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Tak terasa kita hampir sampai di penghujung tahun. Waktu 
seolah-olah berjalan begitu cepatnya tanpa kita sadari. Gracia 
edisi Desember 2013 terasa baru saja kita baca beberapa bulan 
lalu. Ketika kita membicarakan soal waktu, sering kali yang 
muncul adalah kata penyesalan atau kekecewaan, terlebih lagi 
ketika kita mencoba untuk mengevaluasi kembali apa saja 
yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Kita memang tidak 
dapat mengulang waktu yang telah berlalu, namun kita dapat 
menentukan keputusan apa yang akan kita ambil saat ini, 
dimana keputusan tersebut menentukan apa yang akan terjadi 
di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan hikmat dari Tuhan 
untuk menuntunkan kita dalam mengambil setiap keputusan 
dalam hidup ini agar hidup ini dapat seturut dan sejalan dengan 
kehendak-Nya.

Dalam kesempatan ini, Gracia rindu mengajak setiap jemaat 
untuk kembali merenungkan suatu tema mengenai waktu. 
Waktu yang selama ini selalu bersinggungan dengan hidup ini, 
tanpa terasa berjalan seadanya. Oleh karena itu, melalui setiap 
artikel yang disajikan dalam Gracia edisi Desember 2014, setiap 
jemaat diajak untuk kembali merenungkan waktu yang ada di 
masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kiranya ada hati yang boleh 
disentuh dan hidup yang diubahkan melalui Gracia edisi kali ini. 
Soli deo Gloria. (hw) 
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Ketika saya masih kuliah di Yogyakarta, saya 
sering jalan-jalan ke Solo. Saya naik kereta listrik 
dan mendapati bahwa gerbong kereta yang saya 
naiki begitu sesak, begitu penuh dengan orang. 
Saya mencoba melihat sekeliling, rasanya mustahil 
untuk bisa mendapatkan tempat duduk. Akhirnya 
saya harus bersabar dan berdiri sambil membawa 
ransel yang cukup berat. Saya menunggu,terus 
berharap untuk cepat tiba di stasiun berikutnya. 
Siapa tahu banyak orang yang akan turun di 
stasiun berikutnya dan saya bisa mendapatkan 
tempat duduk. Saya lihat jam di telepon genggam 
saya, baru 15 menit berlalu. Rasanya lama sekali. 
Sekitar 1 jam menunggu, akhirnya gerbong kereta 
tersebut mulai kosong. Saya merasa sangat lega, 
saya duduk di bangku-bangku yang tersedia, 
menaruh ransel saya, dan mulai tertidur pulas.

Entah berapa lama saya tertidur, saya lalu merasa 
ada yang menepuk pundak saya. “Mas, bangun, 
Mas! Sudah stasiun terakhir!” sahut seorang petugas. 
Saya terkejut. Saya terbangun dan langsung 
memperhatikan keadaan sekeliling. Gerbong itu 
sudah hampir kosong. Lalu saya tanyakan kepada 
petugas yang membangunkan saya tadi, “Pak, 
stasiun Balapan sudah lewat ya?” “Sudah, Mas. Sudah 
daritadi,” jawabnya lagi. Saya menyesal karena saya 
tidur terlalu pulas sehingga saya harus kelewatan 
stasiun tempat saya hendak turun. Tidak mungkin 
bagi saya untuk meminta masinis mengantar saya 
kembali ke stasiun sebelumnya. Maka dengan berat 
hati saya harus turun di stasiun tersebut.

Refleksi Refleksi

Kita sering mendengarkan pengajaran 
mengenai perumpamaan mengenai talenta. 
Melalui perumpamaan tersebut, kita diajar 
untuk memanfaatkan talenta kita dan 
memberikan yang terbaik kepada Tuhan sesuai 
dengan apa yang Tuhan telah percayakan 
kepada kita. Perumpamaan tentang pohon 
ara di atas melengkapi perumpamaan tentang 
talenta yang sudah sering kita dengar. Kita 
diibaratkan seperti pohon ara yang ditanam 
di kebun anggur. Tentunya beberapa orang 
merasa aneh, mengapa pohon ara malah 
ditanam di kebun anggur? Teknik penanaman 
seperti ini sebenarnya merupakan teknik yang 
cukup umum, menanam 2 jenis tanaman 
dalam 1 kebun supaya keduanya bisa saling 
berbagi nutrisi. Dalam cerita ini, pohon ara 
adalah tanaman yang mendapatkan manfaat 
karena ditanam di kebun anggur yang subur. 
Sama halnya dengan pohon ara tersebut, kita 
“hanyalah” orang-orang yang oleh perkenaan 
dan kasih anugerah Tuhan mendapat bagian 
untuk bersama dengan Tuhan melakukan 
pekerjaan Tuhan di dunia. Tuhan memberikan 
anugerah-Nya kepada kita agar kita dapat 
turut ambil bagian dalam pelayanan tersebut, 
membagikan tentang anugerah yang sudah 
terlebih dahulu kita terima, menghasilkan 
buah yang manis bagi orang banyak. Namun 
apa yang terjadi ketika kita malah menunda-
nunda? Atau mungkin kita sudah merasa kita 

Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: 
“Seorang mempunyai pohon ara yang 
tumbuh di kebun anggurnya, dan ia 
datang untuk mencari buah pada pohon 
itu, tetapi ia tidak menemukannya.

Lalu ia berkata kepada pengurus kebun 
anggur itu: Sudah tiga tahun aku 
datang mencari buah pada pohon ara 
ini dan aku tidak menemukannya. 
Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia 
hidup di tanah ini dengan percuma!

Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia 
tumbuh tahun ini lagi, aku akan 
mencangkul tanah sekelilingnya dan 
memberi pupuk kepadanya, mungkin 
tahun depan ia berbuah; jika tidak, 
tebanglah dia!”

  (Lukas 13:6-9)

Perumpamaan tentang Pohon Ara

Saya sering kali membayangkan hidup 
manusia bagaikan perjalanan saya tadi. 
Sering kali kita berpikir betapa hidup 
adalah perjalanan yang panjang dan 
melelahkan. Kita terus berjalan dan 
berjalan, sampai akhirnya kita menemui 
satu titik kenyamanan kita. Ketika kita 
menemukan titik itu, entah bagaimana, 
rasanya kita ingin berhenti berusaha 
lebih. Beberapa dari kita mungkin 
sudah terbiasa melayani Tuhan dari 
sejak usia remaja atau pemuda. Kita 
begitu mati-matian, memberikan usaha, 
waktu, dan pikiran kita semuanya yang 
terbaik buat Tuhan. Namun ketika kita 
mulai beranjak dewasa, bekerja, dan 
mendapatkan banyak uang, mungkin 
beberapa dari kita mulai menemukan 
titik nyaman itu. Kita mulai membatasi 
pelayanan kita, lebih banyak berfokus 
kepada pekerjaan. Lalu entah kapan, 
kita mulai menjauhkan diri dari 
persekutuan dan pelayanan. Beberapa 
lainnya mungkin menikah, memiliki 
keluarga, dan melahirkan anak. Lalu 
mereka mulai merasa cukup, merasa 
tidak usah ngoyo (memaksakan diri) 
dan mati-matian dalam pelayanan, lalu 
demikianlah mereka mulai perlahan-
lahan menarik diri dari pelayanan. Suka 
atau tidak, sadar atau tidak, kita sering 

kali memiliki titik-titik kenyamanan dalam 
hidup kita. Titik kenyamanan itu berbeda-
beda bagi setiap orang, namun ketika kita 
menemukan titik itu, kita mulai merasa cukup. 
Kita mulai merasa kita telah melakukan cukup 
banyak. Lalu kita berhenti berusaha lebih 
untuk Tuhan. 

Sebuah
Perjalanan

Teks oleh Prawira Atmaja, ilustrasi dari internet
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telah memberikan yang terbaik 
maka kita berhenti melayani, 
kita merasa kita sudah “cukup” 
berbuah? Lagi-lagi sama dengan 
pohon ara dalam perumpamaan 
di atas, pohon yang sudah tidak 
berbuah akan ditebang! Untuk apa 
kita hidup dengan percuma di atas 
kebun anggur yang subur jikalau 
kita tidak berbuah? Untuk apa 
kita menikmati anugerah Tuhan 
jikalau kita tidak membagikannya 
kepada sesama? Untuk apa kita 
memelihara iman kita jikalau kita 
tidak pernah menceritakan iman 
itu kepada orang lain? Untuk apa 
Tuhan titipkan begitu banyak 
kepada kita jika kita tidak berbuah? 

Beberapa waktu yang lalu saya 
sempat mendengarkan kesaksian 
dari Bapak Pendeta Pandu 
Bone. Beliau bercerita tentang 
keengganannya untuk melatih 
paduan suara. Beliau merasa sudah 
cukup letih. Saya pikir ini adalah 
hal yang wajar. Semua orang akan 
merasa maklum kalau melihat 
usia beliau. Bukankah ada orang 
lain yang lebih muda? Bukankah 
beliau sudah melakukan banyak 
bagi Tuhan? Namun Tuhan tidak 
menuntut masa muda kita, tidak 
menuntut sebagian dari hidup 
kita. Tuhan menuntut hidup kita 
yang utuh, yang total, dari usia 
muda, dewasa, bahkan sampai tua: 
Tuhan menghendaki semuanya 
itu. Maka ketika beliau berkata 
tidak mau melatiih paduan suara, 
Tuhan mengambil suara dan 
pendengarannya. Dari situlah 
beliau belajar, Tuhan menghendaki 
totalitasnya dan beliau mulai 
melatih paduan suara kembali. Usia 
tidak menjadi alasan baginya untuk 
berhenti melayani Tuhan.

Saat ini, kita lagi-lagi diperhadapkan pada 
momen yang sama: menyambut tahun yang baru. 
Bagaimanakah perasaan kita? Sebagian kita mungkin 
masih tekun memanfaatkan momen ini sebagai 
kesempatan untuk mengevaluasi diri, meminta Tuhan 
untuk melihat apakah apa yang kita sudah kerjakan 
selama setahun terakhir merupakan hal yang berkenan 
di hadapan Tuhan. Sebagian lainnya mungkin sudah 
tidak mau tahu-menahu. Pokoknya, 1 tahun telah 
berlalu. Kita mungkin merasa lega. Setelah menjalani 
tahun 2014 yang sulit, yang penuh dengan kondisi 
politik dan moneter yang mengkhawatirkan, kita 
merasa lega bahwa tahun itu akan segera berlalu. 
Akan tetapi janganlah perasaan lega itu membuat kita 
merasa cukup, karena pada kenyataannya, memang 
belum cukup. Paulus mendorong kita semua, karena 
kita terlebih dahulu telah menikmati kemurahan 
Allah, supaya kita mempersembahkan diri kita sebagai 
persembahan yang hidup kepada Tuhan. Paulus tidak 
menasehatkan kita untuk mempersembahkan hari 
Minggu kita, atau pertengahan tahun sampai akhir 
tahun kita, atau mungkin hanya masa-masa remaja 
dan pemuda kita. Paulus menasihatkan kita untuk 
mempersembahkan diri kita yang total kepada Tuhan. 

Sebuah Tahun Baru Lainnya

“Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan 
Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada 
Allah; itulah ibadahmu yang sejati.”

(Roma 12:1)
Kita mungkin sudah bosan 
membuat komitmen baru. Kita 
sudah bosan melanggarnya di 
sepanjang tahun kita menjalaninya. 
Kita sudah bosan memperbarui 
komitmen tersebut ketika kita 
memasuki tahun baru lainnya. 
Akan tetapi komitmen kita di 
hadapan Tuhan tidak seperti rapot 
siswa yang akan dinilai setahun 
sekali. Komitmen kita adalah ujian 
kesetiaan yang bersifat seumur 
hidup. Hanya ketika kita menutup 
usia nanti, Tuhan akan memberikan 
penilaian terhadap perjalanan 
kita memegang teguh iman dan 
komitmen kita kepada Tuhan. 
Akankah Tuhan mendapati kita 
hamba yang baik dan setia?

Selamat tahun baru. Kiranya 
Tuhan menolong kita menghadapi 
pergumulan iman kita dari 
sekarang sampai saat kita menutup 
perjuangan kita nanti. Tuhan 
memberkati.
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Topik mengenai akhir 
zaman mungkin merupakan 
salah satu isu yang paling 
hangat dan diminati oleh 
banyak orang Kristen—
bahkan orang non-Kristen 
sekalipun. Banyak orang 
yang tertarik untuk 
berspekulasi kapan akhir 
zaman itu, mencocokkan 
tanda-tanda akhir zaman 
dengan hal-hal yang terjadi 
sekarang, dan sebagainya. 
Namun, tidak sedikit orang 
yang menganggap topik 
ini sulit, penuh dengan 
misteri, dan sebaiknya tidak 
usah dibicarakan daripada 
menimbulkan kebingungan; 
tentu saja kedua ekstrim ini 
tidak tepat. Akhir zaman 
merupakan salah satu topik 
penting dalam iman Kristen, 
bahkan terkristalisasi dalam 

Matius, yang memiliki tema besar tentang 
“Kerajaan Allah”. Banyak perumpamaan yang 
diberikan, seperti gadis-gadis bijaksana dan 
bodoh, serta perumpamaan talenta (Mat. 25) 
berbicara tentang bagaimana seharusnya sikap 
murid Kristus dalam menunggu kedatangan-
Nya kembali. Oleh karena itu, sebaiknya kita 
mengalihkan fokus dari hal-hal spekulatif 
kepada apa yang Yesus tekankan: sikap menanti 
kedatangan-Nya.

Perumpamaan Talenta: Kepercayaan Seorang 
Tuan (Mat. 25:14-30)
Yesus memberikan perumpamaan mengenai 
talenta dalam konteks menasihatkan 
murid-murid untuk selalu waspada dalam 
menyambut kedatangan Anak Manusia. 
Dalam perumpamaan-Nya, Yesus mengisahkan 
tentang seorang tuan yang mempercayakan 
harta yang besar kepada para hambanya 
sebelum ia berpergian ke luar negeri. Ia 
mempercayakan kepada tiga hambanya sebuah 
tanggung jawab untuk mengelola hartanya: 
masing-masing 5, 2, dan 1 talenta (ay. 14-15). 
1 talenta setara dengan 6000 dinar, 1 dinar 
adalah upah pekerja selama 1 hari. Maka, 
1 talenta kurang lebih setara dengan upah 
kerja selama 17 tahun. Nilai talenta yang 
berbeda bukan karena sang tuan tidak adil, 
melainkan ia memberikan tanggung jawab 
sesuai kesanggupan para hambanya. Pada 
perumpamaan ini, tuan menggambarkan 
Tuhan dan hamba-hamba menggambarkan 
kita. Hal penting yang dapat kita lihat di sini 
adalah: talenta merupakan pemberian semata 
dari Tuhan. Bukan sekadar pemberian, namun 
dapat dikatakan anugerah. Mengapa? Karena 
siapakah seorang hamba/ budak, sampai 
bisa dipercayakan sesuatu yang sangat besar? 
Bagaimana bisa Tuhan mempercayai kita? 
Maka, ketika kita memiliki suatu talenta atau 
kelebihan, itu semata-mata pemberian-Nya.

Selanjutnya, para hamba ini memasuki “masa 
penantian” (ketika tuan mereka melakukan 
perjalanannya). Bayangkan, seorang hamba/ 
budak, yang biasanya tidak pernah melihat 

uang banyak, sekarang memegang jumlah uang 
yang sangat besar—apalagi tuannya tidak ada 
di tempat. Sebenarnya para hamba tersebut bisa 
saja melarikan diri dan memulai hidup baru 
dengan uang sebanyak itu! Namun, mereka 
tidak melakukannya. Dua hamba pertama 
yang menerima 5 dan 2 talenta, menjalankan 
uang itu dengan segera dan hasilnya, uang 
milik tuan mereka berlipat ganda (ay. 16, 17). 
Hamba yang terakhir, tidak mengembangkan 
uang tersebut, ia malah menggali lobang dan 
menyembunyikannya (ay. 18). Di sini Yesus 
mengkontraskan dua sikap yang mungkin 
terjadi saat seseorang menanti kedatangan-
Nya: mengolah pemberian dari Tuhan 
atau mengabaikannya. Dua sikap ini akan 
mendapatkan respons berbeda dari Tuhan.

Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba: 
sang tuan akhirnya kembali (ay. 19). Saat 
kembali, ia meminta pertanggungjawaban dari 
ketiga hambanya atas talenta yang dititipkan. 
Dua hamba pertama memberikan hasil yang 
memuaskan: yang diberi 5 mengembalikan 10, 
sementara yang diberi 2 mengembalikan 4. 
Tuannya menyebut mereka “hamba yang baik 
dan setia”, mengundang mereka masuk dan 
turut dalam “kebahagiaan tuan”, serta akan 
diberikan tanggung jawab yang lebih besar 
karena telah teruji kesetiaannya (ay. 20-23). 
Sementara, hamba yang tidak mengembangkan 

Ilustrasi dari internet

AKHIR
Sebuah Penantian
ZAMAN

pengakuan iman yang kita 
ucapkan dalam ibadah, “Aku 
percaya pada kebangkitan tubuh 
dan hidup yang kekal.” Sayangnya, 
ketika berbicara tentang akhir 
zaman, kebanyakan orang hanya 
berpikir soal kapan akan terjadi, 
tanda-tanda spektakuler, dan 
fenomena anti-Kristus. Ini 
terlihat dari banyaknya film-film 
Hollywood dan novel fiksi yang 
bertemakan “akhir zaman”. Harus 
diakui, konsep orang Kristen 
mengenai akhir zaman telah 
banyak terdistorsi oleh film, novel, 
dan isu yang sering kali tidaklah 
tepat. 

Tempat yang tepat untuk 
memahami akhir zaman 
adalah Alkitab. Dalam Alkitab, 
akhir zaman menunjuk pada 
kedatangan Yesus kedua kalinya 
(Parousia). Berbicara tentang 
akhir zaman tidak bisa lepas dari 
kedatangan Kristus kedua kalinya. 
Ketimbang membicarakan 
tentang kapan Ia akan datang 
kembali, Yesus lebih fokus 
mengingatkan para murid untuk 
berjaga-jaga dalam menanti 
kedatangan-Nya. Hal ini dapat 
kita lihat ketika membaca kitab 
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talentanya, malahan mengecam tuannya sebagai 
“manusia yang kejam” (ay. 24) dan mengakui 
bahwa ia tidak  mengembangkan talenta 
yang diberikan. Mendengarnya, sang tuan 
menyebut hamba itu “jahat dan malas” (ay. 26) 
dan memberikannya hukuman: dicampakkan 
ke dalam kegelapan yang paling gelap, dimana 
terdapat ratap dan kertak gigi (ay. 30). Bahkan, 
tuannya mengambil 1 talenta dari hamba 
terakhir itu lalu memberikannya kepada yang 
memiliki 10 talenta (ay. 28). Sikap hamba yang 
terakhir memperlihatkan bahwa ia hamba yang 
tidak tahu diri. Sebagai budak, sebenarnya ia 
tidak berhak menerima pemberian apapun, 
dan harus tunduk total kepada apapun yang 
tuan perintahkan. Namun, si budak ini malah 
memarahi tuannya, suatu wujud tidak sadar 
akan anugerah.

