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Jika	di	sekitar	Anda	ada	koran,	cobalah	perhatikan	tema-tema	yang	diberitakan.	
Walaupun	saya	belum	pernah	mempelajari	ilmu	meramal,	saya	cukup	yakin	

pastinya	minimal	ada	satu	pemberitaan	mengenai	entah	itu	korupsi,	pencurian	atau	
pembunuhan.	Salah	satu	berita	yang	baru	saja	saya	baca	mengisahkan	pembunuhan	
tragis yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya sendiri yang 
baru berusia tujuh tahun. Sang ayah yang baru pulang kerja dan kelaparan begitu kesal 
melihat	anak-anaknya	bertengkar,	lantas	memukul	darah	dagingnya	tersebut	dengan	
bambu sebanyak 20 kali. Alasannya? “Saya kalap,” jawab ayahnya. 

Kalap	jika	dijabarkan	pengertiannya	kurang	lebih	berarti	lupa	diri.	Saya	coba	berpikir	
sebenarnya apa yang menyebabkan seorang ayah sampai lupa diri sehingga tidak sadar 
sedang menuntun anaknya menemui ajal. Sama juga halnya dengan kasus korupsi 
yang	marak	diberitakan	di	media-media	nasional,	sebenarnya	apa	yang	menyebabkan	
para	koruptor	sampai	hati	mencuri	uang	rakyat	untuk	keuntungan	pribadi.	Dari	
pengamatan	saya,	saya	menyimpulkan	bahwa	tindakan-tindakan	kriminalitas	semacam	
ini berkaitan erat dengan masalah penguasaan diri. Korupsi memang disebabkan oleh 
ketamakan, tapi rasa tamak itu belum akan terjelma menjadi sebuah tindakan jika saja 
dibentengi	penguasaan	diri	yang	kuat.	Kembali	ke	kasus	pembunuhan	tadi,	pemicunya	
memang karena emosi, tetapi sang anak tentu masih akan hidup jika ayahnya mampu 
menguasai dirinya. 

Kisah	di	atas	hanyalah	sebuah	contoh	ekstrim	dari	begitu	banyak	dampak	lainnya	
yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan manusia untuk menguasai dirinya. Tentunya 
ada	banyak	sekali	yang	bisa	dibicarakan	mengenai	penguasaan	diri,	mulai	dari	
penguasaan	diri	dalam	hal	makan-memakan,	mengontrol	lidah,	sampai	penguasaan	
diri	terhadap	hal-hal	yang	bertentangan	dengan	iman.	Oleh	karena	itu,	kali	ini	Gracia	
telah	merangkum	berbagai	bacaan	yang	akan	membawa	pembaca	sekalian	untuk	
kembali merenung dan mengevaluasi diri, “Apakah saya sudah bertindak bijak dengan 
menguasai	diri	hari	ini?”	Akhir	kata,	selamat	membaca.	(ww)
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Refleksi Refleksi

LIDAH
Tak Bertulang

Teks oleh Prawira, ilustrasi dari internet

Tentunya kita kenal dengan tokoh Perjanjian 
Lama bernama Musa. Besar di tengah keluarga 
kerajaan Mesir, Musa tumbuh sebagai pemuda 
yang terpelajar. Namun hidup mewah yang ia 
nikmati tidak lantas membuatnya lupa diri. 
Musa masih sadar persis siapa dirinya: bagian 
dari	bangsa	Israel.	Oleh	karena	itulah,	ketika	

tengkuk,	begitu	mudah	bersungut-sungut.	Mereka	telah	diizinkan	
melihat	berbagai	mukjizat	yang	Tuhan	adakan,	namun	mereka	malah	
tidak	henti-hentinya	melakukan	perbuatan	yang	dapat	mengundang	
murka Tuhan. Beberapa puluh tahun lamanya, Musa memimpin 
perjalanan bangsa Israel, ia terus sabar menghadapi bangsa Israel. 
Sampai akhirnya ketika mereka tiba di padang gurun Zin, bangsa 
Israel	kembali	bersungut-sungut	meminta	air	kepada	Musa.	Tuhan	
berfirman agar Musa mengumpulkan bangsa Israel dan mengeluarkan 
air dari bukit batu bagi mereka. Maka dilakukanlah oleh Musa seperti 
yang	Tuhan	firmankan	–	hanya	Musa	tidak	benar-benar	melakukan	
semua itu sesuai firman Tuhan. Musa yang sudah sekian lama diuji 
kesabarannya,	akhirnya	berkata	kepada	bangsa	Israel,	“Dengarlah	
kepadaku,	hai	orang-orang	durhaka,	apakah	kami	harus	mengeluarkan	
air	bagimu	dari	bukit	batu	ini?”	(Bilangan	20:	10).	Karena	keteledoran	
Musa, mengatakan hal yang tidak perlu, Tuhan akhirnya tidak 
mengizinkan	Musa	untuk	masuk	ke	tanah	Kanaan.	

