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“Indonesia.. Tanah air beta.” Penggalan lirik dalam sebuah lagu 
kebangsaan ini mengingatkan saya kembali bahwa saya adalah Warga 
Negara Indonesia (WNI). Walaupun saya lahir dari sebuah keluarga 
keturunan, namun saya telah sah menjadi WNI sejak lahir. Sejenak 
saya kembali mengingat, apa saja yang telah saya lakukan untuk bangsa 
Indonesia selama saya hidup hingga sekarang ini. Sepertinya belum 
banyak yang telah saya lakukan. Kesadaran ini membawa saya untuk 
mengangkat tema mengenai Indonesia dalam Gracia edisi Agustus 
2014 ini. 

Dalam gereja berbasis Chinese seperti gereja kita, mungkin kebanyakan 
dari kita yang sering berpikir seperti demikian, “Ah.. Buat apa si kita 
pusing-pusing memikirkan bangsa ini? Toh kita ini penduduk minor 
dalam bangsa ini. Bukan cuma keturunan Tionghoa saja, tapi kita ini 
orang Kristen juga.” Dalam rubrik Refleksi, kita akan diajak untuk lebih 
mengerti mengenai peran kita sebagai warga keturunan Tionghoa 
dalam bangsa Indonesia. Dalam rubrik Inspirasi, kita juga akan 
mencoba melihat peranan kita sebagai WNI dalam kehidupan politik. 
Isu terkait membayar pajak juga akan kita kupas secara Alkitabiah 
dalam rubrik Pelita Kaki. Tidak hanya tentang pemerintahan saja, kita 
juga akan diajak untuk melihat keindahan alam Indonesia melalui 
pengalaman seorang jemaat di gereja kita dalam rubrik Inspirasi.

Gracia rindu untuk terus menjawab setiap pergumulan yang dihadapi 
oleh jemaat. Kiranya melalui setiap materi yang dikupas oleh Gracia 
edisi Agustus 2014 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat terus 
berjuang untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
beserta aparatur pemerintahannya. Soli Deo Gloria. (hw)
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6 Refleksi

Keberadaan
Orang Tionghoa
di Indonesia
Teks oleh Prawira Atmaja, ilustrasi dari internet

Ada banyak hal yang sering saya renungkan setiap kali kita memasuki 
tahun Pemilu. Dari pertanyaan yang lebih praktis seperti, “Kalau si A 
atau si B jadi presiden, kira-kira Indonesia ke depannya bagaimana ya?” 
sampai kepada pertanyaan yang sedikit lebih rumit seperti, “Kalau 
misalkan salah satu calon tidak terpilih, kira-kira bagaimana ya perasaan 
mereka? Sudah mati-matian kampanye keliling Indonesia, mengucurkan 
dana yang tidak sedikit, kira-kira kecewanya seperti apa ya?” Pertanyaan-
pertanyaan seperti ini biasa saya tanyakan dalam hati setiap kali kita 
memasuki tahun Pemilu. Namun demikian, saya menyadari bahwa 
tahun ini ada pertanyaan ekstra yang muncul di pikiran saya, “Kenapa 
Pemilu tahun ini begitu kental dengan isu rasisme?”
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Pemilu 2014 sekali lagi 
mengingatkan kepada kita 
akan keanekaragaman yang ada 
di bumi Indonesia ini, hanya 
sayangnya, tidak dalam konteks 
semangat yang positif. Selama 
Pemilu 2014, ada banyak sekali 
isu yang mencoba menjatuhkan 
seorang capres dengan cara 
mengaitkan capres tersebut 
dengan orang keturunan 
Tionghoa. Isu-isu ini seakan 
kembali menegaskan bahwa 
orang keturunan Tionghoa 
adalah kelompok orang yang 
berpotensi menjadi ancaman 
bagi negara apabila diberikan 
kekuasaan; bahwa orang 
keturunan Tionghoa sama 
sekali tidak diharapkan dalam 
kontribusinya terhadap politik 
maupun pemerintahan. Maka 
saya kembali bertanya, “Ada 
apa sebenarnya dengan orang 
keturunan Tionghoa dan pribumi? 
Kebencian seperti apa yang orang 
keturunan Tionghoa telah torehkan 
sehingga orang pribumi menarik 
garis yang sedemikian jelas untuk 
memisahkan diri mereka dari orang 
keturunan Tionghoa?”

Sempat suatu kali saya bertanya 
kepada seorang teman, orang 
berdarah campuran Tionghoa 
dan Jawa, mengenai perihal di 
atas. Ia menjawab, “Di mana-
mana pendatang itu pasti kerjanya 
lebih rajin. Makanya sukses. Kalau 
aku jadi pribumi, aku pasti pikir: 

kalian pendatang, kenapa hidup kalian lebih sejahtera daripada 
kami? Sementara itu kalau aku di posisi si pendatang, aku pasti 
balas: kalian pribumi itu sudah malas, tetapi kenapa masih suka 
iri hati terhadap kami?”

Kalau saya boleh ajak kita untuk melihat KTP kita, 
saya yakin pada KTP kita masing-masing tertera kolom 
kewarganegaraan, yang diisi dengan WNI: Warga Negara 
Indonesia. Akan tetapi jikalau saya bertanya kepada orang 
Tionghoa, “Apakah Anda orang Indonesia?” maka besar 
kemungkinan saya akan mendapati jawaban seperti ini, 
“Tidak. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Tionghoa.”  

Kepemilikan adalah hal yang unik. 
Dalam konteks yang lebih sempit, 
mungkin kita acapkali berpikir 
bahwa sifat kepemilikan 
semudah: saya membeli maka 
saya miliki. Namun sering 
kita mendapati orangtua 
yang tidak merasa memiliki 
anaknya. Ada juga guru yang 
tidak mengakui muridnya. 
Demikian juga orang-orang 
keturunan Tionghoa, tidak 
ada rasa memiliki terhadap 
negara ini. Mengapa 
demikian? Karena 
kepemilikan berkaitan 
erat dengan perasaan 
kita terhadap apa yang 
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kita miliki. Hanya orangtua yang mengasihi anaknya 
yang akan mengakui seorang anak sebagai miliknya. 
Hanya guru yang mengasihi muridnya yang mengakui 
seorang murid sebagai muridnya. Demikian juga, hanya 
orang-orang yang mengasihi negara ini yang dapat 
mengakui negara Indonesia sebagai negaranya. Sayang 
sekali, kebanyakan orang keturunan Tionghoa lebih 
menyayangi tanah tempat kakek/ nenek moyangnya 
lahir: bukan Indonesia. Sama seperti orang pribumi 
telah menarik garis yang memisahkan diri mereka, 
maka demikian pula reaksi orang Tionghoa: mereka 
juga menarik garis untuk memisahkan diri mereka dari 
pribumi. 

“Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan 
secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa 
saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara 
Yahudi?” –Galatia 2:14b.

Ayat di atas merupakan penggalan kalimat yang 
diucapkan Paulus ketika ia menegur Petrus di Anthiokia. 
Apa yang sedang terjadi adalah: Paulus melihat bahwa 
Petrus, yang juga disebut Kefas, bersikap munafik. 
Petrus yang semula tidak keberatan untuk duduk dan 
makan bersama golongan orang tidak bersunat, tiba-
tiba enggan untuk duduk bersama mereka hanya karena 
ia takut dengan pandangan saudara-saudaranya yang 
juga bersunat. Akan tetapi isu kemunafikan sikap Petrus 
bukanlah isu yang akan kita bahas di sini. Kita akan 
membahas mengenai panggilan kita sebagai anak Tuhan, 
yaitu untuk memberitakan Injil. Saya yakin kebanyakan 
dari kita sudah sangat hafal mengenai keselamatan 
yang dianugerahkan Tuhan (Yohanes 3:16), mengenai 
bagaimana Tuhan mengutus kita untuk mengabarkan 
Injil tersebut (Matius 28:19-20).

Pada kutipan ayat di atas, Paulus menyayangkan 
sifat Petrus, bukan hanya karena sikap munafiknya 
merupakan dosa di hadapan Tuhan, akan tetapi juga 

karena sikap membeda-bedakannya 
telah menghalangi pekabaran Injil. 
Bagaimana tidak? Bagaimana 
caranya Petrus dapat mengajak 
seseorang untuk mengenal Allah, 
yang adalah kasih, jikalau ia sendiri 
tidak mengasihi? Bagaimana Petrus 
dapat mengatakan bahwa Allah 
datang bagi umat manusia, jikalau ia 
sendiri membeda-bedakan seorang 
akan yang lain berdasarkan golongan 
maupun suku bangsa? 
Situasi Petrus dengan orang 
keturunan Tionghoa di 
Indonesia jelas berbeda. Akan 
tetapi permasalahannya sama: 
membedakan orang berdasarkan 
golongan. Ada kalanya orang 
keturunan Tionghoa memiliki 
kebanggaan yang berlebihan 
terhadap budayanya, terhadap negara 
di mana kakek/ nenek moyangnya 
hidup dulu, terhadap fakta bahwa 
orang keturunan Tionghoa 
berbeda dari pribumi. Sakit hati 
karena ditolak, kebanggaan yang 
lahir sebagai orang yang berbeda, 
semua itu menjadi jurang pemisah 
antara orang keturunan Tionghoa 
dengan pribumi. Jurang ini acapkali 
menghalangi pemberitaan Inijl, 
jurang ini menjadi alasan tidak 
tersampaikannya kasih Allah kepada 
banyak orang.

GMI Imanuel—tempat kita 
beribadah—mayoritas jemaatnya 
adalah orang keturunan Tionghoa. 
Tentunya sebagian besar kita 
yang beribadah di sini tidak lepas 
dari isu perbedaan ras dalam 
keseharian kita. Dengan tidak 
mencoba untuk menuduh, mari 
kita uji hati kita di hadapan 
Tuhan. Kita datang beribadah 
di gereja ini setiap minggunya. 
Kita datang menyembah Tuhan, 
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bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan 
diperlengkapi untuk memberitakan Injil, dan 
terhadap semuanya itu kita berkata: AMIN 
(sesungguhnya aku berkata demikian)! Akan 
tetapi benarkah itu? Benarkah kita sungguh-
sungguh berkata demikian? Benarkah kita 
siap memenuhi amanat agung, memberitakan 
Injil, menjadikan semua bangsa muridnya, dan 
terus mengobarkan semangat itu sampai ke 
ujung bumi? Tunggu dulu! Jangankan ujung 
bumi, jangan-jangan di tempat terdekat saja 
kita kesulitan. Jangan-jangan di Indonesia saja 
kita malah menarik diri, membuat pagar-pagar 
pembatas dengan plang di depannya yang 
bertuliskan: “Kami orang keturunan Tionghoa! 
Kami berbeda! Kami tidak sama dengan pribumi! 
Tolong jangan bergaul dengan kami, kami hanya 
bergaul dengan sesama kami!” Ah, “sesama” kami. 
Tentunya kita masih ingat dengan hukum 
yang terutama yang kedua yang diberikan 
Yesus kepada kita, “Kasihilah sesamamu manusia 
seperti (engkau mengasihi) dirimu sendiri (Matius 
22:39).” Mungkin, kita khilaf, kita lupa, kita 
malah menyempitkan makna sesama kita. 
Tentu saja saya berharap, apa yang saya tulis di 
paragraf ini bukanlah gambaran GMI Imanuel. 
Namun terkadang kita harus terus saling 
mengingatkan. Isu seperti ini sangatlah sensitif, 
sering kali kita mengizinkan isu ini pelan-pelan 
menggerogoti hidup kita, sehingga bukannya 
kita kepenuhan kasih Allah, kita malah 
dipenuhi kebencian terhadap sesama.

Mari saya ajak kita sekali lagi mengeluarkan 
KTP kita. Kita lihat sekali lagi kolom 
kewarganegaraan. Masih WNI bukan? Mari 
kaitkan status kita sebagai warga negara 
Indonesia dengan amanat agung yang 

“Difference used to be beautiful. I wonder why difference looks so ugly now.”
“Perbedaan dulu demikian indah. Saya heran mengapa perbedaan terlihat 

begitu buruk sekarang ini.”

diberikan Tuhan kepada kita. Dengan maksud 
dan tujuan apakah Tuhan menaruh kita di 
tengah-tengah bangsa ini? Peran seperti apakah 
yang Tuhan ingin untuk kita ambil di negara 
Indonesia dalam memberitakan Injil? Saya 
yakin dalam hati kita, kebanyakan kita sudah 
mengerti peran kita sebagai orang Kristen 
yang hidup di negara Indonesia. Bahkan saya 
yakin, sebagian besar sudah menjalankan 
amanat agung dengan sangat baik. Hanya 
saja, masih banyak saudara-saudari kita yang 
tersesat, terjebak dalam kebanggaan semu, 
merasa berbeda dan menarik diri. Sepertinya 
kita punya tugas ekstra: mengingatkan kepada 
mereka siapakah “sesama kita manusia”. 
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 
Selamat mengasihi dalam lingkup yang lebih 
kaya.
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Membangun Bangsa

Kisah Sebuah Bangsa yang Terpuruk
Kerajaan Yehuda yang dulunya jaya dan 
merdeka, kini terpuruk dan terjajah. Penduduk 
bangsa Yehuda harus pergi ke pembuangan 
sebagai tahanan dan budak, sementara 
beberapa penduduk yang tetap tinggal di 
Yehuda berada dalam kondisi yang buruk. 
Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan untuk 
mengembalikan kejayaan Yehuda, tidak ada 
lagi harapan. Di tengah kondisi ini muncullah 
Nehemia, seseorang yang juga berada dalam 
pembuangan. Namun ia dapat dikatakan 
lebih beruntung karena bekerja di dalam 
istana raja sebagai juru minuman—posisi 
yang cukup nyaman. Suatu hari, Nehemia 
mendengar berita tentang kondisi Yerusalem 
yang temboknya terbongkar, pintu gerbangnya 
terbakar dan penduduknya yang berada dalam 
keadaan memalukan (Neh. 1:3). Apa yang 
salah dengan tembok terbongkar dan pintu 
gerbang terbakar? Pada zaman itu, tidak adanya 

Ilustrasi dari internet

tembok kota berarti penduduk kota tersebut 
rentan terhadap serangan musuh, mereka 
tidak memiliki pertahanan. Pernahkah Anda 
menonton film perang kolosal, seperti Troy 
ataupun Lord of the Ring? Sasaran pertama 
dalam perang adalah menembus tembok kota. 
Sekali temboknya dapat ditembus, hampir 
dipastikan kota itu akan kalah.

Respon yang Tepat
Mendengar tembok kota telah terbongkar, 
tidak heran Nehemia sangat terpukul. Ia duduk 
menangis dan berkabung selama beberapa hari. 
Namun respon Nehemia tidak berhenti pada 
tahap “keprihatinan”. Ia selangkah lebih maju: 
berpuasa dan berdoa kepada Allah (Neh. 1: 
4). Kebanyakan orang—bahkan orang Kristen 
sekalipun—sering berhenti dan berpuas 
diri pada tahap “prihatin” atau bahkan tidak 
prihatin sama sekali. Ketika kita menonton 
televisi dan membaca koran, kita sadar banyak 
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sekali kondisi bangsa yang tidak ideal—dan 
kita peduli (lebih baik daripada tidak peduli 
sama sekali)! Namun keprihatinan tersebut 
tidaklah cukup. Keprihatinan tersebut perlu 
berubah menjadi doa kepada Allah, memohon 
dan memelas supaya Ia bertindak.

Berdoa pun tidak boleh sembarangan, 
dalam hal ini kita dapat belajar dari isi doa 
Nehemia. Isi doanya mecakup empat hal: (1) 
penyembahan kepada Allah (Neh. 1: 5). Dalam 
keterpurukan bangsanya, Nehemia memulai 
doanya dengan mengakui bahwa Allah adalah 
pencipta semesta langit, besar, dahsyat, setia 
kepada orang yang mengasihi-Nya. Hal 
buruk yang terjadi tidak membuat Nehemia 
meragukan kontrol Allah akan dunia. (2) 
Mengingat janji Allah dan apa yang Allah telah 
lakukan (Neh. 1: 8-10). Nehemia mengutip 
janji Allah dalam Taurat Musa, dan atas 
dasar firman inilah ia memanjatkan doanya: 
bahwa bila ia dan bangsa Yehuda berbalik dari 
dosanya, Tuhan akan memulihkan kembali. 
Ia juga mengingat perbuatan besar yang 
Tuhan telah lakukan sepanjang sejarah Israel 
sebagai bangsa. (3) Pengakuan dosa (Neh. 1: 
6-7). Nehemia sadar bahwa ia dan bangsanya 
berdosa. Ketika Nehemia mengaku dosa, ia 
bukan hanya mengakui dosa bangsanya, namun 
juga mengakui dosanya dan kaum keluarganya. 
(4) Permohonan (Neh. 1: 11) yang berdasarkan 
pemahaman yang kokoh akan siapa Allah dan 
firman-Nya. Ketika Nehemia berdoa memohon 
Allah bertindak, ia bukan hanya berdoa secara 
abstrak seperti yang mungkin sering kita 
ucapkan, “Tuhan, utuslah hamba-Mu (orang 
lain) untuk memulihkan bangsa ini.” Dalam 
doanya, Nehemia siap memberikan dirinya 
untuk dipakai, “…biarlah hamba-Mu (aku) 
berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari 
orang ini (raja).” (Neh. 1: 11).

Isi doa Nehemia tersebut mengajak kita 
merenung kembali, selama ini apakah kita 
sudah membawa problema Indonesia dalam 
doa pribadi kita? Jikalau sudah, apakah cara 
kita berdoa sudah tepat? Apakah kita sadar 

bahwa, sedikit maupun banyak, kita turut 
berperan dalam kondisi Indonesia yang 
sekarang ini? 

Ketika Tuhan Bertindak
Nehemia mendengar berita tentang Yerusalem 
pada bulan Kislew, namun ia masih bersedih 
hati hingga bulan Nisan (Neh. 1: 1, Neh. 2: 1). 
Jarak dari bulan Kislew hingga Nisan adalah 
empat bulan, bukan jangka waktu yang singkat! 
Nehemia adalah juru minuman raja, posisi 
yang ditempati oleh orang kepercayaan raja. 
Menurut sejarawan Yunani, Xenophon, salah 
satu tugas juru minuman raja adalah memilih 
dan merasakan terlebih dahulu anggur yang 
akan disajikan untuk memastikan bahwa 
anggur tersebut tidak diracuni. Maka Nehemia 
adalah orang yang dipercaya oleh raja, dan ia 
langsung menyajikan minuman ke hadapan 
raja. Ternyata Nehemia benar-benar bersedih 
selama empat bulan, hingga kesedihannya 
itu teramati oleh raja. Padahal pegawai raja 
seharusnya tidak boleh terlihat sedih, mereka 
harus tetap terlihat ceria. Risiko terlihat muram 
di depan raja bisa berupa dibunuh. Maka itu 
ketika raja memperhatikan kemuramannya, 
Nehemia menjadi sangat takut (Neh. 2: 2).

