangkitan-Nya.

5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke Surga, duduk di 
sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia datang untuk menghakimi 
orang yang hidup dan yang mati.
Confucius, Siddhartha, dan Nabi Muhammad semua meninggal di dalam kuburnya, hanya 
Yesus Kristus yang pada hari ketiga bangkit dari kubur-Nya. Tapi mengapa Yesus harus 
bangkit dari kematian? Bukankah dengan teladan dan pengajaran-Nya selama Ia hidup 
itu sudah lebih dari cukup? Pertama, jikalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah 
kepercayaanmu	dan	kamu	masih	hidup	di	dalam	dosamu	(1	Kor.	15:17).	Kedua,	hilangnya	
harapan	akan	kehidupan,	kebangkitan	setelah	kematian	(Kematian	Kekal).	Ketiga,	Yesus	
dalam Injil dapat tetap menjadi pahlawan Anda, tetapi tidak dapat menjadi Juruselamat Anda.

Beberapa Teolog modern menyatakan 
bahwa kita tidak membutuhkan bukti-bukti 
sejarah akan kebangkitan Yesus Kristus, 
cukup dengan logika iman saja. Namun 
kita memiliki hak untuk menyelidiki 
bukti-bukti itu, karena Alkitab sendiri 
berbicara	tentang	“banyak	tanda”	tentang	
kebangkitan	(Kis.	1:3).	Pertama, catatan 
yang tertulis di dalam keempat injil yang 
walaupun penulis, waktu penulisan, dan 
detail penulisannya berbeda-beda, namun 
semuanya memiliki tujuan yang sama, 
yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, 
kubur yang kosong. Ada yang membuat 
teori kalau perempuan-perempuan dan 
murid-murid datang ke kubur yang salah, 
namun tidak mungkin mereka semua 
datang ke kubur yang salah, karena 
mereka sudah pernah datang ke kubur 
Yesus sebelumnya, juga hari sudah tidak 
lagi gelap gulita. Teori lain mengatakan 
bahwa ada yang mencuri mayat Yesus atau 
memindahkan tubuh-Nya—yang pasti 
bukan murid-murid, karena mereka 
tidak mungkin membela kebenaran 
sampai mati demi sebuah kebohongan. 
Ketiga, Yesus menampakkan 
diri-Nya kepada murid-murid. Ia 
menampakkan diri kepada Maria 
Magdalena, kepada perempuan-
perempuan lain yang sedang dalam 
perjalanan kembali dari kubur 
itu, kepada Petrus, kepada murid-
murid dalam perjalanan ke Emaus, 
dan sebagainya. Keempat, Petrus 
yang begitu ketakutan ditangkap 
sehingga ia harus menyangkal Yesus 
tiga kali, berkhotbah dengan berani 
menyatakan kebangkitan Yesus 
di depan ribuan orang (Kis. 2:22-
24),	bahkan	di	hadapan	Sanhedrin	
Yahudi—lembaga yang menghukum 
mati	Yesus	(Kis.	4:19-20).

Jadi Yesus Kristus bangkit dari 
kematian menyatakan bahwa, Ia 
adalah	Anak	Allah	(Roma	1:4),	

Teks oleh Agus Halim, ilustrasi dari internet

Pengakuan Iman Rasuli
(bagian 2)

Allah telah menerima pengorbanan Yesus 
Kristus sebagai ganti dosa manusia (Roma 
4:24-25),	Ia	menang	atas	kematian	(Kis.	
2:24),	kematian	bukanlah	akhir	dari	hidup	
ini	(Yoh.	14:3),	dan	Ia	akan	menghakimi	
semua orang yang menolak Injil (Kis. 
17:31).	

Tahun 1889, dua orang terkenal meninggal 
di Amerika. Yang pertama adalah Robert 
G. Ingersoll, dia adalah seorang yang 
mengahabiskan hampir seluruh kariernya 
untuk menolak Alkitab dan doktrin-
doktrin Kekristenan. Ia mati mendadak 
dan sangat mengejutkan keluarganya. 
Jenazahnya	disemayamkan	di	rumah	
selama beberapa hari, karena isterinya tidak 
dapat berpisah darinya, pada akhirnya 
jenazahnya	harus	dipindahkan	dan	
akhirnya dikremasi. Acara krematorium 
Ingersoll begitu suram dan beberapa surat 
kabar mengabarkannya ke seluruh negeri. 
Ingersoll telah menggunakan intelektualnya 
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untuk menyangkal kebangkitan Kristus, 
tetapi ketika kematian datang, tidak ada 
pengharapan. Kepergiannya diterima 
para sahabatnya sebagai tragedi 
yang tanpa penghiburan. Pada 
tahun yang sama, penginjil besar 
Dwight	L.	Moody	meninggal,	
tetapi kematiannya itu merupakan 
kemenangan baik bagi dirinya 
maupun keluarganya. Karena 
ketika Yesus naik ke sorga, Ia 
bukan meninggalkan kita, tetapi 
Ia duduk di sebelah kanan 
Allah Bapa Yang Maha Kuasa, 
“memerintah segala sesuatu dalam 
nama dan kekuasaan Bapa-Nya 
untuk kebaikan dari umat-Nya”, 
dan Ia telah menyiapkan tempat 
bagi kita semua orang percaya, 
sehingga Ia akan kembali pada 
hari penghakiman, menghakimi 
seluruh manusia yang menolak 
Injil dan membawa kita semua 
ke tempat-Nya, supaya di tempat 
dimana Tuhan berada, kita pun 
berada	(Yoh.	14:3),	Puji	Tuhan.

6. Aku percaya kepada Roh 
Kudus. Gereja yang kudus dan 
am, persekutuan orang kudus, 
pengampunan dosa, kebangkitan 
tubuh, dan hidup yang kekal.
Fenomena di awal abad ke-20 yang 
dibawa oleh gerakan Pentakosta, yang terus 
berkembang menjadi gerakan Kharismatik 
pada dewasa ini, memberikan banyak 
kebingungan	bagi	orang	Kristen.	Di	satu	
sisi kita melihat seakan-akan mereka begitu 
dipenuhi oleh Roh Kudus, di sisi lain 
kita melihat Roh Kudus dijadikan mirip 
sekali	dengan	“pembantu”.	Bahasa	“planet”	
yang tidak memiliki arti itu diklaim 
sebagai bahasa Roh, bahkan orang-orang 
yang	tidak	dapat	berbahasa	“planet”	itu	
dianggap tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. 
Sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi 
(Aku)	atau	tak	lebih	dari	suatu	kuasa?	
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mengikuti pelayanan Filipus di 
Samaria (dikatakan ia begitu takjub 
ketika melihat tanda-tanda dan 
mukjizat-mukjizat	yang	terjadi—Kis.	
8:13).	Ketika	Simon	melihat,	bahwa	
pemberian Roh Kudus terjadi ketika 
para rasul menumpangkan tangan di 
atas jemaat, ia menawarkan sejumlah 
uang supaya kuasa yang dimiliki oleh 
para	Rasul	juga	dimilikinya	(ayat	19).	
Tetapi Petrus berkata: “Binasalah 
kiranya uangmu itu bersama dengan 
engkau, karena engkau menyangka, 
bahwa engkau dapat membeli karunia 
Tuhan dengan uang”, di sini dijelaskan 
bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, 
sumbernya kuasa.

Kita telah setuju kalau Roh Kudus adalah 
pribadi,	tetapi	apakah	Dia	ilahi?	Atau	
apakah dia adalah suatu keberadaan di 
antara Allah dan manusia, yaitu malaikat? 
Salah satu indikasi yang paling jelas 
tentang keilahian penuh Roh Kudus dapat 
kita temukan dalam perkataan Yesus ketika 
Ia berjanji untuk mengutus Roh kepada 
murid-murid untuk menjadi “penolong 
yang lain”	(Yoh.	14:16).	Bahasa	Yunani	
mempunyai dua arti yang berbeda untuk 
kata lain. Pertama, allos	yang	artinya	“yang	
lain	yang	sama	seperti	yang	pertama”	kedua,	
heteros	yang	artinya	“sama	sekali	berbeda”.	
Karena kata allos yang muncul dalam 
perikop ini, Yesus sedang mengatakan 
bahwa Ia akan mengutus kepada murid-
murid itu satu Pribadi yang sama seperti 
Dia	sendiri,	yaitu:	Roh	Kudus.

Konsep gereja dibagi menjadi dua: pertama 
adalah visible church, artinya gereja yang 
mewakili	sebuah	organisasi	(denominasi)	
dan	bangunan	(gedung).	Sedangkan	
Invisible church - ekklêsia, mewakili orang-
orang yang dikumpulkan dan dipanggil 
keluar oleh Allah sebagai miliknya yang 
istimewa	(umat	pilihan	Allah).	Baik	
Katholik maupun Protestan keduanya 

Kalau Ia adalah pribadi, mengapa banyak 
pendeta Kharismatik dapat mentransfer 
(memindahkan)	Roh	Kudus	dari	satu	
orang ke orang yang lain, bahkan dibuka 
pelatihan untuk dapat dipenuhi oleh Roh 
Kudus.

Simon, seorang penyihir berpengalaman 
yang telah membuat takjub seluruh orang 
Samaria karena perbuatan-perbuatan 
sihirnya, bertobat setelah mendengarkan 
Injil lewat Filipus. Ia dibaptis dan 

mengucapkan pengakuan iman rasuli, 
namun ada perbedaan besar pemahaman 
ketika seorang Katholik mengucapkan 
pengakuan iman rasuli dengan seorang 
Protestan. Bagi Katholik, gereja Kristus 
adalah satu tubuh yang diorganisir oleh 
orang-orang yang dibaptiskan dimana 
Paus menjadi pemimpin tertingginya. 
Kudus, bukan dalam arti moral tetapi 
teologi, bukan soal baik buruknya tingkah 
laku melainkan hubungannya dengan 
Allah (bukan berarti hidup moral tidak 
penting).	Am, karena gereja Katholik 
hanya mengakui satu gereja (tidak ada 
denominasi)	dan	berpusat	pada	Katholik	
Roma.	Dan	rasuli, melandaskan setiap 
pengajaran pada ajaran nabi dan rasul, dan 
Yesus sebagai batu penjuru beserta tradisi-
tradisi suci, termasuk ajaran hal-hal yang 
tidak	Alkitabiah	(ketidak-bersalahan	paus).	
Sedangkan bagi orang Protestan, gereja 
adalah persekutuan seluruh dunia dari 
orang-orang percaya yang kepalanya adalah 
Kristus. Kudus karena dikhususkan bagi 
Allah (Iman tanpa perbuatan adalah mati 
adanya-Yak.	2:26).	Am, persatuan yang 
meliputi seluruh umat pilihan Tuhan dari 
dahulu, sekarang, dan yang akan datang. 
Dan	rasuli, mendasarkan pengajarannya 
di atas pengajaran nabi dan rasul dan Yesus 
sebagai batu penjuru.
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Ketulusan dari dulu adalah karakter yang sangat disukai. Kita 
tidak suka kepada orang yang ‘ada udang di balik batu’ (bahkan 
ungkapan	ini	pun	sudah	lama	sekali	muncul),	orang	yang	
berbelok-belok untuk menyembunyikan maksudnya, orang yang 
menjebak. Pendek kata, kita tidak suka orang yang tidak tulus. 
Walaupun demikian, kita sering kali memaafkan ketidaktulusan. 
Kita tidak terlalu merasa terganggu dengan ketidaktulusan yang 
dilakukan orang di sekitar kita.

Tetapi	di	zaman	sekarang,	keadaan	sudah	berubah.	Kepekaan	
akan ada tidaknya ketulusan ini menjadi lebih tajam. Bukan 
berarti	orang-orang	zaman	sekarang	lebih	tulus	(bagaimanapun	
orang	tetap	berdosa),	tetapi	mereka	lebih	peka,	curiga	dan	tidak	
suka dengan ketidaktulusan.

RELASI BUKAN TRANSAKSI
Teks oleh Pdt. Jeffrey Siauw, ilustrasi dari internet

Saya ambil contoh praktis saja dari dunia 
pemasaran.	Dulu	para	agen	asuransi	diajarkan	
oleh perusahaan supaya ketika menawarkan 
asuransi, sebisa mungkin jangan katakan bahwa 
produk yang dijual adalah asuransi. Alasannya? 
Banyak orang yang belum mengerti asuransi 
tetapi langsung antipati ketika mendapat 
penawaran asuransi. Maka para agen asuransi 
akan ‘putar-putar’ dulu ketika bicara, baru 
ujungnya	berkata,	“Nah	inilah	yang	saya	jual.”

Demikian	pula	dalam	sistem	pemasaran	multi-
level	(MLM)	yang	sangat	booming sejak hampir 
20 tahun yang lalu. Ketika ingin mengajak 
orang untuk bergabung, mereka diajarkan 
untuk tidak ‘straight to the point’. Maka mereka 
mungkin akan mulai dengan mengajak orang 
itu berpikir apa yang diinginkannya (sering kali 
yang digali adalah ketamakan dan kemalasan 
orang itu, seperti ingin punya mobil mewah, 
penghasilan	ratusan	juta,	tanpa	bekerja	pula).	

Bahkan ketika ingin mulai bicara pun, mereka 
tidak akan katakan ingin membicarakan hal itu. 
Mereka mungkin katakan ingin datang main 
ke rumah, ingin bicarakan bisnis, atau bahkan 
sekedar ‘membesuk’. Setelah ‘putar-putar’, baru 
mereka menjelaskan maksud sebenarnya.

Cara-cara pemasaran seperti ini terbukti sukses, 
tetapi itu dulu. Sekarang ini, cara-cara yang 
saya sebutkan di atas masih dilakukan, tetapi 
saya makin banyak mendengar suara-suara 
miring dari orang-orang yang menjadi ‘korban’ 
pemasaran dengan cara tersebut. Mereka 
merasa ditipu, menjadi objek, diganggu, dan 
yang paling menyedihkan adalah itu dilakukan 
oleh orang-orang yang mereka kenal. Artinya 
ada relasi yang terluka di situ.

Saya pernah mengalaminya. Suatu kali ada 
teman lama yang tiba-tiba menelepon. Wah, 
saya sangat senang karena memang sudah 
lama tidak bertemu. Tetapi setelah basa-basi 
sejenak, kemudian dia mengatakan ingin 
menawarkan bisnis. Ketika saya tanya bisnis 
apa, dia mencoba menyembunyikannya 
dan mengatakan akan menjelaskannya 
ketika	nanti	bertemu	saya.	Di	otak	
saya langsung muncul 3 huruf yang 
berkedip-kedip,	“M-L-M	(Multi-
Level Marketing).”	Akhirnya	dia	
memang mengaku, dan dengan 
sopan saya menolak karena saya 
tidak tertarik. Setelah telepon 
ditutup, saya merasa sakit hati. 
Saya tahu teman saya itu pasti 
mencoba memikirkan setiap 
nama yang bisa di-‘prospek’ dan 
di situlah baru dia teringat nama 
saya. Sejak hari itu, dia juga tidak 
pernah menelepon saya lagi. Saya 
sangat merasa dimanfaatkan dan 
tidak suka dengan ketidaktulusannya.

Saya juga pernah terjebak, duduk dan 
harus mendengarkan presentasi yang 
‘putar-putar’ dulu itu, yang padahal dari 
awal saya sudah tahu ujungnya akan 

seperti apa. Pertanyaan seperti “Apa yang anda 
cita-citakan?” untuk menggali ketamakan saya, 
membuat saya muak.

Ada satu cerita lagi, suatu kali seorang teman 
mengirim SMS menanyakan kapan saya ada 
waktu karena dia ingin mampir dan ngobrol. 
Pengalaman saya (bukan cuma sekali dalam 
peristiwa yang saya ceritakan di atas, tetapi 
beberapa	kali)	langsung	membuat	alarm di atas 
kepala saya berbunyi. Teman ini bukan teman 
yang dekat, kami juga sudah tidak bertemu 
beberapa tahun, dan dia tidak pernah khusus 
ingin mengobrol dengan saya sebelumnya. 
Belakangan saya tahu, dia memang ingin 
menawarkan asuransi.
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Saya perlu jelaskan dulu, saya tidak anti dengan 
produk asuransi atau produk yang ditawarkan 
melalui jaringan MLM. Produk asuransi 
dan MLM banyak yang bagus dan memang 
dibutuhkan. Saya juga mencari beberapa di 
antaranya dan senang membelinya. Tetapi 
saya tidak suka dijebak. Saya lebih senang 
jika	ada	orang	yang	langsung	katakan,	“Saya	
jualan asuransi/produk A, kamu perlu nggak?”	
Kalau mau, biar saya jelasin dulu nanti terserah 
putusin tertarik atau nggak.”

Saya yakin cara-cara pemasaran seperti di atas 
masih sukses, dan itu sebabnya masih dipakai. 
Tetapi saya juga yakin cara pemasaran seperti 
itu pasti akan makin tidak populer dalam 
tahun-tahun	yang	akan	datang.	Dan	adalah	
kebodohan jika perusahaan-perusahaan masih 
melatih tenaga pemasarnya melakukan hal-hal 
seperti di atas, karena itu berarti mereka tidak 
peka menangkap perubahan.

Saya tidak ingin menulis panjang lebar seperti 
ini untuk mengkritik dunia pemasaran, tetapi 
yang ingin saya ajak kita lihat adalah ternyata 
banyak gereja juga melakukan hal yang sama. 

Gereja juga 
tidak membaca 
perubahan 
zaman.

Mungkin dulu 
orang Kristen 
merasa cara-
cara pemasaran 
seperti di atas 
sukses untuk 
bisnis, maka 
mereka berpikir 
“Wah,	ini	cocok	
juga	di	gereja.”	
Maka dibuatlah 
penginjilan 
dengan 
cara seperti 
demikian. 
Misalnya kita 
mengadakan 

pertemuan di rumah, kita undang tetangga 
dengan	menyebutkan	“Ini	acara	makan-
makan,”	tetapi	waktu	mereka	datang,	ada	
pengkhotbah yang menginjili mereka. Kita 
juga tiba-tiba menelepon kenalan lama kita—
yang tidak pernah sama sekali kita hubungi 
dan sejujurnya tidak pernah kita ingat—hanya 
untuk mengajak mereka ke KKR. Bayangkan 
perasaan mereka karena tahu nama mereka 
baru teringat waktu kita sedang mendaftarkan 
siapa yang bisa diajak untuk KKR. Atau kita 
tiba-tiba menyapa dengan sopan tetangga 
kita yang tadinya tidak pernah kita sapa—dan 
mungkin dia sebal dengan kita—hanya karena 
ingin mengajak mereka ke persekutuan di 
rumah kita.