“Konyol” mungkin merupakan kata yang paling tepat untuk 
menggambarkan keteledoran yang diperbuat Musa. Gagal karena 

sembarang	berbicara.	Bayangkan	perasaan	
Musa saat itu. Menggembalakan domba 
40 tahun lamanya, memimpin Israel 
juga kurang lebih 40 tahun lamanya, 
semua	itu	menjadi	sia-sia.	Musa	tidak	
diperkenankan untuk memasuki tanah 
Kanaan hanya karena satu alasan: lidahnya 
mengatakan hal yang tidak diperkenan 
Tuhan. Lidahnya berontak terhadap 
perintah Tuhan. 

Berapa	banyak	orang-orang	berkedudukan	
tinggi, yang kita saksikan kejatuhannya 
bukan karena dosa “spektakuler” seperti 
korupsi,	perzinahan,	atau	tindak	kriminal	
lainnya?	Berapa	banyak	orang-orang	ini	
justru jatuh karena mereka tidak dapat 
mengendalikan lidah mereka, salah 
berucap,	sehingga	membawa	kehancuran	
bagi diri mereka? Atau berapa banyak dari 
kita, yang justru gagal di hadapan Tuhan 
karena lidah kita tidak ditundukkan di 
bawah kuasa kebenaran firman Tuhan? 

Suka atau tidak, lidah mungkin 
merupakan bagian tubuh yang paling 
sering kita gunakan setiap harinya. Sebuah 
survei pernah mengatakan bahwa pria 

Musa melihat saudara sebangsanya didera, 
Musa	tidak	segan-segan	untuk	membunuh	
demi melindungi saudara sebangsanya. 
Karena ketakutannya, Musa lalu melarikan 
diri ke Midian, hidup sebagai gembala domba 
selama	40	tahun	lamanya.	Di	sanalah	Tuhan	
menampakkan diri kepada Musa, mengutus 
Musa untuk membawa bangsa Israel keluar 
dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 
Musa	menyanggupi	itu.	Dengan	kuasa	Tuhan,	
Musa	melakukan	begitu	banyak	mukjizat,	
membuat Firaun gentar, sampai akhirnya 
Firaun	mengizinkan	Musa	membawa	keluar	
bangsa Israel. Kalau kisah Alkitab adalah 
kisah	dongeng,	seperti	di	film	Prince	of	Egypt,	
tentunya kita berpikir ini adalah happy ending. 
Namun kenyataannya tidak demikian. Tugas 
yang lebih berat menanti Musa: memimpin 
bangsa Israel. Bangsa Israel begitu tegar 
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Refleksi Refleksi

Bayangkan betapa kerasnya teguran dari Tuhan 
Yesus	mengenai	perkataan	yang	kita	ucapkan	
dalam keseharian kita. Tuhan memerintahkan 
kepada kita agar kita mengabarkan Injil 
dengan lidah kita, kita malah bergosip. Tuhan 
memerintahkan agar kita mengajar dalam 
nama	Tuhan,	kita	malah	mencela.	Tuhan	
memerintahkan agar kita berdoa dengan lidah 
kita, kita malah berdusta. Yang lebih buruknya, 
seringkali semua itu merupakan reflek. Kita 

dapat	berbicara	sekitar	2.000-4.000	kata	
setiap	harinya.	Sementara	wanita,	6.000-
8.000 kata setiap harinya. Bayangkan berapa 
banyak	kata	yang	kita	sudah	ucapkan	dalam	
satu bulan, satu tahun, atau mungkin seumur 
hidup kita. Kebiasaan ini lambat laun 
melatih	reflek	kita	berbicara.	Sama	halnya	
dengan petinju yang sudah begitu terbiasa 
menghindari dan membalas pukulan lawan, 
kita	juga	acapkali	secara	reflek	mengelak	
dan membalas perkataan orang lain dengan 
perkataan kita. Yang menjadi masalah adalah, 
apakah yang Tuhan katakan mengenai 
kebiasaan	kita	berbicara?

“Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 
dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan 

dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.” (Matius 12: 36-37)

terbiasa mengelak, kita terbiasa membantah, 
kita	terbiasa	mengejek,	kita	terbiasa	mencela,	
kita terbiasa bergosip, sehingga ketika kita 
berbicara,	kita	lebih	sering	berdosa	daripada	
tidak,	namun	kita	tidak	benar-benar	merasa	
telah berbuat dosa. Kita hanya merasa bahwa 
kita hanya sedang menerapkan komunikasi 
harian kita. Padahal yang sebenarnya sedang 
terjadi adalah kita sedang melakukan dosa 
harian kita dengan lidah kita.