Namun Tuhan ternyata punya rencana. 
Bukannya marah, raja malah bertanya mengapa 
Nehemia sedih dan apa yang ia inginkan! 
Tuhan menjawab doa Nehemia selama 
empat bulan. Sebelum Nehemia menjawab 
pertanyaan raja, ia berdoa kepada Allah (Neh. 
2: 4), bukan menjawab sesuai keinginan 
atau perencanaannya sendiri. Kita dapat 
melihat bahwa Nehemia tetap bergantung 
kepada Allah. Dari jawaban yang kemudian 
diberikan Nehemia (Neh 2: 5, 7-8), terlihat 
bahwa ia membuat perencanaan yang matang. 
Nehemia memikirkan perihal surat-surat untuk 
mencegah masalah dengan bupati-bupati 
dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ia bahkan 
telah memikirkan kayu yang dibutuhkan 
untuk membangun kembali pintu gerbang 
dan tembok kotanya. Bayangkan jika Nehemia 
hanya asal pergi saja ke Yerusalem tanpa 
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membawa apa-apa, pasti tidak akan terjadi 
pembangunan tembok kota.

Walaupun posisi Nehemia saat itu adalah 
seorang buangan, namun raja Arthasasta 
ternyata mengindahkan permintaannya. 
Aneh sekali bukan, seorang raja mengabulkan 
permintaan seorang buangan untuk 
membangun kembali daerahnya? Bagaimana 
jika daerah tersebut balik memberontak? 
Namun herannya raja mengabulkan 
permintaan itu! Pada pasal 2:8, kita 
melihat bahwa Nehemia sadar hal tersebut 
terjadi karena tangan Allah yang murah 
melindunginya. Tanpa penyertaan Allah, tidak 
mungkin hal tersebut terwujud. Nehemia pun 
tidak besar kepala, menganggap keberhasilan 
tersebut merupakan pencapaiannya, ia sadar 
bahwa keberhasilan tersebut diberikan oleh 
Allah.

Rekan Kerja Allah Membangun Indonesia
Jika hari ini kita melihat bangsa kita, Indonesia, 
mungkin kondisinya tidak separah kondisi 
Yehuda. Setidaknya kita adalah bangsa 
merdeka. Namun dalam banyak aspek, 
kondisi Indonesia seperti kota dengan tembok 
yang hancur. Dalam hal bersih dari korupsi, 
Indonesia menempati peringkat 114 dari 177 
negara (Transparency 
International, 2013). 
Terdapat 38% anak 
Indonesia yang putus 
sekolah di tingkat SMA, 
dan hanya 16% orang 
beruntung yang dapat 
mengenyam pendidikan 
di universitas (BPS, 
2012). Indonesia masih 
mengimpor 95% bahan 
dasar pembuat obat, 
menjadikan kita sangat 
tergantung terhadap pihak 
asing (Kemenperin, 2012). 
Masih terdapat 11,4% 
penduduk Indonesia yang 
hidup di bawah garis 

kemiskinan (Worldbank, 2013). Apakah benar 
kita baik-baik saja?

Ketika Allah bertindak, hal yang kelihatannya 
mustahil pun dapat terjadi. Dalam kisah 
Nehemia, Allah memakai dia untuk 
mewujudkan pemulihan bagi bangsa Yehuda. 
Alkitab sesungguhnya dipenuhi oleh kisah 
orang-orang biasa yang dipakai Allah untuk 
melakukan kehendak-Nya. Siapakah Yakub 
(seorang penipu), Daud (seorang gembala), 
dan murid-murid Yesus (nelayan biasanya 
tak berpendidikan) hingga mereka Allah 
pakai untuk menggetarkan dunia? Bahkan 
dalam penulisan Alkitab pun Tuhan memakai 
manusia untuk menuliskan firman-Nya. 
Setelah dunia jatuh dalam dosa, Allah 
memberikan Anak-Nya untuk menebus dosa 
manusia. Pengorbanan Kristus sebenarnya 
bukan hanya menebus kita, tapi juga menebus 
dunia dari cengkraman Iblis. Dunia ini adalah 
ciptaan dan milik Allah. Namun seperti yang 
kita lihat sekarang, dunia masih dikuasai 
oleh Iblis. Adalah tugas orang Kristen untuk 
menjadi rekan Allah menebus kembali dunia: 
membawa dunia kembali kepada Allah. Adalah 
tugas kita untuk memperjuangkan isi doa Bapa 
kami “jadilah kehendak-Mu di bumi seperti 
di sorga.” Allah telah memakai orang-orang 
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Kristen yang taat untuk berperan memperbaiki 
pendidikan, kesehatan, melawan perbudakan, 
rasialisme, dan diskriminasi gender. Kita adalah 
rekan kerja Allah dalam dunia. Allah rindu 
untuk memulihkan dunia, dan Indonesia pada 
khususnya. Prihatin dan berdoa tidak cukup, 
kita harus turut bertindak.

Dalam sebuah pernikahan, biasanya mempelai 
pria menunjuk seorang best man untuk 
membawa cincin pernikahannya. Seorang best 
man tentu saja sahabat terbaik pria tersebut, 
tidak mungkin seseorang yang tidak dikenal. 
Jika Allah ingin melakukan pekerjaan penting 
di dunia, kira-kira siapa yang akan Ia utus? 
Orang yang Ia kenal dan mengenal-Nya, atau 
orang yang tidak mengenal-Nya? Idealnya 
tentu Tuhan rindu memakai sahabat-Nya. 
Orang Kristen adalah best man Allah. Tidak 
dipungkiri Tuhan dapat memakai orang yang 
tidak mengenal-Nya, seperti Firaun, bahkan 
keledai Bileam pun Tuhan bisa pakai. Jika 
orang yang tidak kenal Tuhan bisa Ia pakai, 
bukankah sebuah ironi besar ketika umat 
pilihan-Nya sendiri menolak dipakai? Berdoa 
meminta Tuhan bertindak memulihkan 
Indonesia adalah satu hal. Bersedia memberi 
diri untuk Tuhan pakai memulihkan Indonesia 
adalah hal lain.

Bersedia untuk dipakai Tuhan bukan hanya 
berlaku ketika hidup nyaman dan sesuai 
harapan kita. Sering kali dipakai oleh Tuhan 
berarti menanggalkan berbagai kenyamanan 
hidup. Seperti Yesus meninggalkan sorga yang 
nyaman dan mulia untuk masuk ke dalam 
dunia. Seperti Nehemia rela meninggalkan 
posisinya di istana raja yang sangat nyaman 
untuk pergi ke Yerusalem dan tinggal dalam 
rumah kayu, ia rela meninggalkan posisi yang 
nyaman dan terjun ke dalam kondisi yang 
tidak mengenakkan untuk menjadi rekan 
Tuhan memulihkan bangsanya. Tuhan pasti 
memberikan hati-Nya kepada setiap pengikut-
Nya, hati seperti hati-Nya ketika kita melihat 
kondisi Indonesia. Banyak hal yang bisa kita 
kritisi tentang Indonesia, bahkan banyak orang 

yang berkata,”Lebih baik jadi warga negara luar 
saja. Apa sih bagusnya di sini?” Namun kita 
tidak dipanggil menjadi komentator. Panggilan 
orang Kristen adalah memuliakan Allah, 
dan Allah dimuliakan ketika kehendak-Nya 
terwujud di bumi seperti di sorga.

Setiap orang Kristen diberikan panggilan 
khusus: dengan cara apa mewujudkan 
kehendak Allah di bumi seperti di sorga? 
Di manakah Tuhan memanggil kita untuk 
mewujudkan kehendak-Nya? Panggilan 
khusus setiap orang berbeda, apakah menjadi 
pemberita Firman penuh waktu atau dalam 
dunia profesi, misalnya: kesehatan, pendidikan, 
pangan, politik, ekonomi, teknologi, sains, dan 
lainnya. Bergerak dalam dunia profesi pun, 
kita tetap merupakan hamba Tuhan penuh 
waktu—seluruh hidup, pandangan, prioritas, 
harta, dan waktu dikuasai oleh Tuhan. Maka 
doakanlah dan lakukan langkah praktis konkrit 
untuk mewujudkan kehendak Allah dalam apa 
yang Anda kerjakan. Mari, rekan sekerja Allah, 
bangun dan wujudkan kehendak Allah bagi 
Indonesia. (cc)
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EV. DONNY
Jalankanlah Panggilanmu

Foto dari narasumber
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Sesosok pria terlihat memasuki pintu Aula 2 pada suatu hari Minggu. 
Dengan cepat ia melayangkan senyum dan sapaan ramah kepada anak-
anak remaja yang sedang bersiap-siap menjelang dimulainya kebaktian. 
Tampaknya ia bukan sosok yang asing lagi bagi mereka. Ya, beliau adalah 
Ev. Donny Ishak, pembina PRMI sekaligus hamba Tuhan yang baru 
bergabung sejak April 2014 kemarin dalam keluarga besar GMI Imanuel.

Panggilan Tuhan untuk Ev. Donny
“Kata Mama, waktu kecil kalau aku ditanya nantinya mau jadi apa, pasti 
aku jawabnya mau jadi pendeta,” kata Ev. Donny sambil mengenang masa 
kecilnya. Namun seiring berjalannya waktu, impian masa kecil itu pun 
mulai terlupakan. Pada tahun 1998, Ev. Donny yang memang berasal 
dari Jakarta ini meneruskan studinya di Universitas Bina Nusantara 
dalam bidang IT. Bidang komputer memang saat itu tengah mengalami 
banyak perkembangan, ditambah pula dengan ajakan teman, akhirnya 
Ev. Donny pun memilih untuk menekuni bidang itu. Kuliah, kerja, 
semuanya dilakukan dengan baik, namun ada hal yang seakan terus 
mengusik hatinya. Ia merasa tidak menikmati pekerjaannya dan mulai 
mempertanyakan apa yang sesungguhnya ingin ia lakukan. Kepergian 



16 Siapakah Dia?

ayah Ev. 
Donny pada 
tahun 2007 
silam akhirnya 
membuatnya 
benar- benar 
berpikir 
ulang. Anak 
bungsu dari 3 
bersaudara ini 
ingat bahwa 
ayahnya 
selalu berkata, 
”Selama hidup lakukanlah hal yang kamu 
nikmati, hal yang menurutmu suka dan mampu 
untuk kamu kerjakan.” Saat itu, Ev. Donny 
mulai menyadari kesukaannya untuk melayani 
di gereja. Beliau yang saat itu masih berjemaat 
di Gereja Kristen Ketapang merasa bahwa 
ia mendapatkan banyak sukacita pada saat 
ia melayani dalam padus dan kepengurusan 
gereja. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk 
mengajukan kepada Tuhan untuk memberikan 
tanda-tanda kepadanya. Salah satu tanda yang 
ia tanyakan saat itu adalah, bahwa Tuhan 
akan mencukupi kehidupan Ev. Donny yang 
saat itu akan menikah. Tentu tidak mudah 
untuk melanjutkan studi di saat ia juga 
sedang mempersiapkan keluarga barunya. 
Untungnya, saat itu calon istri Ev. Donny 
sangat mendukung keinginannya dan berkat 
tuntunan Tuhan kehidupan mereka pun selalu 
dicukupkan. Ev. Donny akhirnya lulus tahun 
2013 kemarin. Saat ini ia tinggal bersama istri 
dan kedua anaknya yang masih berusia 5 tahun 
dan 5 bulan. Ia meyakini bahwa sungguh inilah 

panggilan Tuhan sehingga ia bisa melewati 
semua tantangan yang sudah mereka lalui.

Panggilan Melayani Remaja
Saat menjalani studi sebagai hamba Tuhan, 
pada awalnya Ev. Donny memilih untuk 
berfokus di bidang konseling. Namun, beberapa 
kali diutus untuk melayani di pemuda dan 
remaja membuatnya mulai mencintai bidang 
ini. Berangkat dari pengalamannya sendiri 
pada masa remaja beliau di gereja, Ev. Donny 
menyadari betul pentingnya sosok panutan 
maupun Pembina untuk remaja-remaja Kristen. 
Masa remaja merupakan masa yang penting 
untuk seseorang boleh membangun dasar iman 
yang baik supaya nantinya tidak terjerumus 
ke hal-hal yang tidak baik. Akhirnya ia 
memutuskan untuk tetap melayani remaja, 
sampai akhirnya beliau dikirim untuk melayani 
di PRMI. Pada remaja-remaja GMI Imanuel, 
Ev. Donny melihat banyaknya remaja-remaja 
yang berpotensi dan juga mampu menjalankan 
tugas pelayanan mereka dengan berkomitmen. 
Hanya saja ia berharap supaya PRMI tidak 
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hanya besar secara kuantitas, tapi juga boleh 
memiliki kualitas kerohanian yang baik.

Panggilan Kita di Indonesia
Dalam kehidupan kita sehari- hari, Ev. 
Donny memandang bahwa seharusnya kita 
tidak perlu mengotak-ngotakkan tempat 
kita melayani. Hidup kita seluruhnya adalah 
sebuah pelayanan; studi ataupun pekerjaan 
kita merupakan ladang tempat kita diutus 
dan dipanggil. “Yah, Tuhan bisa saja dengan 
mudah memindahkan kita ke tempat lain yang 
lebih nyaman, tapi justru di sini, di Indonesia 
inilah kita ditempatkan. Di sinilah panggilan 
kita perlu dikerjakan,” demikian tutur Ev. 
Donny. Beliau pun tahu dan merasa prihatin 
meilhat banyaknya anak bangsa yang tidak 
lagi memiliki merasa memiliki negara ini, dan 
malah sebaliknya mencintai budaya-budaya 
luar negeri. Tentunya tidak mudah untuk 
mengakali hal ini, namun untuk langkah 
awalnya, Ev. Donny berharap kita boleh lebih 
peduli dan lebih kritis terhadap masalah 
bangsa. Pada masa remajanya, Ev. Donny 
pun merupakan remaja yang cukup tertarik 

mengenai berita 
politik, terutama 
sejak peristiwa Mei 
1998, sehingga sampai 
saat ini pun ia sedikit 
banyak tahu mengenai 
orang-orang yang 

duduk di kursi pemerintahan. Hal inilah 
yang ingin beliau tularkan kepada remaja dan 
pemuda, khususnya bagi yang sudah memiliki 
hak pilih, untuk tidak melulu golput, tapi boleh 
menyelidiki dan kemudian memilih pemimpin 
yang mereka yakini. Inilah salah satu peran 
yang dapat kita kerjakan sebagai jawaban atas 
panggilan kita di Indonesia.

Mengenai banyaknya anak Indonesia yang 
memilih melanjutkan studi di luar negeri 
saat ini, Ev. Donny pun memandang hal itu 
sebagai sesuatu yang positif. Tapi tidak hanya 
sampai di sana saja, beliau berharap mereka 
mau pergi untuk kembali, atau dengan kata lain 
ilmu yang mereka dapatkan di luar pun boleh 
digunakan kembali untuk membangun negara 
kita ini. Hal ini pun tentu boleh menjadi bahan 
pertimbangan untuk orangtua-orangtua yang 
sedang bersiap-siap mengirim anak mereka 
untuk studi di luar. Biarlah setiap dari kita 
boleh dengan sungguh menggumuli apa dan 
di mana Tuhan ingin kita berdampak, karena 
arti hidup kita terasa nyata saat kita menjalani 
panggilan-Nya. (cch)
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When You
Reach the Top
Ketika Anda
Mencapai Puncak
Teks oleh Safrianto, foto oleh Safrianto

Alarm jam tangan akhirnya berbunyi juga, tandanya 
sudah jam 04.00 dini hari. Pos Kandang Badak— 
Hujan sudah berhenti tetapi udara dingin yang masih 
menggigit, kami tetap harus bangun dan merapihkan 
semua alas tidur dan barang-barang bawaan. Perasaan 
dan pikiran menjadi tegang karena dalam waktu 
singkat kami harus berangkat, tanpa sarapan lambung 
saya mulai sakit. 

Selesailah dalam setengah jam, semua barang dikemas 
dan masuk ke dalam tas carrier dan setelah berdoa 
bersama, maka perjalanan dilanjutkan, tahap akhir 
pendakian menuju puncak, sekitar 2 jam katanya. Baru 
saja beberapa langkah, saya tidak sanggup berjalan 
lagi, sakit lambungnya betul-betul perih. Saya duduk 
dan meminta sedikit roti tawar dari rekan yang 
menyimpannya dan mengeluarkan toples kecil selai 
srikaya yang ada di tas saya. Makan beberapa lembar 
roti, baru sanggup berjalan lagi, namun sakitnya masih 
tetap ada.

Dengan kondisi yang tidak maksimal, perjalanan 
tetap dilanjutkan, belum sempat sampai di puncak 

Mt. Agung - Bali

Mt. Arjuno & Welirang - East Java

Mt. Ijen Crater - East Java

gunung, akhirnya muncullah bulatan merah 
kekuningan itu di tepian cakrawala, pk. 
05.40 matahari sudah terbit di penghujung 
timur, saya berhenti mendaki, lalu duduk 
sejenak di tepian tebing yang tidak terhalang 
dari pohon-pohon untuk menikmati 
perubahan warna langit bersamaan 
dengan munculnya matahari yang bulat 
sempurna. Harapannya, saya sudah ada di 
puncak gunung sebelum matahari terbit, 
kenyataannya saat itu tidak berhasil.
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Itulah sekelumit pengalaman 
pertama saya mendaki 
gunung. Hal pertama yang 
saya ingin nikmati pada masa 
itu adalah berada di sebuah 
puncak sebuah gunung dan 
bisa melihat matahari terbit 
mulai dari saat langit masih 
gelap hingga menjadi betul-
betul terang, perubahan 
yang hanya dalam hitungan 
menit merupakan salah 
satu peristiwa eksotis dari 
aktivitas sehari-hari saya. Di 
mana lagi bisa menikmati 
hal tersebut? Yang pasti tidak 
di depan rumah dimana 
saya tinggal, yang hanya 
bisa melihat langit berubah dari gelap jadi 
biru terang dan saya harus segera bersiap dan 
berangkat keluar rumah. Hal kedua, ya betul 

tebakan Anda sekalian: saya mengincar bunga 
Edelweiss. 

Bagi saya sebagai seorang pendaki awam, 
mendaki gunung memang kegiatan yang tidak 

Mt. Kerinci Crater - Jambi

Segara Anak at Mt. Rinjani - Lombok
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mudah dan sangat melelahkan. Selain harus 
berjalan berjam-jam hingga berhari-hari hanya 
untuk mencapai sebuah puncak gunung, lalu 
harus turun kembali baik lewat jalur yang sama 
maupun yang berbeda, masih harus memanggul 
segala keperluan perjalanan yang berat di 
pundak, saat turun pun harus membawa 
kembali sampah-sampahnya, bahkan bisa 
saja sambil menggerutu oleh karena sulitnya 
perjalanan yang ditempuh, entah itu batu atau 
lumpur sehingga kaki bisa terkilir atau sepatu 
tertinggal, semak belukar yang tebal sehingga 
melangkah menjadi sulit, belum lagi tanaman-
tanaman tertentu yang memiliki sengat atau 
duri, membuat perih tangan dan wajah.
Namun semua itu akan sirna ketika saya 
mencapai puncak gunung. Ketika saya berada 
di kaki gunung, saya bisa melihat puncaknya 
dan betapa panjangnya perjalanan, namun 
ketika saya berada di puncak gunung, saya 
melihat sebuah perspektif yang berbeda. Saya 

bisa melihat ujung-ujung kaki gunung yang 
tak terhitung dan sering kali tidak bisa lagi 
menemukan titik mula pendakian; desa-desa 
dan ladang-ladang di bawah sana tertata 
rapi, hamparan hutan dan pepohonan yang 
tadinya berupa rintangan sekarang bagaikan 
alas permadani, sisi-sisi tebing dan kawah 
yang dingin dan sunyi tersembunyi sekarang 
menunjukkan kewibawaannya, memandang 
dan menebak berbagai puncak-puncak gunung 
lain yang tersebar di kejauhan. Berada di 
puncak gunung itu bagaikan sedang menikmati 
Cinema 4D yang memiliki sudut pandang 
demikian luas dan tidak terbatas.