Sekali lagi, saya yakin cara-cara seperti di 
atas masih bisa dipakai dan sangat bagus 
kalau orang Kristen punya semangat untuk 
memberitakan Injil. Tetapi saya juga yakin 
cara-cara seperti itu akan makin membuat 
gereja dicela daripada dimuliakan. Mengapa? 
Sama seperti kasus dalam dunia pemasaran 
yang saya sebutkan di atas, itu sangat tidak Dimuat	dengan	seizin	Pdt.	Jeffrey	Siauw	berdasarkan	tulisan	dalam	blog-nya (www.jeffreysiauw.

blogspot.com)	yang	berjudul	“Ketulusan”.

tulus! Mengapa tidak langsung katakan, 
“Minggu	depan	ada	kebaktian	di	situ,	khusus	
jelasin tentang kekristenan. Mau ikut nggak? 
Kalau mau, datang aja dengerin, nanti saya 
temenin,”	atau,	“Minggu	depan	di	rumah	saya	
ada acara ngumpul-ngumpul, yang datang 
beberapa teman gereja dan juga teman-teman 
mereka. Acaranya santai, pendeta dari gereja 
saya kasih khotbah singkat, setelah itu kita 
makan bareng dan ngobrol-ngobrol	aja”.	Dan	
akan lebih menyenangkan bagi orang yang 
diajak jika selama ini kita memang teman 
mereka, bukan tiba-tiba mau jadi teman hanya 
karena ingin mengajak mereka ke KKR!

Satu lagi analogi yang ingin saya tarik 
dari dunia pemasaran. Hal yang sangat 
menggelikan bagi saya adalah di dalam 
usaha memasarkan produknya, banyak para 
pemasar yang menyebut ‘keinginan menolong 
orang lain’ sebagai dasar motivasinya. Mereka 
berkata,	“Kalau	saya	bisnis	sendiri,	saya	hanya	
memperkaya diri sendiri, tetapi saya ingin 
menolong orang lain dan Anda juga bisa 
menolong orang lain dengan bergabung dengan 
bisnis	ini.”	Apakah	sungguh	itu	motivasinya?	
Adakah di antara kita yang antusias berkata, 
“Wow,	alangkah	indahnya	bisa	menolong	orang	

lain.	Saya	akan	bergabung	dengan	bisnis	ini!”?	
Jelas bukan itu motivasinya!

Mengajak orang untuk percaya kepada Yesus 
adalah hal yang sangat mulia, karena kita tahu 
itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi kepada 
seseorang. Motivasi dasarnya? Kasih! Kasih 
dalam hal ini boleh saya definisikan sebagai 
keinginan untuk orang lain memperoleh 
yang terbaik untuk hidupnya. Melihat orang 
lain punya kebutuhan rohani dan ingin 
menawarkan pertolongan dari Tuhan yang 
mampu menolong, itulah kasih! Tanpa kasih, 
ajakan yang mulia itu menjadi sangat tercemar. 
Tanpa kasih, motivasi kita mungkin hanya 
karena disuruh hamba Tuhan, atau tidak enak 
kalau persekutuan di rumah sepi, atau mengusir 
perasaan bersalah karena tidak menginjili. 
Apapun juga, jikalau bukan kasih, ajakan 
kita itu menggelikan. Walaupun kita katakan 
motivasi kita adalah kasih, tapi coba tanya 
pada diri sendiri apakah betul motivasinya 
kasih? Kalau sebenarnya bukan kasih, bau 
ketidaktulusan itu akan tercium.

Di	zaman	ini	banyak	orang	yang	sedang	
mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan 
hidupnya. Mereka merasa kering, lelah, 

bosan dengan hidupnya. Mereka 
membutuhkan Tuhan. Jika kita 
mengasihi mereka, pertama-tama 
kita tidak ingin mereka hidup seperti 
itu, kita ingin mereka menerima 
kehidupan yang sesungguhnya di 
dalam Yesus. Kedua, kalau memang 
kita punya hati seperti itu, pergilah 
kepada mereka, tanyakan apakah 
mereka mau mempertimbangkan 
bahwa Yesus bisa mengisi kosongnya 
jiwa mereka. Kita punya berita yang 
sangat berharga, mereka perlu itu, 
maka tawarkan kepada mereka! Tetapi 
jangan lupa, lakukanlah dengan tulus 
dan penuh kasih! 
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Pendeta, penginjil, dan hamba Tuhan telah lama menjadi sosok yang sedikit 
banyak paling disorot di lingkungan gereja. Mereka terlihat berbeda dari jemaat 
lain yang hadir. Mereka berkhotbah dari balik mimbar. Mereka berdoa bagi 
jemaat mereka. Mereka menuntun jemaat gembalaan mereka untuk mengejar 
level kehidupan kerohanian yang lebih dewasa. Segala yang mereka lakukan 
menjadikan mereka seakan-akan orang yang hidup di dunia berbeda. Mereka 
begitu rohani, begitu mengejar kekudusan, begitu menjadi teladan bagi orang 
banyak. Fenomena ini sering kali membuat kita lupa bahwa hamba Tuhan, 
layaknya kita, adalah manusia. 

Inspirasi Inspirasi
terutama yang diajarkan Yesus Kristus kepada 
kita, yaitu bahwa beliau mengasihi Tuhan Allah 
segenap hati, jiwa, dan akal budinya, dan bahwa 
beliau mengasihi sesamanya manusia.

Teks oleh Prawira, foto dari internet

Mengenang Bishop
Bachtiar Kwee

“Kasihilah Tuhan Allah-Mu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang 
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” – Matius 22: 37-39

Adalah almarhum Bishop Bachtiar Kwee, seorang hamba Tuhan yang berbekalkan kerendahan 
hati dan kasihnya kepada Tuhan telah melayani dengan setia di GMI selama kurang lebih 42 
tahun lamanya, yang kembali mengingatkan kepada kita: bahwa betapa manusianya seorang 
hamba Tuhan. Ketika orang-orang bercerita tentang betapa rohaninya seorang hamba Tuhan, 
maka	jemaat	GMI	akan	bercerita	tentang	betapa	“biasa-biasa	saja”-nya	Bishop	Bachtiar	Kwee.	
Ketika orang-orang bercerita tentang betapa berwibawanya penampilan seorang hamba Tuhan, 
maka jemaat GMI akan bercerita tentang betapa bersahajanya penampilan Bishop Bachtiar Kwee. 
Ketika orang-orang bercerita tentang bagaimana Alkitab adalah benda yang selalu dekat dengan 
seorang hamba Tuhan, maka jemaat GMI akan bercerita bagaimana tang dan obeng adalah 
benda yang selalu dekat dengan Bishop Bachtiar Kwee. Kesederhanaannya, pembawaan dirinya 
yang apa adanya membuat jemaat sering kali lupa bahwa beliau adalah seorang pendeta. Jemaat 
lebih sering memperlakukannya seperti seorang kakak, ayah, ataupun teman. Namun demikian, 
tidak ada seorangpun jemaat yang meragukan integritasnya sebagai seorang pendeta. Mengapa 
demikian? Sebab almarhum Bishop selalu merangkumkan kepada kita dua buah hukum yang 

mereka yang lemah tubuh maupun keluarga-
keluarga yang kehilangan. Tidak heran jikalau 
pada kebaktian penghiburan, kebanyakan orang 
bersaksi bukan tentang perbuatan-perbuatan 
besar dan hebat yang pernah dilakukan beliau. 
Jemaat, majelis, hamba Tuhan, bahkan supir 
gereja, mereka semua bersaksi tentang kisah 
sederhana yang pernah mereka lewati bersama 
beliau. 

“Orang-orang tidak pernah bercerita tentang 
kebesarannya tetapi tentang kerendahan 

hatinya.” – Pdt. Pandu Bone

Jemaatnya mungkin tidak pernah melihat 
beliau mengadakan seminar, berkhotbah 
beberapa sesi lamanya, bercerita panjang lebar 
tentang sejarah maupun filosofi. Majelis juga 
tidak pernah mendengar beliau mencanangkan 
program baru bagi gereja, mengadakan 
perubahan besar-besaran. Namun demikian, 
pintu rumahnya terbuka bagi semua jemaat. 
Entah sudah berapa banyak jemaat yang 
terhibur ketika mereka datang berkunjung 
ke rumahnya, ngobrol bersama dengan 
keluarganya. Entah berapa banyak jemaat yang 
tertolong	ketika	mereka	diizinkan	meminjam	
komputer beliau untuk mengetik ataupun 
ketika mereka dijemput tengah malam oleh 
beliau karena kesulitan transportasi. Entah 
berapa banyak jiwa yang telah penat yang 
dihiburnya ketika beliau datang membesuk 

“Menurut saya sikap papa di rumah dan di 
depan jemaat ga begitu beda. Kelihatannya 

papa menganggap anggota jemaat sudah seperti 
keluarga sendiri. Papa ga formal atau kaku 

terhadap orang lain. Actually, terhadap jemaat 
dia lebih suka bercanda dan I would say dia 

‘gaul’.” – Lilieanne Bachtiar

Mungkin sering kita membayangkan tentang 
bagaimana kehidupan pribadi seorang hamba 
Tuhan. Seperti apa Si Pendeta di tengah-
tengah keluarga? Apakah Si Pendeta sama 
rajinnya berdoa dan membaca Alkitab di 
rumah? Apakah teladan yang diberikan Si 
Pendeta sama baiknya di tengah jemaat 
dan di tengah keluarga? Betapa hal yang 
menyukakan hati bagi Tuhan bahwa teladan 

dan kasih yang ditunjukkan 
almarhum Bishop Bachtiar 
Kwee sama baiknya di tengah 
jemaat maupun di tengah 
keluarga. Rumahnya yang 
selalu terbuka bagi jemaat 
menjadi bukti bahwa teladan 
kasih yang ditunjukkannya 
di gereja maupun di rumah 
adalah sama. Siapapun yang 
berkunjung ke rumahnya 
pasti akan mendapati Bishop 
Bachtiar yang sama, yang 
selalu tersenyum ramah 
terhadap jemaatnya.
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“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 

setia, engkau telah setia memikul tanggung 
jawab dalam perkara yang kecil, aku akan 

memberikan kepadamu tanggung jawab dalam 
perkara yang besar. Masuklah dan turutlah 

dalam kebahagiaan tuanmu.” – Matius 25:23

sehingga 
akhirnya ia 
menerima 
gelar 
doktoralnya di 
usia yang cukup 
uzur.	Kita	sering	
kali terjebak untuk 
meminta berkat yang 
cenderung bersifat materiil, 
yang mencakup kecukupan 
jasmani. Namun kita sering kali 
lupa bahwa sudah seharusnya 
sebagai anak-anak Tuhan untuk 
mengejar berkat-berkat rohani, yakni 
pengetahuan dan pengenalan akan 
Tuhan melalui firman-Nya, dan 
hidup yang dekat dengan Tuhan. 
Semangat Bishop Bachtiar Kwee 
seharusnya menjadi teladan bagi 
jemaat GMI Imanuel, mengingatkan 
agar kita tidak melulu mengejar berkat yang 
melulu materiil atau jasmani, namun alangkah 
baiknya jikalau kita dapat mengejar berkat-
berkat rohani dari Tuhan.

statusnya sebagai seorang pangeran, memimpin 
bangsa Israel yang tegar tengkuk. Abraham 
harus meninggalkan tanah kelahirannya, 
melakukan perjalanan jauh ke tanah Kanaan. 
Matius harus meninggalkan pekerjaan sebagai 
pemungut cukai dan mengikut Yesus. Maka 
seperti halnya para tokoh Alkitab memberikan 
teladan, demikian pula Bishop Bachtiar Kwee 
memberikan teladan bagi kita. Ia meninggalkan 
statusnya sebagai pensiunan, meninggalkan 
masa tuanya yang seharusnya dapat dilewati 
dengan nyaman, ia memilih untuk melayani 
Tuhan sampai tutup usianya. 

“Best quality? He had more than one best quality. 
I’m proud of him being my dad. He was always 
curious of learning stuff. He still studied and got 
his doctorate when he was in his 50s or 60s. He 
never stopped learning.” – Lilieanne Bachtiar

Mungkin kita masih ingat dengan kisah 
Yakub si penipu, orang yang merebut berkat 
Allah dari tangan Esau, kakaknya. Mungkin 
kita juga ingat dengan kisahnya ketika ia 
bergumul dengan malaikat dan dengan begitu 
ngototnya meminta berkat (Kejadian 32: 24-
26).	Almarhum	Bishop	Bachtiar	Kwee	sedikit	
banyak mengajarkan kepada kita mentalitas 
“Yakub”,	mentalitas	yang	selalu	mencari	berkat	
Tuhan. Beroleh kesempatan untuk studi di 
Amerika pada usia mudanya telah membekali 
dirinya dengan pengetahuan Alkitab yang 
cukup untuk menggembalakan sebuah jemaat. 
Namun semua itu tidak membuatnya puas 
hati.	Di	usia	yang	sudah	tergolong	tua,	Bishop	
Bachtiar Kwee kembali melanjutkan studinya, 

“Kita	akan	mendengarkan	warta	gereja,”	
demikian ucap liturgis sebelum almarhum 
Bishop Bachtiar Kwee dengan pelan 
melangkah naik ke belakang mimbar. Ia 
mengenakan kacamatanya, membuka 
halaman	warta.	Dengan	perlahan	ia	pun	
membacakan apa yang ada di warta gereja. 
Bahasa Indonesianya sudah tidak begitu fasih, 
kemampuan bicaranya pun sudah dibatasi 
usia. Mungkin ada di antara jemaat yang 
bertanya-tanya, “Kenapa orang yang sudah setua 
ini masih harus berdiri di belakang mimbar dan 
membacakan warta?”  atau mungkin sebagian 
lain bertanya, “Kenapa Bishop Bachtiar Kwee 
yang sudah nyaman pensiun harus kembali 
lagi melayani sebagai Gembala Sidang di GMI 
Imanuel?” Terkadang mungkin kita tidak 
dapat mengerti, mengapa ada rasul-rasul 
yang bersedia memberikan diri dan nyawa 
demi pekabaran Injil. Terkadang mungkin 
kita tidak dapat mengerti, mengapa ada 
orang yang bersedia meninggalkan segala 
kenyamanannya, menyerahkan diri melayani 
secara full time sebagai hamba Tuhan. Atau 
mungkin kita tidak dapat mengerti motivasi 
di balik keputusan Bishop Bachtiar Kwee 
untuk kembali melayani sebagai Gembala 
Sidang. Terus terang ini bukan hal baru bagi 
orang Kristen. Kepada masing-masing anak 
Tuhan diberikan panggilan untuk berkorban, 
entah itu materi, waktu, ataupun tenaga. 
Yesus Kristus sendiri telah berfirman bahwa: 
“Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut aku.” Musa harus menanggalkan 

liver. Kalau kita menimbang-nimbang secara 
duniawi, tentunya kita akan bersikap seperti 
istri Ayub, menolak menerima kenyataan dan 
mengutuki Tuhan. Kenapa Tuhan begitu tidak 
adil? Bukankah Bishop Bachtiar Kwee telah 
dengan setia mengikut Tuhan? Bukankah 
Bishop telah mengorbankan banyak sekali 
waktu dan tenaga melayani Tuhan? Lalu 
kenapa Bishop Bachtiar Kwee harus menderita 
kanker liver? Nyatanya reaksi Bishop Bachtiar 
Kwee sama sekali berbeda. Ia tetap setia 
melayani Tuhan. Hadir setiap mingggu, 
berdoa bersama jemaat, menyemangati para 
penatalayan. Bahkan menjelang pemilihan 
majelis, ia ikut sibuk menawarkan formulir 
pendaftaran calon majelis kepada jemaat. “Ayo 
isi! Layani Tuhan!” serunya dengan semangat.

Terhitung tanggal 27 Juli Bishop Bachtiar 
Kwee menutup usianya. Kanker akhirnya 
merenggut nyawanya dari tangan orang-
orang	yang	mengasihinya.	Jenazahnya	pun	
dimakamkan di rumah duka Heaven. Tiga 
dari empat orang putrinya segera berangkat 
dari Amerika Serikat, kembali ke Indonesia 
untuk mengikuti pemakaman tersebut. 

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

mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak 
mau menerima yang buruk?” – Ayub 2:10a

Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat? Sudah. Melayani Tuhan sejak 
usia muda? Sudah. Belajar Alkitab, hidup 
dekat dengan Tuhan, menjadi teladan dalam 
kesehariannya? Sudah. Setia melayani bahkan 
sampai di usia pensiunnya meninggalkan 
kenyamannya demi melayani Tuhan? Sudah. 
Namun demikian Tuhan tidak pernah 
menjanjikan kenyamanan bagi mereka yang 
setia	mengikut	Tuhan.	Di	usia	tuanya,	Bishop	
Bachtiar Kwee menderita penyakit kanker 
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Namun pemandangan yang dilihat di hari 
pemakaman tersebut boleh dibilang luar 
biasa. Istri dan ketiga putrinya sama sekali 
tidak usah repot mengurus pemakaman. 
Segenap jemaat GMI Imanuel, yang semasa 
hidupnya telah diperlukan layaknya keluarga 
olehnya, berinisiatif membantu mengurus 
pemakamam.	Dari	mengurus	tempat,	
konsumsi, berkoordinasi dengan pihak 
gereja, membereskan bangku, dan sebagainya. 
Walaupun harus menderita kanker liver, 
rencana Tuhan bagi Bishop Bachtiar Kwee 
adalah	sempurna.	Dipanggil	sebagai	Gembala	
Sidang di usia tuanya, Bishop Bachtiar Kwee 
mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang 
yang menyayanginya. Jemaat ikut mendoakan 
ketika beliau sakit, aktivis dan majelis 
bahkan ikut membantu mengurus perawatan 
medisnya. Bahkan ketika beliau tutup usia, 
jemaat ikut berpartisipasti dalam menyiapkan 
pemakaman. Ia melayani di GMI Imanuel 
selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya 
semasa hidupnya, dan Tuhan telah menyiapkan 
baginya rumah untuk berpulang: di GMI 
Imanuel itu sendiri.

Ketika maut datang membawa perpisahan, 
kesedihan tentunya menjadi bagian yang turut 
ambil serta. Namun demikian, perkenanan 
Tuhan akan almarhum Bishop Bachtiar Kwee 
telah menggantikan kesedihan itu dengan 
sukacita yang amat banyak. Jaminan pasti yang 
Tuhan berikan, membuat segenap keluarga dan 
jemaat yang ditinggalkan dapat dengan mudah 
mengikhlaskan kepergian beliau. Layaknya 
seorang pelari yang telah menyelesaikan sebuah 
pertandingan, beliau layak mendapat tepuk 
tangan yang meriah. Kasih terhadap Tuhan 
dan sesama telah dibagikan Bishop Bachtiar 
Kwee selama hidupnya. Iman dan semangatnya 
yang tidak pernah lelah ditunjukkan menjelang 
tutup usianya. Kiranya mereka yang turut 
menikmati berkat Tuhan melalui Bishop 
Bachtiar Kwee boleh meneladani kasih, iman, 
dan semangatnya, dan kiranya menghidupi 
semua itu sesuai dengan teladan yang 
diberikan. Tuhan memberkati.