Firman Tuhan kembali mengingatkan kita 
betapa lidah dapat menjadi sumber dosa 
yang	fatal	bagi	kehidupan	anak-anak	Tuhan.	
Bahwa lidah yang tidak ditundukkan di bawah 
kuasa kebenaran firman Tuhan dapat merusak 
kehidupan rohani seorang anak Tuhan. Betapa 
mudahnya	kita	mencela	seseorang	berdasarkan	
penampilan fisiknya. Betapa mudahnya kita 
berkata dusta ketika kita sedang disudutkan. 
Betapa mudahnya kita menyebarkan kabar 
yang bahkan kita sendiri belum tahu 

“Lihatlah,	betapun	kecilnya	api,	ia	dapat	membakar	hutan	yang	besar.	Lidah	pun	adalah	api,”	
(Yakobus	3:	5b-6a)

kebenarannya. Semua itu terjadi karena kita 
sulit mengekang lidah kita. Kita bahkan belum 
sempat	berpikir	ketika	semua	itu	terucap.	
Sekali	lagi,	reflek	kita,	kebiasaan	kita	berbicara	
membuat kita malas berpikir. Kita lebih suka 
menumpahkan	kata-kata	yang	sudah	di	ujung	
lidah	kita.	Maka	tanpa	sadar,	lidah	yang	kecil	
itu, mulai menyalakan apinya, membakar 
kehidupan	rohani	kita	secara	cepat	sampai	kita	
hangus. 

Berikut	merupakan	langkah-langkah	praktis	yang	dapat	kita	terapkan	untuk	membantu	kita	
mengendalikan lidah kita:
1. Sebelum berkata, ada baiknya kita memastikan dahulu kebenarannya. Jangan sampai 

perkataan	kita	menjadi	gosip	yang	dapat	menghancurkan	hidup	orang	lain.	Firman	Tuhan	
pun telah berkata jelas mengenai ini: “janganlah bersaksi dusta bagi sesamamu”. 

2. Sebelum berkata, pikirkanlah dampak dari perkataan kita. Apa yang akan terjadi jika kita 
sampai	mengucapkan	kata-kata	yang	ada	di	pikiran	kita?	Sudah	siapkah	kita	menanggung	
dampak	dari	kata-kata	itu?	

3. Jikalau kita sedang dikuasai amarah, ada baiknya kita undur diri supaya bukan amarah yang 
menggantikan	akal	kita	ketika	berbicara.	Seorang	bijak	pernah	berkata,	“Keputusan	yang	
diambil dalam amarah biasanya merupakan keputusan yang salah. Karena itu saya selalu 
lakukan keputusan yang paling benar ketika saya dikuasai amarah: diam.” 

4.	 Sebelum	berkata-kata,	periksalah	terlebih	dahulu	apakah	ada	dosa	dalam	perkataan	kita,	
apakah ada kebohongan, apakah ada dengki dan iri hati, apakah ada tinggi hati, dan 
sebagainya. Ujilah dengan baik, supaya bukan dosa yang kita bagikan, melainkan kebenaran 
dan kabar baik yang kita bagikan. 

5.	 Dalam	suratnya,	Paulus	berkata,	“Jadi	akhirnya,	saudara-saudara,	semua	yang	benar,	semua	
yang	mulia,	semua	yang	adil,	semua	yang	suci,	semua	yang	manis,	semua	yang	sedap	
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” Paulus 
menghimbau agar kita dapat menaklukkan pikiran kita dalam hal yang benar, hal yang mulia, 
hal	yang	adil,	hal	yang	suci,	dan	sebagainya.	Adakah	bagi	kita,	anak-anak	Tuhan,	hal	yang	
lebih	benar,	lebih	mulia,	lebih	adil,	dan	lebih	suci	selain	Tuhan	dan	firman	yang	difirmankan-
Nya? 

Apa yang terjadi pada Musa, tentunya kita 
semua berharap agar jangan sampai terjadi 
pada diri kita. Kita ingin turut menikmati 
kebersamaan yang indah bersama Tuhan 
ketika Tuhan sudah memanggil kita nantinya. 
Dosa	adalah	hal	yang	menghalangi	kita	untuk	
dapat	bersama	dengan	Tuhan.	Oleh	karena	itu,	

marilah	kita	berhati-hati	dalam	menggunakan	
lidah kita. Ujilah terus dan berpikirlah dengan 
tenang	terlebih	dahulu	sebelum	berbicara	agar	
jangan sampai kita membiasakan diri untuk 
berbuat dosa dengan lidah. Kiranya hikmat 
Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.
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Apa Kata Alkitab Apa Kata Alkitab

Yusuf: Menaklukkan Godaan
“Menjadi murid Yesus Kristus ketika berjalan di atas air adalah hal mudah 
bagi Petrus. Ia berjalan di atas air untuk datang menghampiri Yesus, tetapi 
hanya berani diam-diam mengikuti Yesus dari jauh ketika berada di tanah 
kering. Kadang, lebih mudah taat kepada Allah saat krisis melanda. Namun, 
kita butuh anugerah Allah yang luar biasa untuk dapat hidup 24 jam sehari 
sebagai orang kudus, untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa dan 
membosankan sebagai seorang murid.” - Oswald Chambers