Hari kembalinya sang tuan menunjuk kepada 
kedatangan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah 
adalah pemerintahan Allah di bumi, yang 
dinyatakan melalui kehadiran Mesias yang 
adalah Sang Raja. Kerajaan Allah sudah 
datang ketika Yesus datang pertama kali, 
namun akan tergenapi secara sempurna saat 
kedatangan-Nya kedua kali. Seperti tuan dalam 
perumpamaan ini, Tuhan pun mempercayakan 

kita sebentuk tanggung jawab untuk ambil 
bagian dalam mewujudkan Kerajaan-Nya. 
Kerajaan Allah terwujud ketika kehendak-Nya 
terjadi. Maka, masa penantian kita seharusnya 
bukan menjadi masa yang pasif. Penantian 
kita adalah penantian aktif: kita seharusnya 
berjuang mewujudkan kehendak Allah bagi 
dunia ini dengan mengembangkan talenta 
kita, sembari menunggu Ia datang kembali. 
Ketika Yesus kembali, Ia akan meminta 
pertanggungjawaban kita, hamba-Nya. Kepada 
hamba yang bertanggung jawab, Tuhan 
akan meyambut mereka masuk ke dalam 
kebahagiaan Kerajaan Allah, sementara mereka 
yang tidak taat akan mengalami hukuman 
kekal.

Apa yang Tuhan percayakan bisa jadi berbeda 
untuk setiap orang: entah itu uang yang 
banyak, kepintaran, kebijaksanaan, bakat 
bermain musik, bakat untuk mendengarkan 
curhat orang lain, dan sebagainya. Apapun dan 
berapapun “modal” yang Tuhan percayakan, 
seharusnya dikembangkan untuk memenuhi 
apa yang Tuhan inginkan. Hamba yang setia 
dan baik mengelola modal yang diberikan 
Tuhan hingga berbuah. Kita sudah diberikan 
kepercayaan untuk ikut mewujudkan Kerajaan 
Allah bagi dunia, supaya dunia dapat melihat 
bahwa Kristuslah Raja, bukan hanya di surga 
namun juga di dunia. Inti dari perikop ini 
adalah ayat 29: “Karena setiap orang yang 
mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga 
ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak 
mempunyai, apapun juga yang ada padanya 
akan diambil dari padanya.” Bersiap-siap untuk 
kedatangan Kristus bukan sekadar bermain 
aman, asal datang kebaktian Minggu, asal 

“Maka, masa penantian kita 
seharusnya bukan menjadi masa 
yang pasif. Penantian kita adalah 

penantian aktif….”

memberi persembahan, 
dan tidak melakukan 
apa-apa. Bersiap untuk 
kedatangan-Nya berarti 
melakukan sesuatu yang 
menghasilkan buah. 
Talenta yang Ia berikan 
kepada kita, harus kita 
kembangkan supaya 
memberikan buah.

The Return of the King
Trilogi The Hobbit 
dan Lord of the Ring 
karangan J.R.R. Tolkien 
mengisahkan tentang 
perjuangan raja yang 
sah (Thorin/ Aragorn) 
dan rekan-rekannya untuk merebut 
kembali kerajaannya yang dikuasai 
oleh pihak yang jahat (Smaug/ 
Sauron). Perjalanan mereka untuk 
merebut kembali kerajaan bukanlah 
hal yang mudah, mereka melewati 
banyak tantangan. Namun, mereka 
rindu supaya raja yang sah dapat 
kembali bertakhta dan memerintah. 
Demikian jugalah harapan 
orang Kristen. Kita semua rindu 
menantikan Sang Raja kembali 
datang dan memerintah. 

Namun, jika kita melihat 
kondisi lingkungan sekitar pada 
hari ini, apakah keadaan sekarang sudah 
menggambarkan pemerintahan Allah? 
Wakil rakyat yang tidak memikirkan rakyat, 
kesenjangan pendidikan, sanitasi yang buruk, 
ketidakadilan hukum; apakah semuanya 
itu kerinduan Allah? Rasanya tidak. Dunia 
yang diperintah Allah seharusnya dipenuhi 
kesejahteraan, keadilan, kebenaran, dan 
kedamaian. Tentu kita semua merindukan 
waktu Tuhan akan datang kembali, waktu 
dimana seisi dunia akan dipulihkan, kita 
merindukan sebuah dunia yang diperintah 
Allah. Namun, Ia memberikan kepercayaan 

kepada kita untuk ikut bekerja dalam proyek 
pemulihan dunia, untuk mewujudkan dunia 
yang diperintah Allah, sungguh sebuah 
kehormatan! Setiap sumber daya yang Ia 
berikan kepada kita dapat kita gunakan dalam 
rangka memenuhi kehendak-Nya, entah itu 
uang, waktu, pemikiran, bakat, dan lainnya. 
Perumpamaan ini pada akhirnya memberikan 
tantangan untuk kita: sikap hamba manakah 
yang akan kita ambil? Saat Ia datang kembali, 
kita punya dua pilihan: disebut sebagai hamba 
yang baik dan setia, atau hamba yang jahat dan 
malas? Termasuk kelompok yang manakah 
kita? (cc)
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EV. BUDI TANIWAN
Bermain Musik untuk Tuhan

Berani jamin, mayoritas dari Anda pasti sudah 
sering melihat hamba Tuhan yang satu ini. 
Mungkin Anda melihatnya sedang bermain 
musik saat kebaktian, saat memimpin paduan 
suara, atau mungkin saat ia bernyanyi dalam 
Male Chorus gereja kita. Yang jelas, kehadiran 
sosok satu sulit dipisahkan dengan musik. Ya, 
kali ini Gracia mau mengajak kita berkenalan 
lebih jauh dengan Ev. Budi Taniwan.

Sedikit tentang Ev. Budi Taniwan
Ev. Budi, atau yang sering kali disapa dengan 
akrab sebagai ‘Ko Budi’ oleh anak-anak 
remaja, lahir di Jakarta pada 23 Januari 
tahun 1977. Beliau memiliki seorang adik 
perempuan dan seorang adik laki- laki. Bagi 
Anda yang sudah cukup lama berjemaat di 
GMI Imanuel mungkin sudah mengenal Ev. 
Budi sejak ia kecil. Ia memang telah aktif di 
gereja kita ini sejak usia sekolah minggu dan 
kemudian ia pun aktif melayani di PRMI 
di bagian penatalayanan dan musik. Inilah 
yang kemudian menjadi cikal bakalnya untuk 
kemudian serius menekuni bidang ini.

“Saya terpanggil menjadi hamba Tuhan setelah 
sharing dan bertukar pikiran dengan pembina 
remaja waktu itu (Pdt. Jonathan Lo Wijaya). 
Beliau berpendapat bahwa saya memiliki 
panggilan untuk menjadi Hamba Tuhan, dan 
beliau “menubuatkan” bahwa suatu saat saya akan 
menyerahkan diri untuk menjadi Hamba Tuhan,” 
kenangnya saat itu. Namun entah kenapa 
saat itu, ia masih berusaha menepis panggilan 
tersebut. Ev. Budi pun berangkat ke US untuk 
melanjutkan studinya. Ketika ia kembali ke 
tanah air, Ev. Budi kembali dipertemukan 
dengan Pdt. Jonathan dan sekali lagi beliau 

menanyakan kapan Ev. Budi akan studi di 
seminari. Melalui doa dan pergumulan yang 
tidak mudah, akhirnya Ev. Budi memutuskan 
untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk 
melayani Tuhan.

Kembali dari studinya, Ev. Budi pun 
memutuskan untuk melayani di GMI Imanuel 
ini. Beliau dengan yakin memilih musik sebagai 
bidang pelayanannya karena ia merasa Tuhan 
sudah bermurah hati untuk memberikannya 
talenta dalam bidang musik. Maka, sudah 
selayaknya ia kembangkan dan kembalikan 
(multiply & repay) untuk kemuliaan Tuhan, 
dan tidak lupa juga untuk kemajuan gereja-
Nya. Adapun kesibukannya saat ini antara 
lain mengurus pelayanan komisi musik dan 
ibadah, melatih paduan suara komisi remaja 
dan Male Chorus, melatih koor gabungan 
GMI, koordinator kebaktian doa, melatih 
kelas Saxophone, coaching Paduan Suara dan 
voice (di dalam dan di luar GMI Imanuel), 
mengaransemen lagu-lagu, dan banyak lagi 
yang tidak dapat disebutkan satu-persatu secara 
terperinci. Ditanya mengenai visinya, pria yang 
makanan kesukaannya adalah bakmi dan bakso 
ini menjawab kalau cita-citanya dalam waktu 
dekat ini adalah membangun komisi musik 
dan ibadah yang sehat di GMI Imanuel dan 
mendirikan sekolah Musik GMI Imanuel yang 
dapat menunjang masa depan komisi musik 
dan pelayan musik di GMI Imanuel.

Di sela-sela kesibukannya melayani, Ev. Budi 
masih menyempatkan diri untuk melakukan 
hobinya, yaitu menonton film dan menonton 
konser. Ia mengaku bahwa ia juga memiliki 
hobi memasak, yang sayang sekali sulit 
dilakukan saat ini karena sibuk dan kondisi 
dapur yang kurang mendukung. Selain itu 
beliau juga suka berjalan-jalan alias travelling. 
Lagu kesukaan Ev. Budi adalah Great is Thy 
Faithfulness (Besar SetiaMu, KPPK 66) - Dari 
Ratapan 3:22-23 dan To God be the Glory 
(Mulia bagi Allah, KPPK 26) - karya Fanny 
Crosby. 

Foto dari narasumber
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Musik dalam GMI Imanuel
Sebagai orang yang terlibat secara langsung 
dalam komisi musik gereja kita, tentunya 
Ev. Budi sangat mengenal dan memahami 
kondisi yang ada saat ini. Berbicara tentang 
apa yang masih kurang, Ev. Budi mengakui 
bahwa pelayanan musik di GMI Imanuel 
masih sporadis. Setiap Komisi dan bahkan 
PKMI bergerak masing-masing, belum 
terkontrol dengan baik dan kurang terarah. 
Beliau berharap dengan adanya pembenahan 
komisi Musik dan Ibadah yang baru, gereja 
dapat mengambil peran sentralisasi pelayanan 
dan perkembangan musik di GMI Imanuel 
sehingga masing-masing komisi dapat 
bertumbuh bersama dengan terarah dalam hal 
musik dan Ibadah. Ev. Budi mengakui bahwa 
GMI Imanuel adalah gereja yang cukup kaya 
dalam bidang pelayan musik. Kita banyak 
memiliki talenta-talenta musik (penyanyi, 
pemusik, dance, teater dan lain-lain), yang 
sayangnya kurang terkoordinir dan terarah 
dengan baik. Untuk itu, Ev. Budi memiliki visi 
untuk mengarahkan semua potensi musik di 
gereja kita, sehingga dalam 3-5 tahun gereja 
kita adalah gereja yang memiliki ibadah yang 
hidup dengan musik yang lebih baik. Dalam 
8-10 tahun ke depan ia ingin supaya gereja kita 
akan memiliki orchestra yang pemainnya terdiri 
dari anggota jemaat/ murid PKMI. Dalam 
12-15 tahun ke depan, ia juga bermimpi bahwa 
gereja sudah bisa memiliki concert hall sendiri, 
sehingga melalui musik GMI Imanuel kita 
dapat memberikan sumbangsih kepada gereja 
lain, masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia 
melalui pertunjukan-pertunjukan musik atau 
master class.

Sedemikian jauh kita berkenalan dengan sosok 
Ev. Budi Taniwan dan pelayanannya di bidang 
musik. Kita dapat melihat bahwa masih ada 
beberapa PR yang harus diselesaikan agar 
musik gereja kita dapat semakin berkembang. 
Mari kita lakukan bagian kita untuk terus 
mendukung hal ini, dan tentunya doakan juga 
Ev. Budi yang melayani di komisi musik gereja 
kita. Semoga Tuhan memberkati. (cch)

Peran Musik dalam Gereja
Tidak jarang kita mendengar pro-kontra akan 
keberadaan musik di gereja. Ada yang menganggap 
musik dapat mengantarkan kita lebih lagi untuk 
merasakan hadirat Tuhan, ada yang menganggap 
musik hanya pelengkap yang keberadaannya tidak 
signifikan, atau bahkan adapula yang dengan ekstrim 
menganggap kalau musik dapat mencuri kemuliaan 
Tuhan. Ketika ditanyakan kepada Ev. Budi, dengan 
bergurau ia mengatakan, “Wah, ini kalau dijabarkan 
bisa jadi mata kuliah satu semester.” Demikian ia 
mencoba menjelaskan dengan lebih ringkas mengenai 
peran musik dalam gereja:

Musik gereja adalah identitas orang Kristen. Ibadah 
orang Kristen tidak pernah terlepas dari pujian 
dan musik. Musik dalam Alkitab sangat jelas 
digambarkan mulai dari Perjanjian Lama hingga 
Perjanjian Baru. Selain itu musik juga berfungsi 
sebagai fasilitas penunjang pertumbuhan iman. Hymn 
dan lagu-lagu rohani dapat menjadi sarana untuk 
menghibur, menasihati, dan menguatkan kita semua 
sebagai orang Kristen. Di sinilah kekuatan musik 
yang ditopang oleh lirik yang baik dan benar. Bila kita 
mendengar dan meresapi musik gereja dengan benar, 
ia juga dapat digunakan sebagai sarana penginjilan 
dimana kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum 
mengenal Tuhan melaluinya. Melalui musik juga, 
pengajaran-pengajaran Kristen dapat disampaikan 
baik kepada anak-anak maupun orang dewasa, 
menjadikannya salah satu sarana edukasi Kristen yang 
paling efektif. Hal terakhir yang tentu tidak dapat 
kita pungkiri adalah bahwa musik juga memiliki 
fungsi sebagai sarana hiburan. Musik diciptakan oleh 
Tuhan untuk dinikmati dengan ucapan syukur bahwa 
keindahan yang Tuhan ciptakan dapat dipertunjukkan 
oleh anak-anak Tuhan. Dengan aransemen yang 
baik, musik gereja dapat memberikan sukacita dan 
penghiburan yang mempermudah Firman Tuhan 
untuk diserap oleh hati. 

Dengan demikian sudah jelas bahwa musik dalam 
gereja memiliki peranan yang penting dan semuanya 
itu dapat berjalan sinergis dengan Firman Tuhan. 
Tentu saja musik yang disajikan dengan baik juga 
penting.

16
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Menunggu antrian bank, 
menunggu jadwal kelas 
yang dimulai 20 menit lagi, 
menunggu delay pesawat 
di airport, sering kali ada 
banyak masa dalam hidup 
kita dimana kita hanya 
dapat duduk menunggu 
sambil berharap waktu 
berjalan dengan lebih cepat 
karena kita sudah merasa 
sangat bosan. Sebenarnya, 
ada banyak cara yang dapat 
kita lakukan untuk mengisi 
waktu kosong itu dengan 
efektif. Inilah beberapa tips 
dari Gracia tentang cara 
‘membunuh waktu’ dengan 
tepat.

2Melepaskan telepon genggam sejenak
“Buat saya menunggu bukan hal yang membosankan, selama saya 
memiliki smart phone saya.” Seberapa banyak dari kita yang 

setuju dengan kalimat di atas? Tentu saja, kehadiran smart phone 
sangat berguna dalam hidup kita. Ia menyediakan segala hiburan 
dan fasilitas yang kita butuhkan untuk melewati hari. Tanpa 
disadari perhatian kita hampir selalu terlarut dalam smart phone, 
termasuk saat kita harus ‘membunuh waktu’. Sekarang, coba 
manfaatkan kesempatan ini untuk menaruh telepon genggam 

kita dalam tas. Amati sekeliling kita, mayoritas orang-orang pun sedang sibuk dengan smart 
phone mereka masing-masing. Smart phone telah membuat kita membangun tembok terhadap 
orang sekeliling kita. Sekarang amatilah orang-orang yang terlihat sedang duduk diam menunggu 
seperti kita. Hei, mungkin kita bisa memulai percakapan dengan orang yang belum kita kenal 
sebelumnya. Atau duduk saja, amati kegiatan orang-orang yang berseliweran di sana, amati segala 
pemandangan yang tersaji di depan mata yang selama ini sering terlewatkan, pasti akan ada hal 
baru yang tak pernah kita dapati sebelumnya.

Dari berbagai sumber

Ilustrasi dari internet

MEMBUNUH
SANG WAKTU

1 Berpikir
Ya, berpikir! Kapan terakhir kali kita bisa duduk diam sambil 
merenungkan hal-hal yang sudah lewat dalam hidup kita? 

Sering kali masa-masa itu lewat dengan begitu cepat tanpa pernah 
kita resapi dalam-dalam. Ini mungkin saat yang tepat bagi kita 
untuk menjelajahi kenangan-kenangan menyenangkan, jenaka, 
maupun kenangan yang membawa pelajaran tertentu bagi kita. 
Lebih suka berpikir tentang apa yang ingin kita lakukan di masa 
depan? Boleh saja. Atau kita hanya ingin berkhayal bebas seperti 
anak kecil? Tidak ada pula yang melarang. Menit-menit kosong 
ini dapat kita gunakan untuk menemukan kembali diri kita yang 
mungkin sering kali hilang dalam kesibukan keseharian kita.

Masih ada banyak hal yang dapat kita lakukan sementara menunggu waktu berlalu. Kuncinya 
adalah cobalah perhatikan hal-hal yang tak pernah kita sadari sebelumnya dan temui hal baru 
darinya. Waktu itu berharga, oleh karena itu jangan ‘membunuh waktu’ dengan sia-sia tanpa 
tujuan. Yuk, kita belajar memanfaatkan waktu kosong kita dengan hal berguna. (cch)

3Mengisi diri dengan ilmu
Banyak cara untuk mengisi diri kita selagi menunggu, salah 
satunya adalah dengan membaca buku. Bagi yang memiliki 

hobi membaca, ingatlah untuk selalu membawa satu buah buku 
di dalam tas supaya dapat dibaca sewaktu-waktu. Atau kita juga 
bisa mengakses berita-berita, blog-blog, maupun situs pendidikan 
melalui ponsel untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna. 
Anda akan terkejut mendapati banyak hal yang telah Anda pelajari 
saat menunggu.

4Tuangkan Kreativitas
Sering kali kita tidak memiliki waktu untuk menjelajahi 
kreativitas kita karena sibuk. Dalam waktu kosong ini, 

kita tidak bisa lagi beralasan. Sekadar mencorat-coret ataupun 
menggambar di atas kertas, ataupun menuangkan pikiran kita 
dalam bentuk tulisan, sudah cukup untuk menyita pikiran Kita 
dalam waktu yang diperlukan. Siapa tahu coretan-coretan itu 
dapat menjadi inspirasi? Atau untuk kita yang senang membuat 
kerajinan tangan, tidak ada salahnya melanjutkan gelang anyaman 
kita di saat sedang menunggu di tempat umum.