(Gereja) Lari di Tempat

Akar Masalah
Gereja akan mati apabila gereja mengubah atau 
menggeser esensinya dari organisme hidup 
menjadi sekadar organisasi, secanggih apapun. 
Organisme	hidup	adalah	komunitas	orang	
percaya yang menafasi setiap keberadaannya 
sehingga terwujud dalam apa yang dinamis, 
sementara organisasi adalah sekumpulan peran 
dan fungsi yang dirangkai dalam seperangkat 
regulasi termasuk planning, pendefisian tujuan, 

Teks oleh Ishak Sukamto, ilustrasi dari internet

Jumlah jemaat dalam gereja ‘X’ cukup banyak. Program yang dipikirkan 
oleh para majelis dan pengurusnya juga sudah cukup bervariasi dan 
menarik. Gereja tersebut semakin bertambah secara kuantitas tahun 
demi tahun. Namun, gereja tersebut seolah-olah tidak bertumbuh secara 
kualitas. Gereja itu hanya diisi oleh sekumpulan jemaat yang pasif dan 
hanya mementingkan dirinya sendiri. Gereja ini seolah-olah ‘hidup’ 
dengan jumlah jemaat yang banyak, namun gereja tersebut hanya ‘hidup’ 
seperti zombie. Apa yang salah dengan fenomena ini?

budgeting, operating, evaluasi, dan sebagainya, 
demi sebuah orientasi berupa hasil akhir.

Gereja akan menjadi rigid	(kaku)	ketika	
mengedepankan sistem di atas segalanya. 
Legalitas menjadi dewa, formalitas menjadi 
ilah, gereja menjadi ritual, bukan lagi spiritual. 
Dalam	keadaan	seperti	ini,	Injil	tidak	lagi	
menjadi sentralitas gereja. Gereja tidak lagi 
menjadi kumpulan orang percaya yang dinamis, 
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namun sekadar kerumunan orang yang 
memenuhi bangku-bangku sebuah bangunan 
fungsional yang disebut tempat ibadah. 
Sayangnya, asupan utamanya bukan lagi kasih 
dan kepedulian kepada jemaat dan sesama, 
melainkan strategi yang dibangun lewat rapat 
kerja yang sistematis dan berdurasi lama, 
kadang sampai tengah malam bahkan berhari-
hari.

Padahal jemaat datang setiap minggu, hadir 
dengan membawa bejana kosong, hati yang 
gundah karena keterlarutan keseharian yang 
menjenuhkan. Sebuah void	(kekosongan)	
yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Tak 
pelak lagi, jemaat akan resah dan gelisah yang 
berujung pada tindakan meninggalkan gereja, 
pindah gereja atau tidak bergereja lagi. Gereja 
sebagai organisasi tidak akan mampu mengisi 
kegalauan ini, karena terhalang benteng 
organisasi yang kokoh mencengkeramnya. 
Tidak ada cara lain kecuali mencabut ‘akar’ 
benalu organisasi ini dan mengembalikan jati 
diri gereja sebagai sebuah organisme yang 
hidup, yang bertumbuh, yang subur dan yang 
berfungsi sebagai carang terhubung hanya 
kepada satu-satunya resources yaitu Kristus 
sendiri	(Yohanes	15:1-8).

Hidup = Kuantitas?
Salah satu misleading	(kekeliruan)	dalam	
membaca pertumbuhan gereja adalah 
perkara	jumlah.	Dunia	ini	adalah	dunia	yang	
menyembah jumlah, size, numbers, sesuatu 
yang countable, terhitung. Jangan lupa bahwa 
dalam kerajaan Allah nanti, kumpulan orang 
percaya adalah tidak dapat terhitung banyaknya 
(Wahyu	7:9).	Kekristenan	terjebak	dalam	
sebuah kungkungan ketika berbicara tentang 
jumlah, dan ketika menelaah pertumbuhan, 
serta-merta mengacu kepada satu-satunya tolok 
ukur yaitu jumlah. Ini menjadi masalah. Sebab, 
ketika pertumbuhan diacu kepada jumlah, 
maka acuan itu mendasari sebuah asumsi 
bahwa ‘upaya’ manusia-lah yang penting dan 
berperan dalam sebuah pertumbuhan. Sehingga 
dalam pertumbuhan akan ada ‘pahlawan’ atau 
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memperlihatkan bahwa ledakan pertumbuhan 
terjadi setelah orang-orang setia yang merintis 
pekerjaan gereja pulang ke rumah Bapa. 
Nampaknya Allah tidak menginginkan hamba-
hamba setia ini nanti menjadi sombong dan 
mengira bahwa pertumbuhan itu adalah upaya 
mereka. 

Gereja	diinisiasi	oleh	Kristus	(Matius	16:18),	
gereja dipimpin, dijaga dan dipelihara oleh 
Yesus sendiri. Maka sebuah gereja yang benar, 
kita yakini tidak akan bisa ambruk sebab alam 
maut	tidak	menguasainya	(Matius	16:18b).	
Namun	dalam	sejarah,	gereja	diizinkan	Tuhan	
untuk mengalami kesulitan, penderitaan, 
bahkan tanpa bangunan gedung gereja. Gereja 
demikian mungkin akan sulit dihitung berapa 
jumlah sebenarnya, seperti misalnya jemaat 
bawah tanah di China. Timothy Keller dalam 
bukunya ‘Center Church’ mengutarakan bahwa 
dalam pertumbuhan gereja, selain fruitful 
(berbuah),	jangan	pernah	dilupakan	pentingnya	
faithful	(setia).

Transformasi Gereja
Secara institusional dan organizational, gereja 
sudah berkembang begitu jauh, menyamai, 
bahkan beberapa di antaranya melebihi 
lembaga	sekuler.	Dalam	finansial	pun	demikian,	
lembaga gereja acap berkembang menjadi 
pohon raksasa yang rentang lingkupnya meluas 
ke mana-mana: sekolah; rumah sakit; panti 
ini itu; badan pelatihan; yayasan ini itu, dan 
sebagainya. Roda institusi 
digerakkan sedemikian 
rupa sehingga tidak lagi 
sederhana namun kompleks, 
bahkan rumit karena 
diwarnai dengan tolok 
ukur, indeks kinerja dan 
prediksi dengan deviasi yang 
diperhitungkan begitu ketat. 
Semuanya membutuhkan 
perangkat manajerial yang 
memadai dan sophisticated. 

hero kebangunan gereja. Padahal sudah amat 
jelas pernyataan Paulus bahwa, “…Allah yang 
memberi pertumbuhan.”	(1	Korintus	3:8).	
Kemudian, bila kita menelisik kebangunan 
gereja di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka 
kita melihat bahwa jumlah itu bertambah 
ketika	firman	tersebar	(Kis.	6:7),	tangan	Tuhan	
menyertai	(Kis.	11:21),	penuh	Roh	Kudus	
(Kis.	11:24),	teguh	dalam	iman	(Kis.	16:5),	
menerima	firman	(Kis.	2:41),	cara	hidup	jemaat	
mula-mula	(Kis.	2:47).	Artinya,	perkara	jumlah	
berkorelasi dengan peran Tuhan. Jadi jemaat 
yang	mengizinkan	Allah	berperan	melampaui	
apa yang sanggup dilakukan manusia 
dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan, 
dapat bertambah jumlahnya. Namun tidak 
sebaliknya, jumlah jemaat yang banyak ‘belum 
tentu’ mencerminkan jemaat yang hidup, 
bertumbuh	dan	mengizinkan	Allah	bekerja.

Sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah 
sebuah jemaat yang sungguh rajin namun 
tidak mengalami penambahan jumlah? 
Sejarah gereja memperlihatkan bahwa dimensi 
pertumbuhan bukanlah domain manusia, 
ini bukan pertumbuhan statistikal yang 
diprediksi secara linear maupun eksponensial. 
Pertumbuhan adalah domain Allah. Allah yang 
berdaulat menentukan waktu dan masanya 
serta multiplikasi yang bakal terjadi. Terlalu 
banyak contoh 
yang 

Namun mengherankan, ternyata gereja 
yang canggih seperti ini tidak selalu juga 
identik dengan pertumbuhan. Sebuah riset 
longitudinal yang dikembangkan oleh reveal 
melalui penelitian mencakup lebih dari 1.000 
gereja dan 250.000 jemaat di Amerika, yang 
memanjang sejak 2003—sampai hari ini, 
memperlihatkan sebuah fakta yaitu, keliru bila 
memiliki asumsi untuk menyamakan kegiatan 
dan kerohanian. Justru kegiatan gerejawi 
sering kali mendegradasi bahkan membunuh 
kerohanian–activity kills spirituality. Maka, 
pertumbuhan gereja jelas tidak bisa bertumpu 
kepada kegiatan gereja. Harus ada decentering 
the point of gravitation, menggesar titik gravitasi 
dari kegiatan menjadi kerohanian. Fokus 
gereja harus berubah dari yang sekadar wujud 
luar aktivitas, ekspresional, menjadi sesuatu 
yang mendasar, hakiki dan esensial. Titik 
terpentingnya hanyalah satu, apakah gereja 
tersebut merasakan, mengalami dan menikmati 
kehadiran Allah dalam kehidupan bergereja 
mereka, atau mereka membiarkan Yesus berdiri 
di muka pintu dan terus-menerus mengetok 
(baca	Wahyu	3:14-21).

Gereja yang mengalami kehadiran Alllah dan 
menikmati-Nya, menjadi sebuah komunitas 
yang rimbun, sebuah oasis yang menyegarkan 
bagi dehidrasi spiritualitas yang semakin hari 
semakin mengeringkan bejana rohani anak-
anak Tuhan. Gereja harus tampil sebagai 
rumah hangat bagi semua, menetralisir alienasi 
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yang dialami manusia dalam dunia yang 
semakin terasa asing ini. 

Gereja perlu bertransformasi dari sekadar 
menebar pengetahuan menuju kerinduan akan 
pengalaman.

Perhatikanlah, jemaat yang hadir di 
gereja adalah jemaat yang penat dengan 
kesehariannya. Jemaat yang hidupnya tergerus 
oleh kesibukan, desakan kebutuhan, tuntutan 
pekerjaan, belum lagi beban sosial yang harus 
ditanggung, ditambah keterpurukan relasional. 
Semua itu melelahkan jemaat. Mereka tidak 
membutuhkan hiburan, karena hiburan tidak 
pernah bisa menjawab discontentment (ke-
tak-terpenuhan)	yang	semakin	hari	semakin	
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Dengan	pengalaman	seperti	inilah,	jemaat	
bertumbuh. Mungkin pergumulannya masih 
tetap, bahkan bisa menjadi lebih berat, namun 
pengalaman itulah yang menguatkan dia dan 
membuat dia menyaksikan kepada orang lain 
dan	menguatkan	orang	lain	juga.	Dengan	
orang-orang yang mengalami Tuhan inilah, 
gereja bertumbuh.

Peran Anak Muda
Anak muda adalah too important to be ignored – 
terlalu penting untuk diabaikan, terlalu penting 
untuk dijadikan sekadar objek kegelisahan 
akan masa depan gereja, atau semata tumpuan 
dan harapan. Sudah saatnya gereja memiliki 
perspektif baru tentang anak muda. Harus ada 
radical paradigm shift, pergeseran cara pandang 
yang sama sekali berbeda terhadap keberadaan 
anak muda. 

Punyakah gereja ruang buat anak muda? Ruang 
ini bukan sekadar fasilitas, budget, target dan 
semua kompensasi yang diberikan kepada 
anak muda, agar anak muda menjadi generasi 
penerus, agar baik-baik meneruskan semua 
legacy dan tradisi. Bila demikian, ini hanyalah 
sebuah pemberian transaksional yang berisi 
kandungan imbal balik, sesuatu yang jauh dari 
ketulusan. Ruang yang dimaksud adalah sebuah 
TRUST, sebuah kepercayaan tanpa syarat 
yang diberikan kepada anak muda, dengan 

menjadi-jadi. Kalau mereka butuh hiburan, 
mereka tidak akan mencari di gereja, karena 
di luar sana hiburan tersedia berlimpah. 
Jadi jemaat ke gereja bukan untuk mencari, 
mendengar hiburan. Mereka rindu lebih dari 
itu. Mereka membutuhkan sesuatu yang justru 
tidak bisa disediakan oleh dunia hiburan. 
Mereka membutuhkan Kristus. Mereka perlu 
mengalami Kristus.

Jadi, untuk menjadikan jemaat bagian dari 
pertumbuhan, maka bukanlah program yang 
dirancang, bukan aktivitas baru yang harus 
diciptakan. Cukuplah sudah seluruh kreativitas 
yang	dipompa	ke	dalam	aktivitas.	Di	bagian	
atas tadi sudah diingatkan bahwa aktivitas 
tidak sama dengan spiritualitas.

Di	tengah-tengah	himpitan	seperti	ini,	yang	
diperlukan bagi jemaat, adalah sebuah ‘diam’, 
sebuah ‘berhenti’ sejenak dari hiruk-pikuk 
hidup.	Diam	agar	mengetahui	bahwa	Dialah	
Allah	(Maz.	46:11).	Gereja	perlu	menyediakan	
diri untuk mengundang jemaat masuk dalam 
sebuah keheningan, sebuah solitude, sebuah 
silence.	Dalam	buku	yang	ditulis	Ruth	H.	
Barton	tentang	Silence	dan	Solitude,	Dallas	
Willard mengatakan: justru hal terpenting ini 
yang hilang dari tradisi Injili. Nah, mampukah 
gereja menjadi sebuah rumah perhentian bagi 
jemaat yang merindukan hidupnya diisi dan 
disegarkan kembali, bukan dengan segala hiruk 

pikuk program, 
rapat-rapat dan 
kegiatan, melainkan 
dengan menyediakan 
ruang untuk 
mengalami Tuhan, 
merasakan kasih-
Nya, menikmati 
aliran kekuatan-Nya. 

Jemaat mengalami 
The Presence, 
kehadiran Allah di 
dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. 

“Mereka	(jemaat)	tidak	
membutuhkan hiburan, karena 

hiburan tidak pernah bisa menjawab 
discontentment	(ke-tak-terpenuhan)	
yang semakin hari semakin menjadi-

jadi. Kalau mereka butuh hiburan, 
mereka tidak akan mencari di gereja, 
karena di luar sana hiburan tersedia 

berlimpah.”

sebuah keyakinan dan rasa percaya penuh 
bahwa mereka adalah generasi yang dikasihi 
Tuhan, dipercaya Tuhan dan karenanya akan 
diperlengkapi oleh Tuhan sendiri.

Di	kontinen	Eropa,	anak	muda	sudah	terputus	
dari	gereja.	Di	Amerika,	gereja	sudah	dan	
sedang terus ‘kehilangan anak muda’, sementara 
di belahan Asia, khususnya di negara maju, 
anak muda bergulat untuk menjadi skeptis 
atau	kritis.	Peluang	masih	ada,	Kenda	C.	Dean	
memperlihatkan kepada kita bahwa di dasar 
sanubari anak muda, terdapat sebuah passion, 
dan passion ini hanya bisa diisi dengan passion 
of Christ.	Dengan	memilikinya,	para	youth 
ini akan memiliki passion for Christ, sebuah 
kesediaan melakukan apa saja untuk Kristus. 
Maka jangan heran, bila nanti memiliki 
pemuda-pemuda yang seperti ini, mereka rela 
untuk mati-matian demi Kristus, berani masuk 
ladang misi, bertekad untuk melayani anak 
jalanan, dan siap menyerahkan diri menjadi 
hamba Tuhan.

Hanya dengan memiliki pemuda-pemudi 
yang memiliki passion for Christ, gereja akan 
bertumbuh, tidak pernah khawatir kehilangan 
gereja, bahkan siap untuk mengerjakan 
pekerjaan Tuhan lebih luas lagi.
God Bless Youth.
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Walau Sulit Namun Ku Tetap Maju:
Dimulai dari Kamp Kemiliteran hingga Indonesia

Nama:	David	Im	(任聖彬)
Nama Istri: Sandy (咸田淑)
Nama Anak: Grace (任恩惠)
Tempat/ Tanggal lahir: Busan, 25 Agustus 1967
Riwayat Pendidikan:	Sekolah	Teologi	Methodist	Korea	(S1,S2)
Riwayat Pelayanan:
-	 Gereja	di	kamp	kemiliteran	Korea	(3	tahun)
-	 Gereja	di	Korea	(2	tahun)
- Taiwan Methodist Church	(12	tahun)
- Singapore Church	(3	tahun)
- Singapore Methodist Church	(	2	tahun)
Hobi: membaca, traveling, musik, meneliti orang

“Semangat Hudson Taylor 
menjadi semangat saya untuk 

mengabarkan kasih-Nya 
pada dunia.”

Terlahir dari keluarga yang berlatar belakang 
Kristen dan memiliki kerabat yang menjadi 
misionaris dan pendeta mendorongnya untuk 
terlibat dalam pelayanan misi dengan menjadi 
seorang misionaris. Pelayanan yang penuh 
dengan tantangan dan hambatan ini ia lakukan 
karena kecintaannya pada Tuhan. Berbekal 
pendidikan di Sekolah Teologi Methodist 
Korea, pria ini menjalankan panggilannya. 
Pelayanannya dimulai ketika dirinya mengikuti 

program wajib militer di kampung halamannya, 
Korea	Selatan.	Di	kamp	kemiliteran	ini,	selain	
melakukan kewajiban sebagai warga negara 
Korea Selatan untuk mengikuti wajib militer, 
beliau juga membagikan berita keselamatan 
bagi teman-teman sesama wajib militernya. 
Ketika itu beliau diminta untuk menjadi 
pemimpin rohani di asrama laki-laki. Pdt. 
David	Im	mengaku	bahwa	pelayanan	pada	
waktu itu tidaklah mudah karena sementara 

Foto dari narasumber, ilustrasi dari internet

melihat teman-temannya mempunyai 
waktu senggang untuk bermain, beliau 
harus mengesampingkan keinginan 
dirinya untuk mempersiapkan bahan. 
Namun meskipun begitu, ia tetap 
menjalankan pelayanan ini dengan 
sukacita karena kesempatan yang 
Tuhan berikan padanya untuk dapat 
menceritakan cinta Tuhan bagi orang 
yang belum percaya di kamp.

Perjalanan pelayanannya pun tidak 
berhenti di sana saja. Berbagai 
hambatan kemudian mulai beliau dapati 
ketika harus berpindah dari satu negara ke 
negara	lain.	Dengan	istri	dan	anak	yang	
selalu mendukung pelayanannya, beliau telah 
menjalankan pelayanan di 3 negara termasuk 
Indonesia. Pria pecinta kimchi dan nasi goreng 
ini pun mengatakan bahwa tantangan datang 
dari berbagai bidang, namun kendala yang 
paling beliau rasakan adalah bahasa dan 
makanan yang membutuhkan penyesuaian. 
Ketika ditanyakan mengenai motivasinya 

untuk datang ke Indonesia, beliau berkisah, 
“Ketika itu saya mempertimbangkan 3 negara 
yaitu Indonesia, Malaysia atau China. Berbulan-
bulan saya bawa dalam doa dan akhirnya Tuhan 
menjawab doa saya melalui perantaraan sahabat 
saya, Pendeta Pieter, yang mengatakan Gereja 
Methodist Indonesia (GMI) Jemaat Imanuel 
sedang membutuhkan pendeta yang berbahasa 
Mandarin. Saya pun tertantang untuk datang 
dan melayani di sini.” Melayani di Indonesia 
memang menjadi suatu tantangan baru 
baginya karena kendala bahasa. Beliau harus 
mempelajari bahasa yang tidak dikuasainya 
mulai dari nol. Hal ini pun bukan hanya 
membawa penyesuaian untuk dirinya tetapi 
bagi anak dan istrinya pun demikian. Anaknya, 
Grace harus rela untuk berpindah sekolah 
lagi dan bertemu dengan teman baru lagi 
demi mendukung pelayanan ayah tercintanya. 
Baginya, semangat Hudson Taylor yang tidak 
memandang suku ras dalam memberitakan 
firman Tuhan menjadi pendorongnya untuk 
terus maju walaupun sulit. Ia sangat ingin 
mendapatkan kesempatan seperti Hudson 
Taylor yang dapat mengabarkan Injil di negara 
China.