Melihat matahari terbit dan bunga Edelweiss 
adalah sebuah hasrat awal dan juga bagaikan 
ritual bagi kebanyakan orang, tetapi sepanjang 
perjalanan yang pernah saya lalui, keindahan 
ciptaan Tuhan yang bisa dinikmati ada jauh 
lebih banyak lagi; Menjelajahi hamparan luas 

Savannah at Mt. Bromo - East Java
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savanah yang berwarna keemasan, menyisir 
padang pasir dan bebatuan yang keabuan, 
memandang langit biru dengan gulungan-
gulungan awan putih bak kapas tanpa perlu 
menengadah ke atas, karena yang sekarang 
sudah berada di bawah kaki, mengamati dan 
merekam gerakan bintang-bintang jatuh di 
keheningan malam, lalu terbangun di pagi 
hari dengan panggilan suara burung merak 
yang nyaring, memandang kawah yang dalam 
bergemuruh, berfoto dengan letupan asap 
tebal beserta material di dalam bumi yang 
terhempas, berendam di air sungai yang jernih 
sampai dasar sungai, atau memancing ikan di 
danau luas di ketinggian gunung, juga dapat 
menikmati pemandian air panas alami, sambil 
memandang curiga kepada monyet-monyet 
liar yang berusaha mengambil mi instan 
berbungkus kuning terang favorit saya, dan 
juga melihat enam bahkan tujuh lapisan warna 
awan dalam satu bidang, itu adalah lukisan 
cahaya yang paling indah yang pernah saya 
lihat.

Dan terlebih lagi, keindahan yang terutama 
adalah dapat mengenali diri sendiri melalui 
proses perjalanan. Seorang teman mengatakan 
bahwa perjalanannya mendaki gunung diawali 
dengan keragu-raguan bahwa ia sanggup 
untuk mencapai puncak, tetapi ketika sudah 

dilalui, perjalanan itu 
menyadarkannya bahwa 
ia ternyata sanggup 
melakukannya, sehingga 
baginya segala hal di depan 
mata kita yang terlihat 
berat dan keterbatasan 
pada dirinya sesungguhnya 
bisa dilampaui, asalkan kita 
mau tetap melangkah. 

Di dalam kehidupan 
sehari-hari banyak pilihan 
dan keindahan serta 
kesukacitaan yang bisa 
saya dan Anda nikmati, 
alam bebas hanyalah salah 
satunya, tetapi bagi saya, 

alam bebas sangat layak untuk dialami secara 
langsung, karena di dalamnya terkandung 
kuat kuasa tangan Tuhan yang tidak terlihat. 
Satu kutipan penutup tentang pendakian yang 
menurut saya baik sekali dari sebuah blog yang 
tak sengaja saya baca, katanya: 

“Kalau kamu bertanya kenapa harus mendaki, 
saya tak bisa menjawab, 

tapi cobalah kamu untuk mendaki maka kamu 
akan tahu jawabannya.”

Sama halnya seperti menikmati karya musik 
maupun pertandingan, penampilan LIVE akan 
selalu lebih menarik dari pada rekamannya. 
Dengan melakukan pendakian, semua 
keindahan itu tidak hanya dilihat, tetapi juga 
bisa dikecap, didengar, diraba, dan dicium 
baunya, singkatnya semua itu dinikmati bukan 
melalui media atau perantara, tetapi dinikmati 
secara langsung dan hidup.

Selamat menikmati alam dan karya ciptaan 
Tuhan, tapi ngomong-ngomong, alam bebas 
bukan hanya gunung loh, ada juga yang di 
bawah air di kedalaman lautan, dan bisa jadi 
lebih menggetarkan hati Anda. Nah bagi yang 
sudah pernah melakukan kegiatan menyelam, 
Anda orang berikutnya yang bercerita di sini.

Sunrise at Mt. Arjuno - East Java
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Politik:
Pedulikah Saya?
Ilustrasi dari internet

Terus terang, saya bukan tipe orang yang 
menaruh perhatian khusus terhadap dunia 
politik. Bukan karena tidak peduli juga, 
mungkin lebih karena kekurang-mengertian 
saya dengan bidang yang satu ini. Terkadang 
saya tidak habis pikir, apa yang sebenarnya 
dicari oleh mereka yang sedang duduk atau 
berusaha untuk duduk di kursi pemerintahan. 
Apakah memang karena mereka peduli 
untuk membawa perubahan yang baik untuk 
rakyatnya, atau lebih karena hasrat untuk 
memperoleh kekuasaan dan harapan untuk 
memanipulasi kekuasaan untuk memperkaya 
diri sendiri alias korupsi?
Sewaktu di bangku kuliah, dosen saya pernah 
mengemukakan fakta yang cukup membuat 
saya semakin bertanya-tanya motivasi di balik 
pencalonan diri seseorang sebagai caleg. Ia 
mengatakan bahwa menurut perhitungan 
yang dilakukan oleh sebuah institusi—saya 
lupa namanya—pada beberapa kasus, dana 

kampanye yang dikeluarkan oleh seorang caleg 
malah melebihi akumulasi gaji yang akan 
diperolehnya selama lima tahun masa jabatan, 
jika memang ia terpilih. Itu sebabnya banyak 
terjadi korupsi. Ya hitung-hitung paling tidak 
harus “tutup modal” dong.

Kampanye: Publikasi Visi atau Diri?
Jika kita melirik periode kampanye pemilihan 
caleg yang lalu, ternyata banyak caleg yang 
berpromosi dengan cara yang cukup konyol. 
Idealnya, dalam benak saya kampanye itu 
berarti masa sosilasasi kepada masyarakat 
mengenai visi misi dan janji yang ditawarkan, 
dengan harapan untuk mempersuasi 
pendengarnya untuk memilih si kandidat. 
Tetapi lucunya, banyak bertebaran spanduk-
spanduk yang malah lebih fokus pada promosi 
wajah si caleg dan nomor urutnya. Herannya, 
untuk menarik perhatian, ada spanduk-
spanduk yang sengaja didesain meniru tokoh 
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film yang cukup populer, sebut saja Captain 
America, Superman, sampai-sampai ada juga 
yang meniru cover film drama romantis New 
Moon. Lantas saya berpikir, apa yang mereka 
harapkan melalui kampanye semacam itu? 
Apa memang masyarakat kita terlalu bodoh—
atau cuek—sehingga dapat dengan mudah 
dipengaruhi untuk memilih seorang kandidat 
hanya berdasarkan pada banyaknya spanduk 
yang berjajar sepanjang jalan?

Merasa cukup pintar untuk bisa dibodohi 
oleh persuasi semacam itu, saya hanya tertawa 
sambil menggeleng-gelengkan kepala. 
Kemudian, tibalah hari pemilihan caleg. Saya 
bukan pendukung golput, jadi tentu saja saya 
akan memilih! Jujur saja, saya tidak terlalu 
mengikuti dan menyimak siapa-siapa saja 
yang menjadi kandidat pada pemilihan ini. 
Lagi-lagi karena merasa cukup pintar untuk 
bisa dibodoh-bodohi caleg-caleg yang hanya 
mengejar kekuasaan tanpa visi misi yang jelas, 
saya meluangkan waktu untuk browsing sejenak 
membaca mengenai kandidat-kandidat yang 

ada. Setelah merasa cukup membaca, saya siap 
menuju ke TPS yang sudah ditetapkan. Begitu 
giliran saya memilih, saya membuka lembaran 
yang luar biasa lebar itu. Jujur, saya bingung! 
Selain beberapa tokoh politik yang memang 
sudah familiar di mata publik, sisanya adalah 
orang asing yang belum pernah saya lihat baik 
nama maupun wajahnya. Alhasil saya berakhir 
dengan menyoblos partai yang saya pikir 
tidak banyak isunya pada lembar pertama, dan 
orang yang wajahnya tampak paling kompeten 
dan bijak pada lembar kedua. Sepulangnya, 
saya merasa ternyata saya termasuk kategori 
masyarakat yang dibodoh-bodohi itu.

Nyatanya, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya 
saya memang kurang peduli dengan pemilihan 
caleg ini. Bukankah kalau saya peduli, saya akan 
berpikir dengan bijak sebelum menentukan 
pilihan? Sayangnya, saya rasa saya tidak 
sendirian dalam hal kekurangpedulian ini. 
Saya yakin—bukan bermaksud menuduh—
banyak orang lain yang juga sama seperti saya, 
menyoblos tanpa tahu siapa yang dicoblos. 
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Malah banyak juga yang sudah lebih dulu pesimis 
terhadap pemerintah sehingga memilih untuk golput alias 
tidak memilih. “Halah… pemerintah tuh ga ada yang bener, 
semuanya cuma mau cari keuntungan sendiri aja. Kalaupun 
masuknya bersih, bentaran juga ikut kotor karena pada 
dasarnya pemerintah Indonesia itu udah bobrok!” Berapa 
banyak dari kita yang sering berpikir seperti ini? Berapa 
banyak dari kita yang lebih suka mengambil posisi sebagai 
kritikus yang bisanya hanya mencela dan mengeluh 
tentang kebobrokan yang terjadi dalam masyarakat?

Saya masih ingat seorang guru saya mengatakan bahwa 
di negara kita ini sangat banyak cendekiawan. Sayangnya, 
karena terlalu pintar, banyak yang bukannya memberi 
solusi, melainkan hanya bisa mengkritik. Pada dasarnya 
kritik yang baik memang sifatnya membangun, tetapi 
terlalu banyak mengkritik tidak akan membawa banyak 
perubahan. Kalau kita mengharapkan perubahan, 
setidaknya yang harus kita lakukan adalah mengambil 
sikap dan melakukan tindakan.

Petugas vs Penghuni
Bayangkan jika negara ini 
diibaratkan sebuah rumah besar, 
dimana pemerintah adalah 
petugas kebersihannya, sementara 
penghuninya adalah masyarakat. 
Secara posisi, kebersihan rumah 
berada di bawah tanggung jawab 
si petugas kebersihan, tetapi 
katakanlah suatu waktu si petugas 
kebersihan menjadi malas dan tidak 
mengerjakan tanggung jawabnya 
dengan benar. Sampah berserakan 
di mana-mana, debu menempel 
di setiap sudut ruangan yang 
tergapai, sarang laba-laba mulai 
menggantung di langit-langit, dan 
berbagai kekacauan mulai terlihat 
di setiap area. Sebagai penghuni, 
kita memiliki dua opsi. Pertama, 
kita bisa mengeluh, kecewa, marah, 
menjelek-jelekkan si petugas 
kebersihan tetapi tidak berbuat 
apa-apa; hasilnya tentu saja rumah 
akan tetap kotor dan semakin 
kotor. Kedua, kita bisa mengambil 
sikap dan mengusahakan tindakan 
untuk membenahi keadaan; 
mungkin dengan mengambil 
bagian dalam kegiatan bersih-
bersih untuk sedikit memperbaiki 
kekacauan di rumah, atau dengan 
mengajukan petisi untuk mengganti 
si petugas kebersihan. Intinya, 
sesederhana apapun tindakan kita, 
setidaknya kita berbuat sesuatu 
dan mengusahakan sesuatu untuk 
mengubah keadaan. Kalau kita tahu 
bahwa pemerintah itu suka korupsi 
dan tidak peduli kesengsaraan 
masyarakat, mengutuki mereka 
sampai mati pun tidak akan 
mengubah bahkan setitik keadaan. 
Lain ceritanya kalau kita membuat 
sebuah buku yang mengkritik 
pemerintah, dengan harapan dapat 
menginspirasi masyarakat luas 
untuk peduli.
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Maka itu saya kagum dengan tindakan Jokowi-
Ahok selama masa kampanye gubernur dan 
wakil gubernur tahun lalu. Mereka membagi-
bagikan nomor telepon untuk bisa dijangkau 
masyarakat. Sebagian orang mungkin hanya 
menganggap aktivitas ini sebagai bagian dari 
pencitraan, tetapi saya melihatnya sebagai 
sebuah kesempatan yang diberikan bagi 
masyarakat untuk berlatih aktif mengambil 
bagian dalam memelihara “rumah” ini. 
Sehingga lain kali kalau melihat ketidakadilan 
terjadi di tanah air ini, kita tidak lagi hanya 
ngedumel dalam hati sambil menjelek-jelekkan 
pemerintah. Sebaliknya, kita bisa mengambil 
langkah kecil dengan menyampaikan 
ketidakadilan yang kita lihat tersebut melalui 
SMS kepada pihak yang berwenang. Kemudian 
harapannya, suatu saat nanti kita akan lebih 
berani untuk mengambil langkah yang lebih 
besar, dengan aktif memerangi ketidakadilan 
tersebut secara langsung.

Kalaupun setelah seluruh upaya yang kita 
lakukan, ternyata pemerintah kita masih 
suka korupsi, keadilan masih menjadi 
“barang” langka, kriminalitas masih tinggi 
dan kemiskinan masih merajalela, jangan 
berhenti bertindak. Kembalikan imajinasi 
Anda pada ilustrasi rumah besar tadi. Jika 
kita sudah berusaha tetapi petugasnya masih 
ngeyel, setidaknya dengan mengambil langkah 
bersih-bersih, kita membuat lingkungan rumah 
menjadi lebih asri dan nyaman ditinggali. 
Jangan kapok melakukan kebenaran! (ww)



26 Inspirasi

Cinta Beda Ras
Teks oleh Pdt. Suryanto, S. Th, ilustrasi dari internet

Empat tahun adalah masa untuk 
menunggu mencari waktu yang 
tepat untuk mengungkapkan 
rasa: “Sayang aku mengasihimu, 
sayang aku mencintaimu… Apakah 
kamu bisa menerima itu semua..?” 
Itulah ungkapan yang umumnya 
anak muda sampaikan untuk 
menyampaikan rasa cintanya. Hal 
itu juga yang penulis ungkapkan 
untuk menyatakan ungkapan 
hati dengan harapan diterima. 
Ternyata benar satu istilah, 
“Harapan tidak selalu menjadi 
kenyataan.” “Mas, selama ini saya 
menganggap Mas sebagai teman 
dekat saja, tidak lebih dari itu.” 
“Oh… begitu ya. Ya sudah tidak 
apa-apa mungkin bukan jodoh.” 
Namun dalam hati ini terus 

memberontak, “Ayo ungkapkan lagi. Ayo ungkapkan lagi. Dan ungkapan ini terulang lagi: Sayang 
aku mengasihimu, sayang aku mencintaimu… Apakah kamu bisa menerima itu semua?” Dan jawaban 
penolakan yang sama keluar lagi. Ketika pertanyaan yang sama itu terulang tiga sampai empat 
kali, maka penulis merasa perjuangan tidak perlu dilanjutkan dan harus mencari alternatif yang 
lain. Namun dalam proses peralihan ini, dalam perbincangan yang sederhana sebagai komunikasi 
antara teman, penulis bertanya, “Mengapa engkau menolaknya…?” “Bukan aku tidak suka Mas atau 
tidak sayang, tetapi papaku ingin punya cucu yang memiliki marga…” 

Itulah sekilas perjalanan cinta untuk menemukan pasangan yang banyak hal-hal yang terjadi. 
Demikian juga setelah pernikahan, banyak proses yang terus terjadi, yang dikarenakan budaya 
dan kebiasaan yang berbeda. Penulis terus belajar bagaimana menjalani. Dan seiring berjalannya 
waktu dan proses yang penulis alami dan rasakan, maka semua bisa dijalani. Perbedaan kebiasaan-
kebiasaan adat dan budaya, maupun lainnya dapat diatasi bersama dengan saling memahami 
budaya masing-masing dan menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan 
firman Tuhan.

Saat ini di zaman yang sangat maju dimana migrasi dan mobilisasi manusia yang begitu pesat, 
pernikahan beda ras sangatlah mudah kita temui. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang 
penilaiannya tidak berdasarkan apa yang kelihatan saja, namun lebih melihat pada hati manusia 
itu sendiri dan tidak pernah membedakan orang (Kis 10:34). Allah yang telah menciptakan segala 
sesuatu, termasuk perbedaan suku, bangsa, maupun warna kulit. Kita semua berasal dari pria dan 
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wanita yang pertama, 
yaitu Adam dan 
Hawa.

Beberapa orang 
berpandangan bahwa 
perkawinan antar 
ras sesungguhnya 
telah dilarang Allah. 
Memang Alkitab 
melarang anak-anak 
Israel kawin dengan 
bangsa-bangsa asing, 
namun larangan itu 
bukan karena alasan 
suku maupun kulit, 
tetapi lebih karena 
Israel adalah orang 
percaya, sementara bangsa-
bangsa asing tersebut merupakan 
penyembah-penyembah berhala 
atau orang yang tidak percaya 
(Ulangan 7:3-4).

Raja Salomo dicela bukan karena 
ia menikahi wanita-wanita 
asing, namun karena wanita-
wanita asing tersebut adalah 
penyembah-penyembah berhala, 
sementara Salomo sendiri adalah 
Raja dari kerajaan yang ber-
Tuhan. Perjanjian Lama bahkan 
tidak membedakan perlakuan antara orang 
Israel asli dengan orang-orang asing yang 
menetap bersama umat Israel (Keluaran 12:48-
49). Belum lagi dengan Rut, ia adalah orang 
asing, namun diterima Allah, bahkan menjadi 
nenek moyang biologis dari Yesus (Matius 1:5).

Dalam 2 Korintus 6:14 yang berbunyi 
“Janganlah kamu merupakan pasangan yang 
tidak seimbang dengan orang-orang yang tak 
percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara 
kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah 
terang dapat bersatu dengan gelap?” Kita melihat 
bahwa Paulus hanya melarang perkawinan 
antara orang Kristen dan non-Kristen, bukan 

Penulis: Pdt. Suryanto, S. Th
Istri: Suarningsih (The siau hun)
Anak: Handoko & Anggelin

antar suku maupun ras. Jadi, baik Perjanjian 
Lama maupun Perjanjian Baru tidak melarang 
adanya perkawinan campuran. Larangan hanya 
berlaku jika orang percaya atau Kristen kawin 
dengan orang yang tidak percaya

Banyak pandangan dan penilaian yang 
berbeda-beda mengenai cinta beda ras, namun 
sesuai pengalaman yang penulis jalani, ketika 
dijalani dengan kasih Kristus, maka semua 
ras, suku dan bangsa dapat menjalani dan 
menerimanya.
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Dalam masa-masa mempersiapkan suatu 
perkawinan, kita sering menemui istilah 
perjanjian pranikah atau yang sering disebut 
juga dengan prenupt agreement. Apa itu 
perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah adalah 
suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami 
dan istri, yang dibuat di hadapan Notaris, 
yang isinya menyatakan adanya kesepakatan 
untuk membuat pemisahan atas harta mereka 
masing-masing dalam perkawinan mereka 
kelak, dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil. 
Pada prinsipnya, harta yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama/ terjadi 
percampuran harta (lih. Pasal 35 ayat (1) 
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 
Namun dengan dibuat dan ditandatanganinya 
perjanjian pranikah, maka semua harta, baik 
itu berupa harta yang sudah dimiliki sebelum 
menikah, maupun harta/ pendapatan yang 
akan diperoleh setelah menikah kelak, menjadi 

PERJANJIAN PRANIKAH
Teks oleh Yohanes, ilustrasi dari internet

di bawah pengawasan dan milik masing-
masing pihak. (lih. Pasal 35 ayat (2) UU No. 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perjanjian 
pranikah wajib dibuat sebelum perkawinan 
dilangsungkan, tidak bisa dibuat setelah 
dilangsungkannya perkawinan.