5Hubungi orang-orang terkasih
Waktu menunggu juga merupakan waktu ideal bagi kita 
untuk kembali merapikan hubungan kita dengan orang-

orang yang kita kasihi. Kapan terakhir kali kita menelepon sanak 
saudara kita untuk menanyakan kabar? Ataupun membalas 
pesan singkat dari teman lama kita yang mungkin sudah lama 
terlupakan. Yuk, kita ingatkan mereka kalau mereka memang 
punya bagian di hati kita dengan cara memberikan waktu dan 
perhatian kita untuk mereka. Bahkan ini juga merupakan waktu 
yang sangat tepat untuk bercakap-cakap dengan Tuhan secara 
pribadi. Berdoa itu harus dilakukan setiap saat bukan? Jadi, kenapa 
tidak sekarang kita praktekkan? 
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Teks oleh Ev. Donny Ishak

Pandangan Barat Versus Timur
Agustinus, seorang bapa Gereja Barat yang 
hidup pada abad ke-4 sesudah Masehi pernah 
berkata, ”Apa itu waktu? Kalau tidak ada orang 
yang bertanya kepada saya, saya pikir saya tahu 
apa itu waktu. Tetapi kalau ada orang yang 
bertanya kepada saya, saya pikir saya tidak tahu 
apa itu waktu.” Mungkin itu juga yang ada 
di pikiran kita tentang waktu. Kita hidup di 
dalam waktu dan menggunakan waktu. Tetapi 
kita tidak pernah benar-benar memikirkan apa 
itu waktu. Albert Einstein pernah mengatakan, 
”Alasan adanya waktu adalah supaya segala 
sesuatu tidak terjadi bersamaan.” Senada 
dengan itu, Kamus Webster mendefinisikan 
waktu sebagai ”Rentang yang memungkinkan 
kejadian-kejadian melaju satu sama lain dari 
masa lalu melalui masa kini ke masa depan.” 
Umumnya, topik tentang waktu menjadi salah 
satu bahasan terpopuler di kalangan filsuf, 
teolog, dan para ilmuwan. Walaupun kita dapat 

Timur, mereka mempercayai reinkarnasi dan 
sering menggambarkan kehidupan seperti 
roda, dimana ada saatnya di atas dan ada 
saatnya di bawah (siklus). Sedangkan di dalam 
masyarakat Barat yang tidak terlalu kuat 
mempertahankan tradisi, waktu diukur dengan 
lebih presisi. Ketika akan menunjukkan suatu 
peristiwa dalam sejarah, masyarakat barat akan 
menggunakan dengan tepat ukuran waktu 
tanggal, bulan atau setidaknya tahun peristiwa. 
Tetapi masyarakat Timur akan menunjukkan 
waktu suatu peristiwa menggunakan waktu 
suatu peristiwa lain yang lebih besar (lebih 
umum) dan terjadi bersamaan, misalnya untuk 
menunjukkan tahun kelahirannya, mungkin 
akan mengatakan, ”waktu penjajahan Jepang” 
dibandingkan ,”tahun 1943”; ”sebelum ayam 
berkokok” dibandingkan, ”pukul 04.30” dan 
lain-lain. 

Selain itu dapat dibandingkan juga kehidupan 
masyarakat atau generasi modern dengan yang 
postmodern. Konsep waktu masyarakat Barat 
hampir sama dengan konsep waktu masyarakat 
modern. Karena banyak berorientasi pada 
masa depan, maka dalam masyarakat modern 
berkembanglah konsep waktu yang disebut 
through time (melewati atau menggunakan 
waktu), dimana waktu dilewatkan atau 
digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan 
atau perbaikan di masa depan. Tak heran pada 
generasi inilah berkembang pola pikir bahwa 
time is money. Lain halnya dengan generasi 
postmodern yang menganut konsep waktu yang 
disebut in time (di dalam waktu). Orang-orang 
postmodern akan berkata kepada orang-orang 
modern kira-kira demikian,”Ngapain kerja 
mati-matian cari duit untuk masa depan? Kalau 

Memaknai Konsep Waktu di Tengah Arus Zaman
“Minggu depan kita rapat jam berapa ya?”; “Eeh.., uda ga ada waktu lagi 
buat latihan!” “Kamu kalo ada waktu senggang, ngapain?” Itulah kira-kira 
kalimat sehari-hari yang sering kita ucapkan yang berkaitan dengan waktu. 
Kita sering berkata-kata tentang waktu. Kita menggunakan jam tangan di 
lengan kita untuk mengetahui waktu. Tetapi, apa itu waktu?

melihat ”benang merah” dari definisi dan teori 
tentang waktu yang selama ini dikemukakan, 
tetapi semuanya itu berbeda dalam konsep yang 
mau ditonjolkan.

Demikian juga halnya perbedaan konsep waktu 
yang dimiliki dalam perjalanan kebudayaan 
dunia dari abad ke abad. Sebagai contoh, dalam 
masyarakat berbudaya Timur yang umumnya 
bersifat agraris, 
waktu dipandang 
seperti ”lingkaran” 
mengikuti siklus 
tahapan-tahapan 
aktivitas pertanian 
(misal musim 
membajak, 
menyemai, 
menuai, dll) dan 
mempertahankan 
tradisi dengan 

kuat. Dalam konsep waktu seperti ini, kehidupan masyarakat 
umumnya berorientasi pada masa kini tanpa banyak 
memikirkan masa depan. Orientasi ke masa depan hanya dalam 
rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan 
(defensif ). Sehingga, masyarakat dalam konsep waktu seperti 
ini sulit untuk melihat ke masa depan dan membuat rencana 
agar kehidupan lebih baik lagi. Mereka memandang lebih baik 
mempertahankan kestabilan dibandingkan kemajuan. Berbeda 
dengan masyarakat berbudaya Barat, bagi mereka waktu seperti 
suatu ”garis lurus” (linear) dengan selalu berorientasi ke masa 
depan. Tak heran maka kehidupan masyarakat barat lebih cepat 
maju dibandingkan yang di Timur.

Perbedaan konsep ini menghasilkan banyak perbedaan dalam 
pola pikir dan kepercayaan. Misalnya dalam masyarakat 
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sekarang kamu kena serangan jantung dan mati, 
gimana?? kan sia-sia usahamu!” Maka generasi 
postmodern akan memilih untuk hidup atau 
menikmati waktu yang sekarang ini. Maka 
tidak heran, salah satu konsep waktu yang 
berkembang pada masyarakat ini adalah enjoy 
aja! 

Waktu Versi Alkitab
Bagaimana dengan pandangan orang Kristen? 
Konsep waktu orang Kristen harus sesuai 
dengan ajaran Alkitab sebagai firman Tuhan. 
Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa dapat 
menjadi jawaban kita untuk memahami konsep 
dan menggunakan waktu yang sesuai dengan 
apa yang Allah inginkan. Musa menyadari 
perbedaan hidup yang sementara berbeda 
dengan hidup di dalam kekekalan (ayat 2-6). 
Hidup manusia di bumi ini dibatasi oleh 
waktu (ada awal dan akhir) atau bersifat 
sementara seperti rumput yang berkembang 
di pagi hari dan layu pada petang hari. Hal 
ini dikontraskan dengan Allah yang ada dari 
kekekalan sampai kekekalan. Selain itu, Musa 
menyadari dan mengenal dirinya dengan baik, 
bahwa ia adalah orang berdosa dan tidak akan 
sanggup menerima kengerian murka dan 
penghakiman Allah yang dahsyat (ayat 7-11). 
Tetapi Musa juga menyadari dan mengenal 
siapa Allah-nya yang penuh dengan belas 
kasihan dan Musa juga memiliki pengharapan 
untuk menantikan Allah datang menolong 
umat-Nya (ayat 13). Atas kesadaran-kesadaran 
tersebut, Musa menaikkan petisi kepada Allah 
agar memperoleh hati yang bijaksana dalam 
menjalankan waktu kehidupannya yang singkat 
di dunia (ayat 12). 

Hati yang bijaksana adalah sikap hati yang 
takut akan Tuhan dan berusaha tenaga untuk 
menjalani waktu kehidupan yang berkenan 
kepada Tuhan (Ayb 28:28). Dalam pemahaman 
tentang konsep waktu, hati yang bijaksana 
berarti memahami konsep waktu dari 
perspektif Allah, yaitu suatu kesementaraan 
yang terus bergerak ke depan tetapi tetap 
memiliki siklus rutinitas yang harus dijalani 

sehari-hari untuk mencapai atau menggenapi 
tujuan mulia Allah. Maka rentang waktu dalam 
pemahaman orang Kristen itu semua sama 
pentingnya. Di dalam waktu yang lampau, kita 
dapat melihat dan belajar tentang penyertaan 
dan karya Allah bagi dunia yang dapat menjadi 
fondasi dan memperteguh iman kita. Di dalam 
waktu yang akan datang, kita akan melihat 
dan menikmati penggenapan janji-janji Allah 
akan bumi dan langit yang baru. Dan di 
dalam waktu yang sekarang ini, karena kita 
menantikan penggenapan janji-janji Allah di 
masa depan, kita menjalani hidup atau waktu 
di dalam ketekunan pengajaran dan kehendak 
Allah.

Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, konsep 
waktu generasi modern dan postmodern dapat 
kita gabungkan dengan sedikit modifikasi. 
Kalau generasi modern mengatakan through 
time, dan generasi postmodern mengatakan in 
time, maka kita dapat berkata, ”through time in 

Christ” (menjalankan waktu di dalam Kristus). 
Kehidupan orang Kristen tidak sekedar 
mencari keuntungan untuk diri sendiri ataupun 
untuk kesenangan diri sendiri. Kehidupan 
orang Kristen harus selalu berpusat kepada 
Kristus. Menjalani rutinitas kehidupan kita 
(bekerja, belajar, pelayanan, mengurus rumah 
tangga, dan lain-lain) dijalankan dalam 
koridor kehendak Yesus dan menemukan 
sukacita penuh di dalam Yesus juga . Menjalani 
kesementaraan waktu yang diberikan Allah, 
kita harus gunakan kesempatan yang ada 
sebaik-baiknya tanpa melakukan penundaan, 
seperti berbuat baik kepada sesama atau 
mengambil bagian dalam pelayanan, karena 
mungkin kesempatan itu tidak akan datang 
lagi. Inilah yang dimaksud oleh rasul Paulus 
ketika menasihati jemaat di Efesus, ”Karena itu 
perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu 
hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti 
orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, 
karena hari-hari ini adalah jahat.” (Ef. 5:15-16)
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Waktu Ideal bagi Anak untuk Belajar

Bagi kebanyakan orangtua, anak merupakan harta 
yang sangat berharga. Tidak sedikit pula orangtua 
yang memiliki obsesi untuk menjadikan buah hatinya 
seperti apa yang diinginkan. Alternatif yang diambil oleh 
orangtua sering kali dengan mendaftarkan anak-anak 
mereka ke dalam berbagai les/ kursus/ mendatangkan 
guru ke rumah. Hal tersebut diasosiasikan sebagai 
“suplemen” utama untuk mencapai tujuan orangtua 
dan menomorduakan kebutuhan yang paling dasar dari 
seorang anak, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya.

Ada beberapa alasan orangtua lebih memilih les/ kursus bagi anaknya. Hal tersebut bisa 
disebabkan karena orangtua yang terlalu sibuk bekerja. Untuk “ketenangan” hati orangtua, maka 
orangtua lebih memilih anak-anaknya mengikuti les dengan harapan dapat menambah pintar dan 
anaknya tetap dalam pengawasan dari orang dewasa (guru les). Alasan lainnya, mungkin orangtua 
merasa anak mereka memiliki daya tangkap akan sesuatu yang tidak secepat anak-anak lainnya. 
Maka anak tersebut dengan “terpaksa” menuruti keinginan orangtuanya agar mereka menjadi 
mampu. Atau orangtua memiliki anak yang hiperaktif, sehingga lebih baik orangtua menyalurkan 
energi yang berlebih kepada kegiatan-kegiatan les agar lebih positif dan mungkin masih banyak 

alasan-alasan lainnya mengapa 
orangtua lebih memilih les/ kursus 
bagi anaknya.

Semua alasan di atas dilontarkan oleh 
orangtua dengan tujuan yang sangat 
baik, yaitu untuk memaksimalkan 
potensi yang dimiliki anak dalam 
hal intelektual. Namun, perlu kita 
ketahui bersama bahwa kemampuan 
anak bagaikan sebuah balon, balon 
tersebut akan mengembang apabila 
diisi dengan udara. Akan tetapi, 
tanpa disadari ketika udara yang 
dimasukkan melebihi kapasitas, 
balon tersebut akan meledak. Sama 
halnya dengan stimulasi berlebihan yang 
diberikan kepada anak akan menimbulkan stres 
pada diri anak tersebut. 

Orangtua yang bijaksana akan mengajar dan 
mendidik dengan cara yang paling sesuai 
dengan keunikan anak karena tidak ada cara 
atau metode yang sama untuk SEMUA 
anak. Sebab itu sangat penting bagi orangtua 
untuk mengetahui kebutuhan anak dan tahap 
perkembangannya.

Batita (< 3 tahun)
Anak usia di bawah 3 tahun tidak tahan 
diam terlalu lama. Masa bercerita 3-5 menit 
sudah cukup. Kegiatan bercerita sebaiknya 
menggunakan kata-kata sederhana dan sarana 
audio-visual yang menarik bagi anak karena 
anak hanya bisa mempelajari sesuatu secara 
nyata, konkrit, dapat dilihat dan dipegang. 
Cerita bisa diulangi beberapa kali supaya lebih 
dipahami. Ciptakan suasana yang aman, ramah 
dan penuh kasih bagi anak.

Pra-sekolah (3-5 tahun)
Untuk usia ini, seorang anak masih sukar 
untuk duduk tenang dalam waktu yang lama, 
namun sudah bisa lebih lama mendengar 
cerita (5-10 menit). Gunakan bahasa yang 
sederhana supaya mudah dipahami. Jangan 
cerita hal-hal yang menakutkan anak. Mereka 

Teks oleh Elizabeth Liswandi, ilustrasi dari internet

mulai dapat menguasai gerakan jari tangannya 
sehingga dapat memegang pensil dan membuat 
pekerjaan tangan seperti melipat, menggunting 
serta menempel. Mereka juga menyukai 
gerakan. Mengajarkan lagu dengan gerakan 
akan sangat disukai.

Anak kecil (6-8 tahun)
Anak usia 6-8 tahun menyukai permainan 
dalam kelompok. Orangtua perlu mendukung 
anak untuk mengembangkan rasa persahabatan 
di antara anak-anak. Ajarkan anak untuk 
belajar bekerja sama dan saling berbagi. 
Tekankan pelajaran tentang kasih sayang 
terhadap sesama dan makhluk ciptaan Tuhan. 
Berikan pujian dan dorongan untuk perbuatan-
perbuatan yang positif. Ciri khas anak usia 
ini adalah berkembangnya konsep; walaupun 
masih sulit memahami kata-kata yang abstrak. 
Dengan demikian, anak sudah lebih mampu 
mengerti keselamatan dan iman. Mereka perlu 
didorong untuk menghafal ayat Alkitab dan 
membaca buku rohani karena sudah mulai 
dapat membaca. Selain itu, anak juga senang 
mendengarkan pengalaman nyata seperti 
kesaksian.

Anak sedang (9 - 11 tahun)
Anak umur 9-11 tahun menyukai aktivitas 
bersama di tempat terbuka terutama dengan 
teman sejenis. Mereka juga menyukai diskusi 
kelompok karena daya pikir mereka sudah 
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lebih berkembang. Dengan demikian, orangtua perlu melengkapi diri agar dapat memberikan 
jawaban yang memuaskan. Hal lain yang penting yaitu guru perlu mendorong anak-anak untuk 
mengembangkan hobi yang positif sesuai dengan minatnya.

Anak Besar (12-14 tahun)
Kelompok ini biasanya disebut remaja awal. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-
anak menuju masa dewasa. Masalah besar yang harus dihadapi adalah krisis identitas. Untuk 
membantu mereka mengatasi krisis ini, ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat di rumah. 
Orangtua jangan menempatkan diri sebagai orang dewasa yang lebih tahu, melainkan ambillah 
peran sebagai teman bagi mereka. Gunakan metode kreatif; tidak memonopoli, tetapi melibatkan; 
tidak menggurui, tetapi mendampingi. Dengan semakin berkembangnya daya pikir, mereka 
menjadi sangat kritis. Oleh karena itu mereka cenderung suka mengkritik, walaupun mereka 
sendiri tidak suka dikritik. Perbuatan akan berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata yang 
diucapkan. Dengan demikian berilah teladan yang baik bagi mereka.

Oleh karena itu, peran orangtua adalah untuk membantu mencarikan, menunjukkan atau 
memberikan saran yang merangsang minat bakat anak untuk menemukan pengetahuan guna 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Tugas ini kelihatannya sederhana, namun 
sesungguhnya bukanlah tugas yang mudah.
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Tips Mengenali Bakat Anak :
1. Mengamati Bakat Dalam Keluarga 
Besar. Amati pola bakat yang ada di 
masing-masing keluarga besar, baik yang 
berasal dari sang ayah maupun ibu. Bakat 
bagaikan “berlian” yang terpendam. Karena 
itu, orangtua memerlukan kejernihan dalam 
proses melihat dan juga mengobservasi 
hal yang menjadi potensi / bakat masing-
masing anaknya. Selain hal tersebut, lihat 
dan dan telusuri pula generasi sebelumnya, 
apa potensi dan bakat mereka terdahulu, 
lalu rumuskan menjadi suatu rumpun bakat 

trial dan error, apalagi 
bila itu kita ketahui 
bukan menjadi minat 
anak. Hindari pula 
pemaksaan. Tak 
jarang anak sekadar 
ikut-ikutan teman, 
anak tetangga atau 
lainnya. Ini tentu akan 
membuang waktu, 
energi dan dana. Jadi 
penggalian potensi 
harus sejalan dengan 
minat serta bakat 
anak. Jika anak enjoy, 
bakat dan potensi 
kecerdasannya pun akan 
muncul.

3. Beri Perhatian. 
Perhatian dalam hal 
ini bisa berupa dan berwujud dengan 
memberikan sarana, prasarana, meluangkan 
waktu mendampingi anak latihan, 
mengikutkan anak berbagai lomba, 
dan sebagainya. Buatlah suasana yang 
mendukung anak untuk mewujudkan 
bakatnya tersebut. Sehingga nantinya 
bakatnya bisa berkembang dengan baik.

4. Komitmen dan Konsistensi. Tentunya 
untuk mencuatkan bakat, perlu komitmen 
dan kesungguhan dalam menjalaninya. Hal 
ini dikarenakan proses dari potensi dan 
minat mewujud jadi bakat itu perlu waktu 
dan juga latihan. Jadi harus tekun, disiplin, 
ulet dan tak bosan, baik anak maupun 
orangtuanya. Lakukan latihan secara 
konsisten, karena untuk teraktualisasi 

Yang tidak kalah penting dari proses mencari minat anak, orangtua juga perlu mendidik anak-
anaknya untuk mengenal Tuhan Yesus sedini mungkin.

Ulangan 6:7:
“Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya 
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,apabila engkau berbaring 
dan apabila engkau bangun.”

yang menjadi cikal-bakal bakat si buah hati 
atau anak-anak. Sebagai suatu contoh: ayah 
dan ibunya memiliki potensi dan bakat di 
dalam bidang musik. Kecenderungan ini 
akan diturunkan pada anak. Soal adanya 
perbedaan aliran atau jenis musik itu hanya 
perkara selera saja dan tentunya bisa untuk 
dikompromikan di kemudian hari nantinya.

2. Bukan Sebuah Trial and Error. 
Proses menemukan bakat pada anak tak 
perlu dengan cara disibukkan masuk 
banyak les atau pun kursus yang bersifat 

menjadi bakat butuh stimulasi yang tetap 
dan terus-menerus, sehingga membentuk 
habituasi (kebiasaan). Ibarat tanaman, 
ia butuh diberi pupuk dan disiram serta 
dirawat dan diperhatikan.



28 29

ValentinoValentino
Stephen Stephen 

Nama Lengkap : Stephen Valentino
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Februari 1988
Pendidikan: 
 TK-SMA Methodist
 S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja: 
 PT Wiratman
 PT Gistama Intisemesta
 Fernandus & Associates (sekarang)
     

Aku dan Pekerjaanku28

1. Mengapa Stephen memutuskan 
untuk kuliah jurusan Teknik Sipil? 

Sebenarnya tidak ada ketertarikan 
secara spesifik pada bidang tertentu 
termasuk Teknik Sipil. Kebetulan 
mencoba ujian saringan masuk dan 
ternyata diterima. Sejak saat itu 
mulai berusaha menjalaninya sebaik 
mungkin. 