Selama	8	Bulan	di	Indonesia,	Pdt.	David	Im	
dan keluarga mendapat pengalaman yang tidak 
pernah dialami sebelumnya, yaitu ketika beliau 
dan keluarga harus merasakan banjir ketika 
tanggal 5 Februari 2013 lalu. “Ketika itu saya 
baru saja datang beberapa bulan sehingga saya 
belum dapat menggunakan Bahasa Indonesia. 
Ketika banjir melanda saya tidak dapat membeli Hudson Taylor

Siapakah Dia? Siapakah Dia?

Pdt. David Im
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Sirip Hiu dan Pi Oh
Dalam	tradisi	atau	kebudayaan	
orang-orang keturunan Tionghoa 
terdapat sajian sup sirip ikan hiu, 
daging hiu dan Pi Oh	(sup	penyu)	
dalam pesta atau makan malam 
besar. Bahkan Anda mungkin 
salah satu pengemar makanan 
ini. Namun tahukah Anda bahwa 
sebenarnya hewan-hewan laut 
tersebut terancam punah?

Ikan Hiu
Menurut laporan TRAFFIC 
(www.traffic.org), Indonesia 
adalah penangkap hiu terbesar 
di dunia dimana produk-
produk yang diekspor adalah 
sirip, minyak dan kulit (Traffic, 
2013).	Hiu	yang	tertangkap	akan	
diperlakukan dengan kejam. 
Siripnya akan dipotong hidup-
hidup (finning), dan setelah itu 
hiu tanpa sirip tersebut akan 
dibuang ke laut dalam keadaan 
masih bernyawa untuk kemudian 
mati secara perlahan.

Sedikitnya 26-73 juta hiu 
ditangkap setiap tahun 
(Fordham,	2010)	dan	38	juta	
di antaranya diperlakukan 
dengan kejam untuk diambil 
siripnya	(Clarke,	2006).	
Perkembangbiakkan hiu yang 
lambat disertai eksploitasi 
besar-besaran mengakibatkan 
populasi hiu menurun drastis 
dan menjadikan hiu sebagai salah 
satu hewan laut yang dilindungi 
saat ini.

Fakta atau Fiksi
kami membiasakan diri untuk berdoa di 
gereja ketika subuh dan kebaktian doa ini 
pun dihadiri oleh banyak jemaat,” ujarnya 
menjelaskan. Beliau sangat senang dapat 
bergabung di GMI Jemaat Imanuel dan 
dikelilingi dengan orang yang ramah 
dan sangat memperhatikannya. Ia juga 
mengatakan bahwa GMI Jemaat Imanuel 
memiliki banyak sekali orang-orang yang 
hebat dengan kemampuan-kemampuan 
yang beraneka ragam yang dapat saling 
mendukung satu dengan yang lain, layaknya 
mutiara-mutiara yang jika diuntaikan 
akan menjadi sebuah kalung yang indah. 
Harapannya bagi GMI Jemaat Imanuel 
adalah agar gereja ini bisa semakin maju lagi. 
Terakhir, ia menyatakan kerinduannya agar 
jemaat yang ada dapat semakin giat lagi utuk 
ikut dalam kebaktian doa. (ss)

Ilustrasi dari internet

makanan karena keterbatasan bahasa sehingga 
saya dan keluarga harus puas hanya dengan 
makan roti,” jawabnya mengenang. Jauh dari 
keluarga membuatnya terkadang merindukan 
mereka. Hal yang ia paling rindukan dari 
Korea adalah teman-temannya yang dapat 
diajak berkomunikasi menggunakan bahasa 
ibunya. Pendeta yang juga hobi traveling ini 
pun mengaku sering menggunakan media 
teknologi untuk menghubungi mereka 
sekadar untuk melepas rasa rindu.

Bulan demi bulan, ia sekeluarga 
mulai belajar Bahasa Indonesia 
dan mengamati Kekristenan di 
Indonesia. Berbekal kepekaannya 
dalam mengamati sifat dan 
perangai orang di sekelilingnya, 
beliau berpendapat bahwa 
Kekristenan di Indonesia 
kurang sekali semangat 
untuk berdoa. “Di Korea 

Siapakah Dia?
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Sumber:
www.wwf.or.id
www.profauna.net

plastik juga menjadi ancaman bagi kelestarian 
penyu.

Regulasi
Semua jenis penyu laut di Indonesia telah 
dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah 
(PP)	Nomor	7	tahun	1999	tentang	Pengawetan	
Jenis Tumbuhan dan Satwa. Artinya, segala 
bentuk perdagangan penyu baik dalam 
keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya 
itu dilarang. Menurut Undang Undang No 
5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya	Alam	Hayati	dan	Ekosistemnya,	
pelaku	perdagangan	(penjual	dan	pembeli)	
satwa dilindungi seperti penyu dan hiu bisa 
dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan 
denda 100 juta Rupiah. Pemanfaatan jenis 
satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk 
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan 
penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

Mitos dan Fakta
# Mitos 1
Konsumsi ikan hiu dan Pi Oh baik untuk 
kesehatan
Faktanya: hidup sehat harus dimulai dengan 
gaya hidup sehat seperti berolahraga, tidak 
merokok dan tidak meminum minuman keras.

# Mitos 2
Sup sirip ikan hiu rasanya sangat enak
Faktanya: Sirip ikan hiu tidak memiliki rasa. 
Sup menjadi enak karena bumbunya. 

Mari Bertindak!
Hal paling mudah yang dapat kita lakukan 
untuk berpartisipasi menjaga kelestarian 
hidup hiu dan penyu, adalah dengan berhenti 
mengonsumsi makanan berbahan dasar hewan 
tersebut. Jika tidak ada lagi pembeli, maka 
tidak akan ada penjual. Mari selamatkan hiu 
dan penyu kita! (cc)

Sudah banyak negara yang mendukung 
kampanye anti konsumsi dan perdagangan 
hiu. Pemerintah Cina memutuskan tidak 
lagi menyajikan sup sirip ikan hiu pada acara 
kenegaraan. Pemerintah Australia sudah 
melarang	pengambilan	sirip	ikan	hiu.	Di	
Jakarta, pada bulan Juni 2013 lalu, Wakil 
Gubernur	DKI	Jakarta	Basuki	Tjahaja	
Purnama atau Ahok—yang secara resmi adalah 
duta	Kampanye	WWF	#SOSharks	(Save	
Our	Sharks)—tengah	menyiapkan	Peraturan	
Daerah	untuk	meminta	restoran	atau	rumah	
makan di Jakarta agar berhenti menyajikan 
atau memperdagangkan produk-produk hiu 
serta turunannya.

Penyu
Indonesia adalah rumah bagi enam dari tujuh 
spesies penyu di dunia, karena memberikan 
tempat yang penting untuk bersarang 
dan mencari makan. Selain itu, Indonesia 
merupakan rute perpindahan yang penting di 
persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. 
Badan Konservasi dunia IUCN memasukkan 
penyu sisik ke dalam daftar spesies yang 
sangat terancam punah. Sedangkan penyu 
hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan 
digolongkan sebagai terancam punah. 
Berdasarkan ketentuan CITES (Convention on 

Fakta atau Fiksi
International Trade 
in Endangered Species 
of Wild Flora and 
Fauna), semua jenis 
penyu laut telah 
dimasukkan dalam 
appendix I yang 
artinya perdagangan 
internasional 
penyu untuk tujuan 
komersial juga 
dilarang.

Penyu adalah satwa 
migran, sering 
kali bermigrasi 
dalam jarak ribuan 
kilometer antara 
daerah tempat 
makan dan tempat 
bertelur. Penyu 
menghabiskan 
waktunya di laut 
tapi induknya akan menuju ke daratan ketika 
waktunya bertelur. Induk penyu bertelur dalam 
siklus 2-4 tahun sekali, yang akan datang ke 
pantai 4-7 kali untuk meletakkan ratusan butir 
telurnya di dalam pasir yang digali. Setelah 
45	-	60	hari	masa	inkubasi,	tukik	(anak	penyu)	
muncul dari dalam sarangnya dan langsung 
berlari ke laut untuk memulai kehidupan 
barunya. Beberapa ahli mengatakan hanya 1 
dari 1000 anak penyu yang mampu bertahan 
hidup hingga dewasa. Tingkat keberhasilan 
hidup penyu sampai usia dewasa sangat 

rendah, hanya sekitar 1-2 % saja dari jumlah 
telur yang dihasilkan.

Ancaman terhadap penyu adalah 
perdagangan baik dalam bentuk daging, 
telur, ataupun bagian tubuhnya. Penyu yang 
sering diperdagangkan dagingnya adalah 

jenis penyu hijau. Sedangkan jenis penyu 
yang sering diambil karapas (cangkang keras 
yang	melindungi	bagian	tubuh	penyu)	sisiknya	
untuk dibuat cinderamata adalah penyu sisik. 
Pencemaran laut oleh minyak dan sampah 
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Tipe no 1-2, nah untuk hal ini baru perlu 
bicara dengan halus kepada mereka. Awali 
dengan kata ‘maaf ’, baru diikuti alasan yang 
kalau bisa ter-’lihat’, misalnya sibuk ada project 
(dan memang Anda selalu mengerjakan project),	
sehingga mereka pun menerima alasan Anda 
dan appreciate terhadap Anda. Ini adalah cara 
menolak yang acceptable	(dapat	diterima)—saya	
lebih memilih menolak dengan alasan yang 
‘dapat diterima’ daripada menolak dengan tegas. 
Dan	jangan	merasa	‘tidak	enak’	untuk	menolak,	
karena mereka pun tidak merasa ‘tidak enak’ 
ketika meminta Anda mengerjakan tugas 
mereka. Jika ini pun masih berat untuk Anda, 
ada baiknya didiskusikan dengan atasan Anda/ 
mereka. terkadang mereka dapat membentuk 
situasi yang tidak merugikan bagi semua pihak. 

Semoga membantu.

Kuis Gracia edisi Desember 2013
1. Apakah kepanjangan dari KKI—lembaga sosial yang fokus pada upaya pengentasan 

kemiskinan yang dibahas pada Gracia edisi kali ini?
2.	 Apa	sajakah	jenis	hewan	laut	terancam	punah	yang	dibahas	pada	rubrik	“Fakta	atau	Fiksi”?
3.	 Siapakah	nama	Hamba	Tuhan	yang	diliput	pada	rubrik	“Siapakah	Dia”?	

•	 Kirimkan	 jawaban	Anda	 selambat-lambatnya	 tanggal	 31	 Januari	 2014	melalui	 e-mail ke 
gracia.methodist@gmail.com	 dengan	 Subject:	 “Kuis	 Desember	 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	berikutnya.

Pemenang Kuis Gracia edisi September 2013
1. Nurhayati
2. Estherlia

Jawaban Kuis Gracia edisi September 2013:
1. Ayub
2. Johannes Leimena
3.	 (a)	Mengobati	sariawan,	epilepsi;	(b)	Mengobati	rematik,	nyeri	dan	pegal	linu;	(c)	Mengobati	

susah buang air kecil.

Gracia mengucapkan selamat kepada para pemenang kuis Gracia edisi September 2013.

Pelita Kaki

Jawaban:
Dari	cerita	Anda,	saya	belum	bisa	memastikan	
apakah yang di pikiran saya sama dengan 
apa yang Anda ceritakan. Akan tetapi saya 
coba melihat dari point of view ‘senior’ Anda 
mengenai alasan mereka melakukan hal ini.

Kemungkinan-kemungkinan yang 
menyebabkan mereka meminta bantuan Anda 
adalah:
1.	Dia	kan junior saya; yang senior berhak dong 
‘kerjain’ yang junior. 
2. Eh si junior tidak komplain kok kalau dia 
dikasih kerjaan.
3. Saya lagi sibuk banget dan si junior keliatan 
nganggur nih. 
4. Bos saya yang bilang boleh kok kasih kerjaan 
ke junior.
5. Saya gak bisa kerjain hal tersebut, saya lihat si 
junior ini hebat nih, jadi minta bantuan dia saja.

Pertanyaan:
Beberapa rekan kerja saya sering meminta bantuan saya mengerjakan beberapa tugas. Berhubung 
saya adalah tipe orang yang mudah merasa tidak enak hati dengan orang lain, maka sulit bagi saya 
untuk menolak, apalagi rata-rata mereka adalah rekan senior di kantor. Walaupun saya memang 
senang membantu, tetapi lama-kelamaan saya cukup risih karena sebenarnya saya sendiri pun 
masih banyak pekerjaan lain. Masalahnya, tidak mudah bagi saya untuk menyatakan keengganan 
tersebut. Bagaimana cara menolak secara tegas namun tetap sopan? Terima kasih.

How to Say NO?
Teks oleh Jacob A. M., ilustrasi dari internet

Tipe no 5 ini baik untuk Anda agar bisa 
belajar banyak hal dan hal ini adalah semacam 
pengakuan tidak resmi dari senior akan 
kapabilitas Anda. Hal ini akan membuat jejak 
hidup Anda bagus dalam situasi pekerjaan.

Tipe no 4, ya sudah jadi prosedur. Jadi kalau 
ada keluhan, targetnya bukan ke si senior, tapi 
dibicarakan ke atasan divisi/ departemen Anda.

Tipe no 3, jangan kelihatan nganggur. 
Tunjukkan bahwa Anda lagi banyak deadline 
dan bicara terus terang. Tapi kalau memang 
nganggur beneran, tidak ada salahnya 
membantu senior sehingga mereka pun akan 
memberikan	‘respek’	terhadap	Anda.	Dan	jika	
Andapun menolak, bukan karena memang 
mau menghindari, akan tetapi memang sedang 
banyak kerjaan.
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Prinsip Harta 
Penerbit: Katalis Media
Penulis: Randy Alcorn
Halaman: 136
Harta adalah salah satu berkat Tuhan 
yang kadang disalah mengerti, 
disalahgunakan oleh manusia. 
Alih-alih menggunakannya untuk 
kepentingan Tuhan, manusia sering 
kali menjadikan harta sebagai tuhan 
mereka.	Dalam	buku	ini,	Randy	
Alcorn menuliskan pengajaran Tuhan 
Yesus yang mengubahkan hidup 
berkaitan dengan pengelolaan harta 
kita, yaitu dapat memberi dengan 
hati terbuka dan penuh sukacita 
karena kebahagiaan kita tidak diukur 
dari seberapa banyak harta yang kita 
genggam, tetapi keyakinan di tangan 
siapa kita digenggam.

Building Social Business 
Penerbit: Public Affairs
Penulis: Muhammad Yunus
Halaman: 226
Buku ini merupakan sebuah 
pemikiran dari Muhammad Yunus, 
seorang peraih Nobel Perdamaian 
dari Bangladesh mengenai bagaimana 
sebuah bisnis dikelola dan dibangun 
bukan sekadar untuk mencari 
keuntungan dan akhirnya melupakan 
manusia itu sendiri. Buku ini penuh 
dengan cerita bagaimana beliau 
menjalankan Grameen Bank, sebuah 
bank untuk orang miskin yang ia 
bangun atas dasar keprihatinannya 
terhadap kemiskinan, visi yang 
ia miliki untuk menghapuskan 
kemiskinan dari muka bumi, dan 
bagaimana kita sebagai pebisnis tidak 
hanya menjadi social entrepreneur atau 
menjalankan CSR (Corporate Social 
Responsibility), tetapi peduli terhadap 
kaum marjinal dan melayani mereka 
lewat apa yang kita bisa.

Business for The Glory of God 
Penerbit: -
Penulis: Wayne Grudem
Halaman: -
Pernah bertanya bagaimana memuliakan Allah dalam 
bisnis padahal godaan dalam bisnis begitu hebat dan 
kuat? Wayne Grudem menawarkan sebuah bimbingan 
untuk kita, para pebisnis, agar tidak perlu takut 
melainkan menggunakan bisnis untuk kemuliaan Allah. 
Ada banyak area kunci yang akan dibahas oleh Grudem 
seperti kepemilikan perusahaan, mempekerjakan orang, 
transaksi komersil, keuntungan, dan lain-lain. Buku ini 
mengajak kita melihat dan menemukan bahwa sangat 
mungkin bagi para pebisnis memuliakan Allah lewat 
bisnis mereka. (ek)

Rekomendasi

IKKUDOICHI
Jika	kita	mendengar	kata	“makanan	Jepang”,	
umumnya yang pertama kali terlintas di pikiran 
kita adalah sushi. Namun sebenarnya makanan 
Jepang tidak terbatas hanya pada sushi saja, ada 
ramen, udon, dan sebagainya. Kali ini Gracia 
akan merekomendasikan sebuah restoran 
ramen Jepang yang terkenal. Restoran tersebut 
bernama Ikkudoichi.

Ikkudoichi merupakan salah satu restoran 
Jepang yang terkenal di Jakarta. Salah satu hal 
yang membuat restoran ini terkenal adalah 
kenikmatan kuah kaldu dan saus rahasia dari 
Ikkudoichi dalam setiap mangkuk ramennya. 
Untuk menu rekomendasi di restoran ini, saya 
menyarankan agar Anda mencicipi semangkuk 
Tori Curry atau Buta Tan Tan. 

Tori Curry adalah semangkuk ramen berisi 
potongan daging ayam yang lembut dan 
disajikan dengan menggunakan kuah kari 
Jepang. Untuk para penggemar kari Jepang, 
saya sangat menyarankan untuk mencoba menu 
ini. Jika Anda ingin mengganti daging ayam 
dengan daging babi, Anda dapat memesan 
Buta Curry.

Buta Tan Tan adalah semangkuk ramen 
berisi potongan daging babi yang empuk dan 
disajikan menggunakan kuah kaldu yang kental 
dan asin. Menu ini merupakan menu yang 
banyak digemari oleh pengunjung Ikkudoichi, 
bahkan tidak jarang menu ini habis atau sold 
out.

Bagi	Anda	yang	ingin	menikmati	kelezatan	
ramen di Ikkudoichi, Anda dapat mengunjungi 
berbagai cabang restorannya yang terletak di 
Pantai Indah Kapuk, Flavor Bliss Alam Sutera, 
Kelapa Gading, Puri Indah, dan Mall Central 
Park. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi 
dan nikmatilah cita rasa ramen yang unik dan 
lezat	dari	Ikkudoichi.	(esb)

Foto dari internet

Rekomendasi
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Teks dan foto oleh Edlyn Steven, ilustrasi dari internet

Tergiur mencicipi 
honey toast dengan 
tambahan ice cream 
yang menggiurkan, 
tetapi enggan 
membayar mahal? 
Anda bisa kok 
membuatnya sendiri 
di rumah. Makanan 
ini mudah dibuat dan 
bisa dikreasikan sesuai 
selera Anda.