Ilustrasi dari internet

Taat kepada Tuhan tidaklah selalu mudah. Apalagi, dunia menawarkan hal yang menarik, terlihat 
baik dan menyenangkan. Godaan bisa saja datang di tengah badai yang keras. Namun, tanpa kita 
sadari,	godaan	lebih	sering	mengintip	saat	kehidupan	sehari-hari,	ya,	dari	hal	yang	terlihat	biasa	
saja ketika kehidupan berjalan normal. Mungkin dorongan untuk memberi uang suap ketika 
ditilang	dan	hampir	terlambat	ke	kantor,	memanipulasi	orang	lain	demi	mencapai	tujuan	kita,	
sebuah	ajakan	halus	dari	rekan	bisnis	untuk	memanipulasi	data,	atau	melakukan	kecurangan	
kecil	untuk	mendapatkan	sedikit	‘uang	tambahan’.	Hal-hal	yang	sepertinya	menurut	kita	tidaklah	
buruk, dan bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan dosa. Apalagi, ketika kita memang 
membutuhkan dan ada kesempatan. Rasanya hanya orang bodoh saja yang menolak.

Yusuf dan Istri Potifar
Kita pasti sudah familiar mendengar kisah 
Yusuf. Ia adalah anak Yakub yang lahir dari 
Rahel, istri yang paling disayangi oleh Yakub. 
Tidak heran, Yusuf pun menjadi anak emas 
ayahnya. Ia juga dimanja dan diperlakukan 
khusus, sampai dibuatkan jubah yang maha 
indah	(Kej.	37:3).	Mungkin	karena	terlalu	
dimanja, Yusuf tumbuh menjadi anak remaja 
yang “suka mengadu” tentang kejahatan 
saudaranya	(Kej.	37:2)	–	saat	itu	ia	berusia	17	
tahun. Yakub memperparah hal ini dengan 

How then, could I do such a wicked thing, and sin, against God? (NIV, penekanan ditambahkan)

memberi perlakuan berbeda kepada Yusuf. 
Ketika	saudara-saudaranya	yang	lain	sedang	
menggembala di ladang, Yusuf malah berada 
di	rumah	(Kej.	37:14),	dan	ia	disuruh	ayahnya	
untuk	“memata-matai”	saudaranya.	Singkat	
cerita,	latar	belakang	tersebut	menimbulkan	
kebencian	di	hati	saudara-saudara	Yusuf.	
Begitu	hebatnya	kebencian	ini,	hingga	mereka	
tega menjual Yusuf seharga 20 shekel perak 
(Kej.	37:28).	Akhirnya	Yusuf	terjual	kepada	
Potifar, seorang pejabat Firaun, yaitu sebagai 
kepala penjaga (captain of the guard) (Kej. 
37:36).

Rumah Potifar merupakan saksi awal bagaimana penyertaan Tuhan 
atas Yusuf. Ia disertai Tuhan, dan segala yang ia lakukan dibuat berhasil 
oleh	Tuhan	(Kej.	39:2).	Bahkan,	Potifar	yang	adalah	seorang	Mesir	
– dan tampaknya tidak mengenal Allah Israel – melihat penyertaan 
Tuhan	yang	membuat	Yusuf	berhasil,	dan	berani	mempercayakan	
rumah	dan	segala	miliknya	kepada	Yusuf	(Kej.	39:3-4).	Mendapatkan	
tanggung jawab besar ini, Yusuf ternyata mengerjakannya dengan 
baik,	hingga	Potifar	tidak	perlu	lagi	memusingkan	apapun	kecuali	
makanannya	sendiri	(Kej.	39:6).	Cerita	tampaknya	berjalan	cukup	
mulus,	Yusuf	mendapatkan	kepercayaan	dari	bosnya,	memegang	posisi	
yang tinggi – nasibnya di Mesir tampaknya mulai membaik.

Ketika Yusuf pergi kerja seperti biasanya, tampillah seorang wanita 
cantik,	yaitu	istri	Potifar.	Sebagai	seorang	istri	pejabat	Mesir,	tentu	ia	
memperoleh perawatan tubuh yang baik, bisa jadi ia merupakan wanita 
yang	sangat	cantik.	Dikarenakan	Yusuf	memiliki	perawakan	yang	baik	
dan	juga	cukup	rupawan	(Kej.	39:6),	istri	tuannya	sampai	jatuh	hati	
kepada	Yusuf.	Ia	mencoba	mengajak	Yusuf	untuk	tidur	bersamanya	
(Kej.	39:7).	Sebagai	laki-laki	yang	masih	muda,	tawaran	seorang	wanita	
cantik	tentu	bukan	hal	yang	mudah	ditolak.	Apalagi,	Yusuf	berada	jauh	
dari rumah dan memiliki masa lalu yang “kejam”. Bukankah itu bisa 
menjadi justifikasi bagi Yusuf untuk menyerah dan menerima ajakan 
istri Potifar? Situasi ini mungkin tampak seperti pain relief.