Fungsi Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah berperan penting jika 
calon suami/ istri mempunyai peran penting 
dalam suatu transaksi bisnis atau dalam 
perusahaan, yang punya potensi untuk digugat 
jika terjadi kesalahan/ kelalaiannya. Jika suami/ 
istri digugat, misalkan akibat kerugian yang 
ditimbulkannya selama menjabat sebagai 
direktur suatu perusahaan, atau dimohonkan 
pailit, atau digugat dengan angka ganti rugi 
yang besar, maka pasangannya tidak akan 
diikutsertakan untuk menanggung kerugian 
yang timbul. Ibarat kata, jika suami sampai 
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“Seluruh informasi dan data yang ditulis adalah bersifat pendidikan dan bukan merupakan nasehat atau rekomendasi 
hukum. Penulis tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disediakan.”

bangkrut, maka harta 
istri tidak bisa “ditarik” 
untuk menutupi kerugian 
yang ditimbulkan oleh 
suami, karena sudah ada 
perjanjian pisah harta/ 
perjanjian pranikah. Di 
lain pihak, jika akan 
menikah dengan pasangan 
yang tidak memiliki profil 
resiko tinggi untuk digugat 
seperti contoh di atas, 
menurut hemat saya, tidak 
perlu dibuat perjanjian 
pranikah, toh seberapa 
besar sih harta yang akan 
kita hasilkan nanti.

Isu perjanjian pranikah memang masih 
menjadi hal yang tabu bagi kita yang hidup 
di budaya Timur, dimana kita mungkin 
masih merasa tidak nyaman jika belum apa-
apa sudah sibuk membicarakan harta. Tidak 
tertutup kemungkinan akan adanya cerita 
batal kawin karena ada pihak keluarga yang 
merasa tersinggung dengan wacana perjanjian 
pranikah, apalagi jika salah satu pihak berasal 
dari keluarga yang kaya raya, seolah-olah 
dituduh menikah karena mau “makan” harta 
dari calon suami/ isterinya.

Pro dan Kontra
Alkitab mengajarkan bahwa perkawinan adalah 
bersatunya laki-laki dan perempuan, dimana 
mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tidak 
hanya sebatas fisik dan perasaan, namun juga 
harta masing-masing menjadi satu. Lantas, 
apakah perjanjian pisah harta, atau perjanjian 
pranikah bertentangan dengan Alkitab?

Ada pandangan yang memandang penilaian 
terhadap perjanjian pranikah harus dilihat 
dari niat (intention) serta maksud dibuatnya 

perjanjian pranikah. Jika alasan “to secure” 
yang menjadi landasan pembuatan perjanjian 
pranikah, tentu tidak masalah karena masih ada 
kepentingan lain yang harus dipertahankan. 
Namun jika perjanjian pranikah dibuat 
dengan dasar kekhawatiran, curiga dan 
ketidakpercayaan, tentunya dasar pemikirannya 
sudah tidak tepat.

Namun ada juga yang menolak perjanjian 
pranikah dengan alasan ketika kita menikahi 
pasangan kita, maka kita menikahi dia secara 
utuh dan seluruhnya bukan hanya saat ini, tapi 
juga untuk waktu-waktu ke depan, termasuk 
resiko-resiko yang akan dia hadapi nanti. Jika 
khawatir akan masalah resiko terhadap harta 
yang akan menopang hidup, masih ada cara-
cara lain untuk mengurangi resiko, maupun 
cara-cara untuk menghindarinya.

Kedua pendapat di atas tentu masih perlu 
didiskusikan lebih mendalam. Pikirkan baik-
baik, karena pilihan-pilihan yang sangat 
penting, tepat dilakukan ketika didahului oleh 
pemikiran yang panjang, serta menyertakan 
Tuhan di dalam pilihan yang kita buat.
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Kerja Sama Orangtua dan Guru
Dalam Mendidik Anak

Teks oleh Melody Pantja, ilustrasi dari internet

Pada zaman ini pendidikan menjadi hal yang 
sangat diperhatikan oleh berbagai kalangan 
karena dianggap menjadi faktor penentu sukses 
tidaknya seorang anak di masa datang. Terlebih 
bagi orangtua, mereka tentu saja akan berusaha 
memberikan anak mereka pendidikan yang 
terbaik dengan mengarahkan anak mereka ke 
sekolah berkualitas dan kursus yang diharapkan 
membantu anak mereka untuk dapat sukses di 
kemudian hari.

Hal ini tentu saja merupakan hal yang 
sangat baik, namun di balik semua usaha 

orangtua tersebut orangtua terkadang lupa 
akan perannya yang sangat penting dalam 
pendidikan anak mereka. Banyak orangtua 
yang menyalahkan pihak pendidikan dan 
sekolah apabila anaknya gagal, nakal dan tidak 
sopan. Namun apakah hal ini benar?

Bicara mengenai peranan orangtua, guru 
dan sekolah adalah satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan dalam mendidik anak. 
Setiap pihak harus saling percaya. Orangtua 
mendidik anaknya di rumah, sementara di 
sekolah peranan mendidik anak diserahkan 
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ke pihak sekolah atau guru. Supaya 
tujuan tercapai dengan jelas dan 
searah, maka antara orangtua, guru 
dan sekolah harus terjalin kerja sama 
dan komunikasi yang baik. Misalnya 
sekolah dapat secara rutin mengadakan 
parenting class atau seminar 
mengenai tumbuh kembang anak, 
pola pengasuhan anak. Dan sebagai 
orangtua yang bertanggung jawab, kita 
wajib hadir dalam sarana yang telah 
disediakan sekolah bagi orangtua. 
Antara guru dan orangtua, juga harus 
terjalin komunikasi yang baik. Cara 
sederhana yang dapat diterapkan 
guru bisa menginformasikan kepada orangtua 
melalui telepon atau catatan agenda siswa. 
Orangtua juga harus percaya dalam menitipkan 
anaknya belajar di sekolah.
Pengalaman pribadi saya sebagai guru dan 
orangtua membuat saya menyadari bahwa 
setiap orangtua tidak dapat menyerahkan 
tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya 
kepada pihak guru dan sekolah. Pada dasarnya 
pendidikan anak dimulai dari pendidikan 
orangtua di rumah. Orangtua yang mempunyai 
tanggung jawab utama terhadap masa depan 
anak-anak mereka. Orangtualah yang pertama 
kali mengetahui sifat anaknya, bagaimana 
perkembangan karakter dan kepribadian 
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anaknya, apa yang si anak sukai dan yang tidak 
sukai, hal-hal apa saja yang membuat anaknya 
malu dan takut. Oleh karena itu, orangtua 
perlu berperan aktif dalam pendidikan anak. 
Peran orangtua yang saya maksud di sini adalah 
ayah dan ibu. Mereka bersama-sama memiliki 
tanggung jawab mengasuh dan mendidik 

anak dan harus berkerja sama dalam 
menentukan strategi yang terbaik dalam 
mendidik dan mendisiplinkan anak.

Sejak anak saya yang pertama mulai 
masuk dunia sekolah, ada beberapa cara 
yang telah saya lakukan. Pertama, saya 
mengajarkannya untuk belajar rutin 
setiap hari dan mengulang pelajaran 
yang diajarkan di sekolah meskipun 
di hari itu tidak ada buku tugas yang 
dibawa pulang rumah. Misalnya 
dengan membuatkan beberapa kertas 
soal dan memintanya mengerjakan 
di saat dia bangun tidur siang. Dan 
ketika malam saya pulang kerja, kami 
akan memerikasanya bersama. Bila 

saya sedang tidak keluar rumah, kita berdua 
akan membahas bersama. Durasi belajar 
tidak terlalu lama, sekitar 30 menit. Kedua, 
setiap anak saya membawa pulang buku 
tugas sekolah, saya membiasakan diri untuk 
memeriksa halaman-halaman sebelumnya 
untuk mengetahui kemampuan apa yang telah 
dipelajari di sekolah dan bagaimana hasil 
akademiknya sekarang. Terkadang guru kelas 
juga menuliskan catatan atau komentar di buku 
tugas sehingga kita harus lebih konsentrasi 
meningkatkan hal yang masih kurang. Cara 
efektif lainnya yang saya terapkan adalah 
ketika saya menjemputnya di sekolah, saya 
berkomunikasi dengan guru kelas untuk 
mengetahui bagaimana perkembangan anak 
saya di kelas dan interaksinya dengan teman-
teman sekelas.

Selain ketiga hal tersebut, saya dengan suami 
saya masih terus belajar bagaimana membantu 
anak mengenali dirinya sendiri. Yang dapat 
kami lakukan adalah dengan mengamati pola 
perilakunya sehari-hari, sering meluangkan 
waktu untuk ngobrol atau bertanya dengan 
anak. Terkadang sebagai orangtua, kita 
mungkin sering memaksakan kehendak 
terhadap anak- anak tanpa peduli pikiran dan 
hati mereka. Terkadang kita terjebak dalam 
pola pemikiran bahwa sebagai orangtua, 
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kita merasa paling tahu yang terbaik untuk 
anak sehingga kita seakan-akan memaksa 
anak untuk menjalani kehendak kita. Hal ini 
membuat kita tidak menyadari sebenarnya 
anak mempunyai potensi dan bakat tersendiri. 
Terkadang bisa sejalan dengan kehendak kita, 
tapi terkadang berbeda total dengan yang 
kita bayangkan. Namun apapun bakat dan 
minat anak kita, kita sebagai orangtua harus 
mengarahkan secara positif dan menyediakan 
sarana untuk mendukung.

Akhir kata, yang terpenting adalah kita 
sebagai orangtua wajib untuk terus belajar dan 
membekali diri dengan ilmu pendidikan anak, 
pola pengasuhan anak agar kita tidak salah 
jalan dalam mendidik anak, pembentukan 
karakter dan mempersiapkan masa depan bagi 

mereka. Kita wajib memberikan sarana dan 
prasarana untuk mendukung perkembangan 
anak-anak kita. Orangtua sesibuk apapun, 
harus lebih memperhatikan anak mereka 
karena anak adalah titipan dari Tuhan dan kita 
punya tanggung jawab besar di dalamnya. Saya 
pernah mendengarkan perkataan seorang ibu 
bahwa: “Jangan kita hanya ‘menghabiskan’ waktu 
bersama dengan anak-anak kita, tapi Investasikan 
waktu yang baik bersama dengan mereka.”

Mari luangkan quality time untuk menyatakan 
kasih sayang kepada anak, dengan sering 
mengobrol bersama, menghadiri kegiatan 
anak, memberikan support dan pujian. Waktu 
terus berjalan, berlalu dan tidak dapat diulang, 
hargailah waktu Anda sebagai orangtua dengan 
anak-anak Anda.
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Nama      : Yohanes ( Jojo)
Tempat, Tanggal Lahir     : Bogor, 30 Juni 
Riwayat Pendidikan     : S1 Hukum
Pekerjaan      : Magang
Tempat Bekerja Saat Ini   : Yan Apul & Rekan
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Alasan Jojo mengambil jurusan Hukum? 
Tidak ada alasan spesifik, hanya ingin menjalani hal 
yang berbeda dari umumnya, serta melihat dunia 
hukum punya tantangan tersendiri.

Siapakah yang menginspirasi Jojo mengambil jurusan 
ini? 
Tidak ada yang menginspirasi saya untuk mengambil 
jurusan ini.

Setelah kuliah apakah jurusan ini sama dengan yang 
Jojo bayangkan sebelumnya?
Setelah kuliah, ada hal-hal yang berbeda dari yang 
dibayangkan sebelumnya. Jika dulu mendengar 
kuliah hukum akan sering menghafal pasal-pasal, 
ternyata saat kuliah kita belajar lebih dari itu, misalkan 
mengapa suatu aturan dibuat, apa dasar filosofinya, lalu 
bagaimana memecahkan permasalahan dengan aturan 
yang ada.

Apakah pada saat kuliah Jojo pernah mengalami 
kesulitan? 
Kesulitan tentunya ada, namun bukan pada hal-hal 
yang bersifat teknis. Misalkan adaptasi dari masa 
sekolah masuk ke jenjang kuliah, tentunya ada 
perbedaan dari segi pengelolaan waktu, pergaulan, dan 
tanggung jawab.

Apakah mengambil jurusan hukum membuat Jojo 
semakin mengerti hukum-hukum yang berlaku di 
negara kita?
Untuk mengerti hukum tentu membutuhkan proses 
pembelajaran yang terus-menerus dilakukan, karena 
hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan 
zaman; perubahan terus ada, sehingga mendorong kita 
harus lebih update terhadap hal-hal baru. 

Aku dan Pekerjaanku
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Menurut Jojo, apa kelemahan dan 
kelebihan hukum yang ada di negara kita?
Hukum di Indonesia secara garis besar 
sudah mencakup banyak aspek kehidupan 
masyarakat, meskipun beberapa aturannya 
kerap menimbulkan persepsi yang berbeda-
beda. Yang masih harus diperkuat adalah 
segi penegakan hukum, yang rasanya masih 
sangat kurang dilaksanakan.

Bagaimana suasana tempat Jojo bekerja 
saat ini?
Suasana tempat bekerja saat ini cukup 
nyaman, dimana senior-senior dapat 
mengayomi dan memberikan pengarahan 
kepada junior-nya dengan baik.

Bisa deskripsikan secara singkat apa saja 
pekerjaan dari seorang pengacara?
Pekerjaan seorang pengacara adalah mewakili 
kepentingan kliennya. Ia harus menjaga agar 
tindakan-tindakan, maupun hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan kliennya 
terlindungi, dan tentunya sesuai dengan 
koridor hukum yang berlaku. 

Sebagai seorang Kristen, apa yang ingin Jojo 
lakukan melalui profesi agar dapat menjadi 
berkat bagi orang sekitar?
Seorang Kristen baiknya dapat 
mengintegrasikan kemampuan/skill-nya 
dengan pelayanan. Seorang manager di kantor 
misalnya, bisa begitu hebat dan cemerlang 
di dunia karir, tapi ketika diminta pelayanan 
di gereja, sering kali tidak memberikan 
yang maksimal. Menjadi berkat bagi orang 
sekitar, dapat dilakukan misalnya dengan 
memberikan bantuan hukum kepada orang 
yang membutuhkan.

Apakah pernah mendapat klien yang sulit?
Klien yang sulit tentu ada, misalkan kerap 
menelepon menanyakan perkaranya, padahal 
sudah larut malam.

Apakah impian yang ke depannya Jojo ingin 
capai?
Rencana yang paling dekat adalah dapat 
menyelesaikan magang dan diangkat menjadi 
advokat.

Memangnya apa saja tahapan yang perlu 
dilalui untuk menjadi seorang advokat?
Lulus menjadi Sarjana Hukum, lalu 
mengambil pendidikan khusus untuk profesi 
advokat, lalu mengikuti ujian advokat, setelah 
itu menjalani magang di kantor advokat selama 
2 tahun.

Apakah ada saran bagi yang tertarik 
menekuni jurusan hukum?
Sarannya sama seperti menjalani pendidikan 
pada umumnya, harus rajin dan terus 
mengembangkan diri.

Aku dan Pekerjaanku
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1. Selama ini, sudah berkunjung ke negara mana saja?
Hingga saat ini saya baru berkesempatan untuk mengunjungi dua 
benua, yaitu Asia dan Eropa. Di Asia saya telah mengunjungi beberapa 
negara, di antaranya Beijing, Tibet, Hongkong-Macau, Bangkok, 
Singapura dan Malaysia. Untuk negara -negara di Eropa saya pernah 
mengunjungi negara Belanda, Swiss, Jerman, Spanyol, Turki, Italia, 
Praha, Yunani, Rusia, dan London. Selain luar negeri, keluarga kami 
pun suka berwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Kalau di Indonesia 
sendiri saya pernah keliling Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

2. Apakah Anda menjadikan travelling sebagai agenda tahunan bagi 
keluarga? 
Dalam kurun waktu 17 tahun ini, travelling menjadi rutinitas saya dan 
keluarga. Setiap tahun minimal satu kali saya bepergian, baik yang 
saya lakukan sendiri, bersama mama saya maupun bersama keluarga. 
Kadang saya dan suami juga suka ber-travelling berdua. Saya dan suami 
memiliki hobi travelling dan puji Tuhan terkadang saya mendapatkan 
kesempatan untuk ber- travelling gratis.

3. Ketika berpergian, apakah ada tujuan tertentu?
Tujuan secara spesifik tidak ada, namun saya sangat menikmati ketika 
ber-travelling. Karena saya dapat melihat dan menikmati keindahan 
alam ciptaan Tuhan, menikmati kuliner dan budaya yang beraneka 
ragam dan pastinya jika dilakukan bersama keluarga dapat menambah 
keakraban keluarga karena bisa jalan bersama, makan bersama, serta 
memiliki waktu yang berkualitas bersama keluarga. Saya ingin melalui 
kegiatan travelling hubungan keluarga kami menjadi lebih harmonis, 
dapat saling berbagi dan saling memperhatikan.

4. Di dalam keluarga Anda siapakah yang paling hobi untuk travelling?
Kebetulan di dalam keluarga saya yang paling suka travelling adalah 
suami saya.
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5. Siapa yang biasanya menentukan tempat tujuan serta waktu 
bepergian dalam keluarga?
Biasanya keluarga kami selalu berdiskusi untuk menentukan 
tempat dan waktu. Biasa kami juga mengikuti pendapat 
anak-anak dan menyesuaikan dengan jadwal liburan mereka 
sehingga dapat menemukan waktu yang pas.

6. Mana yang lebih disukai, bepergian sendiri atau dengan 
tur?
Kami tidak terpatok untuk ikut tur atau jalan sendiri. 
Biasanya kami melihat tempat yang ingin kami kunjungi. 
Jika ke negara Eropa, kami akan ikut tur sedangkan untuk 
di Asia dan Indonesia kami lebih suka untuk travelling 
sendiri. Namun sebenarnya kami sekeluarga lebih suka untuk 
bepergian menggunakan mobil karena waktu yang kami 
butuhkan untuk sampai di tempat tujuan cukup banyak 
sehingga kami dapat bercengkrama di mobil dan makan 
bersama-sama serta melakukan hal-hal lain yang jarang kami 
lakukan di rumah karena kesibukan kami masing-masing.