Cara Membuat:
1. Panaskan oven pada suhu 250 derajat Celsius. 
2. Potong bagian dalam roti, sisakan pinggiran roti.
3. Potong bagian dalam roti sampai berbentuk kubus 

kecil-kecil. 
4.	 Oleskan	mentega	pada	setiap	sisi	roti.	Anda	juga	bisa	

mengoleskan peanut butter atau Nutella sesuai selera.
5. Kemudian panggang roti beserta isinya yang telah dipotong 

selama 15 menit sampai kuning kecoklatan.
6. Makan bersama madu/maple syrup dan ice cream di atasnya.

Bahan:
- Roti tawar setebal 3 inchi
- Mentega/margarin
- Madu/maple syrup
- 1-3 scoop ice cream
- Pelengkap

Honey Toast

Rekomendasi

Miracle In Cell No. 7
Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini 
film Korea sedang banyak diminati oleh 
berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari 
kalangan remaja sampai dewasa. Bahkan, 
tidak sedikit para anak muda yang mengubah 
penampilannya seperti artis atau aktor 
Korea favorit mereka. Nah, kali ini saya akan 
membahas sebuah film Korea yang sempat 
masuk di bioskop Indonesia. Film tersebut 
berjudul “Miracle In Cell No. 7”.

Ilustrasi dari internet

Sayangnya ketika Lee Yong Goo sudah berhasil 
mengumpulkan uang untuk membeli tas 
tersebut, tas tersebut sudah dibeli oleh seorang 
anak komisaris polisi.

Pada suatu hari, Lee Yong Goo bertemu 
kembali dengan anak tersebut dan anak 
tersebut memberitahunya bahwa dia 
mengetahui sebuah toko yang juga menjual 
tas Sailor Moon seperti miliknya. Bermaksud 
baik, anak ini mengantarnya ke tempat yang 
dimaksud. Namun dalam perjalanan menuju 
toko tersebut, anak komisaris polisi ini 
mengalami kecelakaan dan meninggal. Lee 
Yong Goo pun berusaha menyelamatkannya, 
namun ia malah dituduh membunuh anak 
tersebut dan dipenjarakan—sambil menunggu 
putusan akhir pengadilan. Selama di penjara, 
Lee Yong Goo sangat ingin bertemu dengan 
Ye Sung. Berkat kebaikan hatinya, ia pun 
dapat bertemu Ye Sung yang diselundupkan 
secara diam-diam oleh teman-temannya. Kasih 
sayang ayah-anak yang sangat mengharukan ini 
pun banyak menyetuh dan mengubahkan hati 
para warga penjara.    

Miracle in Cell No. 7 merupakan sebuah film 
drama yang menceritakan kehidupan seorang 
anak kecil yang bernama Ye Sung (Kai So 
Won)	dan	ayahnya	yang	bernama	Lee	Yong	
Goo	(Ryoo	Seung-Ryong).	Dalam	film	
ini diceritakan bahwa ayah Ye Sung yang 
bernama Lee Yong Goo menderita sebuah 
keterbelakangan mental. Meskipun demikian, 
Lee Yong Goo sangat menyanyangi anaknya.

Setelah beberapa tahun, Ye Sung dewasa (Park 
Shin-Hye)	ingin	menyelesaikan	kasus	ayahnya	
tersebut. Ia pun menceritakan secara kronologis 
kisah ayahnya dan dirinya yang diselundupkan 
secara	diam-diam	pada	waktu	kecil.	Dapatkah	
Ye Sung dewasa menuntaskan kasus ini dan 
memulihkan nama baik ayahnya? Ayo segera 
saksikan film ini bersama keluarga Anda. (esb)

Setiap hari Ye Sung dan Lee Yong Goo 
melihat sebuah tas Sailor Moon yang dijual di 
sebuah toko. Karena Ye Sung menginginkan 
tas tersebut, akhirnya Lee Yong Goo pun 
menabung uang hasil kerjanya untuk 
membelikan tas tersebut untuk Ye Sung. 

Karya  Kita
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Leonardo Kamilius
	“Pengalaman	kerja	sosial	di	Padang	sesudah	gempa	
pada November 2010 yang membuka mata saya bahwa 
bahagia sekali bila bisa setiap hari bekerja untuk 
sesuatu yang betul-betul berarti untuk saya, yaitu 
membantu	orang	lain.”	–	Leonardo	Kamilius	–

 Nama Leonardo Kamilius Ferry Setiawan
Umur 27 Tahun 24 Tahun
Posisi Pendiri	KKI	dan	CEO Operation	Supervisor
Status Menikah Belum Menikah

Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan 
Akuntansi Angkatan 2007

Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi 
Angkatan 2007

Karir McKinsey	&	Company -

Dynamic Duo KKI
Foto dari narasumber, ilustrasi dari internet

Ferry di Mata Leon
“Ferry	adalah	orang	muda	yang	punya	hati	
yang	luar	biasa.	Dia	memilih	masuk	KKI	
sesudah lulus dari FE UI, dengan gaji 1,5 
juta per bulan. Padahal di luar ia bisa dapat 
6-7 juta. Kontrak seharusnya hanya 6 bulan, 
tetapi ia memilih melanjutkan dan ingin 
seterusnya membangun KKI bersama saya 
dan Lucy. Anak muda seperti Ferry sangat-
sangat-sangat jarang ditemui saat ini, belum 
tentu	1	dari	100	ribu	orang.	Dan	saya	yakin	
iman Ferry akan Tuhan yang menuntunnya 
melakukan ini. Ferry masih bisa lebih baik 
dalam hal ambisinya untuk Tuhan, namun dia 
terus berkembang dalam aspek ini. Mohon 
doanya	untuk	Ferry	dan	kami.”

Ferry Setiawan
“Saya	ini	ngga	ada	apa-apanya.	Bahkan	yang	menggaji	saya	itu	anak	SD.	Ia	dan	teman-
teman sekelasnya mengumpulkan uang lalu didonasikan ke KKI. Saya selalu bilang kepada 
rekan-rekan	saya	bahwa	kita	jangan	sampai	kalah	sama	anak	SD.	Mereka	yang	menggaji	kita”	
– Ferry Setiawan –

Hati Mereka



52 53

Awalnya saya pikir saya akan mulai melakukannya secara besar di usia 40-an, 
ketika sudah sukses dan punya sumber daya yang dibutuhkan. Namun Tuhan 
punya rencana lain. Saya dipanggil jauh lebih cepat, di usia 25.

•	 Awalnya	Leon	memiliki	potensi	karir	yang	menjanjikan	sebagai	konsultan	
bisnis, namun pasca menjadi relawan gempa di Padang, kinerja kerja Leon 
justru menurun. Apa yang terjadi?
Di	Padang,	saya	setiap	hari	bangun	untuk	membantu	orang	lain	yang	
membutuhkan dan dalam hidup tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu. 
Keringat kita jadi kebahagiaan dan kemajuan untuk orang lain yang sangat 
membutuhkan. Saya percaya Tuhan menanamkan pengalaman ini di hati saya 
sebagai bagian dari rencana-Nya memanggil saya untuk memulai KKI.

•	 Leon	menikah	di	usia	yang	relatif	muda	
dan di saat yang sama juga merintis KKI. 
Mengapa Leon berani mengambil dan 
menjalani keputusan tersebut?
Sebenarnya saya tidak berani pada awalnya. 
Buktinya, saya tidak berani meninggalkan 
pekerjaan lama saya di McKinsey sebagai 
konsultan, apalagi saat itu saya baru 
mendapat promosi dengan kenaikan 
gaji sebanyak 3x lipat, apalagi saya akan 
menikah, dan sangat sayang melepas 
pekerjaan lama saya karena sangat sulit untuk 
mendapatkannya. Namun hati saya sudah 
tidak di sana, dan saya tidak bisa bekerja 
maksimal bila demikian, kemudian Tuhan 
menunjukkan jalan yang sangat jelas dengan 
membuat saya dikeluarkan dari pekerjaan. 

Bagi saya, itu hampir seperti Tuhan berkata kepada saya secara 
langsung. Saya tahu saya dipanggil. Ada yang mengatakan, bila 
Tuhan memanggil kita, Tuhan akan menyertai kita. Waktu itu saya 
mencoba melangkah dengan iman saya yang lemah, namun ternyata 
semua itu benar. Tuhan yang memanggil saya dengan begitu jelas, 
saya	yakin	Dia	menyertai	saya.	Dan	karena	seumur	hidup	saya	
bersama	Tuhan,	Dia	memberikan	hal-hal	yang	bahkan	saya	impikan	
saja	tidak,	saya	jadi	berani	melangkah	di	dalam	Dia.

•	 Boleh	ceritakan,	apa	yang	ada	di	benak	dan	perasaan	Leon	ketika	
menjalani pekerjaan yang bukan merupakan sebuah panggilan?
Sangat berat. Tuhan sepertinya membentuk saya untuk tidak bisa 
bekerja untuk uang. Waktu itu Tuhan memberikan gaji yang sangat 
tinggi dan fasilitas yang sangat-sangat baik, namun saya tidak 
sebahagia ketika di Padang dan kehilangan gaji karena cuti.

Leon di Mata Ferry
“	Inspiratif.	Pak	Leon	orang	paling	lurus	yang	pernah	saya	kenal	dan	punya	integritas.	Beliau	
selalu	ikut	aturan.	Dulu	ketika	kita	mau	membuat	badan	hukum	di	kantor	kecamatan	suku	
dinas	Jakarta	Utara	agar	bisa	mendapat	perizinian,	banyak	orang	kasih	kode	untuk	kasih	uang	
rokok, tapi Pak Leon punya prinsip: yang penting saya ikut aturan. Beliau ngga mau nyogok. 
Ketika beliau sudah membuat aturan, ia akan memegang teguh dan tidak belok-belok. Ia 
selalu memikirkan orang lain, terbukti dari rencana ke depannya yaitu ia tidak mau ambil gaji 
supaya yang lain bisa naik gaji dan bertahan di sini. Ia atasan yang sering mendorong saya 
untuk bisa lebih baik dan saya sendiri banyak dibantu untuk berkembang, tidak hanya ke 
rekan tim management	saja	tapi	ke	tim	lapangan	lain.”	

Menjawab panggilan dari Tuhan itu tidak 
mudah. Harga yang dibayar luar biasa mahal 
dan kadang dibayar tidak hanya dari sisi 
finansial saja tapi juga tekanan sosial dan 
dunia yang menawarkan segala rupa dan rasa 
kenikmatannya.

Leon dan Ferry adalah dua orang yang telah 
membayar harga sebuah panggilan. Bekerja 
bersama	di	Koperasi	Kasih	Indonesia	(KKI),	
mereka bercerita tentang panggilan, suka duka 
dalam menjalani panggilan mereka dan pada 
akhirnya mengajak kita memikirkan kembali 
panggilan Tuhan dalam hidup kita.

•	 Apa	kesibukan	Leon	akhir-akhir	ini?
Akhir-akhir ini saya sedang sibuk merekrut 
orang untuk mendukung perkembangan 
KKI ke depan, membuat rencana 
komprehensif 5 tahun KKI, menyiapkan 
sistem informasi KKI bersama dengan 

teman yang menyumbangkan keahliannya, menyiapkan proses 
due diligence	(evaluasi)	untuk	mendapatkan	pinjaman	dan	untuk	
pengembangan KKI ke depan, membangun hubungan dengan 
beberapa calon investor potensial, di samping terus memonitor dan 
mendukung tim operasional.

•	 Kapan	dorongan	kuat	untuk	bekerja	menolong	orang	lain	itu	
muncul? 
Sewaktu kuliah Tuhan membimbing saya untuk menemukan mimpi 
yang masih saya pegang hingga detik ini, yaitu saya ingin turut 
mewujudkan Kerajaan Allah di dunia ini dengan cara membantu 
mereka yang paling lemah, menderita dan tidak punya harapan. 
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F: Tujuan hidup. Saya pribadi percaya, tujuan hidup kita adalah 
memuliakan	Tuhan	dan	itu	banyak	caranya.	Dimana	Tuhan	
menaruh kita untuk berkarya, di situlah kita jadi garam dan terang.

•	 Selama	bekerja	di	KKI,	pelajaran	apa	yang	Ferry	dapatkan?
Banyak sekali. Ketika SMA sampai kuliah, saya punya prinsip YPS 
(Yang	Penting	Senang).	Belajar	biasa-biasa	saja,	yang	penting	lulus,	
tidak usah heboh-heboh, santai saja biarkan hidup mengalir, tidak 
usah dipikirin dan pusing-pusing. Saya adalah orang plegmatis, 
cuek, dan ngga mikir panjang-panjang.

Bekerja di KKI banyak menguji dan mengubah prinsip itu. Faktor 
orangtua yang menentang dan gaji kecil membuat saya berpikir 
saya tidak mungkin hidup jika punya pikiran seperti itu terus, 
tetapi pelan-pelan saya dibimbing oleh Pak Leon dan Ibu Lucy, 
dan prinsip itu diubah. Saya harus belajar memikirkan hidup—ke 
depannya bagaimana—dan jika mau lebih lama di KKI harus punya 
pekerjaan sampingan untuk hidup sembari mengerjakan passion saya 
di KKI. 

Namun saya tidak berani keluar dan pekerjaan itu tetap saya jalani terus. Saya kesulitan 
memacu diri saya untuk memberikan semua yang saya punya karena merasa pekerjaan 
tersebut tidak cukup berarti untuk saya. Akibat dari hal ini adalah tidak bahagia dan stress. 
Apalagi tuntutan menjadi semakin tinggi karena saya baru mendapat promosi, kinerja 
saya menurun dan ini sempat sangat mempengaruhi kepercayaan diri saya.

•	 Menurut	Leon,	apa	yang	menjadi	tantangan	terberat	KKI	
pada awal-awal perintisan?
Yang menjadi tantangan secara pribadi adalah tekanan 
ekonomi. Saya khawatir KKI tidak akan berjalan dan saya 
mengalami kesulitan karena saya belum belum pernah 
berbisnis sebelumnnya. Saya juga tidak mendapat gaji, 
malahan tabungan dipakai untuk membangun KKI. 
Apalagi keluarga kami bukan orang kaya sehingga kami 
harus berdiri di atas kaki kami sendiri dan mengandalkan 
Tuhan.

•	 Kapan	pertama	kali	Ferry	mendengar	soal	KKI?	
Saya mendengar pertama kali soal KKI itu di mading 
kampus. Saya dan Pak Leon berasal dari kampus yang 
sama.	Pada	saat	zaman	saya	kuliah,	Pak	leon	ibarat	
legenda, beliau lumayan terkenal karena sering menang 
lomba, punya prestasi ini dan itu. Saat saya masih kuliah, 
Pak Leon mendirikan KKI itu dan masuk artikel Jakarta 
Globe. Saat itu, ada organisasi kampus yang memajang 

artikelnya di mading kampus dan saya baca di situ. Ketika Pak Leon bekerja di McKinsey 
saja sudah heboh, dan ketika beliau keluar lebih heboh lagi, apalagi ketika mendirikan 
KKI.

•	 Mengapa	Ferry	memilih	KKI	untuk	berkarir	padahal	gajinya	kecil	dan	ini	masih	sangat	
baru? 
Kalau mau ngomong	kerennya,	saya	merasa	panggilan	saya	di	sana.	Dari	dulu	ketika	
awal-awal saya kuliah, saya selalu berpikir untuk mencari pekerjaan yang bukan untuk 
saya sendiri, untuk uang saja. Menurut saya, sayang sekali menghabiskan sisa hidup jika 
bekerja untuk uang dan diri sendiri. Saya berpikir apa pekerjaan yang bisa membuat saya 
tetap hidup dan bisa berdampak langsung buat orang lain. Namun pekerjaan semacam itu 
sangat jarang di Jakarta, tapi ketika KKI buka lowongan, saya lihat ini pas sekali dengan 
apa yang saya cari. Lalu saya coba melamar dan diterima 
bulan September 2011.

•	 Menurut	kalian,	apakah	panggilan	itu?
L: Panggilan adalah alasan Tuhan mengutus kita ke dunia. 
Saya percaya Tuhan mengirim setiap orang ke dunia dengan 
panggilan masing-masing, meskipun tidak semua mau 
mencari atau menjawabnya.

“Menurut	saya,	sayang	
sekali menghabiskan 
sisa hidup jika bekerja 
untuk uang dan diri 
sendiri,”	ujar	Ferry.
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punya hati akan gampang mundur karena pekerjaan ini sulit dan gajinya kecil. Banyak 
karyawan KKI yang keluar masuk karena mungkin panggilannya kurang kuat. Itu 
berdasarkan prinsip sosial.

Dalam	prinsip	bisnis,	meskipun	kita	punya	hati,	kita	tidak	boleh	cepat	puas.	Jangan	puas	
karena menolong 10 orang, tapi kita harus bermimpi menolong jutaan orang lain. Harus 
belajar	terus	mengembangkan	diri	dan	kemampuan.	Orang	yang	banyak	mengeluh	
menurut saya tidak bisa masuk ke bisnis sosial karena kita harus belajar hal-hal baru setiap 
hari, menangani dan memimpin orang.

•	 Dalam	bekerja	di	KKI,	kepuasan	tertinggi	seperti	apakah	yang	telah	dirasakan	oleh	
kalian?
L: Melihat anggota kami mengalami kemajuan besar karena dukungan KKI. Kami selalu 
mengatakan bahwa hal ini lebih dari dan tidak bisa dinilai dengan uang. Ada anggota 
kami yang setelah 19 tahun mengontrak sekarang punya rumah (sesudah 1,5 tahun 
bergabung),	meskipun	tidak	ada	sertifikatnya	dan	kecil.	Ada	anggota	kami	yang	3	tahun	
terus meminjam sana-sini, sesudah ikut KKI 6 bulan berhenti meminjam ke manapun 
(termasuk	KKI)	karena	sudah	bisa	mengelola	pendapatannya	dengan	baik	dengan	
ditabung secara rutin.
F: Saya bisa merasakan kalau bekerja bukan untuk saya saja, tetapi untuk orang lain dan 
Tuhan. Saya memimpin pencairan pinjaman, dan kadang-kadang mereka menangis dan 
saya jadi bingung kenapa mereka menangis. Mereka terharu karena ada orang yang benar-
benar memikirkan mereka, bukan untuk mencari keuntungan. Keberhasilan seorang ibu 
yang akhirnya bisa punya rumah setelah 19 tahun mengontrak, yang perubahannya nyata 
membuat saya semangat lagi dan melupakan rasa lelah saya. Saya punya pola pikir kalau 
ibu itu bisa punya rumah, yang mana lagi yang bisa saya bantu untuk punya rumah. Saya 
belajar untuk tidak cepat puas. (ek) 

Yang kedua, kepemimpinan. Saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa memimpin orang. 
Saya ngga bisa tegas, bahkan teman-teman saya bilang saya itu orangnya cengar-cengir 
doang. Tapi sekarang saya belajar tegas dan bisa marah demi kebaikan orang. Bahkan 
Ibu Lucy bilang saya belajarnya kebablasan karena kalau marah jadi benar-benar galak 
hahahaha. 