2. Kesulitan apa saja yang dihadapi 
selama kuliah?

Pada awalnya mengalami sedikit 
kesulitan untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan yang baru, dimana 
di kampus dulu mayoritas adalah 
non-Kristen, dan terdiri dari beraneka 
ragam suku dan budaya yang berbeda. 
Namun setelah beberapa bulan sudah 
dapat terbiasa.

3. Apakah ada hal yang berkesan 
selama kuliah?

Hal yang cukup berkesan adalah 
pulang pergi ke kampus naik kereta 
selama beberapa tahun karena jarak 
rumah ke kampus cukup jauh.

Aku dan Pekerjaanku
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4. Bidang pekerjaan apa yang saat ini sedang 
ditekuni?

Konsultan struktur bangunan. Tugas 
utamanya adalah membantu klien 
merencanakan kekuatan struktur suatu 
bangunan dengan bekerja sama dengan 
arsitek dan pihak-pihak lain yang terkait. 

5. Apa saja suka duka yang dialami selama 
menjalani pekerjaan ini?

Sukanya adalah dapat terlibat dalam 
perencanaan suatu bangunan, serta dapat 
bertemu dengan banyak pihak yang terkait 
dengan pembangunan suatu gedung.

Dukanya biasanya karena dikejar-kejar 
oleh klien untuk mempercepat proses 
perencanaan, namun setelah proses 
perencanaan hampir selesai umumnya akan 
ada perubahan-perubahan lagi dari klien 
dan umumnya perlu mengulang sebagian 
besar proses perencanaan, dan umumnya 
siklus ini berulang beberapa kali.

6. Di tengah maraknya praktek sogok-
menyogok, apakah Stephen pernah 
diperhadapkan dengan klien tidak 
jujur yang menyogok agar konsultan 
mengurangi bahan-bahan bangunan agar 
memperbanyak keuntungan mereka?

Disogok untuk mengurangi bahan belum 
pernah kejadian karena saya berkerja sebagai 
konsultan, mungkin godaan tersebut lebih 
banyak terjadi jika bekerja sebagai kontraktor. 
Permintaan klien umumnya adalah 
melakukan perhitungan sehemat mungkin 
agar biaya pembangunan struktur dapat 
seminim mungkin sehingga penghematannya 
dapat digunakan untuk mempercantik 
bangunan atau untuk meningkatkan margin 
keuntungan.

7. Menurut Stephen, apa yang biasanya 
menjadi kesulitan dalam mendirikan 
sebuah bangunan di Jakarta?

Biasanya, kalau ingin mendirikan bangunan 
di Jakarta khususnya bangunan bertingkat 
tinggi harus melewati banyak perizinan 
dari berbagai pihak. Tidak jarang ditemui 
praktik yang mempersulit perizinan dalam 
mendirikan suatu bangunan. 

8. Apakah impian Stephen ke depannya?

Sempat berkeinginan untuk melanjutkan 
studi S2, tetapi masih ada beberapa hal yang 
harus dipertimbangkan. Jadi sampai saat ini, 
saya masih fokus pada pekerjaan saya.
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Beberapa tahun lalu saya membaca sebuah 
artikel koran yang mengulas tentang seorang 
seniman besar berkebangsaan India. Sang 
seniman telah berusia +/- 60 tahun. Dan dia 
adalah orang yang sangat dihormati di dunia 
seni patung karena dianggap menciptakan 
karya yang spektakuler dan sangat inovatif. 
Karyanya dibuat dari berbagai pecahan batu 
jalan yang disatukan berdasarkan komposisi 
bentuk dan warna sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan bentuk yang 
artistik. Patung-patung 
sang seniman mendapat 
pengakuan masyarakat 
seni internasional hingga 
ia diundang ke berbagai 
negara untuk mengadakan 
ceramah dan eksibisi. 
Dalam beberapa kali 
kunjungannya ke berbagai 
negara, sang seniman 
sering ditanya asal-muasal 
ia menemukan ‘cara’-nya 
mematung yang sangat 
tidak lazim tapi indah itu.

Mengembangkan

Teks oleh Wendy Margareta, ilustrasi dari internet

Secara
POTENSI Anak

OPTIMAL

Orang banyak tidak menyangka bahwa hingga beberapa tahun 
yang lalu sang seniman sangatlah tidak terkenal. Ia lahir dan 
tumbuh dari keluarga miskin dimana orangtuanya tidak sanggup 
membiayai sekolah. Hidupnya sangat miskin dan juga sangat 
jauh dari dunia seni. Profesi sang seniman sebelumnya adalah 
penjaga persimpangan jalan di india. Tugasnya adalah membantu 
pejalan kaki yang hendak menyeberang persimpangan itu. Ada 
saat-saat dimana ia tidak mengerjakan apapun dan menunggu 
hingga ada penyeberang jalan yang perlu dibantu. Suatu ketika, 
saat menunggu itu, ia melamun dan memperhatikan batu-batu di 
jalan. Ia melihat dan menyadari bahwa pecahan batu-batu yang 
ada ternyata memiliki bentuk dan warna menarik. Sang seniman 
kemudian terinspirasi untuk membawa pulang pecahan-pecahan 
batu itu dan membentuk beberapa patung. Patung-patung 
bentukannya disimpan di halaman rumahnya yang kecil dan 
tertutup. Semua tersimpan rapat di sana selama bertahun-tahun 
hingga suatu hari datanglah seorang kenalan lamanya yang 
berkunjung dan melihat patung-patungnya yang indah. Singkat 
cerita, dari ‘temuan’ kebetulan si tamu, di usia 50-an tahun sang 
seniman mendapat kesempatan untuk memperkenalkan karyanya 
kepada masyarakat hingga dikenal dunia internasional.

Ruang Keluarga
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kali menuntut anak untuk berprestasi 
baik di sekolah, terutama beberapa 
mata pelajaran yang ‘bergengsi’. Bila 
anak lemah dalam beberapa mata 
pelajaran tersebut orangtua akan 
membekali mereka dengan berbagai 
les/ kursus. Anak akan menghabiskan 
hari-harinya dalam satu minggu 
demi mengasah kelemahannya. Tidak 
jarang orangtua terlalu fokus pada 
usaha untuk mengatasi kelemahan 
anak sehingga tidak melihat atau 
kurang memperhatikan apa kelebihan 
yang sesungguhnya ia miliki.

Sesungguhnya akan lebih baik 
kalau orangtua tidak menyorot 
pada kekurangan anak namun lebih 
memfokuskan pada kelebihannya. 
Bagaimanapun juga kekurangan 
seseorang dilatih, tidak akan sebaik 
bila kelebihannya yang dilatih. 
Bagaimanapun kita melatih tangan 
kiri kita untuk menulis, hasilnya 
tidak akan sebaik tangan kanan bila 
kita tidak kidal. Semakin orangtua 
menekankan pada kelemahan/ 
kekurangan anak, semakin 
kelebihannya terlupakan dan 
tenggelam. Ibarat elang yang dilatih 
keras untuk bisa berlari kencang, 
pada akhirnya ia akan sulit untuk bisa 
terbang tinggi namun juga tetap tidak 
bisa menjadi pelari yang handal.

Menekankan pada kelemahan 
atau kekurangan anak hanya akan 
semakin membuat si anak merasa 
tidak sempurna atau ada yang salah 
dengan dirinya. Ia akan mudah 
merasa frustrasi karena dituntut untuk 
merubah bagian dirinya yang sangat 
amat sulit dirubah untuk mencapai 
standar yang ada. Semakin anak sulit 
mencapai standar, ia akan semakin 
merasa frustrasi dan putus asa. 
Kondisi ini selain kurang sehat untuk 

Ruang Keluarga
Membaca artikel tersebut saya 
berpikir bahwa kesuksesan 
adalah bila seseorang dapat 
menunjukkan hal yang terbaik 
dari dirinya, dan hal terbaik 
itu akan muncul bila seseorang 
mencintai apa yang ia kerjakan. 
Setiap orang sadar tidak sadar 
bisa merasakan hal itu. Kita 
kadang mendengar ada orang 
yang merasa tidak cocok dengan 
bidang pekerjaannya dan 
kemudian pindah haluan. Ada 
juga mahasiswa jurusan tertentu 
yang setelah beberapa tahun 
menemukan bahwa ia salah 
jurusan dan kemudian berhenti 
kuliah. Dalam hal ini apa yang 
diungkapkan Abraham Maslow 
dalam ‘teori kebutuhan’-nya 
teraplikasi dengan cukup tepat. 
Hingga taraf tertentu manusia 
memiliki kebutuhan aktualisasi 
diri—kebutuhan untuk dapat 
berkarya dan menghasilkan 
sesuatu berdasarkan potensi 
yang terbaik dari dirinya. Kita 
sendiri dapat merasakannya 
saat mengerjakan sesuatu yang 
kita suka kita dapat terhanyut 
dengan keasyikan untuk berusaha 
mengerjakannya sebaik mungkin 
hingga lupa waktu. Potensi 
terbaik diri kita muncul saat 
apa yang kita kerjakan cocok 
dengan minat dan kemampuan 
yang kita miliki. Kita juga puas 
dan menikmati apa yang kita 
kerjakan.

Sayangnya, sebagai orangtua kita 
sering kali lupa kalau anak-anak 
kita juga merasakan hal yang 
sama. Banyak orangtua secara 
tidak sadar mengarahkan anak 
untuk menjadi sesuai tuntutan 
atau standar mereka. Kita sering 

Ruang Keluarga
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Anda pasti tahu sekarang ini kebudayaan Korea sedang berkembang di Indonesia. Mulai 
dari film, pakaian, dan makanan. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah banyak restoran 
Korea yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jakarta. Namun, kebanyakan dari menu 

restoran tersebut rasanya tidak cocok dengan selera lidah orang Indonesia. Nah dalam edisi kali ini, 
kami akan membahas sebuah restoran Korea bernama Mujigae yang cita rasa menunya sangat cocok 
dengan selera lidah orang Indonesia.

Sistem pelayanan yang cepat, ramah, dan berteknologi. Itulah hal pertama yang Anda rasakan 
ketika pertama kali mengunjungi restoran yang bernama Mujigae ini. Ketika Anda memasuki 
restoran pertama kali, Anda akan diberikan sebuah buku menu layaknya restoran biasa. Namun 
ketika Anda ingin memesan menu, pelayan akan menggunakan iPod touch untuk mendata pesanan 

Anda. Hal ini menghemat waktu serta biaya saat mencatat 
pesanan pelanggan. Bahkan, jika Anda duduk di lantai 2, di 
setiap meja disediakan iPad yang bisa Anda gunakan untuk 
memesan makanan secara langsung.

 Untuk menu favorit di restoran ini, kami 
merekomendasikan bulbogi. Bulbogi di restoran ini 
berbeda dengan bulbogi di restoran Korea lainnya. Ketika 
Anda memesan bulbogi di restoran ini, maka Anda akan 
mendapatkan sepiring bulbogi dan semangkuk saus ala 
Korea. Cara memakannya cukup tuangkan saus ala Korea ke 
dalam bulbogi, lalu aduk sampai merata. Menu rekomendasi 
lainnya di restoran ini adalah KFC (Korean Fried Chicken), 
yaitu ayam yang dibalut kulit yang garing dan dilapisi 

dengan saos bumbu asal Korea.
Jika Anda ingin mengunjungi 

restoran ini, Anda dapat menemuinya 
di Summarecon Mall Serpong. Untuk 
cabang lainnya sebagian besar berada di 
luar Jakarta. Terdengar menarik bukan? 

Ayo segera kunjungi Mujigae dan rasakan 
kecanggihan pelayanan serta cita rasa 
makanan khas Korea-nya yang unik. (esb)

Jelajah Kuliner35

perkembangan kepribadian anak, 
potensi diri yang sesungguhnya juga 
tidak tergali secara maksimal.

Setiap orang akan merasa jauh lebih 
berbahagia bila ia dapat mengerjakan 
apa yang ia senangi atau sukai, 
pekerjaan atau bidang yang sesuai 
dengan dirinya—kepribadian, minat 
dan kemampuannya. Hal terbaik 
yang dapat dilakukan orangtua 
adalah mengenal dan memahami 
dengan baik anaknya, apa kelebihan 
dan kelemahan yang ia miliki, dan 
berusaha menggali dan mengasah 
potensi terbaik si anak. Ini hanya akan 
benar-benar berhasil dengan baik bila 
didukung oleh kemauan orangtua 
untuk berusaha mengerti dan 
memahami anak dan menyediakan 
waktu untuk berkomunikasi dengan 
anak.

Kita dapat saja bertahan pada 
idealisme kita saat ini dan 
menganggap bahwa potensi anak 
kita (apapun itu) tidak akan hilang 
dan suatu hari toh akan muncul juga. 
Seperti kisah sang seniman di atas, 
itu hanyalah masalah kesempatan 
dan waktu. Namun ada pepatah yang 
mengatakan: “Orang bodoh menyia-
nyiakan kesempatan, orang pintar 
memakai kesempatan, tapi orang bijak 
adalah orang yang mencari kesempatan.” 
Seperti sang seniman, kesempatan 
bagi anak kita untuk dapat 
mengaktualisasikan dirinya secara 
optimal dan menjadi orang yang 
berhasil mungkin saja akan datang 
juga suatu saat. Sementara itu, adalah 
pilihan kita apakah akan berbuat 
sesuatu atau membiarkan potensi anak 
kita menunggu entah beberapa tahun 
atau beberapa puluh tahun hingga 
potensi itu ditemukan… atau bahkan 
terkubur dan tenggelam.

Ruang Keluarga
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hanya mengandung vitamin yang larut dalam 
air, sementara vitamin larut lemak tetap tinggal 
dalam buah. Belum lagi, vitamin yang berada 
dalam air sering kali tidak stabil dan mudah 
rusak, contohnya vitamin C. Selain itu, buah 
mengandung serat yang penting untuk menjaga 
kelancaran pencernaan. Sayang sekali jika buah 
hanya direndam kemudian seratnya dibuang. 
Menurut ahli gizi dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat UI, Ir. Trini Sudiarti, MSc, konsumsi 
buah langsung memang lebih bermanfaat. 
Namun, jika Anda mencari cara yang mudah 
dan cepat, tentu infused water jauh lebih instan 
ketimbang membuat jus.

Untuk menjaga tubuh tetap sehat, sebenarnya 
tidak perlu mengeluarkan biaya mahal. Salah 
satu caranya adalah dengan mengubah gaya 
hidup melalui pola minum yang sehat dan makan 
buah. Alternatif mudah yang ditawarkan adalah 
infused water, solusi alami dan mudah untuk 
mendapatkan vitamin.(cc)

Sumber: internet

Selain buah, komponen lain seperti jahe, 
kayu manis, atau daun mint juga dapat 
dimasukkan. Sebenarnya Anda bebas 
memasukkan buah apa saja yang Anda suka. 
Buah dan komponen-komponen lain diiris 
tipis, lalu masukkan ke dalam botol air, 
dan didinginkan dalam kulkas selama 6-12 
jam. Namun, lama perendaman yang tepat 
sebenarnya perlu dicoba terlebih dahulu. 
Perendaman lemon yang terlalu lama 
misalnya, akan membuat air menjadi sangat 
asam. Anda dapat membuat infused water 
pada malam hari, dan pagi harinya dapat 
langsung mengambilnya dari kulkas, entah 
diminum langsung atau dibawa ke kantor. 
Buah-buahan yang telah dipakai untuk 
infused water dapat digunakan untuk dua 
kali pemakaian, jadi tidak perlu langsung 
membuangnya.

Infused water lebih baik daripada produk-
produk minuman bervitamin yang dijual di 
minimarket. Salah satu alasannya adalah, 
produk tersebut sering kali ditambahkan 
pewarna dan pengawet tertentu. Namun, 
ketimbang infused water, penulis lebih 
menyarankan memakan buah langsung, 
atau diolah dalam bentuk jus. Vitamin 
yang ada dalam buah bukan hanya vitamin 
yang larut air, namun juga ada yang larut 
dalam minyak. Infused water tampaknya 

Fakta atau Fiksi

Banyak rumor mengatakan bahwa minuman ini memiliki banyak 
manfaat kesehatan. Manfaat ini berasal dari nutrisi dalam buah 
yang terlarut ke dalam air. Maka ketika seseorang meminum air 
infus ini, ia akan meminum juga nutrisi-nutrisi dari buah yang 
digunakan.

Infused water memiliki beberapa keunggulan, seperti bahan yang 
mudah diperoleh, cara pembuatan yang mudah, dapat menciptakan 
banyak kombinasi rasa dan aroma pada air, dapat meningkatkan 
konsumsi air, dan membantu mereka yang tidak suka makan 
buah. Beberapa orang tidak suka minum air, padahal kebutuhan 
air harian kita minimal adalah 2 liter. Dengan infused water, air 
putih dapat memiliki rasa dan aroma yang baik, sehingga mungkin 
membuat orang lebih tertarik untuk minum. 

Cara membuat infused water sangat mudah. Biasanya digunakan 
setengah liter air masak dan satu buah yang telah dicuci bersih. 
Usahakan menggunakan buah yang memiliki rasa asam atau 
netral, karena rasa manis cenderung menimbulkan rasa bosan jika 
diminum dalam jumlah banyak. Namun semua ini tergantung 
selera masing-masing orang. Beberapa buah yang bisa digunakan 
untuk air infus adalah anggur, apel, belimbing, buah naga, jeruk 
nipis, kiwi, stroberi, lemon, mangga, mentimun, dan jeruk. 

Infused water (air infus) sedang menjadi tren dunia, bahkan 
telah merebak hingga Indonesia. Minuman ini adalah air putih 
yang diberi tambahan potongan buah sehingga memberikan 

rasa tertentu pada air. Secara mudah, infused water dibuat dengan 
memasukkan irisan buah ke dalam air biasa, lalu didiamkan 
selama beberapa jam hingga sari buahnya keluar, sehingga air akan 
memiliki rasa seperti buah.

Infused Water

Fakta atau Fiksi36
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PROFILE

PAPA
Lie Yakub
Kutaraja, 18 Desember 1959
Pendidikan terakhir: S1 Teknik Sipil, Unsyiah Aceh

MAMA
Min Tjiok Hartojo
Rantau Prapat, 15 Juli 1969
Pendidikan terakhir: SMP

ANAK PERTAMA
Lie Kathrin 
Jakarta, 14 Juni 1993
Pendidikan terakhir: SMA (saat ini sedang  menempuh 
pendidikan S1 Psikologi di Unika Atma Jaya)

ANAK KEDUA
Lie Kristopher
Jakarta, 16 Januari 1995
Pendidikan terakhir: SMA (saat ini sedang menempuh 
pendidikan S1 Arsitektur di Untar)
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Pernahkah Anda berpikir, “Jika Alkitab bercerita bahwa Adam sebagai 
manusia pertama diciptakan Allah dari debu dan tanah, lantas mengapa di 
sekolah, anak-anak diajarkan mengenai manusia purba?” Percayakah Anda 

bahwa manusia memang diciptakan Allah sebagaimana kita adanya sekarang ini? 
Jika jawabannya iya, lalu apakah Anda juga percaya bahwa manusia purba itu 
ada? 