7. Dari pengalaman bepergian ke berbagai negara, daerah 
manakah yang paling berkesan? 
Sebenarnya setiap negara dan daerah mempunyai keunikan 
tersendiri dan memberikan kesan yang berbeda serta 
mendalam. Namun negara yang paling saya sukai adalah 
Swiss karena ketika di Swiss saya berkesemptan untuk 
menikmati salju yang luar biasa di gunung Titlis dengan 
ketinggian 3200 m. Sementara di Indonesia kami sekeluarga 
amat suka ke Pulau Bali. Kebetulan anak-anak kami sedari 
kecil sangat suka berpergian ke pantai. Kami biasanya setahun 
sekali bepergian ke Bali.
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8. Sekarang ini kita 
sering mendengar 

banyak keluarga yang 
merasa repot jika mengajak 

anak mereka untuk ikut  travelling 
apalagi jika anak mereka masih kecil. 

Bagaimana tanggapan Anda?
Bagi saya justru travelling bersama anak itu 
paling menyenangkan karena kita bisa saling 
membagi dan memperhatikan serta mengenal 
sifat dan karakter masing-masing secara 
lebih mendalam dan semakin menambah 
keakraban. Menurut saya setiap tahun 
minimal harus ada satu kali travelling bersama 
keluarga. Biasanya pada saat lebaran adalah 
waktu paling tepat karena semua biasanya 
libur panjang. Sejak anak-anak masih kecil, 
saya selalu membawa mereka jika saya pergi 
dan saya tidak merasa kerepotan sama sekali 
karena saya selalu membiasakan anak-anak 
saya untuk makan dengan tidak jalan-jalan. 
Sewaktu mereka masih kecil pun mereka 
tidak berkeberatan jika misalnya kami ingin 
diving sementara mereka tidak dapat ikut. 
Biasanya mereka akan kami titipkan di 
children care di hotel. Bahkan ketika mereka 
masih bayi saya sudah mengajak mereka 
untuk bepergian menggunakan mobil.

9. Apakah ada tips-tips yang bisa dibagikan 
untuk para orangtua yang ingin untuk 
mengajak anak mereka yang masih kecil 
untuk bepergian?
Dari pengalaman saya, tipsnya sangat 
sederhana: jangan membawa pakaian yang 
terlalu banyak karena akan merepotkan diri 
sendiri. Biasanya saya menyiasati dengan 
mencuci pakaian setibanya di hotel 
sehingga dengan pakaian yang 
sedikit, bisa cukup untuk 
beberapa hari. 
Selain itu 

kita juga harus menyiapkan makanan ringan 
dan susu hingga mainan yang disukai anak-
anak kita, sehingga mereka akan tenang 
ketika bosan. Khusus untuk perjalanan 
dengan mobil, saya menyarankan untuk 
menggunakan mobil yang ukurannya besar 
sehingga ada ruang bagi anak-anak untuk 
tidur dan bermain. Kemudian lengkapilah 
mobil dengan menggunakan alat-alat yang 
dapat digunakan di mobil, misalnya kettle 
listik mobil, kulkas mobil, dsb.

10. Apakah ada negara tertentu yang ingin 
Anda kunjungi berikutnya?
Pastinya negara yang belum pernah 
kami kunjungi. Dalam waktu dekat kami 
berencana pergi ke Jepang dan Korea, Krabi 
Island Thailand dan tahun 2015 kami sudah 
berencana ke Sidney Australia. Semoga tidak 
ada halangan dan semua bisa mendapatkan 
liburan di waktu yang bersamaan.

11. Apa saran Anda bagi keluarga yang sedang 
ingin merencanakan travelling?
Saran saya, travelling bersama keluarga 
tidak harus mahal dan tidak harus ke luar 
negeri karena di negara sendiri, Indonesia, 
memiliki banyak daerah yang sangat menarik 
dan indah, begitu juga kulinernya. Seperti 
saya dan keluarga, berhubung kami sangat 
menyukai pantai dan keindahan lautan, 
maka keliling Indonesia adalah pilihan 
yang tepat. Hal ini juga dapat diterapkan 
bagi keluarga lain karena travelling tidak 
terpatok pada tempat yang dikunjungi tetapi 
bagaimana kita dapat menciptakan waktu 
yang berkualitas ketika kita sedang liburan 
bersama keluarga.
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Penulis      : Rico Villanueva
Penerbit    : Yayasan Komunikasi Bina Kasih

Berapa banyak di 
antara orang Kristen 
yang dapat dengan 
berani mengatakan 
bahwa dirinya 
tidak oke, ketika 
hidupnya hancur, 
porak poranda,  dan 
bisa dengan jujur 
mengakui bahwa 
dirinya takut, tidak 
berdaya, putus asa dan 
marah?

 

Kita, orang Kristen sudah terlalu lama dan terlalu 
sering mendengar bahwa kita harus dengan kuat, tabah dan 
bahkan meresponi dengan sukacita ketika badai kehidupan 

menghancurkan kehidupan kita. Namun benarkah ada sukacita 
ketika badai itu menimpa hidup kita? Atau sebenarnya yang terjadi 
adalah sebuah kepedihan dan pergumulan namun tidak pernah 
bisa kita ungkapkan karena selama ini respon yang kita tahu harus 
bersukacita. Kita “tidak diizinkan” untuk mengungkapkan kejujuran 
terdalam hati kita yaitu bahwa kita tidak oke dan kondisi saat ini 
tidak oke.  Dan kita bertanya-tanya masih adakah ruang yang 
disediakan untuk jujur, menangis, bergumul, dan meratap tanpa 
adanya tatapan orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak 
cukup beriman, kita tidak cukup baik menjadi orang Kristen apabila 
kita merasa marah, sedih dan kecewa karena masalah yang menimpa 
hidup kita, dan lebih buruknya respon orang Kristen lain yang 
mendorong kita untuk belajar dari peristiwa sedih dalam hidup kita 
dan sebuah “harapan tak pasti” bahwa pasti ada suatu rencana yang 
baik di balik peristiwa buruk ini.

Dunia ini tidak menyediakan tempat untuk sebuah kegagalan, 
untuk sebuah pengakuan jujur bahwa hidup kita tidak oke, 
bahkan terkadang gereja pun tidak. Jadi di mana tempatnya? 
Rico Villanueva lewat bukunya menunjukkan bahwa di hadapan 
Allah dan lewat Firman-Nya, kita memiliki tempat yang terbuka 
lebar untuk dapat meratap, merasa gagal, dan menyatakan dengan 
lantang bahwa hidup kita tidak oke, bahwa keadaan diri kita 
kacau balau, dan kita bertanya di mana tangan kasih Allah saat 
ini? Lewat penggalian kitab Mazmur, khususnya bagian Mazmur-
Mazmur ratapan, Rico menjelaskan bahwa ada respon lain ketika 
menghadapi penderitaan, yaitu dapat dengan jujur mengakui di 
hadapan Allah bahwa hidup ini sulit, berat, dan penuh penderitaan. 

Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan, buku ini sangat 
cocok untuk Anda baca. Izinkan diri Anda untuk mengakui 

dengan jujur apabila Anda sedang terpuruk, bersedih, menangis, 
takut, bergumul, marah, mempertanyakan Allah dan gagal. 

Alami kasih-Nya dan terimalah penghiburan-Nya.
Selamat jujur! (ek)
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Pernahkah Anda 
berpikir untuk 
menyimpan resep 
masakan rumahan 
yang biasa Anda 
masak? Mungkin 
Anda berpikir, untuk 
apa menyimpan toh 
hanya resep biasa, 
apalagi masakan 
rumahan sederhana. 

Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi mama, nenek, atau mungkin 
tante Anda mempunyai kumpulan resep yang mereka tulis atau mereka 
kumpulkan dalam buku. Dan pernahkah Anda berpikir kenapa mereka 

menuliskan dan menyimpannya? Kemungkinan jawabannya adalah karena mereka 
ingin memasak kembali resep-resep yang mungkin adalah resep warisan keluarga, 
dan kemudian mereka masak kembali untuk keluarga mereka. 

Ada hal yang lebih “filosofis” nampaknya daripada sekadar menulis dan 
menyimpan resep, dan mungkin itu adalah mengingat kembali kenangan dan 
sebuah cerita perjalanan dalam hidup seseorang yang tercermin dalam sebuah 
resep. Misalnya resep “Udang Saus Mentega” yang biasa dimasak saat papa ulang 
tahun karena merupakan masakan kesukaan papa. Namun sebenarnya bukan 
resepnya, tapi cerita di balik resep tersebut. Ketika nanti kita sudah berkeluarga, 
dengan memasak kembali resep tersebut kita menjadi ingat akan masa-masa 
dimana kita masih kecil, mama kita memasaknya untuk papa di hari ulang 
tahunnya. Pelan-pelan kehangatan perasaan yang kita rasakan, masuk perlahan 
ke dalam hati kita sehingga timbul keinginan untuk memasaknya kembali untuk 
keluarga kita. Sebuah resep lebih daripada sekadar resep, tapi merupakan sebuah 
pengingat akan adanya sebuah cerita dalam perjalanan hidup seseorang. 

Di zaman modern seperti ini, kita tidak perlu lagi menulisnya di buku tetapi kita 
bisa menulis dan menyimpan resep di dalam website. Salah satu website yang 
kami rekomendasikan adalah DapurMasak.com. Sebuah website khusus resep 
dimana para penggunanya bisa menulis dan menyimpan resep sebagai bagian 
dari perjalanan mereka. Kita bisa menuliskan cerita di balik resep tersebut, 
menceritakan bahan-bahan yang kita gunakan beserta langkah-langkahnya dengan 
rapi, dan tentunya tips memasak resep tersebut. 

Kebanyakan resep yang terdapat di DapurMasak.com merupakan resep masakan 
rumahan sehari-hari. DapurMasak.com percaya setiap orang memiliki pengalaman 
dan cerita yang berbeda dalam memasak sebuah makanan, sekalipun resep tersebut 
sama. Dengan lebih banyak orang menulis resep masakan rumahan mereka 
dan dibagikan di DapurMasak.com, secara otomatis resep masakan mereka bisa 
menjadi inspirasi bagi orang lain. DapurMasak.com juga menyediakan sebuah fitur 
bernama “recook” yang memungkinkan seseorang mencoba memasak ulang resep 
tersebut dan menceritakan pengalaman mereka dalam memasak resep tersebut.

Mari simpan resep Anda, dan abadikan cerita di baliknya di DapurMasak.com. (ek)

41gracia.net



42 Kilas Balik

Seminar & Pelatihan Kambium
27/5/2014 - 28/5/2014
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Film The Hobbit: The Desolation of Smaug 
merupakan sebuah film lanjutan dari film 
sebelumnya yang berjudul The Hobbit: 

An Unexpected Journey (2012). Seperti di film 
sebelumnya, film ini mengisahkan tentang Bilbo 
Baggins dan teman-teman suku Dwarf-nya.

Dalam film ini, Bilbo diceritakan menemani 
Thorin Oakenshield yang merupakan pemimpin 
suku Dwarf dalam perjalanan menuju suatu 
tempat yang bernama Lonely Mountain untuk 
mendapatkan sebuah batu bernama Arkenstone. 
Lonely Mountain adalah sebuah gunung yang 
merupakan tempat di mana suku Dwarf hidup 
pada zaman dahulu. Di dalamnya pun terdapat 
banyak tumpukan emas. Oleh karena itu, Bilbo 
harus mencari Arkenstone di antara tumpukan 
emas dalam Lonely Mountain. Namun, perjalanan 
menuju Lonely Mountain tidaklah mudah. Ada 
banyak rintangan yang mereka temui. Bahkan 
mereka sempat ditangkap oleh suku Elves. Tidak 
hanya itu, di dalam Lonely Mountain tersebut juga 
terdapat seekor naga bernama Smaug yang menjaga 
tempat tersebut.

Dapatkah Bilbo, Thorin, dan para suku Dwarf 
bersatu dan bekerja sama melewati rintangan untuk 
menuju ke Lonely Mountain? Dapatkah mereka 
menemukan Arkenstone di antara tumpukan 
emas yang dijaga oleh Smaug? Segera saksikan 
petualangan seru mereka untuk mendapatkan 
Arkenstone. (esb)
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Pada edisi kali ini saya akan membagikan sedikit informasi 
mengenai sebuah restoran khas Indonesia yang cukup 
terkenal. Bagi para pembaca yang tinggal di daerah Pluit 

tentunya sudah tidak asing lagi mendengar nama Eng’s Corner. 
Restoran ini terletak di Jalan Pluit Selatan 1 No. 26. Meskipun 
di daerah tersebut bukanlah daerah yang ramai akan restoran, 
namun hal ini tidak membuat restoran yang bernama Eng’s Cor-
ner ini kekurangan pelanggan. Satu kata yang muncul di pikiran 
saya ketika memasuki restoran ini ialah “PENUH”. Ya, restoran 
ini selalu penuh dengan pelanggan terutama ketika memasuki 
jam makan siang dan makan malam.

Untuk menu favorit Eng’s Corner, saya menyarankan nasi remes 
ayam. Nasi remes ayam adalah satu set menu buatan Eng’s Cor-
ner yang berisikan nasi, tempe, ayam, telur dan sayuran. Hargan-
ya pun cukup terjangkau. Yang paling berkesan dari set menu ini 
adalah rasa sambal khas Indonesia yang gurih dan sedikit manis 
yang akan menemani pengunjung menikmati lauk lain yang 
terdapat dalam set menu ini. Jika Anda tertarik untuk membeli 
hidangan penutup, saya menyarankan Anda memesan es campur. 
Rasa es campur di restoran ini tidak kalah dengan rasa es campur 
di restoran lain. Kombinasi es, sirup, dan susu kental yang pas 
membuat es campur di restoran ini memiliki tingkat kemanisan 
yang pas di lidah para pengunjungnya.

Bagi Anda yang kangen dengan jajanan khas Indonesia, Anda 
tidak perlu khawatir karena di restoran Eng’s Corner ini juga 
tersedia beberapa jajanan khas Indonesia seperti kue-kue khas 
Indonesia, bakcang, dan beberapa jenis roti dengan harga yang 
cukup terjangkau. Rasa jajanannya pun tidak kalah enak dengan 
rasa makanan beratnya. Menarik sekali kan? Ayo segera cicipi 
kelezatan menu makanan berat dan jajanan kecil khas Indonesia 
yang terdapat di restoran ini! (esb)
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Bagi orang yang biasa mengemudikan kendaraan pribadi, perihal 
tindakan langsung alias tilang-menilang tentulah bukan hal yang 
asing bagi kita. Sering kali kita merasa kesal bila ditilang hanya 
karena melewati garis batas ataupun karena melakukan kelalaian 
kecil lainnya. Bila sedang terburu-buru, tanpa berpikir panjang 
kita mengambil jalan pintas dengan segera melakukan ‘negosiasi’ 
di tempat dan mengulurkan sejumlah uang kepada pihak yang 
berwenang. Ups, padahal kita semua tahu tindakan itu adalah 
hal yang membuat mental bangsa kita semakin bobrok. Jadi apa 
sih sebaiknya yang harus kita lakukan saat ditilang? Berikut akan 
dipaparkan mekanisme tilang di Indonesia sehingga kita tidak 
bingung lagi saat hal ini terjadi.

Tiga Pilihan Bagi Pelanggar
Beberapa kita mungkin pernah mendengar tentang surat tilang 
berwarna merah dan biru, tapi tidak tahu jelas apa bedanya. Menurut 
hukum di Indonesia, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga 
opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, 
mau bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dititipkan 
kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah 
polisi. Ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan 
pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan. Tinggal pilih 
opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu 
mengganggu aktivitas pelanggar. 

Pilihan pertama, yakni menggunakan slip merah, diberikan kepada 
pelanggar yang ingin menghadiri sidang. Jika kita memilih opsi 
pertama (slip tilang warna merah) maka untuk mengambil STNK/

Bagaimana Jika
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SIM yang ditahan Polisi, maka kita harus 
mengikuti sidang Pelanggaran lalu lintas di 
Pengadilan Negeri setempat, yang jangka 
waktunya paling cepat dua pekan dan paling 
lama satu bulan setelah kita menerima slip 
tilang. Undangan yang tertera di slip tilang 
biasanya pukul 08.00. Jika kita mendapat 
nomor 500 ke atas, maka disarankan untuk 
datang pukul 10.00 agar tidak menunggu 
terlalu lama. Untuk mendapatkan nomor urut, 
kita harus mencocokkan nomor tilang terlebih 
dahulu di papan informasi tilang yang sudah 
disediakan oleh panitia setempat. Saat kita 
datang, kita harus ‘bergelut’ untuk mendapat 
nomor tersebut dengan ratusan orang lainnya. 
Panitia biasanya menyebutkan range nomor 
urut yang akan dipanggil oleh Pak Hakim. 
Jika nomor kita masuk dalam range tersebut 
maka bersiaplah maju ke depan dengan 
mempersiapkan bukti tilang yang sudah kita 
bawa. Setelah dipanggil, maka Pak Hakim 
langsung menjatuhkan vonis berapa nominal 
rupiah yang harus dibayarkan ke pengadilan 
dengan melihat keterangan pelanggaran yang 
ada pada slip tilang. Kisaran nominal dendanya 
Rp 30.000,- s.d Rp 40.000,-bagi pemegang 
slip merah. Setelah nominal denda sudah kita 
ketahui, maka kita diarahkan ke kasir untuk 
membayar denda dan mengambil STNK/SIM 
yang ditahan sebelumnya. Setelah STNK/SIM 
sudah di tangan, maka aktivitas persidangan 
selesai

Pilihan kedua adalah dengan memilih slip 
biru. Ketika kita memilih slip biru, maka kita 
diminta membayar denda ke BRI terlebih 
dahulu jika menginginkan STNK/SIM kita 
kembali lebih cepat tanpa menunggu waktu 
yang cukup lama untuk sidang. Uang tersebut 
lebih tepatnya digunakan sebagai titipan sidang 
yang besarnya adalah denda maksimal yang 

harus dibayarkan. 
Pilihan nominal denda 
titipan yang ada pada slip tilang adalah Rp 
100.000,-; Rp 250.000,-; Rp 500.000,- dan 
Rp 1.000.000,-, tergantung hasil negosiasi 
kita dengan petugas. Setelah ditetapkan 
nominalnya, kita diminta untuk menyetorkan 
sejumlah uang tersebut ke BRI atas nama 
titipan tilang.
 
Setelah uang kita setor, maka slip setoran dan 
slip tilangnya kita fotokopi untuk arsip saat 
mengambil lebihan (selisih) antara uang awal 
yang disetor ke bank dan denda seharusnya 
yang kita keluarkan saat persidangan. Bukti 
pembayaran asli kita serahkan kepada polisi 
dan kita bisa mengambil langsung STNK/
SIM kita yang sempat ditahan polisi. Ternyata 
urusannya belum selesai sampai di sini. Masih 
ada uang lebihan denda di bank yang menjadi 
hak milik kita yang bisa kita ambil jika kita 
membawa slip/kwitansi nominal tilang saat 
persidangan. Berarti mau tidak mau kalau 
kita menginginkan uangnya kembali harus 
mengikuti persidangan. 