•	 Tadi	Ferry	sempat	bercerita	bahwa	orangtua	tidak	setuju,	bagaimana	Ferry	meyakinkan	
mereka? 
Memang	dari	awal	orangtua	tidak	setuju.	Awalnya	mereka	mengizinkan	karena	mereka	
pikir hanya kontrak 6 bulan, dan mereka membiarkan saya mencari pengalaman. Tapi 
setelah 6 bulan, kebutuhan di KKI menjadi lebih panjang. Tentu saja orangtua menentang, 
tapi saya menyakinkan mereka bahwa ini adalah panggilan. Saya mendoakannya dan saya 
merasa Tuhan memberi beban ini. Sampai sekarang orangtua masih belum bisa terima 
sepenuhnya. Saya tahu bukannya mereka egois tapi mereka memikirkan saya, apalagi 
mama. Ia ingin saya hidup enak dan tidak luntang-lantung. Mama pikir ini kerja sosial 
dan ngga peduli soal uang. Memang KKI sekarang kecil, tapi kita punya mimpi untuk bisa 
membantu jutaan orang, meskipun sekarang baru ribuan. Ketika KKI banyak diliput TV, 
majalah, mereka bisa berpikir kalau ini bukan main-main dan ini serius. Ini adalah bisnis 
sosial bukan kerjaan sosial. Sampai sekarang mereka juga belum setuju, tapi untunglah 
reaksinya sudah lebih baik daripada dulu.

•	 Apakah	bekerja	dengan	keluarga	yang	hidup	dalam	garis	kemiskinan	membawa	
perubahan gaya hidup bagi kalian? 
L: Ya. Kebetulan sejak dulu saya tidak memiliki hobi khusus yang mahal atau senang 
belanja. Berkarya di KKI membuat saya semakin hati-hati lagi mengeluarkan uang, 
meskipun saya mendapat banyak anjuran bahwa tidak perlu merasa bersalah menikmati 
hidup sesekali. Pada tahun pertama di KKI, karena belum ada pekerjaan sampingan 
sehingga tidak ada pemasukan, gaya hidup saya dan istri secara signifikan berubah, 
terutama jadi jarang makan di luar dan nonton di mall.
F: Saya dulu suka minum kopi di Starbucks,tapi sekarang setiap kali mengeluarkan uang 
untuk sesuatu yang mewah, saya memikirkan orang-orang yang saya bantu dimana uang 
10 atau 20 ribu rupiah cukup untuk makan sehari. Saya menganjurkan kepada ibu-ibu 
untuk berhemat, menabung, masak saya sendiri boros? Saya belajar menahan diri dan 
memikirkan untuk ke depannya jika gaji kecil dan tetap boros mana mungkin bisa hidup.

•	 Menurut	kalian,	karakter	seperti	apa	yang	diperlukan	untuk	menggeluti	karir	dalam	bisnis	
sosial?
L: Pertama-tama adalah hati yang mau menolong sesama secara tulus. Tanpa dasar ini, 
bisnis sosial sangat mungkin akan salah arah. Kedua adalah memiliki determinasi, karena 
tanpa ini tidak bisa bertahan lama, kecuali ada keluarga yang mendukung ekonomi kita. 
Ketiga adalah ambisi untuk Tuhan. Menolong 500 orang dan 500.000 orang tidak sama. 
Banyak orang yang suka menolong, menolong 500 sudah puas. Hal ini baik, tapi di luar 
sana ada 80 juta orang miskin. Tidak cukup hanya punya hati. Harus juga punya ambisi 
untuk menolong sebanyak mungkin orang.
F: Menurut saya hati. Jika hanya coba-coba, ke depannya akan sulit karena banyak sekali 
tantangan	dalam	bisnis	sosial.	Paling	gampang	adalah	masalah	uang.	Orang	yang	tidak	
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saja iPad.	Di	Amerika,	iPad adalah gadget 
mahal yang biasa digunakan para pebisnis 
untuk menopang kegiatan bisnis mereka, 
namun di Jakarta kita bisa melihat iPad 
dijinjing oleh anak-anak hanya untuk sekadar 
bermain game.

Sebagai orang Kristen, penting sekali bagi 
kita untuk menjalani hidup yang bertanggung 
jawab. Kita memang tidak dilarang untuk 
membeli barang-barang mahal yang memang 
jika diperlukan dapat digunakan secara 
maksimal dan menopang kegiatan kita 
sehari-hari, namun kita harus bijak dalam 
menentukan apakah barang tersebut berguna 
atau tidak, dan dipakai dalam jangka waktu 
yang lama.

Sederhana: Lama tetapi Baru
Saya baru mengetahui sejak beberapa tahun 
lalu mengenai dispilin rohani ‘kesederhanaan’ 
padahal disiplin ini sama ‘tuanya’ dengan 
disiplin rohani lainnya. Kesederhanaan melatih 
kita untuk mengendalikan diri karena kita 
tahu bahwa kita adalah pengelola, bukan 
pemilik harta yang dititipkan oleh Tuhan, 
dan pengendalian diri adalah buah Roh, dan 
hanya Roh Kudus yang mampu membuat 
kita menghasilkan buah tersebut. Memilki 
rasa cukup dan puas tidak mudah karena kita 
sebagai manusia selalu menginginkan lebih, 
lebih dan lebih.

Perlu diakui bahwa gaya hidup sederhana 
sangat	tidak	populer	di	zaman	sekarang.	
Banyak yang beranggapan, jika bisa hidup lebih 
kenapa harus hidup ‘PAS’? Jika bisa jalan-
jalan ke luar negeri, kenapa harus ke luar kota? 
Jika bisa punya 3 ponsel kenapa harus 1? Jika 
bisa punya iPhone kenapa harus pakai merek 
murah lain? Jika bisa belanja di supermarket 
kenapa harus ke pasar? Jika bisa nge-gym di 
mall kenapa harus bangun pagi olahraga di 
komplek?	Dan	masih	banyak	jika	lainnya.

Saya menawarkan sebuah cara baru (tapi 
sebenarnya	lama)	untuk	menjalani	hidup,	yaitu	

hidup sederhana. Bukan berarti kita tidak 
boleh membeli barang-barang lagi dan hidup 
seperti biarawan. Silahkan membelanjakan 
penghasilan Anda untuk keperluan sehari-hari. 
Silahkan menghadiahi diri sendiri dengan 
barang yang Anda inginkan, tetapi buat juga 
pagar anggaran yang tidak boleh dilewati. 
Silahkan jalan-jalan ke luar negeri sesekali, 
tetapi jangan jadikan itu sebagai sebuah 
keharusan seperti kebutuhan sandang, pangan 
dan papan. Kita bisa belajar hidup sederhana 
dan tidak membiarkan barang-barang atau 
hal-hal lain yang bisa kita beli dengan uang 
kita memperkaya hidup kita, tetapi kita 
membiarkan Tuhan sendiri yang memperkaya 
hidup kita.

Hidup sederhana memberikan lebih banyak 
ruang untuk kita bergantung kepada Tuhan. 
Menjadikan Tuhan sebagai sandaran masa 
depan kita dan hanya kepada-Nya kita 
meminta “....pada hari ini makanan kami 
yang secukupnya.” Hidup sederhana juga 
membiarkan uang kita mengalir ke tempat 
yang membutuhkan, dimana ada orang-orang 
yang dapat juga menikmati berkat yang kita 
nikmati dari hasil kita berkerja keras. Hidup 
sederhana membuat kita menjalani hidup 
dengan bebas tanpa merasa harus seperti 

Inspirasi

Perkaya Diri dengan
Ilustrasi dari internet

Meningkatnya pendapatan mayoritas kaum menengah di Jakarta berjalan 
beriringan dengan daya beli mereka; bukan hanya untuk pembelian 
produk saja, namun juga dalam hal ‘kegiatan’, misalnya makan di rumah 
diganti dengan makan di mall, olahraga di taman berpindah dengan gym 
di mall.	Orang-orang	semakin	mudah	mendapatkan	sesuatu	yang	mereka	
butuhkan	(dan	mereka	INGINKAN).

sedang ‘in’ di masyarakat, dan didukung dengan 
teknologi seperti toko online di Facebook, 
promo diskon lewat Twitter, pemajangan 
produk pada etalase elektronik seperti Pinterest, 
membuat masyarakat terkadang kurang bijak 
membelanjakan penghasilan mereka.

Saya adalah contoh dari banyak orang yang 
sering terjebak dalam pembelanjaan yang ‘tidak 
dibutuhkan’. Sering kali saya membeli banyak 
sekali buku, namun sebenarnya masih banyak 
tumpukan buku yang beberapa minggu lalu 
saya beli. Saya bekerja dengan keras, dan saya 
membenarkan diri saya untuk menghadiahi 
diri dengan barang-barang yang saya suka, dan 

terkadang sangat mahal.

Contoh lainnya adalah dalam 
pembelian gadget. Kita 

cenderung menyia-nyiakan 
teknologi karena kita tidak 
menggunakan teknologi 
tersebut sesuai dengan 
maksud diciptakannya 
teknologi tersebut. Misalnya 

Kebutuhan atau Keinginan?
Pada umumnya, mayoritas kelas ekonomi 
menengah yang telah bekerja dengan keras 
sehari-hari di kantor menganggap bahwa salah 
satu cara menebus kerja keras tersebut adalah 
dengan membeli barang yang mereka inginkan 
namun sebenarnya tidak terlalu mereka 
perlukan sebagai bentuk rekreasi. Adanya 
tekanan lingkungan sosial dan media dalam 

memberitakan 
barang-barang 

tertentu 
yang 
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•	 Berbelanjalah	di	pasar	tradisional.	Jika	terpaksa	harus	
berbelanja di supermarket, bawalah daftar belanja.

•	 Jika	bepergian	ke	sebuah	bazaar atau toko yang sedang 
mengadakan obral, bawalah seorang teman yang bijak 
untuk ‘mengingatkan’ kita agar berbelanja sesuai keperluan.

Tahukah Anda?
•	 Berbelanja	di	pasar	tradisonal	dapat	meningkatkan	taraf	hidup	para	pedagang	dan	

menggerakkan perekonomian bangsa. (ek)

•	 Sisihkan	terlebih	dahulu	uang	yang	
digunakan sebagai perpuluhan, persembahan 
dan pekerjaan misi.

•	 Rencanakan	perjalanan	ke	luar	kota	bersama	
teman-teman untuk menghemat ongkos 
akomodasi dan konsumsi.

•	 Ketimbang	berjalan-jalan	di	mall,	mari	alokasikan	waktu	dan	dana	untuk	seminar	atau	
pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. 

•	 Bergabunglah	dengan	komunitas	di	www.atamerica.org yang berlokasi di Pacific Place 
Jakarta untuk seminar-seminar menarik dan GRATIS!

orang-orang yang memang memiliki hidup 
yang lebih. Kita tidak perlu mengikuti gaya 
hidup glamor untuk membuat kita bahagia. 
Hidup cukup dan berbagi itulah kuncinya, dan 

Inspirasi
pintunya adalah kesederhanaan. Tidak ada 
yang sulit ketika kita berjalan bersama Tuhan, 
dan tidak ada yang mudah ketika kita berjalan 
sendiri tanpa-Nya.

Tips hidup sederhana:
•	 Buatlah	anggaran	bulanan	dan	taati.	(Buku	Untuk 

Indonesia Yang Kuat oleh Lidgwina Hananto dapat 
digunakan	sebagai	referensi).

•	 Belajarlah	dari	teman	yang	memiliki	perencanaan	
keuangan yang Anda nilai baik, dan mintalah 
nasihatnya.

•	 Berolahraga	di	tempat	‘gratis’	misalnya	taman,	
komplek rumah, lapangan bulu tangkis dan bola 
basket gereja.

•	 Pangkas	kepemilikian	kartu	kredit.	Miliki	
1-2 kartu kredit yang benar-benar sering 
digunakan saja. Jangan tergoda dengan 
penawaran ‘gratis seumur hidup’ di mall. 
Tolak dengan sopan dan segera berjalan 
menjauhi booth.

•	 Milikilah	1	atau	maksimal	2	ponsel	yang	
paling mendukung kegiatan Anda sehari-
hari. Ponsel dengan dual SIM CARD bisa 
jadi alternatif yang baik.
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hanya Tuhan yang dapat memberikan 
makna hidup, kepuasan, kebahagiaan dan 
kepenuhan hidup yang sejati. Tuhan Yesus 
pernah memperingatkan betapa bodohnya 
dan tragisnya orang yang meletakkan 
pengharapannya kepada dunia ini dan segala 
isinya: “Apa gunanya seseorang memperoleh 
seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan 
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti 
nyawanya?”	(Mat.	16:26).	Konsumerisme	
telah menggiring orang kepada keserakahan, 
dan “keserakahan . . . sama dengan penyembahan 
berhala”	(Kol.	3:5).

Kedua, pengalaman berbelanja dapat menjadi 
berbahaya karena bisa menarik kita ke 
dalam	realita	transendensi	(sorgawi)	yang	
palsu	dan	mengalami	“anugerah”	yang	palsu.	
Mal-mal hari ini didesain sedemikian rupa 
sehingga menarik orang untuk datang dan 
memasuki realita dunia yang berbeda dan 
menghanyutkan: arsitektur yang futuristik 

dengan langit-langit yang tinggi (seperti gereja 
kuno yang memberikan nuansa transendensi 
sorgawi),	desain	dan	cahaya	yang	berwarna-
warni dan eksotis, musik yang membangkitkan 
semangat, aneka atraksi dan pertunjukan 
yang menarik, ruang terbuka hijau seperti 
taman dengan udara yang sejuk memberikan 
kesegaran dan sarana untuk bersosialisasi. Mal 
bukan	hanya	sekadar	“sorga”	belanja	tetapi	
telah menjadi seperti sorga yang sesungguhnya 
bagi warga perkotaan yang penat karena 
padatnya aktivitas, kemacetan lalu lintas, 
permasalahan dan keruwetan hidup lainnya. 

Tidak heran, mal-mal pada hari ini bukan 
hanya sekadar tempat berbelanja tetapi lebih 
dari itu telah memainkan peran yang sentral 
di dalam aktivitas orang-orang perkotaan: 
menjadi tempat bagi keluarga-keluarga, kaum 
muda maupun kaum profesional berkumpul, 
bersosialisasi, berekreasi dan berekspresi. 
Daya	tarik	mal	ini	semakin	membuat	orang	

Pelita Kaki

Jawaban:
Tentu saja kita boleh membelanjakan 
uang kita untuk membeli barang yang kita 
butuhkan. Tetapi masalahnya, kita sering kali 
terjebak ke dalam budaya konsumerisme. 
Konsumerisme adalah budaya atau gaya hidup 
yang menjadikan seseorang menjalankan 
proses konsumsi atau pemakaian barang-
barang	secara	berlebihan	(baca:	serakah)	
dan terus-menerus. Akibatnya, seseorang 
menjadi pecandu dari suatu produk, sehingga 
ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah 
untuk dihilangkan. Apalagi di tengah kemajuan 
zaman	sekarang,	kemudahan	berbelanja	
juga semakin besar. Saat ini dengan semakin 
menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan dan 
mal-mal, orang semakin mudah berbelanja 
dan semakin terjebak dalam konsumerisme. 
Ditambah	lagi	dengan	semakin	mudahnya	
akses internet, konsumen tidak perlu lagi 
beranjak dari tempat dia berada, cukup 
mengklik beberapa tombol, maka barang yang 
diinginkannya sudah bisa dibeli dan bahkan 
bisa langsung bisa diantar ke rumahnya. 

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet
BELANJA (SHOPPING)

Pertanyaan:
Di	dalam	menyambut	hari-hari	raya	seperti	Natal,	
Tahun Baru, Imlek, dan sebagainya, mal dan pusat-pusat 
perbelanjaan biasa menawarkan sale dan diskon besar-besaran. 
Apakah wajar jika kita ikut berbelanja barang dalam jumlah 
yang besar: baju baru, barang-barang baru, dan sebagainya?

Karena itu pengusaha dan produsen berlomba-
lomba menjajakan barangnya lewat iklan-
iklan di media massa dan diskon-diskon yang 
menggiurkan.

Pertama, konsumerisme berbahaya karena 
budaya ini telah menjadi seperti agama baru 
dengan para produsen dan pembuat iklan 
sebagai imam-imamnya yang menawarkan 
nilai-nilai materialistik dan hedonistik serta 
motto baru, “Saya berbelanja, maka saya ada.” 
Akibatnya, hari ini orang berbelanja atau 
memiliki barang bukan lagi karena kebutuhan 
tetapi lebih karena tindakan berbelanja atau 
memiliki barang itu dapat memberikan 
rasa aman, rasa bermakna, kebahagiaan dan 
kepuasan tersendiri serta meningkatkan 
gengsi, status atau harga dirinya. Apalagi daya 
tarik produk-produk baru, menggoda orang 
untuk memilikinya dan memakainya karena 
dirasakan dapat memberikan identitas baru 
dan penyegaran baru. Kegiatan berbelanja 
dan memiliki barang tertentu telah menjadi 
seperti pengganti Tuhan, karena sesungguhnya 
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•	 Rencanakan	belanja	kado	untuk	hari-
hari	raya	(mis.	Natal,	Tahun	Baru,	Imlek)	
dari jauh-jauh hari sehingga Anda tidak 
berbelanja secara panik dan terburu-buru.

•	 Tundalah	pembelanjaan	yang	besar	
sampai Anda memiliki kesempatan yang 
cukup untuk mempertimbangkannya 
sekali lagi apakah Anda benar-benar 
membutuhkannya dan bisa mengecek harga 
yang lebih murah. 

•	 Perlu	diingat	bahwa	barang	yang	bagus	
belum tentu harus mahal dan barang yang 
mahal belum tentu bagus. Kadangkala akan 
lebih ekonomis dan lebih bijak jika kita 
membeli barang yang berkualitas dan tahan 
lama walaupun dengan harga yang lebih 
tinggi.

•	 Jika	Anda	ragu	untuk	membeli	sesuatu,	
janganlah membelinya.

•	 Jika	Anda	sudah	menikah,	berjanjilah	

pada diri sendiri bahwa Anda akan selalu 
memberitahukan kepada pasangan Anda 
hal-hal apa saja yang Anda beli.

Pada akhirnya, sebagai orang percaya 
warga negara Kerajaan Allah, kita perlu 
memperhatikan nasihat rasul Paulus, “Waktu 
telah singkat! Karena itu dalam waktu yang 
masih sisa ini . . . orang-orang yang membeli 
[harus berlaku] seolah-olah tidak memiliki 
apa yang mereka beli; pendeknya orang-orang 
yang mempergunakan barang-barang duniawi 
[harus berlaku] seolah-olah sama sekali tidak 
mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang 
kita kenal sekarang akan berlalu. Semuanya ini 
kukatakan . . . bukan untuk menghalang-halangi 
kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya 
supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, 
dan melayani Tuhan tanpa gangguan” (1 Kor. 
7:29-31,	35)

Pelita Kaki
kecanduan untuk berbelanja karena sensasi 
pengalaman sorgawi yang ditawarkan. 
Selain itu, membeli barang yang diinginkan 
dengan harga diskon yang sedemikian 
murah merupakan semacam pengalaman 
mendapatkan	“anugerah”	secara	materi.	
Pengalaman membeli barang dengan harga 
diskon dapat menjadi seperti candu yang 
menarik orang untuk terus berbelanja secara 
liar. Padahal sesungguhnya manusia tidak 
akan pernah dapat dipuaskan sepenuhnya 
oleh pengalaman sorgawi palsu atau anugerah 
palsu yang ditawarkan mal, kecuali hanya oleh 
anugerah sejati yang mahal harganya yang 
Allah berikan secara cuma-cuma melalui karya 
penebusan Kristus.

apakah cukup kalau saya meminjam 
barang itu dari orang lain atau membelinya 
bersama-sama dengan teman-teman yang 
lain sehingga kami bisa menghemat dengan 
cara berbagi menggunakan barang itu 
bersama-sama?