Idealnya, persetujuan atas pertanyaan yang pertama akan menggugurkan 
keyakinan atas pertanyaan yang kedua. Tetapi, banyak orang yang tanpa sadar 
membuat dikotomi antara sains dan iman kepercayaan serta menganggap 
keduanya tidak bisa digabungkan. Manusia, dengan akalnya yang sempit, tidak 
bisa menerima penjelasan yang kelihatannya bersifat magis sehingga lebih 
mudah menerima penjelasan yang dapat dicerna oleh logika kita. Dunia lebih 
bisa menerima bahwa alam semesta dan manusia adalah sebuah “kebetulan” yang 
berkembang akibat tubrukan dan evolusi ketimbang pandangan adanya sesosok 
Pribadi yang berperan sebagai Pencipta sebuah karya agung. 
Menghadapi berbagai tantangan dunia yang seolah melihat Alkitab sebagai 
dongeng pengantar tidur semata tersebut, pada tahun 1970, Dr. Henry Morris 
memelopori berdirinya sebuah institusi yang berisikan ilmuwan berbakat yang 
melakukan berbagai penelitian ilmiah untuk menyatakan kebenaran Alkitab 
dalam mengungkap sejarah alam semesta. Organisasi yang dinamakan Institute 
for Creation Research ini secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai hasil 
penelitiannya yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan DVD, juga pada 
website-nya di www.icr.org.

Berbagai penjelasan mengenai alam semesta dan makhluk hidup dipaparkan 
secara rinci, mengiring pembacanya untuk melihat sinkronisasi antara Alkitab 
dan ilmu pengetahuan, bahwa keduanya bisa berjalan beriringan, bahwa justru 
Allah menggunakan alam semesta dan keteraturan di dalamnya sebagai sarana 
penyataan diri-Nya. Misalnya penjelasannya mengenai posisi dan gerakan bumi 
terhadap matahari yang terpisah sejauh kira-kira 93 juta mil. Di sana dipaparkan 
bahwa jika saja bumi bergerak sedikit lebih cepat dalam perjalanannya 
mengelilingi matahari, maka orbitnya akan membesar dan membuat jarak bumi 
menjauh dari matahari. Sebaliknya, jika bumi bergerak lebih lambat, maka 
orbitnya menjadi lebih kecil sehingga jaraknya semakin dekat terhadap matahari. 
Sebagai implikasi dari keduanya, seluruh kehidupan di bumi akan musnah. 
Tetapi uniknya, bumi tempat kita berpijak ini sedemikian rupa tepatnya berada 
pada posisinya saat ini sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Sebuah kebetulan 
yang amat luar biasa dan langka, jika memang Tuhan itu tidak ada! Jelajahilah 
situsnya dan temukan berbagai penjelasan menarik lainnya; bukan demi 
memuaskan hasrat kita dalam mengungkap misteri dunia belaka, tetapi agar kita 
dapat menyadari betapa kerdilnya otak kita dan “menjatuhkan diri” sepenuhnya 
pada ke-Maha-an Sang Pencipta. (ww)

gracia.net38
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mereka sukai. “Dulu, saya paling sebal 
sama papa kalau dihukum tidak boleh 
main game, karena saat itu saya benar-benar 
tergila-gila dengan game,” kenang Khristopher. 
Walaupun terkadang mendapat hukuman, namun 
mereka tetap menyayangi orangtua mereka dan 
semakin dewasa mereka juga menyadari bahwa 
aturan yang dibuat oleh orangtua mereka dulu adalah 
untuk kebaikan mereka juga. 

Keharmonisan dalam keluarga tidak hanya diukur 
dari banyaknya aktivitas yang mereka lakukan 
bersama dan bukan dari jumlah negara yang sudah 
berhasil dikunjungi bersama keluarga, namun 
sejauh mana pengenalaan anggota keluarga yang 
satu dengan keluarga yang lainnya. Hal ini sangat 
dapat dirasakan ketika ditanya mengenai karakter 
dan kepribadian masing-masing anak. Menurut 
pasangan yang menikah pada tanggal 26 Juli 
1992 ini, anak sulung mereka, Kathrin, memiliki 
kemauan yang lebih keras untuk mencapai yang ia 
inginkan sedangkan anak bungsu mereka lebih dapat 
bertoleransi atau mengalah. Namun masing-masing 
anak memiliki karakter dan prinsip hidup masing-
masing. Begitu pula dengan Sang Anak yang sangat 
merasakan peranan orangtua mereka dengan karakter 
yang berbeda. 

“Papa adalah sosok lem bagi keluarga kami. Ketika 
kami memiliki masalah dengan anggota lain, papa 
selalu mengajak kami untuk berdiskusi dan memberi 
masukan pengertian dengan begitu bijaksana. Dan 
ketika kami merasa satu sama lain sudah mulai 
merenggang, biasa papa yang mengajak kami untuk 
berkumpul kembali. Sedangkan mama bagi kami 
adalah orang yang lebih toleran dan tidak banyak 
menuntut,” jelas sang anak.

Dalam menyambut bulan natal ini, keluarga Bapak 
Yakub menceritakan bagaimana terkadang pelayanan 
dan perubahan zaman sering kali membuat mereka 
kurang merasakan makna natal yang sesungguhnya. 
Ketika anak-anak masih kecil, mereka memiliki 
kebiasaan untuk memasang pohon natal bersama-
sama sedangkan jaman sekarang ini mereka biasanya 
hanya menonton film natal bersama-sama. “Di natal 
tahun ini kami sekeluarga sangat berharap dapat 
kembali mengambil waktu kembali merasakan 
makna natal yang sesungguhnya. Tidak dengan 
banyak acara atau jalan-jalan tapi ber-quality time 
dengan keluarga dan Tuhan,” imbuh sang ibu.Tentu 
saja mereka sangat mendambakan makna natal 
sesungguhnya. (ss)
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Kehidupan gereja tidak dapat dilepaskan dari 
keberadaan keluarga yang selalu beribadah 
bersama setiap minggunya. Perkembangan 

gereja pun tidak dapat dilepaskan dari peranan setiap 
anggota keluarga dalam gereja. Kali ini Gracia akan 
mengajak para pembaca untuk lebih mengenal satu 
keluarga yang cukup familiar di gereja kita. Keluarga 
yang akan kita kenal lebih dalam pada edisi kali ini 
adalah keluarga Bapak Yakub Lie.

Siapa yang tidak kenal dengan 
sosok yang satu ini? Dari hasil 
pernikahannya dengan Min 
Tjiok Hartojo, pria yang lahir 
di Kutaraja pada tahun 1959 
ini dikaruniakan dua orang 
anak. Kehadiran dua orang anak 
dirasakan cukup bagi bapak yang 
berprofesi sebagai penasehat 
kontraktor di suatu perusahaan di Jakarta. Anak 
pertama mereka dinamakan Kathrin dan anak kedua 
dinamakan Khristopher. Pemilihan nama kedua 
anak yang berhuruf awal K ini sengaja dipilih oleh 
Bapak yang hobi berolahraga ini agar berkelanjutan 
dengan namanya sendiri yang berawalan huruf J. 
Pemilihan nama Kathrin sendiri sebenarnya tidak 
ada hubungannya dengan hal rohani karena ketika 
saat itu beliau belum begitu peduli dengan kegiatan 
gerejawi dan kerohanian. Barulah pada anak yang 
kedua ini beliau memilih nama yang berhubungan 
dengan iman dan kepercayannya. Besar harapan bagi 
Bapak yang dikenal dengan nama Lie Yakub ini agar 

kedua anaknya dapat tumbuh menjadi 
anak yang takut akan Tuhan dan berhasil 

kelak. 

Dalam hal pendidikan dan masa depan anak, 
pasangan orangtua ini mengaku bahwa mereka 
tidak terlalu menekankan pada hasil namun mereka 
lebih menginginkan anak mereka memberikan yang 
terbaik dari diri mereka. “Papa dan mama selalu 
memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih 
jalan yang kami suka selama itu tidak menyimpang, 
termasuk ketika kami ingin melanjutkan pendidikan 
ke jenjang kuliah. Papa hanya memberikan 
pertimbangan, namun sisanya terserah pada kami,“ 
aku wanita yang sedang mengenyam pendidikan 
psikologi ini. Seperti keluarga lainnya, keluarga 
ini pun memiliki kebiasaan dan aturan yang khas. 

“Ketika anak-anak masih kecil, 
kami selalu membiasakan 
keluarga kami untuk makan 
malam bersama dan berdoa 
bersama. Hal ini menjadi 
momen bagi kami untuk 
dapat curhat satu dengan yang 
lainnya. Namun di tengah 
kesibukan masing-masing 
anggota keluarga, kebiasaan 

ini pun mulai hilang.” Namun tentu saja keluarga 
yang lebih suka menghabiskan waktu liburan 
mereka di rumah ini pun mencari alternatif untuk 
tetap menjaga keharmonisan satu sama lain dengan 
menetapkan hari Minggu sebagai hari keluarga.

Ketika ditanyakan mengenai hal yang paling 
tidak disukai dari orangtua mereka, kedua kakak 
beradik yang mengaku jarang bertengkar ini pun 
mengenang kembali ketika masih kecil mereka harus 
mendapatkan hukuman yang berhubungan dengan 
penyitaan HP ataupun game yang amat sangat 

Keharmonisan keluarga tidak hanya 
diukur dari banyaknya aktivitas 
yang mereka lakukan bersama, 

namun sejauh mana pengenalaan 
anggota keluarga yang satu 

dengan keluarga yang lainnya. 
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Penulis      : Eugene H. Peterson
Penerbit    : NavPress

Memasuki tahun yang baru, sering kali 
salah satu resolusi yang paling banyak 
dibuat orang adalah saat teduh yang 

tidak bolong-bolong. Namun pada kenyataannya, 
membuat resolusi jauh lebih mudah daripada 
melakukannya bukan?

Kali ini, saya mau mencoba mengajak kita melihat hari-hari di 
tahun mendatang seperti sebuah perjalanan bersama Yesus, 
dimana kita akan dibantu oleh Eugene H. Peterson, penulis 
Alkitab versi The Message lewat buku “A Year with Jesus”.

Buku ini memuat perenungan pendek sekitar 5 baris saja setiap 
harinya selama 1 tahun, dengan nats yang diambil secara berurut 
dari Injil Matius sampai Yohanes. Buku ini masih dalam bahasa 
aslinya yaitu bahasa Inggris namun justru di sanalah kita bisa 
melihat keindahan serta kedalaman tulisan dari Peterson tanpa 
menghilangkan esensi perenungannya yang mendalam akan 
Firman Tuhan. 

Menjalani hari ke depan sangat tidak mudah. Kecepatan gerak 
hidup kita terus meningkat, waktu bersama Tuhan menjadi sesuatu 
yang mudah kita abaikan sehingga lama-kelamaan hidup kita akan 
menjadi aus, hampa dan luka di sana sini. 

Perenungan akan Firman Tuhan hari demi hari 
menjadi kian penting dari yang pernah kita 

bayangkan sebelumnya. Mari bersama 
berjalan bersama Yesus menjalani hari-

hari kita di depan. 
Selamat merenung. (ek)

A Year with Jesus 
Daily Readings and Meditations
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Michael Newman (Adam Sandler) adalah arsitek yang 
sangat rajin. Bahkan untuk menjadi partner dengan 
pemilik perusahaan tempat ia bekerja, ia rela bekerja 

sampai larut malam dan mengorbankan waktu keluarganya untuk 
mengerjakan pekerjaan kantornya. Tidak hanya itu, Michael juga 
sering membatalkan acara keluarga yang telah dijanjikannya bersama 
istri dan kedua anaknya.

Suatu hari Michael sangat stress dengan masalah pekerjaan dan 
keluarganya. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah 
tempat bernama Bed Bath & Beyond untuk mencari sebuah remote 
control universal. Di sana ia secara tidak sengaja bertemu seseorang 
bernama Morty (Christoper Walken). Morty pun memberikan dia 
sebuah remote control universal, namun ia berkata bahwa remote 
control tersebut tidak dapat dikembalikan. Michael pun memutuskan 
untuk menerima remote control tersebut.

Sesampainya di rumah, Michael langsung mencoba remote control 
tersebut. Namun ketika mencoba remote control tersebut, Michael 
menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata remote control tersebut 
tidak hanya dapat mengontrol benda, namun juga dapat mengontrol 
seluruh kehidupan Michael. Ketika ia bertengkar dengan istrinya, 
ia pun dapat mempercepat pertengkarannya dan selama dipercepat 
Michael bekerja secara otomatis. Ia tidak mengetahui hal yang telah 
dia alami.

Pada suatu hari, remote control tersebut secara otomatis mempercepat 
kehidupan Michael. Hal ini dikarenakan adanya fitur otomatis yang 
mempercepat semua aktivitas Michael yang pernah ia fast forward 
seperti ketika bertengkar dengan istrinya. Pada akhirnya Michael 
sudah menjadi tua dan ternyata di kehidupan masa depannya ia sudah 
bercerai dengan istrinya. Bahkan anak-anaknya pun sudah berubah 
dan tidak dekat dengan dia.
Akhirnya Michael pun menyesal dan ia ingin membuang remote 
control tersebut namun tidak bisa. Remote control tersebut terus 
bekerja dan mempercepat kehidupan Michael sampai ia menjadi tua 
dan ternyata saat itu ia sudah terkena penyakit jantung.

Dalam sisa hidupnya, Michael pun berusaha memperingatkan 
anaknya agar ia tidak menjalani kehidupan yang sama dengannya. 
Ia berusaha memperingatkan anaknya agar lebih mementingkan 
keluarga daripada pekerjaan. Tidak hanya itu, Michael pun berusaha 
menunjukkan kepada istrinya bahwa ia masih sayang padanya.
Penasaran bagaimana kelanjutan kisah Michael? Dapatkah ia 
memperbaiki hubungan keluarganya? Dapatkah ia mengubah 
anaknya agar lebih mementingkan keluarga dibanding pekerjaanya? 
Segera tonton film ini. (esb)
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bersama, mendengarkan cerita Alkitab, 
memahami firman Tuhan dengan memberikan 
contoh praktis, menghafal ayat, juga berdoa 
bersama.

Biasanya setiap kelas di dalam sekolah minggu 
diajar dan dibimbing oleh 2-3 guru, dimana 
setiap guru sekolah minggu wajib mengikuti 
pembinaan sebulan sekali terlebih dahulu. 
Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar 
setiap guru dapat mempersiapkan diri serta 
materi-materi yang akan diajarkan selama 1 
bulan ke depan.

Sedangkan di luar kelas, guru sekolah minggu 
juga melayani melalui pembesukan yang 
dilakukan setiap seminggu sekali. Dengan 
pembesukan, setiap guru sekolah minggu dapat 
lebih mengenal keadaan anak sekolah minggu-
nya, berkomunikasi dengan keluarganya, juga 
dapat mendoakan anak-anaknya, sehingga 
setiap anak pun dapat merasakan perhatian dan 
kepedulian dari guru-guru.

Secara keseluruhan, melayani sebagai guru 
sekolah minggu tidak hanya berbicara 
mengenai mendidik kerohanian anak-anak 
saja, namun di dalamnya juga termasuk 
memperhatikan kondisi setiap anak dan 
mendoakan setiap anak agar dapat memiliki 

relasi yang baik dengan keluarganya. Tantangan 
tentu saja selalu ada dalam setiap pelayanan, 
namun dalam pelayanan guru sekolah minggu 
tantangan yang ada akan tertutupi oleh 
sukacita besar yang dirasakan ketika melihat 
dan mendengar setiap anak sekolah minggu 
dapat tumbuh dewasa menjadi pribadi yang 
mengasihi serta mengikut Tuhan dengan setia.

Bagi jemaat yang rindu untuk melayani 
sebagai guru sekolah minggu, tak ada batasan 
usia yang ditetapkan dalam pelayanan guru 
sekolah minggu. Siapapun yang terbeban boleh 
ikut melayani, dengan syarat utama dimana 
jemaat sudah percaya dan menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juruselamat pribadi dan sudah 
dibaptis. Pelayanan sekolah minggu dilakukan 
setiap hari Minggu dengan dua jadwal sebagai 
berikut: 1) Kebaktian SM pagi dari jam 08.00 
– 09.30; 2) Kebaktian SM siang dari jam 10.30 
– 12.00.

Jadi jemaat, maukah Anda menginjili anak-
anak yang telah Tuhan percayakan untuk 
Anda layani? Mari bersama kita bawa anak-
anak ini kepada Tuhan. Mari bersama kita 
menggumulkan pelayanan guru sekolah 
minggu. Bagi yang terbeban dalam pelayanan 
ini, dapat menghubungi komisi sekolah minggu 
untuk informasi lebih lanjut. Selamat melayani. 
(grc)

Sumber: Komisi Sekolah Minggu GMI Imanuel
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Pelayanan Guru Sekolah Minggu:

“Siapa yang ingin Anda injili?” 
“Orang-orang seperti apakah yang Anda bayangkan ingin Anda injili?”

Ketika Anda diminta untuk merenungkan 
pertanyaan di atas, kira-kira jawaban seperti 
apa yang akan Anda berikan? Sebagian besar 
dari kita, mungkin hanya sebatas menjawab 
ingin memberitakan injil kepada keluarga, 
teman, dan orang di sekitar kita yang belum 
mengenal Kristus. Namun secara spesifik 
pernahkah “pemberitaan injil untuk anak-
anak” terlintas dalam pikiran Anda?

Ya, belum banyak orang yang memikirkan 
penginjilan untuk anak-anak, karena anak-
anak itu sendiri diasumsikan belum mengerti 
dan belum dapat melakukan apa-apa. Padahal 
kenyataannya, seorang anak dari sejak lahir 
sudah dapat mendengar, memberikan respon, 

YA atau TIDAK?

dan dapat dengan sangat mudah menyerap 
suatu informasi. Oleh karena itu, sangatlah 
penting untuk memperkenalkan Yesus Kristus 
kepada anak-anak, dan di sinilah peranan 
seorang guru sekolah minggu.

Guru sekolah minggu, khususnya di GMI 
Imanuel melayani anak-anak dari yang baru 
lahir sampai dengan anak-anak berusia pra-
remaja (SMP kelas 1). Agar setiap anak 
mengenal, percaya, dan semakin mengasihi 
Yesus Kristus, adapun beberapa pelayanan 
secara rutin dilakukan oleh setiap guru sekolah 
minggu. Setiap hari Minggu, di dalam kelas 
guru sekolah minggu melayani dengan cara 
mengajar setiap anak untuk memuji Tuhan 
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Sebagai langkah pencegahan saat kehilangan 
dompet, ada baiknya Anda menaruh nama, alamat, 
dan nomor telepon Anda di dalam dompet. Hal ini 
membantu orang yang menemukan dompet Anda 
untuk bisa segera menghubungi Anda. Yang tidak 
kalah penting untuk diperhatikan juga, selalu pastikan 
Anda menaruh dompet Anda di tempat yang aman 
dan sulit dijangkau tangan-tangan usil, terutama saat 
Anda bepergian ke tempat umum yang cukup rawan. 
Jangan biasakan untuk menaruh seluruh uang Anda 
di dalam dompet, karena bila hal ini terjadi di saat 
Anda sendirian, Anda akan menjadi sangat kewalahan. 
Usahakan untuk selalu menaruh uang tunai di saku 
pakaian Anda untuk keadaan darurat. (cch)

Sumber: www.readersdigest.co.id dengan penyuntingan 
seperlunya.

Minta laporan transaksi. 

Setelah Anda berhasil melakukan pemblokiran, usahakan 
mencetak buku tabungan–sebagai monitor terhadap kartu 
debit, dan cetak tagihan kartu kredit. Kalau ada yang tidak 
Anda kenal, lakukan penolakan transaksi, dan gunakan 
berkas yang Anda miliki sebagai dasar klaim.

Urus ke kelurahan. 