Kita harus mengikuti persidangan yang sudah 
terjadwal di slip tilang yang kita fotokopi 
tadi, karena slip biru asli dan bukti setoran 
bank akan dibawa polisi untuk keperluan 
persidangan. Prosedur selanjutnya hampir sama 
seperti prosedur slip merah. 
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Perbedaannya adalah, berdasarkan hasil observasi/pemantauan lapangan, yang menggunakan 
slip biru (sudah membayar di bank) mendapat vonis rata dan nominalnya adalah nominal 
tertinggi yang dikeluarkan hakim saat persidangan roda dua yaitu Rp 50.000,- sedangkan yang 
menggunakan slip merah kisarannya Rp.30.000,- s.d Rp. 40.000,-.

Setelah mengetahui nominal kita diminta ke kasir untuk mengambil kwitansi. Sebelumnya oleh 
kasir, kita diminta memotokopi berkas-berkas yang ada seperti slip kwitansi, slip setoran bank 
dan slip tilang. Batas waktu pengambilan tidak terbatas, asalkan kita masih mempunyai kwitansi 
tilang dan slip setoran dari BRI. Jika salah satunya hilang kemungkinan prosedurnya akan lebih 
lama dan bisa jadi hangus.

Untuk pilihan ketiga, selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa 
memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, pelanggar memberi kuasa 
kepada polisi untuk hadir disidang. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga. Misalnya BRI 
tutup, kita dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan 
mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri. 

Surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol). Tidak semua polantas memegang 
slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya. Kita punya sistem 
pertanggungjawaban dengan sidang kode etik. 

Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggung jawab atas blanko tilang 
tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu. Kalau polisi tersebut tidak melakukan 
kewajibannya, ia dapat dikejar Kejaksaan karena tembusan tilang dibuat ke Kejaksaan dan 
pengadilan.

Demikian tips rinci mengenai cara-cara menangani surat tilang. Tentunya lebih baik mencegah 
daripada mengobati, karena itu alangkah baiknya bila kita sebagai pengendara kendaraan 
bermotor pun boleh jeli dalam menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat 
pula untuk selalu membawa surat-surat kendaraan bermotor yang diwajibkan ke mana pun kita 
pergi. Bila suatu saat memang kita harus ditilang, bersikaplah tenang dan sopan kepada petugas 
yang berwenang, jangan bersikap ngoto, terutama bila kita sudah jelas terbukti melanggar. 
Selamat berkendara dengan lebih bijaksana! (cch)
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Bahan-bahan:
1. Fillet dada ayam 3 potong
2. Tepung roti 10 sendok makan
3. Tepung terigu 4 sendok makan
4. Air 1 cangkir
5. Merica (lada) bubuk 1,5 sendok makan
6. Garam 1 sendok makan
7. Bawang putih bubuk 1 sendok teh
8. Cabai bubuk 1 sendok makan
9. Merica (lada) bubuk 1 sendok teh

Cara membuat:
1. Cuci bersih dada ayam, pukul-pukul ayam 

supaya tidak terlalu tebal, dan baluri dengan 
merica serta garam lalu diamkan kurang 
lebih 30-45 menit.

2. Campurkan air dan tepung terigu kemudian 
aduk hingga merata.

3. Celupkan ayam ke dalam tepung terigu, dan 
baluri dalam tepung roti. Lakukan sebanyak 
2 kali.

4. Goreng hingga kecokelatan dengan teknik 
deep fried (daging terendam minyak), lalu 
tiriskan.

5. Selagi panas, potong atau gunting daging, 
dan campurkan dengan bubuk merica, 
bawang putih, dan cabe di atas daging.

6. Sajikan dengan potato wedges, sambal, 
mayonnaise.

Sumber: http://dapurmasak.com/resep/ayam-
garing-pedas-ala-taiwan-6752

Rekomendasi
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Pertanyaan:
Perusahaan tempat saya bekerja tidak memfasilitasi pemotongan pajak penghasilan dari gaji 
yang saya terima. Oleh karena itu, saya harus membuat laporan pajak sendiri. Namun melihat 
maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terkadang membuat saya merasa 
telah membayar pajak untuk hal yang sia-sia, karena toh pasti akan dikorupsi. Pada pemikiran 
ekstrimnya, terkadang saya tergoda untuk tidak membayar pajak, walaupun di satu sisi saya 
tahu bahwa tidak seharusnya saya mengelak dari tanggung jawab pajak ini. Lantas, apakah yang 
sebaiknya saya lakukan?

Jawaban:
Di zaman Yesus hidup, orang Yahudi wajib 
membayar 2 jenis pajak, yaitu pajak Bait Allah 
dan pajak kepada pemerintah Romawi yang 

Menghindari Bayar Pajak
Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

menjajah mereka. Dan di dalam Injilnya, 
Matius mencatat 2 peristiwa di mana Yesus 
membayar 2 jenis pajak tersebut. Pertama, 
dalam Matius 17:24-27, Yesus menyuruh 
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Petrus untuk membayar pajak Bait Allah bagi 
diri-Nya sendiri dan juga bagi Petrus. Kedua, 
dalam pasal 22:15-22, Yesus secara implisit 
menyetujui untuk membayar pajak kepada 
pemerintah Romawi. Perlu diperhatikan bahwa 
jawaban Yesus yang berbunyi “Berikanlah 
kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan 
kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang 
wajib kamu berikan kepada Allah” tidak boleh 
ditafsirkan bahwa Yesus mengajarkan kita 
harus memisahkan antara yang rohani dengan 
yang sekuler, antara politik dengan keagamaan, 
antara yang duniawi dengan yang sorgawi, 
sehingga membayar pajak bukanlah perkara 
rohani yang harus kita pikirkan dari sudut 
pandang Allah. Jika kita membaca seluruh 
Injil Matius, maka kita dapat menemukan 
bahwa tujuan Matius menulis Injilnya adalah 
untuk menegaskan bahwa kedatangan Yesus 
ke dunia adalah untuk menghadirkan Kerajaan 
Allah dan nilai-nilainya di tengah dunia ini, 
dengan Rajanya adalah Yesus sendiri. Dua 
perikop tentang pajak di atas mengapit pasal 
21 yang sangat jelas menggambarkan Yesus 
adalah Raja yang sesungguhnya, Raja di atas 
segala raja, kaisar dan penguasa apapun yang 
ada di dunia ini, Raja Pemilik alam semesta 
ini. Dengan demikian, kalimat Yesus dapat 
diartikan bahwa ketaatan kita membayar 
pajak kepada pemerintah adalah dalam rangka 
ketaatan kita kepada Allah yang berkuasa di 
atas semua pemerintah di dunia ini. Selain itu, 
dalam suratnya kepada jemaat Roma, rasul 
Paulus juga menasihatkan orang Kristen untuk 
mematuhi pemerintah yang ada, termasuk 
peraturan membayar pajak, sebab pemerintah 
itu ditetapkan oleh Allah (Rm. 13:1-7, 
khususnya perhatikanlah ayat 7).

Lalu bagaimana jika pajak yang kita bayar 
disalahgunakan atau dikorupsi? R. C. Sproul, 
seorang teologi Reformasi, menjawab orang-
orang Kristen di Amerika yang bertanya 
apakah mereka boleh menolak membayar pajak 
jika pajak itu digunakan untuk mendukung 
aborsi, demikian, 

“Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa 
orang Kristen harus membayar pajak yang 
menjadi hutang mereka bahkan ketika uang 
itu dipakai untuk membiayai aborsi. Orang 
Kristen yang membayar pajak demikian 
tidak perlu merasa bersalah, sementara itu 
mereka yang menolak membayar pajak, 
meskipun niatnya baik, seharusnya merasa 
bersalah. Prinsip yang harus diterapkan di 
sini adalah: kita bertanggung jawab untuk 
tindakan kita sendiri, bukan untuk tindakan 
orang lain. Alkitab dengan jelas mengatakan 
bahwa fungsi negara yang semestinya 
adalah bukan untuk membiayai kejahatan, 
sebaliknya menghukum kejahatan (Roma 
13). Namun, karena negara gagal untuk 
melakukan panggilan Allah, tidak berarti 
bahwa saya bebas untuk tidak melakukan 
apa yang diperintahkan kepada saya. Ketika 
negara menyalahgunakan pajak yang saya 
bayarkan untuk hal-hal yang mengerikan 
tidak berarti saya ikut bersalah atas apa 
yang mereka lakukan. Memang saya harus 
ikut berbicara dan mengecam ketika negara 
menyalahgunakan pajak, tetapi saya tidak 
bersalah.

Ingatlah bahwa kaisar yang kepadanya 
Yesus memerintahkan kita untuk membayar 
pajak juga adalah kaisar yang sama yang 
menggunakan pajak itu untuk melakukan 
hal-hal yang lebih buruk dari aborsi. Pajak itu 
digunakan untuk membiayai Pilatus, untuk 
membayar gaji para prajurit Romawi, untuk 
membeli paku yang dihujamkan ke tangan 
Tuhan di kayu salib. Pajak itu digunakan 
untuk menyalibkan Tuhan yang mulia. 

Negara memang harus bertobat dari 
penyalahgunaan pajak. Orang Kristen 
harus menyuarakan suara kenabian mereka 
terhadap negara saat mereka melakukan 
kejahatan, termasuk membiayai kejahatan. 
Kita harus bertekuk lutut memohon dengan 
sangat kepada Allah untuk menghentikan hal 
yang mengerikan ini. Tetapi, kita tetap harus 
membayar pajak.”



52

Pertanyaan:
Setelah lulus kuliah, saya 
bekerja di sebuah institusi. 
Pada saat pertama masuk, 
saya diberikan masa 
percobaan 3 bulan. Sekarang 
sudah 1 tahun saya bekerja 
di sini dan masih belum ada 
kontrak kerja yang diberikan. 
Saya ingin bertanya seberapa 
penting kontrak kerja untuk 
pekerjaan kita? Apakah 
lebih baik bekerja dengan 
kontrak atau tidak? Dan 
hal apa sajakah yang perlu 
diperhatikan di dalam 
kontrak kerja agar kita tidak 
dirugikan di kemudian hari? 
(NN)

Kontrak kerja sangat 
penting bagi 
karyawan agar kita 

dapat mengetahui tugas 
dan tanggung jawab kita 
sebagai pekerja. Terlebih jika 
performance kita menyangkut 
target serta ruang lingkup 
pekerjaaan, sehingga jika ada 
‘permasalahan’, isi kontrak 
dapat menjadi acuan bagi 
kedua belah pihak. Jika 
perusahaan tersebut tidak 
dapat memberikan kontrak, 
maka sebenarnya tidak ada 
ikatan dan tidak ada tuntutan 
di kedua belah pihak jika 
terjadi permasalahan di 
kemudian hari. Dikarenakan 
sistem penggajian kita adalah 
biasanya di akhir bulan, maka 
dalam situasi ini karyawan 
tanpa kontrak akan menjadi 
pihak yang lebih dirugikan.
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Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah Anda masuk ke 
perusahaan tersebut dalam posisi kontrak atau sudah karyawan 
tetap? Jika sudah menjadi karyawan tetap, maka bentuknya bukan 
kontrak akan
tetapi sudah tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang 
biasanya bentuknya buku perusahaan.

Akan tetapi jika pekerjaan Anda bersifat Kontrak, berikut peraturan 
yang seharusnya ada di perusahaan Anda:
1. Karyawan kontrak hanya dapat diperpanjang 2 kali.
2. Karyawan yang akan habis masa kontraknya harus diinformasikan 

diperpanjang atau tidak 1 bulan sebelum kontrak berakhir.
3. Jika poin ke-2 tidak dilaksanakan oleh pemberi kerja 

(perusahaan) maka karyawan tersebut berhak untuk menjadi 
karyawan tetap.

Kebijakan dari kontrak dan karyawan tetap tergantung dari masing-
masing perusahaan. Dan biasanya perbedaan karyawan kontrak 
dan karyawan tetap terdapat pada ‘benefit’ yang diterima. Saya akan 
memberikan contoh ‘kelebihan’ karyawan tetap sesuai kebijakan 
perusahaan saya:
1. Gaji karyawan kontrak hanya 80% dari karyawan tetap.
2. Karyawan kontrak tidak mendapatkan bonus akhir tahun.
3. Biasanya karyawan kontrak akan merasa tidak aman karena di 

akhir kontrak bisa saja tidak diperpanjang walaupun pekerjaannya 
bagus. Dalam hal ini perusahaan tidak ada kewajiban 
memberikan tambahan tunjangan, dll. Sedangkan karyawan tetap 
yang dirumahkan (PHK) akan mendapat tambahan gaji sesuai 
dengan peraturan departemen tenaga kerja.

Penting atau tidaknya kontrak tergantung dengan jenis 
pekerjaan kita dan konsep bekerja kita. Dalam satu 
sisi ada yang memang mengejar sistem kerja kontrak 
karena tidak ingin terikat dalam jangka waktu panjang 
dan ada juga yang memang mencari keterikatan jangka 
panjang dengan ‘benefit’ yang ditawarkan.

Jika di tempat Anda perusahaan tidak atau tidak 
ingin mengeluarkan kontrak, maka ada baiknya 
Anda bersiap mencari pekerjaan di tempat yang 
baru karena tempat Anda bernaung saat ini 
tidak ‘aman’ lagi untuk hidup pekerjaan Anda.

538-17
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Tubuh kita membutuhkan komponen penting 
(kita sebut nutrisi) untuk dapat terus hidup; 
nutrisi tersebut didapatkan dari makanan dan 

minuman. Oleh karena itu, makanan telah menjadi 
kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Asupan nutrisi 
penting untuk menyediakan energi saat kita beraktivitas; 
pertumbuhan tulang, organ, hormon, dan darah; dan 
melindungi tubuh kita. Jenis makanan berbeda men-
gandung nutrisi berbeda, maka ada baiknya memvari-
asikan jenis-jenis makanan supaya dapat menyediakan 
nutrisi yang kita butuhkan.

Bagi kita yang hidup di kota besar, mayoritas lebih 
senang pergi ke restoran untuk makan ketimbang me-
masak sendiri, dengan alasan lebih praktis—dan kadang 
lebih enak. Namun, kerugian dari makan di restoran 
adalah kita tidak bisa menakar seberapa banyak peng-
gunaan bahan-bahan masakannya, yang berdampak pada 
jumlah nutrisi yang kita peroleh. Jika nutrisi kurang, 
tentu menyebabkan masalah; namun jika berlebihan juga 
dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Dalam 
rubrik ini akan dibahas beberapa nutrisi penting dan 
sumber-sumbernya, sehingga para ibu rumah tangga da-
pat lebih bijak dalam menyusun menu makan keluarga.

Fakta atau Fiksi
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1. Lemak dan lemak jenuh
Sebagian besar orang menganggap lemak 
itu jahat. Padahal, lemak berperan dalam 
penyerapan beberapa vitamin penting, dan 
pembentukan hormon penting dalam tubuh. 
Lemak menjadi “jahat” jika asupannya 
berlebihan. Terdapat dua jenis lemak: jenuh 
(biasanya lemak hewani) dan tidak jenuh 
(lemak nabati). Kita sebisa mungkin harus 
memilih lemak tak jenuh ketimbang lemak 
jenuh.

Lemak juga merupakan sumber energi 
yang paling besar, maka jika kita makan 
terlalu banyak lemak, kalori yang dihasilkan 
menjadi besar. Kalori yang tidak terpakai 
kemudian akan ditumpuk sebagai cadangan 
lemak, yang biasa terlihat di daerah perut, 
pinggang, leher, paha, dan lengan. Yang lebih 
menakutkan, lemak juga bisa menumpuk 
di dalam pembuluh darah (kolesterol) dan 
organ dalam. Inilah mengapa kelebihan 
lemak dapat memicu penyakit jantung 
dan hipertensi. Berdasarkan alasan inilah, 
konsumsi daging berlemak (apalagi samcan) 
tidak boleh berlebihan. Ikan memiliki 
kandungan lemak tidak jenuh, sehingga 
ada baiknya mengombinasikan menu 
makanan dengan ikan. Kalaupun memilih 
daging, jangan sering memilih bagian yang 
berlemak.

2. Gula dan karbohidrat
Gula adalah karbohidat sederhana 
(artinya mudah dicerna dan dapat 
langsung menjadi energi). Gula terdapat 
alami dalam buah, sayur, dan produk 
susu. Namun yang harus kita waspadai 
adalah kandungan gula dalam produk 
makanan jadi. Misalnya, sebuah 
minuman botol 500 ml (cola ataupun 
teh), bisa mengandung 30-40 gram gula 
(yang adalah 30% anjuran asupan gula 
harian). Padahal kelebihan gula dapat 
menyebabkan kelebihan kalori. Hal 
yang perlu diingat tentang kalori adalah: 
semua kelebihan kalori akan disimpan 
dalam tubuh sebagai lemak, tidak peduli 
darimana sumber kalorinya. Tidak heran 
kebiasaan mengonsumsi gula berlebihan 
menyebabkan obesitas/ kegemukan, juga 
diabetes/ kencing manis.

Karbohidrat merujuk kepada gula yang 
lebih kompleks. Sumber karbohidrat 
utama penduduk Indonesia adalah 
nasi. Kentang, singkong, dan ubi juga 
merupakan sumber karbohidrat. Sebagian 
besar orang Indonesia sudah terbiasa 
makan nasi (dan mungkin dalam jumlah 
besar). Hal ini wajar disebut dengan 
kecanduan karbohidrat. Sebisa mungkin 
makanlah nasi dengan porsi yang wajar. 
Memperbanyak konsumsi sayur dan 
buah juga dapat membuat perut merasa 
kenyang, ketimbang memakan banyak 
karbohidrat.

Lemak (fat)
Lemak jenuh 
(saturated fat)

Gula

Garam (sodium, 
natrium)

Karbohidrat

Kalsium

Serat (fiber)

Protein

130 gram

1 gram

25-40 gram

50 gram

Maks. 70 gram

Maks. 24 gram

90 gram

1,5 gram

Fakta atau Fiksi
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3. Garam
Garam yang dibutuhkan tubuh dalam 
jumlah paling besar adalah natrium dan 
kalium. Adapun garam yang biasa kita 
temui adalah natrium. Keseimbangan 
garam dalam tubuh penting untuk 
mengatur fungsi sel normal. Namun, 
kelebihan garam dapat menyebabkan resiko 
hipertensi, stroke, dan penyakit jantung 
serta pembuluh darah. Sebisa mungkin kita 
harus mengontrol asupan garam harian 1,3 
gram. Sebagai perbandingan, sebungkus 
mie instan bisa mengandung garam sekitar 
0,7-1 gram (70 % kebutuhan harian)! 
Jika kita pergi ke rumah makan, mungkin 
rasanya gurih dan enak, namun kita tidak 
tahu berapa banyak garam yang digunakan. 
Inilah mengapa memasak sendiri jauh lebih 
baik, karena kita bisa mengontrol berapa 
jumlah garam yang digunakan.

4. Kalsium
Kalsium merupakan komponen penting 
untuk pertumbuhan tulang, gigi, serta otot. 
Namun banyak orang yang tidak memenuhi 
kebutuhan kalsium harian. Sumber utama 
kalsium adalah susu dan produk susu seperti 
yoghurt dan keju. Satu gelas susu formula 
dapat mengandung 0,4 -0,5 gram kalsium. 
Bagi yang tidak suka meminum susu, perlu 
memikirkan untuk mengasup suplemen 
kalsium demi memenuhi kebutuhan 
kalsium, terutama bagi wanita yang rentan 
terkena osteoporosis. Selain susu, ikan lele 
dan makanan lain dengan tulang lunak juga 
merupakan sumber kalsium yang baik.