•	 Jika	barang	yang	saya	beli	untuk	
menggantikan barang yang lama, apakah 
saya harus menggantinya sekarang ataukah 
yang lama masih bisa diperbaiki atau 
dipakai sampai benar-benar rusak?

•	 Apakah	penggunaan	barang	itu	hemat	
energi? Seberapa besar dampak kerusakan 
alam yang diakibatkan oleh penggunaan 
barang itu atau kelak jika barang itu sudah 
rusak dan dibuang?

Bagaimanakah kita dapat berbelanja secara 
bijaksana? Sebelum berbelanja, ada baiknya kita 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
•	 Mengapa	saya	ingin	membeli	barang	ini?	

Apakah saya punya alasan yang kuat untuk 
membelinya?

•	 Apakah	saya	memiliki	anggaran	dana	yang	
cukup untuk membelinya, dan apakah ada 
alasan yang cukup kuat untuk membelinya 
secara kredit?

•	 Dapatkah	saya	membuat	sendiri	barang	itu	
atau kalau tidak bisa, apakah cukup kalau 
saya membeli barang yang bekas pakai 
(secondhand) saja?

•	 Apakah	saya	membutuhkan	barang	itu	
sekarang, ataukah saya dapat menunda 
membelinya sampai saya benar-benar akan 
sering menggunakannya?

•	 Mengingat	penggunaannya	sangat	jarang,	

Dan,	untuk	kita	yang	kecanduan	berbelanja	
atau cenderung berbelanja tanpa pertimbangan 
dan melebihi anggaran, tips-tips berikut ini 
dapat menolong kita:
•	 Jangan	berbelanja	kecuali	Anda	memiliki	

kebutuhan yang jelas untuk dibeli.
•	 Pergi	ke	mal	hanya	dengan	uang	yang	pas-

pasan untuk membelanjakan kebutuhan 
yang sudah ditentukan.

•	 Tetapkan	batas	waktu	tertentu	seberapa	
lama Anda akan bepergian atau berbelanja 
di mal.

•	 Hindari	jebakan-jebakan	iklan,	sale dan 
diskon yang ditawarkan, dan selalu bertanya 
apakah saya benar-benar membutuhkan 
produk yang ditawarkan.

•	 Ajak	seseorang	untuk	pergi	bersama	Anda,	
tetapi orang tersebut janganlah orang yang 
gampang tergoda dengan daya tarik mal.



66 67Ruang Keluarga

lebih menghargai uang, hemat dan mengetahui 
perjuangan menabung untuk memperoleh 
sesuatu yang diinginkan.

Melody Pantja
Berhubung anak saya masih kecil, maka 
belum saya beri uang jajan. Untuk saat ini saya 
menerapkan sistem reward dimana kalau anak 
saya melakukan hal baik seperti makan cepat, 
rajin menulis PR, maka saya akan memberikan 
dia koin untuk dimasukkan ke dalam celengan. 
Tujuannya ingin mengenalkan anak menabung 
dan sekaligus menjadi reward bagi anak.

Erny
Cara menabung yang saya ajarkan kepada anak 
saya adalah menabung setengah uang jajan ke 
dalam celengan. Misalnya setiap hari tiap anak 
diberi uang jajan 10.000 rupiah, kemudian 
saya membiarkan mereka sendiri memasukkan 
5000 rupiah ke dalam celengan. Tujuannya agar 
mengajarkan anak menabung sejak dini dan 
berharap bahwa ke depannya mereka dapat 
menggunakan uang mereka dengan benar.

Ev. Mery Ong
Cara menabung yang saya terapkan kepada 
anak saya sangat sederhana, yaitu menabung 
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 
Misalkan hari ini pada saat jalan-jalan anak 
saya mengiginkan mobil-mobilan. Pada saat 
dia meminta dibelikan mobil-mobilan tesebut, 
saya tidak langsung membelikannya. Saya 
akan telebih dahulu memberitahukan kepada 
anak saya kalau mobil-mobilan itu harganya 
mahal, tetapi jika kita sama-sama menabung 
maka setelah beberapa saat kita sudah dapat 
membelinya. Kemudian setelah pulang, saya 
setiap hari akan memberikan dia uang untuk 
ditabung, setelah nominal celengan mencukupi 
untuk membeli mainan tersebut maka kami 
akan kembali ke toko tersebut untuk membeli 
mainan tersebut. Tujuan saya menerapkan 
ini agar dapat mengajarkan anak saya 
menabung sekaligus dapat menanamkan sikap 
menghargai, karena diperlukan usaha untuk 
mendapatkan sesuatu. (ec)

Ruang Keluarga

MENGAJARI

Ilustrasi dari internet

Mengajari Si Kecil menabung sejak dini bukan merupakan hal yang mudah bagi para orangtua. 
Sangat banyak manfaat yang akan diperoleh dengan mengajari anak menabung sejak dini. Selain 
mengajari mereka agar tidak boros, menabung juga dapat melatih Si Kecil untuk dapat lebih 
bertanggung jawab dan lebih menghargai uang.

Berikut merupakan beberapa tips ala para ibu untuk mengajari Si Kecil menabung sejak dini: 

SI KECIL
MENABUNG

Ledi Diana
Untuk sekarang ini anak saya belum 
diajarkan menabung karena anak-anak 
belum mendapatkan uang jajan. Paling 

setiap tahunnya uang angpao yang mereka 
peroleh kami tabung di bank agar kelak dapat 
mengajarkan anak untuk menyisihkan uangnya 
sebagian untuk ditabung. Tujuannya agar dapat 
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四.為甚麼耶穌一定要來到世界？
也許有人要問：耶穌既然是上帝，是無所不能的，難道不來到世界就不能拯救罪
人麼？我相信祂能夠。但祂之來到世界，不是為祂自己，而是為我們，叫我們認
識祂、親近祂、接受祂的救恩。想想看，如果上帝不成為人，而是如聖經所說是
靈，是我們眼不能見，手不能摸的靈，我們怎能了解祂的心意，領受祂的慈愛，
並與祂親密交往呢？再想想看，如果祂不成為一個像你我一樣正常的人，而是一
個三頭六臂的怪物，或是電視中那些無人性和情感的鐵甲人一樣的東西，我們又
怎能與他親近呢？因此，上帝以「道成肉身」的方式，即上帝成為人的方式，像
一個普通人一樣來到世界。

上帝知道人的軟弱，知道人很難了解祂的慈愛和關懷，不明白祂的救恩計劃，並
與祂親近，就在二千年以前的一個晚上，差遣祂的兒子耶穌，以人的形象，降生
在以色列的伯利恆城裏。「基督耶穌降世，為要拯救罪人。這話是可信的，是十
分可佩服的。」

結論
某年聖誕節的時候，主日學老師問小朋友：聖誕節來了，你們最先想到的是甚
麼？小朋友異口同聲地回答說：禮物！聖誕禮物！但聖誕節不是慶祝我們的生
日，而是慶祝耶穌基督的生日，那麼得禮物的應當是誰呢？應當是耶穌，不是我
們。

在這聖誕佳節，你打算怎樣過呢？你想怎樣慶祝耶穌的生日呢？與家人旅行、吃
吃喝喝就夠了麼？一個人看看書，睡睡覺，休息休息就夠了麼？與朋友們互相道
賀、交換聖誕禮物就夠了麼？不夠，如果你忘記了耶穌，忘記了你應當向祂獻上
你的禮物。

我們應當向耶穌獻上甚麼？最好的禮物不是金錢、不是工作，而是你的心。具體
地說，如果你還沒有相信耶穌，就當相信祂為基督，接受祂為救主。如果你已經
相信耶穌，就當經常過悔改的生活，讓祂能住在你心裹，主宰你的一切。（此文摘

自網站）
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感受到聖誕的氣氛。

人人知道聖誕節是慶祝耶穌的降生，但不是人人了解耶穌降生的意義。在慶祝耶
穌降生時，可能很多人會問：耶穌究竟是誰？耶穌為甚麼要降生到世上來？耶穌
在世上作了些甚麼？耶穌在世上所作的與我們有甚麼關係？......相信這不獨是非信
徒常有的問題，甚至也是信徒們喜歡獲得一些簡單答案的問題。

保羅曾對這些問題提出一個非常簡單的答案。他說：「基督耶穌降世，為要拯救
罪人。」(提前一15)他的意思是說，耶穌來到世界的目的，是要作基督，拯救一切
犯罪的人。

但這句話能引起一些新的問題；其中四個值得我們特別注意。一、基督是甚麼意
思？二、誰是罪人呢？三、祂怎樣拯救罪人呢？四、耶穌不來世界就不能拯救世
界麼？

正論
一.基督是甚麼？
基督(Christ)是一個希臘字，從希伯來文的彌賽亞 (Messiah) 而來；彌賽亞是受膏者
(the anointed one)的意思。在舊約時代，有三種負有特別責任的人，必須先受膏才能
就任，即大祭司、先知和君王。所謂受膏，就是將膏油倒在頭上。公元前約600年
以色列亡國之後，以色列人天天祈求上帝，也等候上帝差遣一位彌賽亞來拯救他
們。因此對以色列人來說，所謂彌賽亞，或基督，就是拯救者。

其實，客觀地說，耶穌根本比不上這些人，因為祂只活了短短三十三年；工作了
短短三年。祂沒有寫過一本書，沒有作過一張畫，沒有帶過一支軍隊，沒有組過
一個政黨。但奇妙的是，有關耶穌的書比甚麼書都多；以耶穌為題材的藝術品，
包括圖畫、音樂和雕刻等，比任何藝術品還多；而二千年來，跟隨祂的人，也比
跟隨任何軍事或政治領袖多得多。

為什麼？雖然耶穌不是文學家、藝術家、政治家、軍事家，確實是基督，是上帝
為人類所設立的拯救者。因此，保羅在這裏清楚地稱耶穌為基督：「基督耶穌降
世，為要拯救罪人。」

二.誰是罪人？
沒有人願意被稱為罪人，更少人願意承認自己是罪人。但保羅坦率地指出：「世
人都犯了罪」(羅三23)； 「沒有義人， 連一個也沒有。」(羅三10) 保羅的話，包括
了他自己，也包括了你和我。

很多時候，我們不認識自己，是因我們缺少一面能清楚反映自己的鏡子。但感謝
上帝，祂賜了我們一本聖經，作我們心靈的鏡子，叫我們能認識自己，能發現那
真正的自我。經驗告訴我們，我們愈多查考聖經，就愈知道自己是如何罪惡；我
們愈多用聖經來省察自己，就愈發現保羅所說的是如何真實。

我們都知道殺人是罪；但有多少人曾操
刀殺過人呢？然而，聖經說：「凡恨他
弟兄的，就是殺人的」(約壹三15)。在
上帝眼中，恨人就等於殺人，那麼，世
界上有多少人能坦然無懼地說他沒殺過
人呢？其次，我們承認姦淫是罪，但耶
穌在聖經上說：「凡看見異性就動淫念
的就是犯姦淫。(太五28) 那麼，世界上
有多少人能自信地說，他從來沒有犯過
姦淫呢？還有，我們都承認偷竊是罪。
但你說，你的兩手絕對乾淨，因為你從
小就遵守「非己之物，雖一毫而不取」
之古訓。但聖經上說，我們必須將我們
收入的十分之一獻給上帝，作上帝所喜
悅的工作，不然，我們就是偷竊了上帝
的財物。(瑪三8-10) 那麼，你奉獻了多
少？你能說你沒有偷竊上帝的財物麼？

朋友們，你認識自己麼？如果你真正認
識上帝，就會真正認識自已。如果你真
正認識自己，你就無法不承認自己是罪
人。但我們不必灰心，更不必失望，因
為保羅在這裏告訴我們，「基督耶穌降生，為要拯救罪人。」我們愈知道自己是
罪人，耶穌也愈能幫助我們。

三.如何拯救呢？
聖經告訴我們，上帝是公義的。按照祂的公義，誰犯罪作惡，誰就應當滅亡。那
麼，有人要問，既然人人都犯了罪，豈不人人都要滅亡麼？當然不是。因為聖經
又說，上帝也是慈愛的。按照祂的慈愛，祂希望人人得救，人人得享永生。正如
保羅在提摩太前書二章4節所說：「他(上帝)願意萬人得救，明白真道。」

那麼怎麼辦呢？上帝就設立了一個奇妙的，但也是痛苦的救法，一種能使祂的公
義和慈愛兩全的拯救方法，就是差遣祂兒子來到世界，為世人的罪死在十字架
上。

十字架是當日羅馬政府用來處決罪大惡極罪犯的刑具；釘十字架是一種非常殘酷
的刑罰。耶穌被釘十字架，不是因為祂犯了罪，而是擔當我們的罪。祂在十字架
上受痛苦，是代替我們受痛苦；祂在十字架受死，是代替我們受死，叫我們能夠
得永生。

上帝為了拯救世人，使祂的公義和慈愛得以兩全，就忍痛犧牲，差遣耶穌來到世
界，代替人類死在十字架上，正如保羅所說：「基督耶穌降世，為要拯救罪人。
」
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效，而不是爲了佈道會才假熱情地
去交的朋友。

還有一件叫人難以接受的推銷手
段，就是推銷者常常套用“想幫助
你”的這片好意為基本動力。他們
說：“若是我自己做生意賺到的只
是屬於我，但是我願意幫助別人，
而你加入後也會再去幫助其他的
人。”這真是他們的人生目標？會
否有人因著幫助其他人而願意加入
這商業？顯然不是！

邀請人來認識耶穌是一件非常光榮
的事，因爲曉得有人會有這樣的感
動。基於甚麽動機？當然是愛！是
想要別人在生命中得到那最好的福分。看見人需要救贖，而自動帶他們到可以拯
救他們的神面前，這就是愛！若不出於愛，這榮耀的邀請就被玷污了。沒有愛，
我們的動機可能會是因著不好意思面對牧師，或是家裏有聚會怕冷清，來的沒幾
個人；還是想驅走沒傳福音的罪咎感。不管你的理由是甚麽，若不是愛就變得虛
僞，假意始終會被人識破的。

時下的人不堪寂寞，覺得生活枯燥、乏味、沒情趣，總是想法子填滿生活樂趣。
他們是需要上帝，若我們願意他們也接受耶穌，生命得改觀，就必須付諸於行動
去找他們，把主耶穌介紹給他們。切記，你應該是以真誠與愛去做！

~~Jeffrey S 牧師~~

耶穌降生的意義
路二8-20z

導論
記得在1999年底和2000年初，世界好多傳媒機構曾舉辦歷史回顧的調查。有的想
找出誰是過去一百年對亞洲最具影響力的五十人；有的想找出二十世紀最聞名的
一百人；有的想調查誰是過去一千年對人類貢獻最大的人。結果有的獲得大眾認
同，但也有引起不少爭議的。 

如果有人間，在整個人類歷史上，誰是最知名的人？誰是最受尊敬的人？誰是對
世界影響最大的人？答案不一，但我相信不會是孔子，因為雖然他是中國歷史上
最知名的人，但在西方，除了一些知識分子外，很少人聽過他的名字。也不會是
莎士比亞，因為雖然在西方世界他是家喻戶曉，但在東方，知道他的人也不多。
 
我相信多半的人會同意是耶穌。因為在今日世界約二百個國家中，我們都能找到
耶穌基督的蹤跡。在絕大多數國家都有基督教的教堂；如果沒有，也會找到基督
教的工作，例如教育工作、社會服務工作等等。雖然今日基督徒的數目還只有世
界人口的三分之一，大約二十億，但相信絕大多數的人都聽過耶穌的名字，單看
聖誕節風俗的普遍就可以知道。在聖誕節的時候，無論是在基督教國家，非基督
教國家，甚至反基督教國家，都能多多少少看到聖誕的裝飾，聽到聖誕的音樂，
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關係，不是交易

自古以來，真誠是高尚的品格。大致上表裏不一、假情假意、蓄意陷害人的都不
會受歡迎。換句話說，我們都不喜歡沒誠意的人。然而，在現實的生活中，我們
也不會很在意這樣的人，有時還會寬容他們呢！

隨著時代的變遷，我們很容易察覺和分辨真誠。雖然這不表示現代的人已經更單
純，只是比較敏銳而已。

我們可以從銷售市場擧個簡單的例子。以前保險公司輔導職員時的教導說，若在
推銷保險時千萬別直接提及“保險”這句話，應該兜個大圈子到最後才告訴人説
你想要推銷的。相比轟動20年的多層次銷售(MLM)法不也是如此嗎？他們要人加入
會員時費盡口舌，從人的本性想得到更多的慾望開始，如：容易發財，在短時間
内就能擁有汽車、洋房，又可以足不出戶，只在家裏就可獲得利潤。而且他們還
很會找理由到你府上做客，談生意或假意關心探訪你，最後直到你上鈎入會。

這樣的推銷法成功並轟動一時，至今還流行。不一樣的是有些已經上鈎的人覺得
自己是被欺騙的對象，可悲的是被自己認識的人騙，也因此彼此間的關係便受損
了。

某次，一位久沒見面的朋友突然打電話來，我很高興地跟他聊了起來。哪知才談
了一會兒，就說想和我見面談生意。問他是甚麽生意時，卻推辭説明。及時在腦
中閃出MLM這三個字來，我很有禮貌的拒絕了他。挂上電話後，我猜想這朋友
可能在朋友名錄中逐個打電話去兜攬“生意”，突然點上我就給我打電話。當初
我還會錯意，真以爲他關心問候我，當時就有一種被欺騙的感覺，心裏很是不舒
服。

這樣的事不止一次，而是踫到好幾次都是以同樣方式邀入會的經歷。不是以打電
話就是發短訊，再約時間面談，最後一招便是兜攬“產品”。我必須先聲明，我
不是抗拒保險或多層銷售的產品，其中有好幾樣適合的我都會買來用。 只是我不
喜歡被陷入圈套的感覺，直截了當，乾乾脆脆不是更好嗎？若有需要就買，沒必
要就以後再談，爽爽快快的多簡單！

在商業上有需要革新，教會也一樣不
能應用一成不變的方法。我們不也是
常常走上同樣的一條路徑？比如在家
裏開個小宴席，特意邀請左鄰右舍到
家裏來一起進餐，可是突然間有牧師
講道，向他們傳福音。或是打電話給
我們幾乎忘記的朋友邀請他參加
佈道會（你可以想像要是他知道
你爲此才記起他的感受），還是
突然很友善的與從沒往來的鄰居
熱情地打招呼，目的只是要他
來你家參加小組活動。這樣的
方法至今還通行，基督徒都
會有傳福音的熱忱。可是，
我認爲這樣做會使教會蒙羞
多於被讚揚。爲甚麽？因爲
方法和動機與我開頭所說的
不相上下，即：沒有真誠！
我們爲何不坦誠地告訴對方
說“下星期有佈道會，想知
道有關基督信仰嗎？我可以
陪你一道去。”或是“這星期天
在我家有聚會，教會的一些朋友和
牧師也來。簡短的講道後聚餐和交
流活動，想參加嗎？”這樣坦誠的
邀請，對象又是相識的朋友會更奏
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平易近人，不呆板，喜歡開玩笑，也容易被人接受。”--- 郭麗蓮