Setelah memperoleh surat kehilangan dari pihak polisi, 
segera urus KTP Anda. Hal itu menjadi sangat penting 
karena KTP saat ini bersifat nasional, dan menjadi 
dasar untuk berbagai keperluan, seperti meminta kartu 
debit dan kartu kredit baru, serta jaminan kesehatan 
dan sebagainya. Selain itu, Anda juga sudah berupaya 
menganulir tindak kejahatan kartu kredit, yang bisa saja 
menggunakan KTP Anda yang hilang, misalnya aplikasi 
kartu kredit gelap. Mintalah berita acara dari pihak 
kelurahan supaya bisa menjadi dasar klaim, apabila 
kejahatan terjadi.

Lapor ke polisi.
 
Dengan adanya laporan kehilangan ke pihak kepolisian, Anda 
sebetulnya tidak semata-mata hanya melaporkan barang hilang, 
melainkan laporan tersebut juga bisa menjadi dasar klaim, bila ternyata 
ada yang sempat melakukan transaksi dengan kartu debit atau kartu 
kredit, atau bahkan melakukan pencurian identitas alias phising.

Bagaimana Jika Dompet Hilang
Anda sedang berjalan-jalan bersama keluarga di sebuah pusat perbelanjaan. Lalu, ketika 
hendak membayar sesuatu, ternyata dompet Anda raib. Otomatis Anda mengingat-ingat: 
Apakah Anda membawa dompet? Atau, apakah dompet Anda hilang?

Untuk perkara pertama, tentu Anda tidak usah repot. Tetapi bila dompet Anda hilang, itu bisa 
jadi perkara besar. Walau demikian, Anda sebaiknya tetap bersikap tenang dengan kepala dingin. 
Bersikap panik hanya akan membuat Anda sulit berpikir jernih.

Apa saja langkah-langkah yang harus Anda lakukan? Simak saja tips berikut ini:

Telusuri Jalan yang Anda lewati sebelumnya. 

Segera setelah Anda mengetahui bahwa dompet Anda hilang, 
cobalah untuk menelusuri kembali jalan yang Anda lewati. Siapa 
tahu ternyata dompet Anda terjatuh atau tertinggal di suatu 
tempat.

Hubungi bank. 

Laporkan kepada pihak perbankan bahwa dompet berisi kartu 
debit dan kartu kredit Anda telah hilang untuk minta dilakukan 
pemblokiran. Tampaknya mudah, tetapi sebelum itu terjadi, 
Anda harus memiliki nomor telepon hotline bank, bukan? 
Pun bila Anda memiliki nomor hotline bank, Anda dijamin 
akan tertegun saat petugas bank menanyakan nomor rekening 
tabungan dan nomor kartu kredit yang Anda miliki. Itu 
sebabnya sangat penting bila Anda dapat mengingat nomor-
nomor tersebut, atau setidaknya mencatat di ponsel. Oh ya, 
catat juga nama petugas bank yang membantu Anda, dan juga 
nomor pengaduan.

Bagaimana Jika
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Kristen Protestan
menikah dengan

Katolik?

Setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadi 
pertimbangan mengapa pernikahan 
Protestan-Katolik sebaiknya tidak 
dilakukan
1. Menurut Alkitab

Pertama, sebagai orang percaya, kita 
mau mencari petunjuk firman Tuhan 
mengenai kriteria memilih pasangan 
hidup yang sesuai dengan kehendak 
Tuhan. Untuk hal ini, Alkitab hanya 
memberikan dua ayat, yang berbunyi 
demikian
• “Janganlah kamu merupakan 

pasangan yang tidak seimbang 
dengan orang-orang yang tak 
percaya . . . .” (2 Kor. 6:14)

• “Istri terikat selama suaminya 
hidup. Kalau suaminya telah 
meninggal, ia bebas untuk 
kawin dengan siapa saja yang 
dikehendakinya, asal orang itu 
adalah seorang yang percaya.” (1 
Kor. 7:39)

Dari dua ayat ini, kita dapat 
menyimpulkan bahwa Allah 
menghendaki setiap anak-anaknya 
memilih pasangan hidup yang sudah 
percaya dan menerima Yesus Kristus 
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya 
secara pribadi. Atau dengan kata 
lain, orang tersebut sudah lahir baru, 
sudah hidup di dalam Tuhan dan 
mengasihi-Nya.

Kedua, kita juga mau melihat arti 
pernikahan menurut firman Tuhan. 

Dengan demikian bagi kita orang percaya, 
pernikahan adalah perkara serius, kudus 
dan untuk seumur hidup. Oleh sebab itu, 
kita tidak boleh bermain-main di dalam 
memilih pasangan hidup, karena sekali kita 
menikah dengan seseorang maka kita akan 
seumur hidup, 7 x 24 jam, menjalani hidup 
dan berbagi hidup bersama orang itu. Jika 
orang yang dengannya kita berbagi hidup 
seumur hidup bukanlah orang percaya 
yang mengenal dan mengasihi Kristus—
yang seluruh konsep nilai, pemikiran dan 
perbuatannya didasarkan pada firman 
Tuhan—maka kita akan mengalami banyak 
kesulitan.   

2. Menurut realita hidup pernikahan yang 
sesungguhnya
Di tahun 2013, Naomi Schaefer Riley, 
mantan editor Wall Street Journal, menulis 
buku berjudul “Til Faith Do Us Part: 
How Interfaith Marriage is Transforming 
America” yang isinya adalah hasil survei dan 
pengamatannya terhadap tren pernikahan 
beda agama yang belakangan marak terjadi 
di Amerika Serikat. Menurut penelitiannya, 
di AS pernikahan beda agama meningkat 
hingga mencapai 45% dalam kurun waktu 
2000-2010. 

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

Di dalam Kejadian pasal 2, pernikahan 
adalah satu dari tiga ketetapan yang Allah 
buat pada saat Ia pertama kali menciptakan 
alam semesta dan segala isinya, termasuk 
manusia (dua ketetapan lainnya adalah 
pekerjaan (mandat budaya) dan Sabat hari 
perhentian). Dengan kata lain, kita dapat 
melihat Allah sangat menganggap penting 
pernikahan karena Dia sendiri yang 
pertama kali membuat dan menetapkan 
institusi pernikahan itu. Kejadian 2:24 
yang berbunyi, “Sebab itu seorang laki-laki 
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya 
menjadi satu daging” sangat menekankan 
betapa eratnya dan kuatnya kesatuan 
suami-istri di dalam ikatan pernikahan, 
ibarat dua lempeng besi yang sudah terpatri 
menjadi satu, tidak akan bisa dipisahkan 
lagi. Dalam Matius 19:6, Tuhan Yesus 
juga menafsirkan ayat Kejadian 2:24 ini 
dengan memberi kesimpulan yang sangat 
kuat menekankan kesatuan suami-istri, 
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, 
melainkan satu. Karena itu, apa yang telah 
dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
manusia.”  

Dalam bukunya Riley menulis satu 
kalimat yang perlu kita perhatikan baik-
baik, “Pernikahan beda-agama sering 
berbuntut dengan membayar harga yang 
mahal. Dibandingkan dengan pernikahan 
sama-agama, mereka cenderung tidak 
bahagia, dan di dalam beberapa kasus, 
berakhir dengan perceraian. Pernikahan 
beda-agama juga cenderung melemahkan 
kekuatan komunitas agama karena para 
pengikutnya yang setia ditarik dari ikatan 
tradisi dan ortodoksi oleh pasangan mereka 
yang bukan anggota komunitas tersebut.” 
Menurut statistik tahun 2010 di AS, 
lebih dari 50% pernikahan antara Kristen 
Injili dengan non-Injili berakhir dengan 
peceraian. Dan di antara pernikahan 
Kristen Injili dengan pasangan yang tidak 
beragama tingkat perceraiannya lebih tinggi 
lagi, yaitu mencapai 61%. Bahkan Riley 
juga mengamati pernikahan sama-agama 
tetapi berbeda denominasi di seluruh 
dunia, misalnya antara Katolik-Protestan, 
Shia-Sunni di Arab Saudi, dan antar-kasta 
agama Hindu di India justru berakhir 
dengan perlawanan dengan menggunakan 
kekerasan, protes dan pertumpahan darah.

Riley juga memberikan beberapa catatan 



6362

Pertanyaan:
Sebagai seorang pekerja kantoran, 
ada hari dimana saya memiliki 
banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan, dan sebaliknya ada hari 
dimana saya tidak ada pekerjaan 
sama sekali alias “nganggur”. Pada 
saat sedang tidak ada pekerjaan, 
saya sering kali menggunakan 
waktu kosong saya tersebut untuk 
melakukan hal-hal lain di luar 
pekerjaan, seperti browsing, 
membaca buku dll. Apakah hal 
yang saya lakukan di waktu kosong 
tersebut termasuk korupsi waktu? 
Dan di saat saya benar-benar tidak 
ada pekerjaan, apa yang harus 
saya lakukan agar terlihat sebagai 
seorang pekerja yang produktif?

Jawaban:

Saya menghindari pembahasan 
mengenai benar atau salah 
karena hal tersebut hanya 

akan menyeret kita dalam dunia 
perdebatan relativitas sesuai 
masing-masing pemikiran. Saya 
lebih senang kita membicarakan 
mengenai efektivitas kita bekerja, 
karena hal ini akan membuat Anda 
menjadi pekerja yang produktif, 
bukan sekadar menjadi pekerja yang 
terlihat produktif.

Dalam dunia pekerjaan Anda yang 
penuh dengan ketidakstabilan 
beban pekerjaan, maka diperlukan 
penyeimbang sehingga Anda dapat 
mengetahui kapan Anda dapat 
memaksimalkan hidup Anda dan 
kapan Anda dapat membagi energi 
Anda. Akan tetapi penyeimbang ini 
tentunya tidak akan berfungsi jika 
kita tidak pernah me-’mapping’-kan 
(memetakan) pekerjaan kita. Mari 
kita memulai memetakan beban 
pekerjaan kita.

Cari tahu pekerjaan apa yang rutin 
harus dikerjakan setiap hari, setiap 
minggu, hingga setiap bulan. 

KORUPSI
      WAKTU
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penting isu-isu utama yang harus 
diperhatikan oleh pasangan yang berbeda 
agama, seperti upacara pernikahan itu 
sendiri; pengasingan dari komunitas agama, 
khususnya di dunia Timur; perencanaan 
dan pengendalian kelahiran; aborsi, 
kepercayaan kepada Allah; kehadiran 
di gereja atau komunitas agama; dan 
perceraian. Namun, ada satu catatan yang 
menurut Riley menjadi isu yang paling 
penting berkaitan dengan permasalahan 
di dalam pernikahan beda-agama, yaitu 
iman dari anak-anak. Anak-anak yang 
dari sejak kecil sering melihat pertikaian 
di antara kedua orangtua mereka berkaitan 
dengan masalah agama, ketika besar akan 
cenderung memilih untuk tidak beragama 
(ateis) karena sudah muak melihat 
agama menjadi pemicu konflik di dalam 
keluarganya.

3. Menurut UU Perkawinan di Indonesia
Peraturan Undang-Undang di Indonesia 
menyulitkan pasangan beda-agama 
untuk mendapatkan pengesahan secara 
hukum. Sampai saat ini, Undang-Undang 
Perkawinan yang resmi dipakai di 
Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974. 
Menurut UU ini, suatu “perkawinan 
adalah sah bila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu” (pasal 2 ayat 1). 
Berdasarkan peraturan ini maka kantor 
Catatan Sipil hanya dapat mengesahkan 
sebuah perkawinan yang sudah terlebih 

dahulu mendapatkan pengesahan 
dari institusi agama. Sebenarnya yang 
menyulitkan pasangan beda agama untuk 
disahkan secara hukum bukanlah peraturan 
hukum itu sendiri melainkan peraturan 
agama, karena masing-masing agama yang 
diakui di Indonesia hampir semua tidak 
memperbolehkan umatnya untuk menikah 
dengan orang dari agama lain, misalnya 
Islam, Katolik dan Kristen Protestan.
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Dari poin 1 di atas, maka kita dapat membagi jam kita melakukan 

aktivitas rutin tersebut disesuaikan dengan ‘waktu kreatif ’ kita, 
jangan justru menaruhnya di ‘me-time’ (waktu untuk diri sendiri) 

Anda. 

Dari poin 1 dan 2, maka Anda akan mengetahui waktu luang Anda 
setiap hari, setiap minggu, bahkan hingga 1 bulan ke depan. 

Untuk kegiatan rutin yang memerlukan waktu cukup banyak, 
coba untuk dilakukan kemungkinan pembagian waktu di hari yang 

berbeda sehingga beban dan energi Anda dapat terbagi dengan baik. Jika 
hal ini dapat dilakukan, maka Anda sudah memasuki tahap work smart. 

Untuk waktu kosong Anda, buatlah agenda yang dapat membuat kualitas pekerjaan yang Anda 
lakukan dapat lebih baik lagi. Misalnya dengan belajar eksternal dan internal sesuai dengan pekerjaan 

Anda, melakukan pertemuan atau menginisiasi meeting agar kualitas pekerjaan Anda lebih baik. 

Jika sampai tahap 5 pun Anda masih mempunyai waktu kosong, saatnya Anda men-’challange’ 
(menantang) diri Anda dengan berdiskusi dengan atasan.... Apakah ada ‘special assignment’ yang dapat 
diberikan sehingga tentunya hal ini akan memberikan nilai plus bagi Anda. 

Jika Anda dalam tahap terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga tidak tahu mana yang 
harus dilakukan, mari kita belajar dari seorang tokoh berikut ini.

Randy Pausch (1960-2008) adalah seorang profesor ilmu komputer dari Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 2007 beliau memberikan kuliah umum di 
kampusnya yang lazim disebut ‘The Last Lecture’ dalam kondisi badan yang menderita kanker stadium 
lanjut dan tinggal memiliki harapan hidup beberapa bulan lagi. Randy banyak memberikan training 
mengenai time management dan dalam hal menentukan prioritas dalam pekerjaan, Randy membagi 
4 area matriks. yaitu pekerjaan yang penting dan tidak penting (important and not important), dan 
pekerjaan yang harus segera dilakukan dan tidak harus segera dilakukan (urgent and not urgent). 

Dengan membagi matriks tersebut maka berikut prioritasnya:
Prioritas 1, lakukan yang penting dan segera dilakukan.
Prioritas 2, lakukan yang penting tapi tidak perlu segera dilakukan.
Priorlitas 3, lakukan yang tidak penting dan harus segera dilakukan 
Prioritas 4, lakukan yang tidak penting dan tidak harus segera dilakukan. 
Catatan: prioritas 3 dan 4 sebaiknya dibuat semakin sedikit dan jika perlu 
ditiadakan. 

Nah, jika Anda juga masih banyak waktu senggang setelah mengimplementasikan 
hal ini, silahkan baca buku dari Randy Pausch yang berjudul ‘The Last Lecture’ . 
Dipastikan Anda akan lebih menghargai waktu di hidup Anda.
 
Selamat terus memanfaatkan waktu di hidup Anda. Anda telah melewatkan 5 
menit untuk membaca artikel ini. Dan Anda telah menyia-yiakan 5 menit Anda 
karena diputuskan bahwa tidak ada yang berubah dalam hidup Anda... atau 5 
menit ini telah menghasilkan menit-menit selanjutnya yang bermanfaat bagi 
hidup Anda... dalam hal ini Andalah yang menentukan.
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Minggu Keluarga Valentine Pasutri

Kebersamaan PRMI Kebaktian Padang PWMI

Seminar Umum PAK

Kuis

Kuis Gracia Edisi Desember 2014:
1. Perumpamaan apa yang digunakan penulis dalam rubrik “Refleksi” dan “Apa Kata 

Alkitab”?
2. Pekerjaan apa yang sedang dibahas dalam rubrik “Aku dan Pekerjaanku”?
3. Sebutkan 4 tips mengenali bakat seorang anak!

Pemenang Kuis Gracia Edisi Agustus 2014 adalah Mei Liana.
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Lagu “Bangkit dan Bersinar” sebenarnya adalah refleksi pribadi saya 
sendiri, dan juga pengalaman rohani yang secara umum dialami oleh 
orang Kristen. Sebagaimana yang saya tuliskan di bait pertama lagu ini, 

yang lebih bersifat naratif (bercerita), bahwa kita ketika percaya kepada Tuhan 
Yesus, kita mengalami sukacita dan mengalami hidup yang baru. Namun 
sejalan dengan waktu mungkin kita dapat jatuh di dalam dosa dan mengalami 
kegagalan. Tetapi Tuhan Yesus yang setia mau menopang kita dan menyem-
purnakan hidup kita oleh karena anugrah-Nya.

Di dalam bait kedua lagu ini dikatakan bahwa ada harapan bagi orang yang 
percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal 
di sorga. Inilah berita Injil. Hidup kita di dalam dunia yang sementara ini 
menjadi berarti di dalam Kristus karena ada jaminan yang pasti kelak ketika 
kita meninggalkan dunia ini. 

Lagu ini di bait kedua juga berisi panggilan bagi kita sebagai orang-orang 
yang percaya untuk mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat membangun 
Kerajaan-Nya. Di bait pertama digambarkan pengalaman yang lebih bersifat 
internal, tetapi di bait kedua perbuatan yang lebih bersifat eksternal, yaitu kita 
mau menyediakan diri melayani Tuhan. Ini juga adalah anugrah Tuhan. Tuhan 
senantiasa sedia untuk melengkapi kita untuk itu.
Di bagian refrain lagu ini berisi ajakan dan dorongan bagi kita untuk bangkit 
dan bersinar. Tempo lagu di bagian ini berubah dan sengaja dibuat lebih cepat 
dan semangat. Sesungguhnya kita dapat bangkit dan bersinar hanya dengan 
bersandar akan kekuatan-Nya. Dengan terus mengalami kuasa kebangkitan 
Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa, kita terus berjuang mengalahkan 
keinginan daging, pengaruh dosa yang masih ada. Bagian kita adalah dengan 
tekun berdoa dan mau membagikan terang yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang 
ada di dalam hati kita kepada orang lain. 

Saya berharap dan berdoa lagu ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat 
yang menyanyikannya. Lagu ini kiranya sering dinyanyikan, sehingga tidak 
hilang begitu saja. Setidaknya jemaat dapat mengingat akan melodi dan lirik 
refrain awal lagu ini, yaitu kata-kata “bangkit dan bersinar”. Saat lemah dan 
gagal kita ingat harus bangkit dan bersinar. Saat iman kita berada “di bawah” 
kita mengingat bahwa Kristus sudah menang, kita harus bangkit mengalahkan 
dosa. Pada saat mungkin kita merasa kerohanian kita berada “di atas”, kita 
harus ingat kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri tetapi kita harus bang-
kit dan bersinar, maju untuk melayani dan memberitakan Injil kepada dunia. 
Mari kita sama-sama “bangkit dan bersinar”!          

Karya Kita

Lagu “Bangkit dan Bersinar” digubah khusus untuk retreat keluarga 
GMI Imanuel yang diadakan pada tanggal 28 Juli - 1 Agustus 2014—

atas permintaan dan dorongan dari sie acara retreat yaitu sdri Lina 
Kusuma, pada tanggal 19 Juli 2014 saat kami berada di Medan dalam 
rangka konser paduan suara GMI Imanuel di GMI Gloria Medan. 

Terima kasih untuk panita retreat keluarga GMI Imanuel yang mem-
beri saya kesempatan ini, dan kepada Ibu Fonda Eden yang menerje-

mahkan lagu ini ke dalam bahasa Mandarin. 