Namun, di luar dugaan, Yusuf menolak! 
Jawaban	Yusuf	(Kej.	39:8-9)	menggambarkan	
kesadarannya bahwa ia memiliki kuasa 
yang besar, dan ia sadar bahwa Allah yang 
memberikannya. Jawaban Yusuf berikutnya 
sungguh menggetarkan, “Bagaimanakah 
mungkin aku melakukan kejahatan yang besar 
ini dan berbuat dosa terhadap Allah?”
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Apa Kata Alkitab Apa Kata Alkitab
Ternyata, sekali menolak belum tentu godaan 
berakhir.	Istri	Potifar	cukup	gigih	mengajak	
Yusuf. Ia terus menggoda Yusuf hari demi hari. 
Dan	berkali-kali	itu	pulalah	Yusuf	menolak,	
bahkan	untuk	berada	bersama-sama	dengan	
dia saja, Yusuf tidak mau (ay. 10 versi NIV, he 
refused to ... even be with her).	Namun,	Yusuf	
juga tidak lari dari tanggung jawab. Ia tetap 
datang untuk mengerjakan kewajibannya di 
rumah	Potifar	(ay.	11).	Singkat	cerita,	akhirnya	
Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan ia masuk 
penjara. Namun, setelah dari penjara, Yusuf 
memperoleh jalan menuju istana Firaun dan 
menjadi orang terpenting di Mesir setelah 
Firaun.	Dengan	cara	inilah	Tuhan	memakai	
Yusuf untuk menyelamatkan Mesir, daerah 
sekitarnya, dan keluarga besar Yakub dari 
bencana	kelaparan.

Melawan Arus
Yusuf memiliki kebutuhan seksual, istri Potifar 
memberikan sinyal positif. Ada kebutuhan dan 
kesempatan. Selain wanita, Yusuf juga memiliki 
kesempatan menyelewengkan harta Potifar – 
apalagi kekayaan Potifar makin berkembang 
di bawah pengelolaan Yusuf, namun Alkitab 
mencatat	ia	tidak	melakukannya.	Mengapa	
Yusuf dengan teguh dapat menolak hal tersebut 
– yang seringkali menjadi duri bagi kaum pria?

1. Kesadaran akan penyertaan Allah 
Walaupun masa remaja Yusuf menyakitkan 
(ia	dijual	oleh	saudaranya	sendiri),	ia	sadar	
bahwa Allah ayahnya tetap besertanya 
(mungkin setelah melalui pergumulan 
panjang).	Penyertaan	Tuhan	terhadap	
Yusuf terlihat dari penekanan narator 
beberapa kali, “Tuhan menyertai Yusuf ”, 
“Tuhan membuat berhasil segala yang 
dikerjakannya”, “Tuhan memberkati rumah 
orang Mesir itu karena Yusuf ”. Artinya, 
di balik kisah heroik keberhasilan Yusuf 
menolak godaan istri Potifar, terdapat 
penyertaan setia Allah kepada Yusuf. Tentu 
saja, Tuhan tidak hanya menyertai Yusuf, 
Ia juga menyertai kehidupan setiap orang 
percaya.	Namun,	terkadang	kita	saja	yang	

Satu kali digoda, mungkin masih bisa 
bertahan.	Namun,	jika	tawaran	datang	berkali-
kali, seringkali orang akhirnya menyerah. 
Yusuf	memberikan	contoh	sikap	yang	baik:	
menghindari sumber godaan – menolak berada 
berduaan saja dengan si penggoda. Jika kita 
sudah tahu apa yang menjadi kelemahan 
kita, maka jangan bermain api. Kalaupun api 
itu	mulai	terpercik,	jangan	berpikir	dua	kali,	
langsunglah	lari.	Kecenderungannya	adalah,	
ketika	kita	mempertimbangkan	‘lakukan	tidak	
ya?’,	maka	akhirnya	kita	akan	membuat	alasan	
untuk menyerah terhadap godaan tersebut. 
Misalnya, kita melihat orang lain mengubah 
pembukuan	dan	kita	mulai	berpikir,	‘Sepertinya	
hal	ini	cukup	menguntungkan.	Bukankah	
semua orang melakukannya? Bukankah 
ada	kesempatan?’	Akhirnya	kita	akan	ikut	
melakukannya,	karena	kita	beralasan	‘semua	
juga	melakukannya’.	Sayangnya,	ini	bukanlah	
alasan – karena pengikut Kristus dipanggil 
untuk	‘tidak	sama’	dengan	dunia.

Namun, di sisi lain, menghindari sumber 
godaan tidak berarti kita mengabaikan 
tanggung jawab. Walaupun Yusuf tahu ketika 
ia bekerja akan bertemu dengan si penggoda, 
ia tidak bolos dari pekerjaannya. Godaan 
bukanlah alasan bagi kita untuk menarik diri 
dari dunia lalu menjadi pertapa. Pengikut 
Kristus tetap dipanggil untuk hidup dan 
memberi rasa di dalam dunia.