5. Serat pangan
Serat merupakan komponen penting 
untuk menjaga sistem pencernaan yang 
sehat. Serat bersumber dari sayuran dan 
buah. Serat sebenarnya adalah sebuah 
jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna 
oleh manusia. Oleh karena itu, serat tidak 
diserap, dan berada tetap dalam sistem 
pencernaan untuk membantu kelancaran 
buang air besar. Tidak heran kurangnya 
asupan serap menyebabkan berbagai 
masalah pencernaan, seperti susah buang 
air besar hingga wasir.

6.Protein (Asam amino)
Protein berperan dalam pembangunan 
komponen-komponen dalam tubuh. 
Protein dapat ditemui dalam susu, telur, 
keju, yoghurt, dan daging. Sumber 
protein nabati adalah kacang-kacangan, 
biji, dan gandum. Belum ada data yang 
menjelaskan efek dari kelebihan protein. 
Namun hal ini jarang terjadi, karena 
yang umumnya terjadi adalah kurangnya 
asupan protein. Bagi anak-anak dalam 
usia pertumbuhan, asupan protein sangat 
penting, dan lebih tinggi kebutuhannya 
daripada kebutuhan orang dewasa. 

Demikian uraian kali ini mengenai 
nutrien penting bagi tubuh, kiranya dapat 
membantu ibu-ibu rumah tangga untuk 
peduli dengan asupan nutrisi keluarga. 
Jika membeli produk makanan atau 
minuman, ada baiknya memperhatikan 
tabel nutrition facts yang biasanya 
terdapat pada kemasan. Dalam tabel 
tersebut tercantum jenis nutrien dan 
persentase kandungannya dari jumlah 
yang dianjurkan. Dengan membaca tabel 
tersebut, diharapkan konsumen lebih 
bijak dalam memilih. Mari kita mulai 
hidup sehat dan peduli dengan apa yang 
kita makan! (cc)

Fakta atau Fiksi
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Kuis Gracia edisi Agustus 2014
1. Sebutkan 4 hal yang menjadi isi doa Nehemia dalam Nehemia 1:5-11?
2. Apa fitur yang disediakan dalam DapurMasak.com yang memungkinkan seseorang 

mencoba memasak ulang suatu resep dan menceritakan pengalamannya dalam memasak 
resep tersebut?

3. Berapa asupan garam yang baik dalam sehari?

• Kirimkan jawaban Anda selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2014 melalui e-mail ke 
gracia.methodist@gmail.com dengan Subject: “Kuis Agustus 2014” dan sertakan data lengkap 
berupa: nama lengkap dan nomor handphone. Jawaban juga dapat diberikan kepada tim 
redaksi yang dikenal.

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

• Pengumuman pemenang dapat dilihat di Gracia edisi Desember 2014.

Pojok GMI

Malam Apresiasi Seni Keb. Gabungan
HUT Gereja ke-46

Malam Natal

Kebaktian Natal Kebaktian Old & New
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Di antara begitu banyak rak-rak buku di 
dalam perpusatakaan GMI Imanuel, sadarkah 
Anda ada sesuatu yang baru di dalamnya? Ya, 
dimulai sejak bulan Mei 2014 yang lalu, sebuah 
lembaga Kristen bernama RBC Ministries 
menjalin kerja sama dengan GMI Imanuel 
untuk membuat RBC Corner di dalam 
perpusatakaan GMI Imanuel. RBC Corner 
dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan 

Foto oleh Alini

RBC
Corner

materi-materi yang dibuat oleh RBC, sehingga 
setiap jemaat dapat memiliki persekutuan 
pribadi yang lebih intim dengan Kristus dan 
bertumbuh semakin menyerupai Dia.
 
Adapun materi-materi yang dapat ditemukan 
di RBC Corner meliputi buku renungan, 
bahan-bahan pendalaman Alkitab, dan buku-
buku rohani terbaru terbitan RBC. Semua 
materi ini dapat jemaat pinjam melalui 
perpustakaan GMI Imanuel. Khusus untuk 
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buku renungan, jemaat dapat mendapatkan 
buku renungan terbitan RBC dalam 3 bahasa 
(bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa 
Mandarin) secara gratis, dengan catatan jemaat 
harus mengisi formulir berlangganan terlebih 
dahulu.

Melalui RBC Corner, diharapkan setiap 
jemaat GMI Imanuel yang sudah ataupun 
ingin berlangganan buku renungan terbitan 
RBC, dapat mengisi alamat pengiriman 
menjadi alamat gereja. Hal ini bertujuan 
untuk membantu meringankan beban biaya 
pengiriman buku renungan, dimana biasanya 
RBC harus mengirimkan ke masing-masing 
alamat rumah jemaat, namun sekarang 
semuanya dikirim ke satu alamat pengiriman 
saja, yaitu gereja. Jadi jemaat pembaca RBC 
dapat mengambil langsung buku renungan 
mereka di RBC Corner.

Tidak berhenti hanya pada penekanan akan 
pemahaman dan hubungan yang dekat dengan 
Kristus, RBC juga memiliki kerinduan agar 
setiap jemaat dapat menjadi terang dan 
garam Kristus. Di RBC Corner tersedia 
banyak booklet renungan 30 hari dan pamflet 
renungan 5 hari yang juga tersedia dalam 3 
bahasa (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 
bahasa Mandarin) dan dapat jemaat ambil 
secara gratis. Melalui booklet dan pamflet ini 
diharapkan jemaat dapat memanfaatkannya 
sebagai jalan masuk pembicaraan untuk 
mengabarkan injil, atau dapat juga jemaat 
berikan kepada orang lain sesuai dengan 
pergumulan yang sedang dihadapi mereka.

Selain bahan-bahan literatur, jemaat juga dapat 
menemukan sebuah komputer di RBC Corner, 
dimana mereka dapat melihat berbagai website 
RBC seperti:
• warungsatekamu.com (dalam bahasa 

Indonesia)
• santapanrohani.org (dalam bahasa 

Indonesia)
• ourdailyjourney.org (dalam bahasa Inggris)
• dod.org (dalam bahasa Inggris)
• utmost.org (dalam bahasa Inggris)

Melalui website-website ini, jemaat dapat 
melihat banyak sekali artikel, perenungan, 
kesaksian, ulasan buku, video, dan berbagai 
hal menarik lainnya. Tidak hanya membaca, 
jemaat pun dapat ikut serta mengirimkan dan 
berbagi karya tulis ataupun karya seni ke dalam 
website tersebut. Jadi jangan lupa pantau terus 
RBC Corner, jangan sampai Anda ketinggalan 
informasi.

Ada begitu banyak sarana, cara, kemudahan 
dan kebebasan di sekeliling Anda yang Tuhan 
sediakan agar Anda dapat menjadi lebih dekat 
dengan Dia. Anda dapat memulainya dengan 
mengunjungi RBC Corner di perpustakaan 
GMI Imanuel. (grc)
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我，我是個罪人”。
主說：“你不要怕！
從今以後，你要得人
了”。彼得就抛下小
舟漁網跟從了耶穌。
（路5：1-8）

另外有個不知罪卻
想要做好人的少年
財主，跪在主的腳
前說：“良善的夫
子，我當做甚事才
可以承受永生呢？”
主說：“除了上帝一
位以外，再沒有良善
的。”耶穌開導他人
是從罪孽生的，在母
腹裏就有罪（詩51：5
）。然而世人都覺得
自己清白，別人沒有
信心，自己卻是虔誠
的。這位從小就遵守
了十條誡命的少年財
主，聽到主叫他把所有的變賣了分給窮人就必有財寶在天上，還要來
跟從祂，立時變了臉色，憂憂愁愁地走了。（可10：17-22）
這位少年財主沒有知罪的心，只想求主指示如何做更好的人。那是在
沙土上蓋樓房，風吹雨淋就倒塌。罪惡不除去活水不進來。要想信主
耶穌，第一就是知罪悔改，恨惡以前的，追求以後的；否定自己、自
我革命、自我起義。要拆毀“舊我”及至根基，後重新建造“新我”
。拆毀是悔改，建造是重生，披戴基督到處去散發主的馨香之氣，人
一看見就認出是上帝的兒女。這就是悔改、得救和重生具於一身了。

~~張曉鐘著作《守望者言》~~
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悔改悔改

悔改和知罪是分不開的，先有知罪後有悔改，然而誰能知道自己的過
失呢？都是以罪惡得逞為樂！知罪是聖靈的工作，那是上帝的恩典臨
到人，絕對不可消滅聖靈的感動。
主說聖靈來了，叫世人為罪為義為審判，自己責備自己（約16：8）。
自己責備自己豈不是知罪嗎？聖靈叫人知罪是要叫人“悔改得生命”
（徒11：18）。
主耶穌從迦百農經過，看見利未坐在稅關上，主就對他說：“你來
跟從我”，他就起來跟從了耶穌（可2：14）。事情不是那樣簡單，
利未必是經過知罪的自我責備。他想我名利未意思是與上帝聯合，然
而我卻是與利益聯合，給羅馬政府收稅，向自己同胞剝奪，人人都會
棄絕我。我雖多賺了幾個錢，這不義的錢證明我的罪惡，人就是賺得
全世界，賠上自己的生命，有甚麽益處呢？他這樣知罪的心，自己責
備自己。也聽見人們互相傳説耶穌到處講悔改的道，聖靈就在他心裏
動工。就在他心裏自責的時候，主一呼召馬上回應離開稅關跟從了耶
穌，是聖靈早已經預備利未的心。
彼得棄業改行，抛下小舟漁網跟從耶穌，也是先知罪後才跟隨主。他
遵主的吩咐下網打到那麽多的魚就俯伏在主膝前說：“主啊，離開
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下去。
社會如此，教會又如何呢？
倘若神職人員敢於犯罪作惡，仍滿口“主啊！主啊”公開欺騙，教會
已失去燈台的見證，與世俗無別，這樣的教會又有甚麽用處？
要誠實。誠實的人一定坦坦白白，沒有虛假；誠實的人一定不裝假，
不說誇大的話；誠實的人一定說正直話，是就説是，不是就說不是，
因他知道説謊乃是從那惡者而來。誠實的人説話一定守信用，雖然有
時為著守約要吃虧，不願失去信用。誠實的人不願為著討人喜歡，隨
便給人戴高帽；誠實的人也不肯做假見證，説話陷害人。誠實的人不
肯被人利用，做人的傀儡。
誠實的人，當他跪在神面前時，他不敢隨便説話，因他知道神的眼睛
鑒察他。誠實的人當他站在講臺上，他知道不但面對著人，他更面對
著神，他說甚麽，有一天神要給他審判。
誠實的人是一個好見證人，也是一個忠信的守望者。當他看見狼來
時，他會大聲高呼，叫羊群防備。他也會勇敢地面對罪惡，揭穿那蠢
動著的不法的隱意，雖然時勢險惡，但為著忠於真理，他一點不妥
協、不退縮。
“上帝的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人”（代下16
：9）。不要忘記，神的眼目不住鑒察，神喜悅誠實人，並且要顯大能
幫助誠實人。

~~吳恩溥著作《恩光燦爛集》~~
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人講。爲甚麽？
一來不喜歡聽逆
耳的話，這些話
聽了令人反感；
因此只好學乖，
何必口舌賈禍，
惹人討厭。還有
一個原因，可能
大家都不願意
講，免得自打嘴
巴，只挖瘡疤。
因爲八禍都繞住
一個中心，指責
假冒為善——僞
君子，而僞君子正是人性最普遍的罪行，傳道人也不能免，因此還是
避之為吉，不講八禍，免得良心刺傷。
假冒為善原文是戲子演戲的意思，也即我們所謂“作秀show”。演戲
的人假戲真做，做得惟妙惟肖，賺人掌聲，其實只是演戲而已。這世
代誰懂得演戲，誰在社會就吃得開。在教會裏面也是一般，滿口愛
主，滿口奉獻，說得天使點頭。豈知所謂愛主，所謂奉獻，骨子裏還
不是利用最屬靈的名詞，來達到個人求名、求利、求發達的自私目的
而已。
我們常聽見有人說，我樂意爲主擺上。這話太好了，太屬靈了。可是
擺在哪裏？照聖經正意，乃是擺在祭壇上面，為主獻上。可是今天許
多人各有自己的目的，有的想擺在“蓆夢思”床上，讓他有高級的享
受；有的想擺在象牙塔裏面，讓他可以過著自我陶醉的日子；有的想
擺在神龕内面，成爲神明給人崇拜。當他的目的達不到，看見前面乃
是十字架的道路，便嚇得高飛遠走。今天多少人就是要來打上帝的注
意，口顯愛情，心卻追隨名利發達，何止不誠實而已。
馬太福音七章十五至廿三節，主耶穌告訴我們，那些能講道、趕鬼、
行異能的神職人員，卻是一群作惡的人（：23）。一面講道，一面作
惡；一面趕鬼行異能，博得衆人的崇拜高舉，卻一面暗裏明裏作惡。
主耶穌說，這些假先知，假師傅，利用最屬靈的名堂去盜名欺世，豈
知騙得人騙不得神，他們的刑罰是可怕的。
彌迦書六章九節至七章六節，上帝藉著彌迦先知的口，責備社會欺
詐，商人弄假，群衆虛謊，政客聯結行惡，家人彼此欺騙，密友不可
靠，妻子（丈夫）不可信，一個這樣的社會，這樣的家庭叫人如何活
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誠誠實實
上帝是誠信真實的上帝，因此祂要求祂兒女也要誠信
真實。“誠”與“真”是内涵的品格，“信”與“
實”是表現出來的生活道德。誠於中的必能形諸以
外，甚麽樹結甚麽果子，這是當然的道理。
上帝十分注意我們誠實。主耶穌說：“神是個靈，所
以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂”（約4：24）。一個
人到神面前，如果存心虛僞，一定得不到神的喜悅。
先知以西結責備以色列人：“他們的口多顯愛情，心
卻追隨財利。”（結32：31）他這麽熱心聚會，看來
是十分屬靈，豈知只是虛有其表，人坐在聚會裏，心
卻遠馳到金銀場裏打滾。
今天多少熱心份子也是如此，他們不過以敬虔為得利
的門路（提前6;5），利用教會做敲門磚。有一個西
國牧師用著諷刺的口吻對我說：“不是屬靈，乃是屬
銀。”更有人說：“不是屬靈，乃是屬零”。
主耶穌在馬太福音第五章講過八福。祂也在廿三章講
過八禍。可是八福人人愛講，人人愛聽，八禍卻很少
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最深度的學術研究，因此連個人靈修、敬拜、聚會，甚至佈道、傳福
音的工作都放下。聖經說，這盼望得“全知道”的知識，也算不得甚
麽！
要有更好的事奉，是需要更大的信心去運用屬靈的恩賜；要生活無過
失，是需要更多的知識。但如果沒有“恒久忍耐，又有恩慈，不嫉
妒，不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發
怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理，凡事包容，凡事相
信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息”，在神與人的眼中，一切
的恩賜和知識都要過去，變爲無有。因此，那位賜各樣恩賜和知識的
聖靈勸勉信徒說：“你們要追求愛！”（林前14：1）因爲“愛心就是
聯絡全德的”（西3：14），“因爲愛人的就完全了律法”（羅13：8
）。
讓我們以神所賜的愛去愛神、愛人。爲了愛神、愛人而去追求信心和
知識；爲了愛慕基督的顯現而忍受一切的苦難；爲了像天父的完全，
而用愛心和忍耐去善待敵人，去化敵爲友（參太5：38-48；羅5：5-8
）。

~~黃彼得著作《牧羊人語》~~
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這裡所講的盼望，不是指靈魂得救的盼望，也不是等候主再來的盼
望，乃是指對“全知道，如同主知道我一樣”的盼望（林前13：12）
。這是盼望有完全的知道及比衆人更完全的知識。不是愛主盼望主快
再來，乃是盼望主再來時可以得著完全的知識！這種不是單單愛主的
盼望，也會隨時間的消逝而失去其意義和價值。

哥林多教會信徒的問題
哥林多教會的信徒有了許多屬靈的恩賜，且大有信心運用各種恩賜。
可惜他們用恩賜去高擡自己，而輕看別人。聖靈啓示使徒告誡他們，
這種運用恩賜的信心算不得甚麽！
哥林多教會的信徒有許多屬世及屬靈的知識（參林前一至十一章，特
別是八章及十章）；他們也努力追求各樣的知識，甚至盼望得著完全
的知識，如主知道我們的知識。可惜他們不是盼望主再來可以與主合
一，永遠相聚。所以這種的盼望也沒有甚麽價值和意義了。

今日教會信徒的問題
今日教會中，不少信徒只注重追求屬靈的恩賜，及運用恩賜的信心、
方法和能力，叫他能做超人，行大神蹟奇事，卻沒有以愛主愛人的心
為第一。聖經說，這都算不得甚麽！
今日教會中有人輕看知識，他們斷章取義地引用哥林多前書八章1節
的話：“知識是叫人自高自大”。但也有太注重知識的，他們誤引腓
立比書一章9-10節的經文：“在知識和各樣見識上，多而又多。是你
們能分辨是非，作誠實無過的人”。所以爲了追求更完備的知識，作
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哥林多前書十三章的經文，被許多人引用。但這
裏所說的信、望、愛，是甚麽意義呢？

經文的本意
“如今常存的有信、有望、有愛，這三樣，其中
最大的是愛。”（林前13：13）
這節經文是比較性的經文，將愛心、信心和盼望
作比較。若細讀哥林多前書，可知這裏的信心不
是指相信神大能福音的信心，乃是指運用屬靈恩
賜的信心。林前十二章討論教會中屬靈的恩賜，
十三章1至3節是討論：講萬人的方言，天使的話
語，先知講道之能，明白各樣的奧秘與知識，賙
濟窮人，捨己身叫人焚燒等。要運用這些恩賜，
都需要堅強的信心；但有了信心運用各樣恩賜，
卻沒有愛，沒有基督永遠不變的愛，就沒有意
義，也沒有價值！

最大的是愛
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RBC不單只強調明白真理
和與基督的關係，更是盼
望每一位信徒都可以成爲
光與鹽。書架上擺放著免
費索取的30天靈修手冊和
5天靈修小冊子，都是三
種文字版。深盼會友能使
用成爲傳福音的工具，幫
助一些有需要的人。
除了書籍上的供應，會友
也可在RBC角落的電腦上
搜索RBC網站，如：
•	warungsatekamu.

com（印尼文）
•	santapanrohani.

org（印尼文）
•	ourdailyjourney.

org（英文）
•	dod.org（英文）
•	utmost.org（英文）
會友可以透過網站搜索許
多文章、靈修材料、見證
欄、書評、影片等。您還
可以把自己的文章或手藝
之類的作品寄出。本堂圖
書室也將為會友預備一
些講道集磁碟，讓會友前
來觀看。所以，千萬別忘
了RBC角落，時時來“探
望”以免落伍跟不上資
訊。
上帝為我們預備了許多方
便和唾手可得的措施，是
要信徒更加親近祂。願
您能夠開始邁開腳步，
踏入圖書室來到RBC角
落。(grc)