Sebenarnya sudah ada kerinduan untuk menggubah lagu-lagu yang 
berkaitan dengan tema tahunan gereja kita. Dan bersyukur pada Tuhan 
saat momen retreat lagu ini bisa dibuat. Tema “Bangkit dan Bersinar” 
ini sebenarnya berkaitan juga d engan tema HUT sekolah Methodist 
ke-35. Saya berterima kasih juga atas dorongan dari Ibu Widya, ketua 
Komisi Penyantun Pendidikan Sekolah Methodist, untuk membuat 
lagu tema tersebut. Tak lupa saya berterima kasih untuk istri tercinta 
Lidya Nursanti Hutapea yang memberikan dorongan dan dukungan 

secara tidak langung untuk mengembangkan talenta. Saya rindu untuk 
menggunakan karunia yang Tuhan memberikan untuk menjadi saluran 
berkat untuk gereja-Nya. Seperti lagu “ Bangkitlah Gereja Tuhan” yang 

masih dinyanyikan di GMI Imanuel.

Bangkit dan Bersinar

66 Karya Kita

Teks oleh Menason Setiawan
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Saat ini gereja kekurangan apa?
Tidak kekurangan gereja yang megah, akan tetapi kekurangan sistem yang 
sempurna;
Tidak kekurangan hardware pembangunan, akan tetapi kekurangan software 
investasi ;
Tidak kekurangan khotbah setiap minggu, akan tetapi kekurangan getaran spiritual;
Tidak kekurangan pembicara yang fasih, akan tetapi kekurangan urapan Roh kudus;
Tidak kekurangan penggalian Alkitab, akan tetapi kekurangan penyejukan firman;
Tidak kekurangan versi terbitan Alkitab, akan tetapi kekurangan sikap haus akan 
firman-Nya;
Tidak kekurangan antusiasme mendengarkan khotbah, akan tetapi kekurangan tekad 
menerapkan khotbah itu dalam kehidupan;
Tidak kekurangan pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi kekurangan hati yang 
takut akan Tuhan;
Tidak kekurangan bahasa untuk berdoa, akan tetapi kekurangan keintiman dalam 
berdoa;
Tidak kekurangan pujian yang merdu, akan tetapi kekurangan pujian dari jiwa 
terdalam;
Tidak kekurangan air mata pengakuan dosa, akan tetapi kekurangan buah 
pertobatan;
Tidak kekurangan uang persembahan, akan tetapi kekurangan persembahan yang 
hidup;
Tidak kekurangan sumber daya manusia, akan tetapi kekurangan kompetensi dalam 
pekerjaan;

Tidak kekurangan gembala yang sibuk, akan tetapi kekurangan gembala yang mengayomi;
Tidak kekurangan wewenang manusia, akan tetapi kekurangan kuasa rohani;
Tidak kekurangan ambisi pemimpin, akan tetapi kekurangan sikap hati seorang hamba;
Tidak kekurangan guru yang mengajar, akan tetapi kekurangan hati seperti ayah dan ibu;
Tidak kekurangan obsesi penginjilan dan misi, akan tetapi kekurangan jiwa seorang martir;
Tidak kekurangan impian yang indah, akan tetapi kekurangan visi dari surga;
Tidak kekurangan berbagai kegiatan, akan tetapi kekurangan relasi antar jemaat;
Tidak kekurangan pengajaran kasih, akan tetapi kekurangan korban yang sejati;
Tidak kekurangan berbagai komisi, akan tetapi kekurangan penyertaan Yesus;
Tidak kekurangan tekad membela agama, akan tetapi kekurangan hikmat dalam menjaga firman;
Tidak kekurangan ajaran moral, akan tetapi kekurangan kesaksian yang nyata;
Tidak kekurangan kritik yang pesimis, akan tetapi kekurangan saran positif;
Tidak kekurangan komentar di belakang orang, akan tetapi kekurangan pemberitahuan yang 
jelas;
Tidak kekurangan tindakan provokasi, akan tetapi kekurangan evaluasi diri;
Tidak kekurangan pengenalan akan kebenaran, akan tetapi kekurangan realisasi dalam kehidupan;
Tidak kekurangan tampang yang saleh, akan tetapi kekurangan orang saleh yang sejati!

Saat ini gereja kekurangan apa? Dengan jelas tidak jauh berbeda dengan jemaat Laodikia. 
Menganggap diri sendiri telah kaya, tidak berkekurangan, tetapi membiarkan Yesus berdiri di luar 
pintu. Memiliki segala sesuatu, tapi kehilangan Tuhan Yesus. Sungguh sangat berkekurangan!

7170 InspirasiInspirasi
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oleh Matius

Kolom Kontributor
Kami, segenap tim redaksi Gracia, mengucapkan terima kasih untuk kontribusi 
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. sekalian atas kontribusinya dalam Gracia edisi Desember 2014.

Ev. David Ie
Pembina Komisi 

PAK & Media Literatur

Arthaban Arianto
Majelis Komisi

Sekolah Minggu

Matius 
Jemaat KU-1

Elizabeth Liswandi
Jemaat KU-2

Menason Setiawan
Pelatih Voice of Imanuel 

(VOI)

Jacob A.M.
Jemaat KU-2

Stephen Valentino
Jemaat KU-2

Wendy Margareta
Konselor GMI Imanuel

Yakub Lie
Jemaat KU-1

Prawira
Jemaat KU-2

Ev. Budi Taniwan
Pembina Komisi

Musik GMI Imanuel

Ev. Donny Ishak
Asisten Pembina Komisi 
PAK & Media Literatur
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賬，負責任又忠心的僕
人，一定可以進入祂的榮
耀裏同享主人的快樂，那
不遵守的人必得永遠滅亡
的懲罰。
上帝所賜各人不同的恩
賜或福分，是富裕、聰
慧、善於音樂、耐心聆
聽……等。不論神信托與
你的是多少，都應該按照
祂的旨意盡力去發揮。那
忠心又良善的僕人去經營
所得的，並且結果累累。
我們被神選召有份在世上
顯明上帝的國度，讓世人
知道基督不單單是天國
的君王，也是世上的君
王。29節清楚説道：因爲
凡有的，還要加給他，
叫他有餘；沒有的，連他所有的
也要奪過來”。儆醒等候基督再
來，千萬不能以爲只要有來參加
主日崇拜和奉獻就已經夠了，而
是要積極地結果實，盡力發揮所
得的恩賜。

君王再臨
多爾金（J.R.R Tolkien）著作的
兩本書Trilogi The Hobbit 和
Lord of the Ring描述關於國王
和其部屬如何奪回被壞人統治的
國土。劇情充滿緊張刺激，當奪
回政權時四面受敵，艱難重重。
然而，全國人民都渴望國王重得
王位施政。同樣的，基督徒都渴
望君王再臨，統治萬有。
今天，讓我們對四圍的環境放眼

觀看，是否已經反映出上帝的國
度？人民代表並不真是代表了人
民，教育水平的差距，惡劣的
衛生條件，法律的不公，這可説
是上帝所要的嗎？當然不是！基
督徒期盼並等候主再來復原這世
界，渴慕神掌權的國度。然而在
這大工程中祂願意我們參與，成
爲當中的一份子，我們是何等的
榮幸！上帝賜予的每一個資源都
可使用在復原的事工上，如錢
財、時間、想法、才能等。這比
喻的結束留下一個挑戰：你將選
擇哪一個僕人的作爲？當主再臨
時，我們也只有兩個選擇：是那
一位又良善又忠心的僕人。還是
又懶又惡的？請問，你是屬於哪
一位？(CC)

才幹的比喻：主人所信托的（太
25：14-30）
耶穌對門徒講才幹的比喻是要他
們儆醒等待人子的降臨，故事説
道：有一個人要往外國去，就叫了
三個僕人來把家業交給他們，並
且按著才幹給他們銀子：一個五
千，一個二千，一個一千銀子；
一千銀子抵17年的工資。主人交
給他們不同的銀子不是對他們有
偏見，乃是按著各人所能承擔的責
任。主人就像是上帝，而僕人就
是我們，説明恩賜是上帝所賜予
的。僕人能被信任，我們所得的
恩賜，這全是上帝賜下的恩典。
接著，僕人們進入“等待期”，
等待主人遠行回來。你可想像從
來沒見過這麽多錢的僕人，突然
間授權來管理，又是主人不在的
時候。其實，僕人們有很大的機
會帶著錢遠走高飛另謀高就。然
而，他們不如此行，其中兩個即
刻去經營，並且各自多賺了一倍
（：16-17）。另外一個則不然，

反而把所得的埋藏起來（：18）
。耶穌指出兩個在等待期間顯著
的對比：積極發揮所得恩賜或是
置之不理。上帝對兩種態度都有
不同的評價。
等待的日子終於來到，主人回來
了（：19）。主人向三個僕人要
恩賜與責任的交代，兩個僕人都
有滿意的成就：給五千的另賺
了五千，給二千的也是另賺了二
千，主人稱他們又良善又忠心的
僕人，可以進來享受主人的快
樂，也得主人派他們管理許多的
事（：20-23）。那領一千的不但
沒有發揮使用所得的，還說主人
是忍心的人（：24）。主人稱這
人是又惡又懶的僕人（：26），
最後把他丟在外面黑暗裏，在那
裏必要哀哭切齒了（：30）。甚
至連他的一千也被奪過來給那有
一萬的（：28）。這懶僕人真是
不識擡舉，身為僕人根本無權得
賞賜，只是完全服從主人的命令
和吩咐，相反的還膽大包天地說
起主人來。
主人回來意味神的國降臨，是藉
著彌賽亞這位君王來掌王權。神
的國第一次降臨是耶穌誕生在世
上時已經表明，第二次的降臨是
完全成就一切。正如比喻中的主
人，神信托與我們在世上該負的
責任，有份與祂的國度。神的國
被顯明，祂的旨意必成就。等候
期不是無所事事，乃是應該積極
地在世上完成神所信托與我們
的，極力發揮所得的恩賜。當主
耶穌再臨時，祂也一定要我們交
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末日:等待期

關於末日可能是基督徒熱門的話題之一，甚至
非信徒也會對此感興趣。有不少的人推測末日
何時臨到，把現時的狀況與末日的預兆做對
比。然而，有些人認爲這不是一件簡單易懂的
事，它充滿奧秘，沒有必要作無謂的爭議，
這會帶來更多的謬誤；其實，這都是錯誤的判
斷。末日是信徒重要的話題，連主日崇拜時宣
告的使徒信經也涵蓋“我信身體復活，我信永
生”這一句。可惜的是，當我們談及末日時，
常提到和關注的是何時會發生，超然的預兆和
敵基督的現象。這不難在好萊塢的電影和虛構
小説中接觸到，基督徒對末日的觀念也因此受
到錯誤的影響。
聖經對末日有最爲正確的説明，是指向基督第
二次的降臨。與其預測祂何時降臨，耶穌更是
提醒門徒們要儆醒等待。在馬太福音書中有
關“上帝的國度”為標題的章節中看到，其中
的比喻，如：十個童女、按才幹接受托付（太
25章）講説基督門徒在等待期裏應有的態度。
所以，我們應該把目光從不實際的事上轉移至
耶穌強調的：等待祂降臨的態度。

另類的新年
“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你
們，將身體獻上，當做活祭，是聖
潔的，是神所喜悅的，你們如此事
奉乃是理所當然的。”（羅12：1）

現在我們同樣的在等待新年的到
來，你有何感想？可能有人會利用
此刻成爲自我檢討的一個機會，祈
求上帝察看這一年來的事奉是否已
經合神的心意？可能有些人對此不
加理會。2014年艱難的日子充滿著
政治色彩和擔憂的經濟問題都已成
爲過去，年終即在眉睫，現在可鬆
了口氣。然而，這種感覺千萬別成
爲舒適點，本來就是離完全還遠
呢！保羅提醒我們，這已經先嘗主
恩的應該把自己當做活祭獻予神，
他不是說只在主日、少年或青年
期，還是自定期限，而是完完全全
地將自己獻上。

我們可能也不再想立志，厭倦於一
整年在擔心會否出差錯。可是在上
帝跟前的立志表並不是學生一年一
度的成績報告表，這種立志乃是一
生的忠心考驗。在我們離開世界
時，上帝會對我們人生路程的信心
表現和是否忠於基督作評價。那
日，上帝會否稱讚我們是又忠心又
良善的僕人？ 

恭祝新年快樂！求上帝幫助我們如
何面對信心的考驗從今直到跑盡人
生的路途。願上帝賜福與大家！

~~Prawira Atmaja~~
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失誤
之旅

當我還在日惹讀大學時，常到梭羅去玩。火車是我乘搭的交通工具，
每一次踏入火車廂，迎面的就是擁擠的人，直覺讓我環顧四周是否好
運氣會看到空座位，但幾乎每一次都是同樣的答案，即爆滿和倒霉。
我承受著不輕的背包耐心地站著，心中還是不斷地期盼火車快到下一
站，或許有人下車我就會有位子坐。下意識地看了看手機上的時間，
唉……才過了15分鐘。就這樣等了差不多1個小時，車廂的乘客也開始
減少了，長嘆了口氣，找個位子坐下，把背包安頓好，眼皮沉得睜不
開，接著進入夢鄉。也不知道睡了多久，直到有人拍我的肩膀說：“
先生，醒醒，已經到最後一站了。”原來是火車服務員。我驚醒後只
見車廂剩下幾個人而已，便問他，“先生，巴拉班車站過了嗎？”
，“早就過了。”他說。我真後悔睡得太熟，也不可能要求車長開倒
車送我到要下的站，心裏非常懊惱地下車。

我常想人的生活不也是這樣嗎？總是覺得路途又長又累，我們不斷地
邁步，直到踫到最恰當的舒適點。正因爲覺得已經得到了，駐足不想
再奮發。我們當中有不少人打從少年或青年團契就已經開始參與教會
的事奉，那時將精神、體力、熱忱擺上，總是想把自己最好的獻上。
但是一踏入社會工作忙於掙錢，就好像進入那一個舒適點，慢慢地限
制事奉範圍，更加專注在工作上，我們不知不覺地對團契疏遠了；有
些是結婚生子，有了自己的新家庭覺得已經足夠了，無需勉強自己在
事奉的崗位上盡力，就這樣開始一步步的在事奉上抽身。不論你承認
或否，每個人都擁有舒適點，怎樣的一個點就因人而異了。但是，往
往在這點上的人會有滿足感，覺得曾經參與過很多事奉，沒必要再積
極了。

無花果樹的比喻
於是（耶穌）用比喻說：“一個人有一棵無花果樹栽在葡萄園裏。他
來到樹前找果子，卻找不着，就對管園的說：‘看哪，我這三年來到
這無花果樹前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白佔地土呢？’
管園的說：‘主啊，今年且留著，等我周圍掘開土，加上糞，以後結
果子便罷，不然，再把它砍了！’”（路13：6-9）
我們對才幹的教導都非常熟悉，講到各人應該利用所得的向祂擺上。
我們正如栽種在葡萄園裏的無花果樹，這好像有點奇怪，爲何會如
此？其實這樣的栽種法很普遍，植物會互相汲取養分。在故事裏的好
處的是無花果樹，因可在肥沃的葡萄園裏得滋潤。我們也像無花果樹
那樣，只不過是蒙受上帝恩惠得以在世上有份參與祂的事工，把自己
已經領受的恩惠，再為他人結出甜美的果實。然而，當我們拖延不動
時，或是覺得曾經已為神擺上了，如今也應該歇一歇，不用再忙碌地
去結果實了。豈知後果如何？不再結果實的無花果樹將被砍！何必白
佔葡萄園的地土呢？若只是享受神的恩惠而不願與人分享有何用呢？
若只是守著信仰卻不願傳與他人有何意義呢？若上帝信托與我們的是
那麽多卻不願去耕耘，這也毫無益處！
不久前聽到Pandu Bone牧師的見證，他說自己不願再教詩歌班是覺得
太累了。我認爲這很正常，大家都可能會了解牧師不再是年輕人，教
會還有很多青年人會接替。而且牧師不是已經為上帝作了很多的工
嗎？然而，上帝不要求我們的青年期，不要求我們部分的生活，乃是
整個的生命，即青年到成年，甚至到老年。因此當他說不願再教導詩
班時，上帝收回他的聲音和聽覺。牧師從中得到教訓，上帝要的是整
體，因此他重新擺上教詩歌班。年歲並不是我們不事奉上帝的理由。
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時間的觀念
每一天聽到有關時間的話可能會是：“下星期幾點開會？”，“已經
沒有時間再練習了”，“你空閒時會想做什麽？”。甚至人人手上都
戴著手錶，爲的是隨時可以知道幾點了。其實，何謂時間？

西方和東方的觀點
主前4世紀西方教會創始人奧古斯丁(Agustinus)曾經說：“時間是甚
麽？若沒有人問我，大概還曉得其意。可是，真有人問及，我也無從
回答。”你是否也有同感？我們活在時間裏和正在使用它，可惜的是
從來沒認真看待。愛因斯坦(Albert Einstein)道：“有時間的理由是
讓萬物不同時發生。”與此見解相同的是大字典的註釋：物質運動中
的一種存在方式，由過去、現在、將來構成的連綿不斷的系統。時間
常常成爲哲學、神學和科學家熱門的話題。雖然可以在當中知道一些
時間的定義，但是與明顯的概念卻又好像有些差距。
世界一代又一代的文化也隨著時間不斷演變，如東方人的文化多以農
作爲背景，時間就像一個循環的大圓圈，耙地開墾、栽種收割，已經
成爲根深蒂固文化傳承的概念。這樣的觀念導致人人只為現今的生活
著想，有能力防備厄運，不會做更長遠的計劃，能夠保持平穩就已經
很不錯了。反觀西方文化的差別，他們認爲時間好像是直綫，是朝向
前方的。他們之所以比東方人更爲先進是不足爲奇的。
這種觀念的差異影響到人的思維和信仰，東方人相信輪回，認爲人生
就像一個大輪子，有時會在上，有時會在下（循環）；西方人不會太
過堅持傳統，對時間卻是十分精確。這可在他們描述歷史事件時都會
精準地記下年月日，東方人在這方面只記下比所要描述更大的事件來
解釋，比如説出生年代，不直接寫1943年而是寫日本侵略時期，也不
會寫早上4點，而是寫公鷄還未啼的時候……。

除此之外還可以在現代和後現代的生活方式
得知一二。西方人和現代人對時間觀念大致
上是相同，都是往前發展，善用時間改造未
來，所以有這麽一句話“時間就是金錢”為
動機。這與後現代人有著很多的不同點，他
們對時間的概念是“及時”，可能會如此
說：“爲甚麽要為未來拼命掙錢？若是你心
臟病突發猝死，該怎麽辦？所做的不是徒勞
嗎？”後現代人貪圖享受生命，如今社會上
流行的是及時享受！

聖經對時間的概念
基督徒對此會有怎樣的看法？信徒是應該以聖經的教導來看時間。摩
西在詩篇90篇寫道如何使用合神心意的時日，他明白短暫和永恒生命
的區別（2-6節）。人生在世受時間的限制（有始有終），也像早上
生長發芽的草，晚上割下枯乾，這與耶和華是昔在、今在、永在的真
神有強烈的對比。摩西知道自己本是罪人，不可能承受上帝的震怒（
：7-11）。在另一方面他也知道上帝是滿有憐憫的神，所以他等候上
帝的拯救（：13），也祈求得著智慧的心可以數算自己在世的日子（
：12）。
智慧的心是敬畏上帝的心，在世盡力行合神心意的日子（伯28：28）
。要明白何謂時間的觀念和智慧的心，就應該先明白上帝所定的概
念，即是：雖然是在世短暫的日子，每一天的運作都要成就上帝榮耀
的目的。基督徒的時間表同樣重要，以往的日子是可以感受上帝的同
在和認識祂在世上的作爲，並且操練信心得堅固；未來的日子，我們
可以見到上帝成就新天新地的應許，至於現在的日子，正因爲是等待
期就應該是遵守祂的教導和行在祂的旨意裏。 
現代和後現代的人對時間的觀念能合併後再稍作修改。若是現代人
說“度日”，而後現代人說“及時”，基督徒可以說“在基督裏度
日”。信徒的生活不是單單為自己的利益，是要以基督為中心。我們
每一天的運作（工作、學習、事奉、家務等）都不能在基督以外，也
當樂在其中。在上帝賜這短暫的生命中，積極使用恩賜，不該遲延，
款待他人或是參與事奉，因爲機會一過就不復返。保羅以此提醒以弗
所教會的信徒說：“你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。
要愛惜光陰，因爲現今的世代邪惡”（弗5：15-16）。