Kisah Yusuf menolak godaan tidaklah mudah. 
Samson, hakim Israel yang memiliki kekuatan 
fisik luar biasa, takluk terhadap wanita. 
Daud,	yang	dikenal	sebagai	sahabat	Allah,	
jatuh di tempat yang sama. Tidak mudah. 
Namun, ketika kita berjuang untuk menaati 
dan mengasihi Allah dalam seluruh aspek 
kehidupan kita, hal itu menjadi sarana Tuhan 
bekerja.	Saya	berimajinasi,	kira-kira	apa	jadinya	
kisah Kejadian jika Yusuf menyerah terhadap 
si penggoda? Akankah keluarga besar Yakub 

“Kita seringkali bermimpi melakukan hal-hal besar bagi Allah; tapi kita belum melakukannya. 
Kita harus setia dalam hal-hal biasa, menjadi orang kudus di tengah dunia yang kejam – dan hal 

ini tidak mungkin terjadi hanya dalam lima menit.” – Oswald Chambers

tidak sadar bahwa Tuhan telah menyertai 
dan menyediakan banyak hal dalam hidup 
kita. Seringkali kita sombong, menganggap 
keberhasilan adalah hasil usaha kita. Jika 
kita ingat dan sadar apa yang Tuhan telah 
lakukan untuk kita, kita akan berpikir 
sepuluh	kali	untuk	mengkhianati-Nya.	

2. Kepekaan bahwa dosa adalah kejahatan 
kepada Allah. 
Menarik, ketika Yusuf menolak istri Potifar, 
ia tidak berkata, ”Tidak bisa, Bu. Ini adalah 
pengkhianatan terhadap Tuan Potifar.” 
Bagi Yusuf, jika ia menyambut ajakan istri 
Potifar, itu bukan sekedar kejahatan sosial. 
Pertama-tama,	hal	itu	adalah	kejahatan	
di mata Allah. Pemahaman bahwa dosa 
adalah tindakan melawan Allah sangat 
krusial. Masyarakat masa kini seringkali 
mereduksi arti dosa hanya sebagai 
‘kejahatan’,	‘tindakan	melanggar	hukum’,	
dan istilah lainnya – tidak heran kita 
menjadi lebih permisif. Ketika seseorang 
korupsi,	misalnya,	ia	dianggap	‘melakukan	
kejahatan besar terhadap negara, 
mencurangi	masyarakat’,	namun	apakah	
itu dianggap suatu tindakan melawan 
Allah? Kebanyakan orang mungkin 
berpikir	tidak.	Yusuf	memilih	secara	sadar	
untuk melawan ajakan istri bosnya, karena 
ia tidak mau melawan Allah – bukan 
karena	takut	dipecat.	Tentu,	menyerah	
kepada godaan akan membawa efek 
menyakitkan bagi diri kita dan juga sesama 
kita. Namun, utamanya menyerah kepada 
godaan adalah tindakan aktif melawan 
Allah	Sang	Pencipta.	Aktif,	karena	kita	
memutuskan	secara	sadar	untuk	menyakiti-
Nya. Seberani itukah kita melawan Allah 
yang	menciptakan	alam	semesta	dan	segala	
isinya? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang 
mengampuni	dosa	pemungut	cukai	dan	
wanita	pezinah.	Namun	jangan	lupa,	Ia	juga	
Allah yang menghukum mati Ananias dan 
Safira akibat ketamakan mereka. Jangan 
mempermainkan anugerah Tuhan.

selamat	dari	bencana	kelaparan,	apakah	akan	
ada kisah Keluaran dari Mesir? Tentu Allah 
berdaulat	dan	mampu	memakai	cara	apapun	
untuk	mewujudkan	rencana-Nya.	Namun,	
ketaatan Yusuf menjadi sarana bagi Allah 
untuk bekerja, sehingga kisah dalam kitab 
Kejadian	ada	seperti	hari	ini.	Ketaatan	kecil	
Yusuf ternyata menjadi bagian dari kisah besar 
penyelamatan manusia – karena dari keturunan 
Yakublah Mesias diberikan. Yusuf mungkin 
tidak pernah mengira ia akan menyelamatkan 
banyak orang dari kelaparan – dan menjadi 
salah	satu	pemeran	dalam	cerita	besar	Allah.	Di	
tangan	Allah,	ketaatan	kecil	dapat	dipakai-Nya	
untuk	hal-hal	besar.