71

在教會圖書室裏擺放的書架，你是
否發現有些變動？自2014年5月份
開始RBC與我們教會合作在圖書室
開一個書籍展覽角落。目的是把
RBC所出版的書籍介紹給會友，讓
會友與上帝有更加親密的關係，
靈命不斷地增長並更像基督。
RBC角落所展現的書籍有：靈命日
糧、聖經靈修以及其他屬靈書籍

RBC
角落

等，會友可以前往圖書室借讀。特
別是《靈命日糧》靈修本以三種
文字（印尼文、英文、中文版）
，應該填表才可免費索取。爲了
減輕郵寄費，現在是把本堂會友
的靈修本全都寄到教會來，讀者
可以在RBC角落的書架上索取。並
需要會友重新登記RBC會員表，也
歡迎新會員填表加入。
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妻很是支持他的決定，一切的需要都蒙上帝充足的供應，2013年神學
畢業。如今與師母和五嵗及五個月大的孩子在一塊，他深知上帝的呼
召沒有差錯，祂必引領度過一切的挑戰。

對少年人的事奉
Donny	Ishak傳道開始事奉的崗位是輔導。後來好幾次被派到青少部事
奉，也因此對這事奉有負擔。因少年期在教會參加聚會，所以了解少
年人對導師的需要。在這年齡重要的是打好信仰根基，直到老也不偏
離真道。傳道自己有了這樣的觀點後就答應本堂的聘請，幫助少年團
契的事奉。在這幾個月當中，他觀察到本堂少年人有恩賜的不少，並
且在事奉上負責任。他非常盼望少年團契不單只在量上增多，更是在
靈命上都有美好的素質。

對印尼的服侍
Donny	Ishak傳道認爲我們不應該限制事奉的範圍，因爲無論何處都
是我們事奉的地方。他說：“神能夠把我們放在另一個更加舒適的地
方，可是祂卻把我們放在印尼，這就是我們事奉地方。”傳道對一般
印尼國民很憂心，因爲已經失去愛國精神，到處可見崇尚外國文化的
人。雖然知道要激起民心是艱巨的事，但至少也當關心民族和國家的
事。記得少年期就對政治新聞感興趣，1998年事件和當時執政的官員
他都知道一二。他很想把這樣的知識灌輸給青少年人，讓他們在有權
利參與公投時不棄權，而是能給具有正直的領袖投上一票；這也是全
國公民對國家應盡的責任。
Donny	Ishak傳道正視那些選擇在國外留學的青少年，奉勸他們學成而
歸，以此對國家的建設有所貢獻。計劃把自己的孩子往外送去留學的
家長們，正是能夠在神面前求指引，明白上帝的旨意，因爲走在祂道
上的人，纔能體現生命的意義。	(cch)
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遵守神的呼召
一個主日的早上，二樓禮拜堂來
了一位弟兄。他腳一踏入前門，
就面帶笑容的跟每一個參加聚會
的少年人打招呼，好像他們所熟
悉的人似的。不錯，他就是Donny	
Ishak傳道，今年4月份加入本堂
成爲少年團契其中一個導師。

神的呼召	
Donny	Ishak傳道說他小時候，每
次媽媽問他長大後將做甚麽？答案
一定是當牧師。然而，隨著年齡的
增長，這意願慢慢地模糊了。1998
年本是雅加達居民的他進入Bina	
Nusantara大學的資訊科技系，當
時電腦科技屬熱門學系，就與朋
友一同入學。雖然在讀書和工作
上他是那樣的努力，但縂覺得糾
結，心中沒有那份享受感，到底
問題出在哪裏？直到2007年爸爸
去世後，再次思考自己的問題。
三兄姐老么的他突然想起爸爸曾
經這麽說：“一生中做自己想做
的事，能勝任又能享受的事。”	
Donny	Ishak傳道這才覺悟到讓他
最想做的就是在教會的事奉，參
加詩班和執委事奉時得到的喜樂
叫他難忘。後來，他大膽地向上
帝禱告求指示。記得當時將要組
織新家庭，還要讀神學，在經濟
上一定會有問題。感謝神，未婚
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也要救我們脫離罪的權勢。世界和其上的都是受造之物，是屬乎祂
的。可是今日魔鬼在世界上掌權，我們信徒就應當成爲上帝的夥伴把
世界奪回---歸向上帝。我們的責任是奮力地把主禱文“願你的旨意
行在地上，如同行在天上”體現出來。上帝選用忠心的基督徒改善教
育、健康、反奴隸制度、種族和性別歧視等，我們就是上帝在世界上
的夥伴。神願意醫治世界，特別是印尼。若是只停留在“可憐”中是
無用的，我們當有行動！
通常結婚祝福禮時有一個捧著結婚戒指的隨後進場，這個人應該是好
友。那若是上帝要在世上作一件重要的事，大概祂會選用誰呢？當然
是祂認識和認識祂的人。每一個信靠祂的人都是祂的摯友，上帝也可
能選用一些不相信祂的人，如：法老、巴蘭的驢等，何況信靠祂的人
拒絕被神使用，不是成爲大諷刺嗎？祈求上帝恢復印尼和預備自己被
祂使用是兩回事。
預備自己讓上帝使用不是在舒適安穩時，相反的是放下這一切的享
受。正如主耶穌捨棄天上的榮華來到世界，也像尼希米放下舒適的王
宮去到耶路撒冷住在木屋，他甘願捨棄這一切成爲上帝的夥伴恢復他
的民族。上帝必充滿跟隨祂的人的心，正如祂如何看到印尼情況的
心。很多人會批評講論印尼，甚至有人說：“在這裏有甚麽好處？倒
不如移民到外國去”。我們被上帝呼召不是為評論家，而是要榮耀上
帝，實踐祂的旨意行在地上，如同行在天上。
每一個基督徒都有特別的呼召，即：當如何實踐神的旨意行在地上，
如同行在天上？是在甚麽地方實踐？因爲每一個基督徒都有不一樣的
呼召，是全職的神僕或是在工作崗位上的事奉，也可在各方面的貢

獻上，如：健康服務、教育界、
糧食、政治、經濟、科技、科學
等。其實在世界的各個崗位上同
樣是上帝全職的僕人，我們的全
人、財產、智慧、時間都在祂的掌
握中。讓我們以禱告，求神幫助
能夠用最具體的方法，在生活中
實踐祂的旨意。上帝的夥伴們，
一起為神的旨意行在印尼而興起
吧！(cc)



75

建好後，會否遭反攻？王會答應尼希米，真是不可思議！可是尼希米
確實的知道這是上帝施恩的手在幫助（2:8），沒有上帝的同在根本
不可能成就，他不因此驕傲認爲自己已經達成了，深知都是上帝所賜
的。

上帝建設印尼的夥伴
今日讓我們反觀印尼，可能不像當時猶大的情況，至少我們是已經是
獨立的國家。可是在許多層面上，印尼的狀況卻像城牆破裂的城。就
從貪污來計算，它被列爲177個貪污國的114位；38%的中學生失學，只
有16%有幸之士可以進入大學；製葯的原料95%靠進口，非常依賴外來
資源。在加上11.4%的人民生活在水平以下的貧苦人。你能說我們都生
活得很好嗎？
當上帝動工時，一些不可能的事必然成為可能。祂選用尼希米重建猶
大國，聖經多處記載上帝使用一些平凡人來成全祂的旨意。雅各這位
騙子、牧羊人---大衛、一群沒學問的漁夫---耶穌的門徒，都是被上
帝使用來震撼世界。甚至聖經---上帝的道，不也是祂使用人手所寫的
嗎？人犯罪後，神賜下獨生子救贖世人。基督捨命不單單赦免我們，
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正確的回應
尼希米一聽到此事非常焦急，就坐下哭泣，悲哀幾日。然而，他沒有
停留在“可憐”的階段，而是禁食向上帝祈禱（尼1:4	）。現在不難
發現基督徒遇事時只停留在“可憐”中（或是根本沒這感受），比如
看到媒體報導許多不合理的事時，只有隔岸觀火的心態，僅存同情心
而已。我們應該把這樣的心態化爲祈禱，祈求上帝的憐憫和作爲。
當然禱告的内容非常重要，不可隨便敷衍了事。我們可從尼希米禱告
中的四個重點學習：
一，對上帝的敬拜（尼1:5）。在猶大人淪陷中，他承認上帝是天上
大而可畏的神，並向愛祂、守祂誡命的人守約施慈愛。雖處在最惡劣
的環境中，尼希米不質疑上帝掌管世界的能力。二，記念上帝的應許
和祂所作的（尼1:8-10）。他摘取摩西律法書上帝的應許成爲禱告的
基礎；民若歸向上帝，就必被招聚。他還陳述上帝如何為子民行出的
大作為。三，承認罪惡（尼1:6-7）。他深知自己和以色列民的罪，
也承認父家的罪。四，基於認識誰是耶和華和祂的道為祈求根基（尼
1:11）。當尼希米祈求神時，不是以抽象式的禱告。我們可能會這樣
祈求，說：“神阿，求你差遣你僕人（別人）來復興我們的國家”。
尼希米是將自己擺上的禱告，“……使你僕人現今亨通，在王面前蒙
恩”	（尼1:11）。
尼希米的禱告讓我們重新思考，一向以來是否已經把印尼的問題帶到
上帝的跟前？若是已經做到，那禱告的内容和方式是否已經正確？我
們會否覺得自己已經在印尼的情勢中扮演了一部分的角色？

上帝動工
尼希米是在基斯流月聽到城牆的事，直到尼撒月還處在悲哀中（尼
1:1,2:1）。其間相距四個月，不是一段簡短的日子！他是王所信任的
酒政，希臘歷史家解釋說，王的酒政是品嘗酒無毒性後才端給王的工
作；可見尼希米是如此受王器重。王發現尼希米這些日子面帶愁容奉
酒，便問他何故？於是尼希米非常懼怕，知道在王前侍候的都不可愁
容，這會帶來殺身之禍。（尼2:2）
上帝既有美好的計劃，王不但沒有發怒，反而問他爲何事愁煩？有甚
麽要求？上帝垂聽尼希米四個月來的禱告。在還未回答王時，他先默
禱天上的上帝（2:4），不是按著自己的計劃或是所要的，由此可見尼
希米是完全依靠神。之後，從回答中也看到他做事有條不紊（2:5,7-8
）；在路途中可能遇到的攔阻和重建城牆所需要的材料上都周詳計
劃。試若沒有事先策劃，重建之工必然徒勞無益。
當時的尼希米只不過是一位俘虜，可是卻蒙亞達薛西王的允准。城牆
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尼希米：
建設國家
在淪陷中的國民
曾經自由繁榮的猶大國，如今卻被統治。猶大人被擄到異邦成爲奴
隸，剩下逃脫的落在悲慘的光景。他們處在暗淡沒有一線曙光，對於
未來全無希望。尼希米出現在此情況中，他也屬於被擄的人，只是比
起其他的人較幸運，他在王宮裏當酒政（安全的崗位）。一天，他聽
到猶大省遭大難，受淩辱；耶路撒冷的城牆被拆毀，城門被火焚燒（
尼1:3）。城門是當代最爲重要的，沒了城牆就沒了自衛的能力，敵方
將輕而易舉地攻進城來。城門是打仗最首要的目標，城牆一旦被攻破
就等於敗陣了。
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受割禮的人來到，因怕他們就退去與外邦人隔離，所以保羅責備彼得
虛僞的做法。這事件不是我們討論的重點，而是成爲神兒女的我們，
責任是傳上帝的福音。約翰福音3章16節是大家耳熟能詳的經節，上帝
差遣我們去傳揚福音（太28：19-20）。
之前的經文道出保羅非常不滿彼得的作爲，虛僞不單在神面前是罪，
這種分門別類的作爲更是攔阻了福音。若是彼得對人沒有愛心，又如
何向人傳講上帝的愛呢？他自己在人事上分門別類，又如何向人述説
上帝來是要拯救世人呢？
彼得的情況和印尼華裔面對的當然不一樣，但是出自同樣的重點：種
族區分。有時華裔太過看重祖傳文化，誇耀祖輩的居地，總是認爲華
裔有別以本土人。因常被拒絕而心中刻下傷痕，又為自己身為華裔而
自豪，這都是形成華裔和本土人的鴻溝。豈不知這成爲傳福音的最大
阻礙，不能把上帝的愛帶給更多的人。
衛理公會以馬内利堂的會友都是華裔，在生活中免不了種族問題的困
擾。每主日到教堂來敬拜上帝，我們唱詩、聆聽祂的話，然後同聲
說：阿們（誠心所願），讓我們謙卑在神面前自我省察，真的是誠心
所願了嗎？我們已經預備好去完成大使命，直到地極去傳揚福音，使
萬民做主的門徒等等！別説到地極，恐怕對坐在身旁的人都難以做到
了。可能在印尼我們真是隔離了，為自己築了許多圍牆還挂了牌子寫
著：我們是華裔，是特殊的一群，是與你們本土人有別的！請別加
入，此處只限於同族人！“同族人”讓我們記起耶穌最大誡命中的第
二條：“就是要愛人如己”（太22：39）。可能我們對“他人”忽
略、善忘或是有自己的觀點。類似如此的問題屬於敏感性，我們卻容
許它慢慢地腐蝕直透入内心，久而久之形成仇恨，不再見到上帝愛的
充滿。以馬内利堂會是這樣的狀況嗎？願能常常互相提醒彼此共勉。
讓我們拿出自己的身份證，看看國籍是否還是‘印尼公民’？把這身
份連貫與主給我們的大使命，上帝把我們放在這國中的旨意和目的是
甚麽？祂要我們在印尼傳福音的事工上扮演甚麽角色？相信我們都明
白基督徒活在印尼的意義，甚至有些已經爲此做得很好。但還有很多
還在迷途中、困在虛假中、自恃過高和離群中，我們都有義務去提醒
他們誰是我們的鄰舍。願上帝賜福與我們，讓我們愛的更
多，愛的更廣！

差異曾經是那樣美麗，

我奇怪如今看起來卻是如此的醜陋！

         ~~	Prawira	Atmaja	~~
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題？華裔在甚麽事上觸怒
了他們，導致劃了水火不
相容如此明顯的界限？
有一次我向一位華人和爪
哇混血的朋友提這樣的問
題。他說：“通常外來客
都是勤儉的勞動者，所以

容易致富。像我本土人會想‘你們這些外來客爲何比我們生活得更加
富裕？’若我是外來客也會反唇相譏，說：你們好喫懶做，還要嫉妒
我們？”
讓我們看看自己的身份證，國籍一欄不是寫著‘印尼公民’嗎？但是
當我問及‘你是否是印尼人？’大有可能他們的回答是：“不，我不
是印尼人，我是華人。”
歸屬感是特別的感受，
你買了東西，那東西就
歸屬自己。然而，有些
父母不覺得孩子是屬於
自己的；老師也不承認
自己的學生；華裔不認
爲印尼是屬於自己的國
家，爲甚麽？因爲歸屬
感和屬於自己的息息相
關。只有愛孩子的父母
可以承認孩子是自己
的；愛學生的老師才可
以接受學生。同樣的，
愛國者方可承認印尼是
自己的國家。問題是有太多的華
裔過於看重自己祖輩的出生地，
導致容易造成劃清界限。
“你既是猶太人，若隨外邦人行
事，不隨猶太人行事，怎麽還勉
強外邦人隨猶太人呢？”（加2
：14）。
這是保羅在安提亞責備彼得的
話。那時保羅看見那稱爲磯法的
彼得和外邦人一同吃飯，及至有
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印度尼西
亞的華裔

每一次將要選舉總統時，腦海中會出現幾個問題。最簡
單的是“若是某某當上總統，印尼的前景會有怎樣的改
變？”，或是“那些已經花了不少的經費，使盡了渾身
解數到處作競選活動，最後卻沒被選上的候選人會有怎
樣的心情？”每當進入普選就會有這樣的問題。今年卻
又加上另一個問題，“爲甚麽今年的普選充滿著種族主
義的問題？”
2014年的普選提醒我們印尼是個多元種族的國家，可惜
的是這樣的認同不限於正面之範圍。在2014年競選中就
有謠言說有一個候選人是華裔，以此敏感話題擊敗對
方。這樣引起爭端的話題肯定了一個事實，只要華裔有
政權必會帶給國家不利。換言之，華裔在政治或政權上
根本不會被接受。到底華裔和本土人之間存在著甚麽問
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(2)蛋白质。蛋白质是生
长发育的基础，身体细胞
大量增殖，其构成均以蛋
白质为原料。生长发育期
的儿童和青少年对蛋白质
的需要量是每日每千克体
重2～4克。人体的蛋白质
主要由食物供给，蛋类、
牛奶、瘦肉、大豆、玉米
等食物均含有丰富的蛋白
质，混合食用，可以使各
类食物蛋白质互相补充，
营养得到合理利用。	
(3)维生素。在生长发育中，维生素是不可少的。它不仅可以预防某些
疾病，还可以提高机体免疫力。人体所需要的维生素大部分来自蔬菜
和水果。芹菜、豆类等蔬菜含有大量B族维生素；山楂、鲜枣、西红柿
含有大量维生素C。	
(4)矿物质。矿物质是人体生理活动不可少的，尤其是青少年，对矿物
质的需要量极大。钙、磷参与骨骼和神经细胞的形成，如钙摄入不足
或钙磷比例不适当，必然会导致骨骼发育不全。奶类、豆制品含有丰
富的钙。青少年对铁的需要量高于成人。铁是组成血红蛋白的必要成
分，如果膳食中缺铁，就会造成缺铁性贫血。特别是女性，每次月经
要损失50～100毫升血，至少要补充15～30毫克铁。油菜、韭菜中含有
丰富的铁。	
(5)微量元素。微量元素虽然在体内含量极少，但在青少年的生长发育
中起着极为重要的作用。特别是锌，我国规定每日膳食锌的摄入量为
15毫克。含锌丰富的食物有动物肝脏、海产品。	
(6)水。青少年活泼好动，需水量高于成年人，每日摄入2500毫升水，
才能满足人体代谢的需要。水的摄入量不足，会影响机体代谢及体内
有害物质及废物的排出。如果运动量大，出汗过多，还要增加饮水

量。这里讲的水的摄入量不是
指喝进去的水量，而是指喝入
的水量加上吃进的食物中含水
量的总和。（资料载自网站）
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营养每日摄入量

我们的身体缺少不了营养，通常都可在每一
日的饮食上得补充。不同年龄阶段营养标准
摄入量是不一样的.
人体发育阶段每日营养物质的需求三大营养
物质:	
一，糖(碳水化合物)	
二，脂肪三,蛋白质	
三，维生素(番茄红素,胡萝卜,维生素A,B
群,叶酸等等)(正常人不必刻意补,否则对身
体可能造成伤害)	
四，矿物质	
五，食物纤维(这点别忽视)要均衡饮食.	

具体如下:	
(1)碳水化合物。青春期所需要的热量较成
人多25%～50%。这是因为青少年活动量大，
基本需要量多，而且生长发育又需要许多
额外的营养，热量主要来自碳水化合物，亦
即谷类食物，所以青少年必须保证足够的饭
量。	