我們會對神僕人的日常生活感興趣，很想知道他們在家的日子是怎麽過的？是否
勤讀聖經？在家和教會的表現或榜樣是否一樣？他家那扇敞開的門，足證郭會督
對自己的家和教會的愛心及榜樣是相同的，在教會裏接觸到的友善笑容，同樣的
在他家裏也可以感受到。  

“主人說：好！你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我把許多事
派你管理；可以進來享受你主人的快樂。”馬太福音25：23

“接下來是崇拜會報告。”臺上的主禮講完後就見郭會督蹣跚步上講臺，戴著眼
鏡慢慢地打開程序單開始報告。他以不大流利的印尼語，又加上年紀的關係慢條
斯理地讀著。“爲甚麽還要一位老牧師上臺來報告？”有會友在抱怨。“爲甚麽
牧師已經退休可享安逸的日子，還要再回來當主任牧師？”也有人這麽問。我們
常常會不了解使徒們爲何願意冒生命危險去傳福音？不明白爲何有人願意撇棄舒
適的生活成爲全職的傳道、牧師？同樣的，我們不明白爲甚麽郭會督願意回來本
堂事奉？但有一件事是每一個基督徒都知道的，上帝呼召我們時就當捨己，不管
是金錢、時間或是力量。主耶穌說：“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十
字架來跟從我。”

摩西願意捨棄王子頭銜去帶領頑梗的以色列民；亞伯拉罕必須離開出生地去到遠
方的迦南地；馬太必須把稅吏的工作放下去跟從主耶穌，正如聖經人物一樣郭會
督留下了美好的榜樣，他放棄退休享晚年安逸的生活，選擇服侍神直到被召回天
家。

“美好的素質？我爸有不止一個的好素質，這值得引以爲榮。他相信學無止境，
活到老學到老，博士學位是在60嵗時獲得的呢！” --- 郭麗蓮

我們大都熟悉善於欺騙的雅各，他從哥哥以掃奪取上帝的祝福。也不會忘記他如
何與天使較力求祝福（
創32：24-26）。郭會督
有雅各執著的精神，常
常追尋上帝的祝福。年
輕時有機會往美國學習
聖經道理，之後可在教
會教養，對此還不感到
滿足，上了年紀的他繼
續深造直到獲得博士學
位。我們常會陷在一種
只求物質豐富的福，忘
卻了那超越一切的屬靈
福分，透過聖經得到真
理的知識和更加認識神，

並且與祂親近。郭會督這種精神應該成爲以馬内利堂會友的榜樣，教導我們生活
在世上不是尋求物質的豐富，因還有那真正的福份在等待著呢。

約伯卻對她說：“你説話像愚頑的婦人一樣。哎！難道我們從神手裏得福，不也
受禍嗎？”（約伯2：10）
已經接受耶穌為救主並在年輕時熱心事奉，已經遵行聖經的教導並致死忠心與
神，但是在暮年卻患上癌症。若以世人的眼光衡量，一定會像約伯的妻子那樣不
能接受現實而埋怨上帝。爲何神不公平？郭會督是如此忠心事奉，還會患上絕
症？當時的郭會督卻以另一種態度看待，他還是照樣在教會活動。每主日參加崇
拜會，與會友一起禱告，不時地給執事打氣；甚至在改選執事時還鼓勵一些會友
參與事奉隊伍。

2013年7月27日郭友福會督蒙主恩召回天家，癌症使他與親愛的人分開了，遺體暫
放在《天堂殯儀館》，四個女兒中有三個從美國回來奔喪。幾個晚上喪事上的一
切瑣事，都是教會執事和會友們分擔，喪家根本不用為此操心。雖然郭會督必須
承受病痛之苦，但是上帝有美好的計劃。自從病發、住院，會友不斷地在禱告和
所需的經費上支持，直到蒙召都有愛他的人環繞著。生前二十多年在以馬内利堂
事奉，回天家時上帝為他預備衛理公會以馬内利堂為他在世的終點站。

死亡臨到，悲傷難免，然而神卻讓郭會督葬禮的悲傷化爲許多喜樂的祝福。上帝
那有福的確據取代了難捨的心境，家屬和會友都歡送郭會督的離別。正如賽跑的
已經跑到了終點，贏得了喝彩聲。他已經把愛神和愛鄰舍的榜樣留下，不辭勞苦
的精神、致死忠心和堅固的信心為生活典範。深盼從郭會督身上沾恩的人可以學
習他的愛心、信心和事奉的精神，活出那美好的榜樣。
上帝賜福與大家！

~~ Prawira ~~
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當問及到印尼來的目的爲何時，他娓娓地道來：“那時我為著三個國家，即印
尼、馬來西亞和中國禱告了好幾個月，求神指引將到哪個國家事奉。上帝藉著我
的朋友Pieter牧師告訴我說，印尼以馬内利堂需要會講華語的牧師，我便接受這挑
戰來這裏事奉。”到印尼來最先需要克服的就是語言，他必須從零起點來學習，
並且連同師母和女兒都有同樣的挑戰。女兒恩惠爲了爸爸的事奉必須進入新的環
境，接觸新的朋友。任牧師認爲戴徳生牧師傳福音時不看種族膚色的精神激勵了
他，所以他也該不畏艱辛，勇往前行，甚至還想得機會到中國去傳福音呢！

任牧師在印尼住了8個月，對他和家人難忘卻的經歷便是2月5日的水災。“那時，
我們才來印尼幾個月，遭水患的日子又
加上不懂得印尼話，全家只好天天以麵
包充飢。”他感慨地說。遠離親人有時
會帶來鄉愁，除了想念外，更是想回到
用自己母語的環境裏與朋友大談特談。
當然他也會利用現代科技與在世界另一
端的朋友聯絡，以此解解鄉愁。

日子一天天的過去，他們一家人也在努
力的學習印尼話和觀察這兒的基督徒。
喜以觀察人性的任牧師覺得印尼的基督
徒不太熱衷禱告，他說：“韓國基督徒
都有清晨到教堂禱告的習慣，參加禱告
會的人很多。”但任牧師還是非常高興
可以加入以馬内利堂，也覺得教會有很
多和藹可親，並關心他的人。教會擁有
才幹的人不少，恩賜也很多。若是大家
齊心竭力，就猶如一顆顆的珍珠，連串
成一條精致的項鏈，多美觀！他深盼以
馬内利堂更加進步，有更多的會友願意
參加禱告會。

牧師、傳道歷來就是教會受矚目的人物。他們在講臺上傳講福音；為會友代禱；
牧養羊群並引導信徒追求靈命的成長。他們屬靈生命好，常追求聖潔，是衆人的
榜樣，看似活在另一個世界的人一樣。這種現象常會使我們忽略了他們也是和我
們一般性情的人，只不過有神僕人的稱號罷了。

“你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次
也相仿，就是要愛人如己。” 馬太福音22：37-19

一位謙卑和愛上帝的郭友福會督，忠心地在衛理公會事奉了42年。他帶給我們很
大的啓迪，更是一位平易近人的牧師。當人談及某牧師多屬靈時，以馬内利堂的
會友都會說郭會督有多平常；當人談及某牧師多嚴肅時，以馬内利堂的會友都會
說郭會督有多平凡；當人談及牧師都離不開手中的聖經時，以馬内利堂的會友都
會說郭會督手中的鉗子和螺絲刀。他的簡樸和爲人常會使會友忘記他是位牧師，
會友總是把他看成自己的父親、大哥或是朋友。然而，每一個會友都不會否認他
確實具有牧師的正直。爲何如此？因爲郭會督活出了主耶穌的教導，即盡心、盡
性、盡意，愛神，也愛人如己。 

“沒有一個人提及他有多偉大，但都不會忘記他的謙卑。”--- Pandu Bone 牧師

在教會裏的會友可能沒見過郭會督開講座會、連續講了幾篇的道或討論歷史、哲
學。教會長執們可能沒聽過他為教會計劃事工，沒帶動一項大規模的改革。然
而，牧師的家門是為全體會友打開的，數不清有多少個會友到他家做客，與他的
家人閒聊而得到安慰。數不清有多少個會友借用他的電腦打字解一時之急，或是
因爲深夜沒車輛可乘無法回家而由他來送。數不清有多少個心靈疲憊的、生病
的、失去親人的會友在他探訪後蒙受安慰。在郭會督的安息禮拜時所聽到的見
證，並不是他曾經做了甚麽偉大的事跡，乃是他們與郭會督一起走過的平凡路
徑。他們是：會友、執事、神僕和教會的司機。

“我覺得爸爸在家和在教會的表現沒甚麽差別，他常把會友當成自己的家人。他

緬懷 郭友福會督
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所束縛，卻擁有超越的眼光，只看見並仰賴真神耶和華，有祂萬事足！

二，像父神的豐富
提摩太前書6：17-19保羅對財富作了五項詳細的分析：
1。賜百物給我們享受
2。行善
3。在好事上富足
4。甘心施捨
5。積成美好的根基，預備將來，持定那真正的生命

讓我們試著將之成爲比率，享受財富只佔20%，餘下的80%都是與他人分享的部
分。也可以這麽說，盡情享受你的部分，其他的就當與他人分享。很多人以爲享
受人生便是財富，豈知能夠成爲賜福的管道方是真正的財富。我們最大的福分是
當我們懂得幫助人並與他人分享的時刻。

上帝特別的神性便是賜予和分享，賜氧氣讓我們得呼吸，賜土地讓我們得生活，
甚至將自己賜下讓我們得拯救。願意成爲財主的就該學像上帝，常常給予和行
善。若是你我吝以施與、分享和行善就不配向上帝祈求財富。

~~Tommy Elim牧師~~

雖是艱難，但永不放棄
從服兵役，至印尼

姓名：任聖彬
妻子：咸田淑
孩子：任恩惠
出生日/地：釜山，1967年8月25日
學歷：韓國衛理神學院（學士、碩士）
事奉簡歷：
 - 韓國兵營教會三年
 - 韓國教會二年
 - 臺灣衛理教會十二年
 - 新加坡教會三年 
 - 新加坡衛理教會二年
愛好：閲讀、旅遊、音樂、觀察人性

“戴德生的精神感
染我將愛傳至世界

各地”

出生於基督教家庭，又在至親當中有成爲宣教士和牧師的任聖彬受到激勵也投入
宣教的隊伍。這種事工必有許多挑戰和攔阻，但是他因著愛上帝勇敢地去面對。
在韓國衛理神學院受過教育的他回應上帝的呼召。記得在家鄉服兵役時就已經開
始向朋友傳福音，當時他還是男生的屬靈領袖呢！這工作非常富挑戰性，同齡朋
友都在享受青少期玩樂，任牧師卻要排開自己的欲望去準備輔導材料。然而，心
中還是充滿喜樂，因爲知道這是上帝給他的機會，可以向營裏的人分享神的愛。
事奉的道路所面對的困難是沒有完結的。在師母和女兒的支持下，他從一個國家
到另一個國家，至今已經是第三個國家了。雖説困難重重，對喜愛吃泡菜和炒飯
的他認爲語言和食物算是最直接的障礙，需要時間來學習適應。
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世上有何人不想成爲富
翁？因爲有了錢就不用
再為孩子的學費和醫藥
費操心，可以買自己想
要的東西，也能夠出國旅遊，甚至不用擔心老來沒錢花！

聖經沒有禁止人不可成爲富翁，但卻是記下不少因財富帶來生活的禍害。正如馬
太福音19：16-26說的那位年輕的財主，他捨不得放下所有的來跟從耶穌。主耶穌
在23-24節強調說‘駱駝穿過針的眼，比財主進神的國還容易’。若是這樣，人成
爲財主到底錯在哪裏？爲甚麽有錢人那麽難進天國？

首先我們應該了解人的本性是想擁有更多的慾望，盡情享受就是福氣。提摩太前
書6：17-19神藉著提摩太勸勉我們警惕財富，17節“你要囑咐那些今世富足的人，
不要自高，也不要倚靠無定的錢財……”

真正的財富

自高
一般有錢人會認爲自己已經達到人生的最高
峰，家財萬貫，應有盡有，萬事都行得通。他
們的生活富裕，米缸常滿，不愁吃不愁穿，以
自己所擁有的財富為人生的極樂點。

真理：人生的豐富不是以擁有多少財富來衡
量，乃在於如何以上帝為人生福樂的源頭。

倚靠不定的財富
財主的希望都放在自己的財富上，他們被慾望
充滿而不斷地想要擁有更多。好像從來都不會
滿足於已經得到的，愛錢的程度像上了毒癮的
人，越多越享受。總覺得生活、前途在自己的
掌握中，不倚靠真神卻仰賴不動的金錢。

真理：財富是不定之物，瞬間就會消失。生命
短暫，誰知未享福就已嗚呼哀哉了。

想要發財的人最好是從聖經尋求指引，讓我們
從這兩個原則明白致富之道。但是，假如自己
沒能力遵守，還是有衣有食就當知足。

一，像約伯那樣富足
約伯是一位極其富有的人，生活蒙上帝的
眷佑和賜福，並且在神眼中還是個義人。
然而，上帝容許撒旦試探約伯，在同一時
間失去財富和家人。聖經記載說一個跑來
報信的還沒講完財物全被擄去，又有人來
説狂風吹倒房屋，壓死了他的兒女。一個
接一個的試探臨到這虔誠人——約伯的身
上，他真是被考驗。可是他卻以這樣的一
句話來回應，“賞賜的是耶和華，收取
的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌
的。”（21）

有錢人真正的考驗是當神把一切的財富都
取去時，是否還能像約伯那樣的回應，這
一切都可拿去，只要上帝仍然存在？若是
想成爲富翁，就要有心裏準備該如何面對
失去一切時的反應。否則，不如活得平凡
一些，就不會被錢財控制而失去了自由。
約伯的生活觀值得我們仿效，他不受財富
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沒有上帝（提後3：2-5）
提摩太後書是保羅將在羅馬面對死刑的最後一封書信。這信是致給當時以弗所教
會領袖的屬靈孩子提摩太。最後一封信通常都是有重要的事情交代，到底甚麽是
保羅認爲重要的事？第三章保羅提醒提摩太有關人類末世的情況，那時人要專
顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親
情、不解怨、好説讒言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄
爲、自高自大、愛宴樂、不愛神，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。人敗壞的
行爲多到這種地步，在此只舉出幾個實例，即專顧自己、貪愛錢財和愛宴樂。

末世人類普遍情況就有這三種：專顧自己、貪愛錢財、愛宴樂，換句話說就是不
愛上帝。人不再需要上帝，心中不把神居首位，已經棄絕神的寶座。以自己取代
了神的寶座，這就是人落在罪中敗壞的開始。當人想超越上帝成爲自我的君王
時，敗壞便隨之而來。

這種情況在末世時將會普遍。何時是末世？如今便是！所指的末世是主耶穌第一
次降臨和第二次再來的期間。我們不正是處在等待期嗎？然而，這樣敗壞的事只
是屬於非信徒嗎？請看第五節——“有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意”所謂敗
壞的人原來就是那些“有敬虔”（有敬拜）的人，換言之也就是信徒！那我們到
底是否屬於當中的人？

首先討論的問題是：信徒賺錢有錯嗎？這應該不在於錢多，而是太過於著重錢
財。聖經記載耶穌對兩個有錢人的反應各不同，一個是撒該，另一個是年輕人的
官。撒該是稅吏，擁有的財富不少，但是耶穌沒有要他放下錢財；可對年輕的官
要求就不一樣，耶穌要他變賣一切來跟從祂。主看透人心裏所存的，年輕人的官
看錢過於一切，心中再也沒有上帝的席位。貪財是萬惡之根的關鍵是在“貪”。
人因貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了（提前6：10）

正確的觀點（提前6：6-21）
一，在正確的事上滿足（6，17節）
貪戀錢財不會叫人滿足，這樣的人將“陷在迷惑、落在網羅和許多無知有害的私
慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中”（9）。人一不滿足就會懷疑上帝的良善，也不
再相信神的眷顧，只把注意力放在自己的身上。人生的目標也只是在於滿足自己
的慾望、需求、感受，心中根本沒有上帝和他人的地位。其實真正的滿足並不在
受限制的錢財上，而是在那超越一切的上帝。當我們得飲活水，就可以永遠不再
渴。……今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定的錢財；只要倚靠那厚賜百
物給我們享受的神。（提前6：17）

二，自我覺悟（7）
“因爲我們沒有帶甚麽到世上來，也不能帶甚麽去。”貪愛錢財會叫我們迷失自
己，失去生活的意義。我們被上帝所創造爲的是永生，可是一旦貪愛錢財就只單
顧世上的生活了。應當覺悟誰是那創造者，我們受造又是爲了甚麽？

三，逃避與追求（11-12）

我們是屬上帝的子民理當逃避貪愛錢財，應該追求公義、敬虔、信心、愛心、忍
耐、溫柔。要竭力打那美好的聖戰，得到永生的生命，因爲我們是爲此被召。

四，真正的生命（18-19）
在好事上富足的人應該與人分享，“囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨、
樂意供給人……持定那真正的生命”。當人明白滿足的真義時，就必定會過有意
義的生活，更不怕去與他人分享。因爲已經懂得積財寶在天上，和擁有那真正的
生命。

上帝的道（提後3：10-17）
在這樣敗壞的時代裏該如何保守自己純潔的心？除了上帝的道以外，絕對沒有其
他的方法。“但你所學習的、所確信的，要存在心裏，因爲你知道是跟誰學的。
並且知道你是從小明白聖經……”（14-15）。要保守你心，務必常常讀聖經、思
想和遵行。這樣就會更加認識上帝，並且更愛祂。我們也因此可以在神裏得以完
全，預備行各樣的善事。（17）

惟有讓神在我們心中居首位掌王權，才可以克服愛己、愛錢和愛宴樂。關鍵在於
是否擁有愛上帝的心？只在嘴唇上的愛神，卻不認識祂；只承認認識祂，卻從來
不讀聖經。 從今開始決志，有秩序的閲讀聖經，求聖靈光照並教導我們明白上帝
的旨意，顯明我們的過犯和罪行，叫敗壞的心歸正，教導、指引我們走在真道上
（16）。讓我們得以更新，成爲上帝所喜悅的人。（CC）
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貪愛錢財
不久前，我大學的朋友在一個下午4時遭搶劫。當天放學回
家腳剛踏入公寓，就有個盜賊隨後跟著進屋，朋友被賊綁住
後便搜光家裏值錢的東西。世間真有人會忍心行出如此傷天
害理的事，真叫人費解。現實生活中，有些人在缺乏時會做
出不尋常的事來，也有的是因著一個“貪”字。

人需要錢過生活，所以會努力掙錢。但這不盡然，那些懶惰
成性的人就會找捷徑，以不法手段得錢。

人生活的基本需要就是以錢換物來維持生命。然而，一生的
努力拼搏只是爲此嗎？在開始起步時可能慾望還是單純的，
但隨著時代的變遷想要的滿足已不是那麽簡單了。清茶淡飯
的日子少有人嚮往，人人都期盼豐裕的生活。難道這樣的想
法不對嗎？讓我們一起探討保羅致提摩太的信，深望在其中
得到解答。