Godaan datang dalam banyak bentuk: emosi, 
perkataan yang menjatuhkan, lawan jenis, 
dunia malam, makanan, uang, kemalasan, 
kecurangan,	pornografi,	dan	masih	banyak	lagi.	
Semuanya tampak menawarkan kebahagiaan 
dan kenikmatan bagi kita – namun itu bersifat 
semu. Ketaatan kepada Allah, sebaliknya, 
bukan hanya mendatangkan pemeliharaan 
dan damai dari Allah. Terlebih lagi, Ia mampu 
memakai kita menjadi berkat bagi banyak 
orang – mungkin lebih banyak daripada yang 
kita pikirkan. (CC)
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Pertanyaan di atas sebenarnya sederhana. Kita dapat 
segera menjawab, “Iya dong	rumah-Nya	kan di Surga. 
Setelah	misi-Nya	di	dunia	digenapi,	tentu	Tuhan	Yesus	
akan	kembali	ke	kediaman-Nya.”	Namun,	para	penentang	
Injil dan pengkritik Alkitab menolak kebenaran ini. 
Mereka berpendapat peristiwa kematian, kebangkitan, 
dan kenaikan Tuhan Yesus hanyalah imajinasi dan bualan 
para	murid,	sekedar	ilustrasi	atau	perumpamaan,	cerita	
yang didongengkan para pengikut Kristus. Benarlah apa 
yang difirmankan Tuhan, “Sebab pemberitaan tentang 
salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, 
tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah 
kekuatan	Allah.”	(I	Korintus	1:18).	Persoalannya	adalah	
banyak orang, termasuk pengikut Kristus, terpengaruh 
oleh pemikiran mereka dan menjadi ragu, “Apakah benar 
Tuhan Yesus naik ke Surga?” Sebagai murid Kristus, kita 
harus	benar-benar	memahami	peristiwa	kenaikan	Tuhan	
Yesus	sehingga	kita	tidak	terombang-ambing	dengan	
pandangan dunia yang menyesatkan.

Sebagai	orang	yang	sungguh	mempercayai	Yesus	
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, tentu 
kita berpegang teguh pada keyakinan bahwa 
kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa 
atau	fakta	sejarah	yang	benar-benar	terjadi.	Ya	
dan amin apabila Tuhan Yesus naik ke Surga. 
Sebuah pertanyaan yang lebih menarik untuk kita 
renungkan adalah “Mengapa Tuhan Yesus kembali 
ke	Surga	dengan	cara	‘naik’	atau	‘terangkat’	dan	
disaksikan oleh orang banyak?”. Mengapa Ia tidak 
seperti manusia lainnya, wafat lalu rohnya kembali 
kepada kekekalan tanpa terlihat oleh orang lain? 
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa 
kebenaran Alkitab tentang peristiwa kenaikan 
Tuhan Yesus.

Membuktikan Tuhan Yesus adalah Manusia Sejati 
Sekaligus Allah Sejati
Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia 
(Yohanes	1:1-3,14).	Sebagai	manusia	sejati,	
Tuhan Yesus memiliki tubuh jasmani yang sama 
dengan	manusia	lainnya	(Lukas	2:4-7,52).	Ia	dapat	
merasakan kepanasan atau kedinginan, lapar dan 
haus,	kesakitan	dan	penderitaan	yang	berpuncak	
pada kematian (Yohanes 4:6, Matius 21:18; Yohanes 
11:3,35).	Namun	harus	diingat	bahwa	Tuhan	
Yesus juga adalah Allah yang sejati, Allah yang 
Maha Kuasa, Allah yang berkuasa atas kehidupan 
dan kematian. Bahkan di atas salib, Ia telah 
mengalahkan kuasa maut dan kebinasaan kekal. 

Natur Allah yang sejati menyebabkan Tuhan Yesus 
berbeda dengan manusia lain. Setelah bangkit dari 
kematian, Ia menampakkan diri dan menjumpai 
para murid dengan mengenakan tubuh kemuliaan. 
Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak terbatasi 
ruang dan waktu/kefanaan (Yohanes 20:19, Lukas 
24:31),	namun	memiliki	daging,	bertulang,	dan	
dapat	makan	(Yohanes	20:27,	Lukas	24:36-43.	
Catatan: tubuh kemuliaan tidak bergantung pada 
makanan jasmani, karena bukan itu kebutuhannya, 
tetapi makanan rohani atau firman Tuhan (Yohanes 
4:34)).	Tubuh	kemuliaan	seperti	ini	akan	diberikan	
Tuhan	bagi	orang-orang	percaya	kelak	(I	Korintus	
15:47-49).

Apakah Tuhan Yesus
Benar-benar Naik ke Surga?

Teks oleh Pdt. Johnley Markus, ilustrasi dari internet

14 15



Di	dalam	tubuh	kemuliaan-Nya,	Tuhan	
Yesus	naik	secara	perlahan-lahan	ke	Surga	
(Kisah	Para	Rasul	1:9,11).	Mengapa	Ia	naik	
atau	terangkat	perlahan-lahan	ke	angkasa	
dan disaksikan oleh para murid? Hal ini 
membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang 
benar-benar	naik	ke	Surga,	bukan	sekedar	
menghilang begitu saja. Tuhan Yesus terangkat 
ke	angkasa	menuju	Surga	tempat	kediaman-
Nya,	Dia	tidak	berdiam	atau	mampir	ke	tempat	
lain. Ke Surga, ke Rumah Bapa, Tuhan Yesus 
kembali	setelah	misi-Nya	usai.	Dan	di	sana	
Ia menyediakan tempat bagi kita, sehingga 
setiap	orang	yang	percaya	kepada-Nya	akan	
mengalami	kebahagiaan	kekal	bersama-sama	
dengan-Nya	(Yohanes	14:1-3).	Dan	dari	Surga,	
Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia, 
untuk	yang	kedua	kali,	dengan	cara	yang	sama	
sebagaimana Ia terangkat ke Surga (Kisah Para 
Rasuk	1:11).	