~~Donny Ishak傳道~~
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主日學老師的事奉
誰是你傳福音的對象？甚麽樣的人是你想像中的對象？

當你被問及此問題時，你會給予怎麽樣的回答？多數人會說向自己家
人、朋友、和身邊還未相信耶穌的人。然而，向孩童傳福音的念頭是
否曾經掠過你的腦海？

是的，對孩童傳福音常會被忽視，認爲孩子還小不懂得救恩。其實，
孩子自出生就已經有聽力、反應和容易接受信息。自幼認識主耶穌是
非常重要的，所以主日學老師角色是舉足輕重的。

以馬内利堂主日學的學生是從嬰兒班至少年預備班（初中一），我們
教導學生認識、相信和愛主耶穌。每一位老師在主日學要完成的事奉
是教唱讚美詩，講聖經故事，生活實踐，背誦經文，一起禱告。每一
班都有2至3位老師，而老師教學前如何備課也需要接受栽培，必須上
一個月一次的學前教導班，主要是讓老師們明白並且掌握教材，也有
足夠的時間準備下個月的教學課程。

除了主日的事奉外，老師每星期去探訪學生，爲的是更加了解他們的
情況，也藉此認識他們的家人，為他們的家庭禱告。主日學的事奉不
是只限於栽培靈命，也包括關心他們與家人的關係。

每一個事奉都會有挑戰，當然主日學也不例外。但是其中的甘甜是難
以言盡的，看著他們成長的過程，又見到他們熱心跟隨主，這樣的喜
樂是福分！

教會弟兄姐妹（年齡不拘）若是有感動願意加入此事奉，我們歡迎之
至！最主要的是已經重生得救和接受洗禮的。

本堂主日學每週的時間是：1，第一堂是8時至9時30分；2，第二堂是
10時30分至12時。

弟兄姐妹是否願意加入此項事奉，去向孩童傳福音？讓我們一起將
神所托付的孩童，引領他們歸向上帝。有意者可與主日學部門聯
係。(grc)
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今天教會缺少甚麽？
不缺乏雄偉的教堂，卻缺乏健全的體制；
不缺乏硬件的建設，卻缺乏軟件的投資；
不缺乏每週的講道，卻缺乏心靈的震撼；
不缺乏講道的口才，卻缺乏聖靈的恩膏；
不缺乏聖經的解釋，卻缺乏聖言的滋養；
不缺乏聖經的版本，卻缺乏渴慕的態度；
不缺乏聽道的熱情，卻缺乏行道的心志；
不缺乏對神的知識，卻缺乏對神的敬畏；
不缺乏祈禱的話語，卻缺乏祈禱的親密；
不缺乏悅耳的歌唱，卻缺乏心靈的頌讚；
不缺乏認罪的淚水，卻缺乏悔改的果子；
不缺乏金銀的奉獻，卻缺乏身體的活祭；
不缺乏做工的人員，卻缺乏做工的能力；
不缺乏忙碌的牧者，卻缺乏安靜的牧者；
不缺乏屬人的權利，卻缺乏屬靈的權柄；
不缺乏領袖的欲望，卻缺乏僕人的心態；
不缺乏講解的師傅，卻缺乏父母的心腸；
不缺乏宣教的雄心，卻缺乏殉道的精神；

不缺乏美麗的夢想，卻缺乏天上的異象；
不缺乏各樣的活動，卻缺乏聖徒的相通；
不缺乏愛心的教導，卻缺乏真正的捨己；
不缺乏各種的聚會，卻缺乏耶穌的同在；
不缺乏護教的決心，卻缺乏衛道的智慧；
不缺乏倫理的教導，卻缺乏鮮活的見證；
不缺乏消極的批評，卻缺乏積極的建議；
不缺乏背後的議論，卻缺乏當面的指責；
不缺乏挑刺的舉動，卻缺乏内在的自省；
不缺乏真理的認知，卻缺乏真理的實踐；
不缺乏敬虔的外貌，卻缺乏敬虔的實意！

今天的教會缺少甚麽？思索中，分明看到了老底嘉的情形——自以爲
發了財，樣樣都不缺，卻把主耶穌關在門外。甚麽都不缺，甚麽都
缺；金銀有了，耶穌沒了。
我懂了，我愣了。主啊！憐憫我們！

~~文章摘自網站~~
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挑戰九：一起與家人或朋友吃一頓飯。不用準備大排場或複雜的菜
餚，而是簡單、非正式的家常便飯。焦點應當放在交流和團契上，而
不是放在食物上。這比一年一次聖誕花費極大的酒宴更爲榮耀神造就
人。

挑戰十：降低一種偏
好。在教會生活和
基督徒生活當中，有
一些是屬於聖經原則
的問題，是不容讓步
的，不能降級對待，
不能視而不見。但若
是屬於個人的偏好：
穿衣打扮、業餘愛
好、體育運動、聖誕
酒席與節期宴席、教
育的選擇等。我們把
個人的偏好與一些無
關原則的東西降低要
求，將更多的時間、
精力與錢財奉獻於神
的國度，致力於更
優先的聖工，榮神益
人。

挑戰十一：與孩子講
一個感恩的故事，
讀一段關於感恩的經
文。花時間真誠地與
他們談心講故事。聖

經中的故事，如“十個長大痲瘋者”、“舊約的約瑟”、“新約的保
羅”；也可以是歷史故事與造就的故事，如“感恩節的由來”、“馬
太亨利被搶劫的見證”；以及家庭、朋友中的蒙恩見證，包括感恩節
聽到的真實見證。

挑戰十二：帶領全家向神獻上甘心樂意的奉獻。作好神賦予我們家長

的職責與使命，作好家人的“頭”和家事的“管家”，帶領家人向神
獻上感恩的禮物，建造教會、支持宣教、賙濟窮人、拓展國度。如同
以諾、亞伯拉罕、約伯、約書亞一樣，作一個全家事奉神、祝福教會
與社會的人。請相信，也肯定在未來有人會對你說：“謝謝你如此奉
獻給主”。

爲了得到永不會失去的，而放棄無法持有的，這是智慧的人。——宣
教士

我們應該將整個人獻上當作活祭，為祂而活。這不但能體現在奉獻金
錢上，也可以測試出究竟是誰在主導我們，知道自己的價值觀是甚
麽？一個人不能事奉兩個主，從對金錢的態度可以衡量我們與神的狀
態與關係。
衡量我們奉獻的，不是獻上的數目，而是還留在自己手中的餘
額。——司布真

如果您想接受這些感恩的挑戰，先為自己禱告，求主給我們一顆敬
虔、知足、樂意的心，按照這份清單，在自己的家庭裏，教會裏分
享，讓神的恩典通過我們，不僅給信徒，也給那些不信的人，更是給
自己帶來真實的恩典和激勵，常常榮耀上帝，並以祂為樂！

~~文章摘自網站~~
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“凡事謝恩，因爲這是神在基督
耶穌裏向你們所定的旨意。”（
帖前5:18）

基督徒應該在感恩上長進，藉著
感恩的實踐，得知我們是一群真
實蒙恩的人，加強得救的確据，
鼓勵其他信徒，祝福教會，向不
信的人傳福音，越發經歷神的良
善與恩典，越發榮耀神的名。您
可以做一件事，同時達成以上的目標，這就是“凡事謝恩”。 

以下12個具體的感恩挑戰，會指導我們在生活中實際地過一種感恩的
生活，藉著這挑戰，把有時會很含糊的觀念轉化為非常實際、又能行
的行動。
在某些方面，每一種行動可能看上去並不是大事，但確是實際的、有
效的；若每一天基督徒都如此行，對你所在的全教會、整個社區產生
的累積效應會是那麽巨大，該是榮耀的見證。

挑戰一：為一家人獻上感恩的禱告。不僅是自己的家，也為神的家（
教會）特別或
具體的是獻上
感恩禱告。也
可以為一個您
認識的家庭獻
上感恩禱告。

挑戰二：與一
個人分享您的
感恩見證。可
以找一個熟悉

的人，也可以勇敢找一個平時不太熟悉的人。

挑戰三：鼓勵一個人向神感恩或與人一起分享感恩。包括家人、弟兄
姐妹及朋友們，彼此鼓勵向神感恩。

挑戰四：思考在某一個困難中神的恩典如何隱藏在其中。根據聖經來
思考神的特別照顧，理解神的主權、美善，從而更加信賴神。

挑戰五：探訪一個人，去慰問他（她）。也許先從長者、病人、那些
有需要的人開始，只要在你教會中選一個人，在未來一周内探訪他們
一次。如果你不能親自探訪，你也可以通過打電話“探訪”和“慰
問”。

挑戰六：送一份（簡約適合）禮物於人。與那些真正有缺乏的人（信
與未信的）分享你生活的豐富。哪怕是一本書、吃一頓飯或幫助日需
品等。

挑戰七：原諒一個人。不管你是那得罪人的，還是別人得罪你，或是
互相得罪，作出一個嘗試與人和好，去與人説話，表達愛心，顯出關
懷。

挑戰八：歡迎一個人。向初來教會的新朋友給予真誠的微笑，伸出歡
迎的手並與他們交談。

12個感恩的挑戰
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亞拿這名字在中文有三個，但在英文與
原文中，此亞拿和其他二位顯然不同，
不能混稱。亞拿原意為“恩典”，“禱
告”，其美好靈性與該名實相符，堪為
我人模範。女先知亞拿可稱爲因信活在
指望中的人，這也就是我們每個基督徒
應有的生活態度。

一，存指望
女先知亞拿是亞設支派法内力的女兒，
一生孤苦無依。自從童年出嫁以後，同
丈夫住了七年就寡居了。聖經中的女先
知，舊約有米利暗、底波拉、戶勒大；
新約有腓利的四個女兒，家境都比亞拿
好。但亞拿並不埋怨，她八十四年如一
日，並不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事
奉神。

她不離開聖殿，她把聖殿當作自己的
家。可拉後裔寫的詩篇八十四篇正可代
表她的心情。“萬軍之耶和華啊！你的
居所何等可愛！我羡慕渴想耶和華的院
宇，我的心腸，我的肉體，向永生神呼
籲。萬軍之耶和華我的王，我的神啊！
在你的祭壇那裏，麻雀為自己找著房
屋，燕子為自己找著抱雛之窩。如此住
在你殿中的，便為有福，他們仍要讚美
你！在你的院宇住一日，勝似在別處住
千日；寧可在我神殿中看門，不願住在
惡人的帳棚裏。”
我們對神的家——教會的態度如何？我
們是否羡慕渴想來到教會親近神？

亞拿
經文: 路2:36-38

二，傳指望
主耶穌的父母——約瑟和馬利亞按照摩西的律法，滿了潔淨的日子就
帶孩子上耶路撒冷去，要把祂獻與神；那時孩子約四十天。有一位又
公義又虔誠的人名叫西面，得了聖靈的啓示趕到聖殿去見嬰孩耶穌。
他是在指望中生活的人，素常盼望彌賽亞的來到。他見到嬰孩後，抱
過來稱頌神說：“主啊！如今可以照你的話，釋放僕人安然去世，因
爲我的眼睛已經看見你的救恩。”

女先知亞拿一向住在殿裏，相信她也得到聖靈的啓示，趕到嬰孩耶穌
面前稱謝神。但她的態度與西面不同，西面得著所盼望的，覺得死而
無憾；亞拿卻是趕快將孩子的事，對一切盼望耶路撒冷得贖的人講
説。她成爲第一位傳主降生福音的婦女。

主降生的那夜，伯利恆野地的牧羊人看見大光，聽見天使的話語，後
來又親眼見到馬槽聖嬰，便將這些事傳開了。亞拿熟悉預言，素常盼
望彌賽亞的來到，因此親眼見到後，可以講説。她有一批共同盼望耶
路撒冷得贖的人。平日與他們聯絡，可能也組織了一個彌賽亞團契，
常常聚會、查考聖經中的預言，彼此勉勵，堅固信心，免得失去指
望，灰心喪志。今天彌賽亞已經降生了，她親眼見到了，多麽快樂！
她趕快聚攏所有的團友，為他們詳細描述見到聖嬰家庭的情形，傳講
基督以後的工作和救恩。

亞拿代表過去的一代。她老了，不能等到卅年後再親眼看見主耶穌出
來工作的情形；不能坐在他腳前聽道，不能親手服事他。然而，她必
定是一直關心留意主耶穌的行蹤：他全家如何逃到埃及，如何回到
拿撒勒，在那兒長大。等到主耶穌十二嵗再來耶路撒冷時，也許亞拿
已經去世。但她在去世之前，一定是繼續地傳講基督，堅固他人的信
心。

亞拿一生的最高峰，是在她八十四嵗的時候，是生命將盡的年日。因
此老年人不要氣餒，我們還有更高的境界，還有更大的使命。老年人
仍要結果子，要滿了汁漿而長發青（詩9：14）。我們仍然生活在指望
中，常存指望，傳指望，等候迎接主的再來。

~~文章摘自網站~~
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富貴、平安、小好德、考終命。小好德的意思是，年幼時正直公義，
考終命的意思是，年長時壽終正寢。西面見到耶穌，產生了一個意
念，我這一生沒有遺憾、已經滿足了，可以安然離開這個世界了。聖
經沒有告訴我們西面更多的資料，我們不知道他有沒有錢、有沒有地
位、生活平不平安，只知道西面是一個公義並且虔誠的人。 

西面是猶太人中盼望彌賽亞再臨的典型，他在聖殿中是一個有地位的
人，當父母帶著新生的嬰兒到聖殿中，聖殿裡有一種人為嬰兒祝福，
這種人的身份叫做拉比，意思就是老師，猶太人的拉比只有一種，就
是專門教導跟舊約和猶太傳統有關的律法，拉比也有律法師的意思，
通常這些人都很嚴格遵守自己所教的律法。耶穌的時代有許多法利賽
人和文士，同時也有拉比，但在聖經中只有西面被形容為又公義又虔
誠。西面和其他律法師不同的地方是，他真正盼望基督降臨。

西面的見證叫我們看見一件事，一個虔誠的基督徒，真正得著基督耶
穌的救恩之後，可以安然離世。這世界上有很多宗教狂熱份子，他們
走錯了路，最後不但製造許多問題，連生命也喪掉了。西面說他可以
安然離世，是對自己過去的一生沒有任何遺撼。

我曾經問過一些人，如果你可以選擇，你願意末日什麼時候來到？答
案都是再多給我一些時間，我還沒有預備好見上帝的面；這樣的答案
也包括我自己在內。我曾經看過一些即將離開世界的人，他們總覺
得還有一些事情放不下，希望有再多一點的時間。西面是一個值得我
們羨慕的虔誠人，他的一生又公義又虔誠，見到主耶穌的時候向上帝
說：主啊！如今可以照你的話，釋放僕人安然離世。他已經預備好見
上帝了，不需再有多一點的時間。

有兩個西面可以坦然面對神的原因： 
第一個原因是，他在人際關係上沒有遺撼，他是一個公義的人。公義
是人際關係的基礎，好的人際關係必需有公義的性格來維護。待人很
嚴厲，常常去挑人的毛病不叫公義，公義事實上是慈愛的另一面表
現，公義的人往往也充滿慈愛，雖然不容許不義的事，但可以饒恕
人。公義最容易表現的機會是饒恕人，最難做到的部份也是饒恕人，
因為我們都很容易牢牢地記住他人在言語上或行為上對自己的傷害，
卻容易忘記我們也會用同樣的方式傷害別人。被別人虧欠，能夠饒恕
對方是一件對自己很好的事，我們不需要一直承擔著無形的心理傷
害。你要知道自己是不是一個公義的人，檢查一下心裡面是不是還記

得，有什麼人曾對自己有傷害的言語和行為，當我們見主面的時候，
能不能求主赦免我的罪，如同我赦免別人的罪。
 
西面坦然面對神的第二個原因是，他與神的關係沒有遺憾，他是一個
虔誠人。我們的虔誠會表現在兩方面，一個在心裡面，另一個在行為
上。心裡面對神的虔誠自己最清楚，上帝也會鑒查，行為上的虔誠
時常能夠反映出心裡的狀態。基督徒不應該追求行為主義的敬虔，但
在行為上沒有敬虔的態度時，他與神的關係會有遺撼。在馬太二十五
章，耶穌用十個迎接新郎的童女比喻信徒能不能進天國，等候新郎的
童女中有五個是儆醒的，五個不儆醒。儆醒的童女有預備，最後跟新
郎進去坐席，不儆醒沒預備的童女，趕不上入席，最後被被關在門
外。儆醒是心裡的狀態，有預備是在行為的表現。求主幫助我們，存
一個敬虔的態度敬拜神，參加聚會之前好好的預備，自然就不會遲到
了。如果主來的日子，就像十個童女的比喻一樣，我真盼望我們當中
沒有人因為遲到，而被留在天國的門外。
 
聖誕節是一個值得歡喜快樂的日子，西面看見耶穌時，就百分之百的
肯定，他可以離開世界了，因為他待人公義，對神敬虔，可以讓他沒
有遺憾的離開世界，到神為他預備的天國去。

~~文章摘自網站~~
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西面頌
經文: 路2:25-35

路加福音是四本福音書
中，最詳細記載耶穌誕生
前後所發生的事。在路加
福音一、二章中，有四首
詩歌頌讚耶穌的降生，這
四首詩歌的歌詞都是引用
自舊約的詩歌，將神啟示
的應驗用詩歌表達出來。
第一首是馬利亞的“尊主
頌”，第二首是撒迦利亞
的“我祖頌”、第三首是
天使的“榮耀歸主頌”，
最後一首是“西面頌”。 

耶穌降生40天之後，約瑟
和馬利亞按照猶太人的
規矩，帶耶穌去耶路撒冷聖殿獻祭。在聖殿中他們找了一位年長的拉
比，請他為耶穌祝福，這一位拉比叫西面，他見到耶穌時做了一個禱
告，這一段禱告叫做西面頌。 

聖經告訴我們，西面是一個又公義又虔誠的人，公義是描述西面與人
的關係，虔誠是描述他和神的關係。西面在聖殿中，素常盼望以色列
的安慰者來到，有聖靈在他身上向他啟示，他知道自己在未死之先，
一定會看到他所盼望的基督。西面在約瑟和馬利亞到聖殿的這一天，
受聖靈感動，進到聖殿中遇到這一對夫婦正在找一為拉比為小孩祝
福，他就把耶穌抱在懷裡，口中唱出了這首詩歌。我們可以想像這個
情景，一個老人家抱著出生40天的耶穌，他一生最大的盼望得到滿足
了。他向神禱告說，主阿！如今可以照你的話，釋放僕人安然去世。
西面是按著聖靈的啟示，知道自己在未死之先必定見到基督，他抱著
耶穌心裡得了最大的安慰。 

我們中國人認為人生最大的滿足就是「五福臨門」，這五福是長壽、