Membuktikan Tuhan Yesus Benar-benar 
Bangkit
Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga sangat erat 
kaitan-Nya	dengan	dua	peristiwa	sebelumnya,	
yakni kematian dan kebangkitan. Tuhan 
Yesus wafat di atas kayu salib sebagai Korban 

Apologetika Apologetika

3.000 jiwa yang bertobat dan diselamatkan 
(Kisah	Para	Rasul	2:41)	dan	tiap-tiap	hari	
Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan 
orang yang diselamatkan (Kisah Para Rasul 
2:47).	Para	murid	dan	pengikut	Kristus	terus	
menyebar dan mengabarkan Injil hingga hari 
ini (hampir 1/3 penduduk bumi mengaku 
percaya	pada	Kristus)	dan	Injil	ini	akan	terus	

Penutup
Kenaikan	Tuhan	Yesus	merupakan	fakta	sejarah	yang	benar-benar	terjadi.	Kenaikan	Kristus	
membuktikan bahwa, selain manusia sejati, Tuhan Yesus adalah Allah sejati, Allah yang Maha 
Kuasa dan Allah yang hidup. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kebangkitan Kristus 
bukanlah isapan jempol. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan momentum penting bagi kelanjutan 
misi keselamatan Allah yang dilakukan para murid dan pengikut Kristus bagi semua bangsa, suku, 
dan	bahasa	hingga	kedatangan-Nya	yang	kedua	kali.

Penebus	Dosa	yang	sempurna	
bagi pengampunan dosa 
manusia. Namun, Ia bukan 
Tuhan yang mati. Sesuai dengan 
perkataan-Nya,	Tuhan	Yesus	
bangkit pada hari yang ketiga. 
Rasul Paulus mengatakan, “Jika 
Kristus tidak dibangkitkan maka 
sia-sialah	kepercayaan	kamu	
dan kamu masih hidup dalam 
dosamu.”	(I	Korintus	15:17).	

Tuhan Yesus yang bangkit telah 
menampakkan diri beberapa 
kali	kepada	murid-murid	dalam	
berbagai kesempatan yang 
berbeda (Markus 16:9; Matius 
28:1,8,9;	Lukas	24:13,30-31;	
Yohanes	20:19).	Dalam	kurun	
40	hari	setelah	kebangkitan-
Nya, peristiwa kenaikan Tuhan 
Yesus di Bukit Zaitun terjadi. 
Kenaikan ada karena ada 
kebangkitan. Kenaikan Kristus 
adalah bukti bahwa Kristus 
benar-benar	bangkit.	Peristiwa	
kenaikan membuktikan bahwa 
kita memiliki Allah yang hidup, 
bukan Allah yang mati.

menyebar hingga kedatangan Tuhan Yesus 
yang kedua kali. Kenaikan Tuhan Yesus 
membangkitkan gairah dan semangat para 
murid dan pengikut Kristus di sepanjang 
sejarah dan tempat untuk terus mengabarkan 
kabar baik, kabar keselamatan bagi semua 
bangsa, suku, dan bahasa.

Membuktikan bahwa Misi Keselamatan 
Tuhan Yesus bagi Dunia Tidak Berakhir 
Apakah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke 
Surga merupakan titik akhir dari misi atau 
karya keselamatan Allah bagi dunia? Tidak! 
Kenaikan Tuhan Yesus justru menjadi titik awal 
dan momentum penting bagi kelanjutan misi 
Allah yang dilanjutkan oleh para murid dan 
orang	percaya	di	sepanjang	zaman.	Sebelum	
Tuhan Yesus naik ke Surga, Ia berfirman 
kepada para murid, “Tetapi kamu akan 
menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 
atas	kamu,	dan	kamu	akan	menjadi	saksi-Ku	di	
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria 
dan sampai ke ujung bumi.” (Kisah Para Rasul 
1:8).	Tuhan	Yesus	mengangkat	tangan-Nya	
dan memberkati mereka, lalu terangkatlah 
Ia	ke	Surga	(Lukas	24:50-51).	Injil	Markus	
mencatat	bahwa	setelah	kenaikan	Tuhan	
Yesus, para murid pergi memberitakan Injil 
ke	segala	penjuru	(Markus	16:20).	Kisah	Para	
Rasul menyaksikan pada Pentakosta lebih dari 
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Perkara MAKAN dan MASAK:
Sebuah Restorasi Mindset
Teks oleh Elise Kartika, ilustrasi dari internet

Saya	ini	pecinta	makanan	dan	media	sosial.	
Pekerjaan	saya	sehari-hari	mengurusi	resep	
masakan dari dapur “orang biasa” (ibu rumah 
tangga, mahasiswa, working mom, pekerja 
kantoran)	dan	mengoneksikannya	ke	dunia	
internet	agar	dapat	dibaca,	dilihat,	dan	
dipraktekkan	oleh	orang-orang	yang	konon	
katanya tidak punya bakat masak tapi harus 
masak. Selain itu, di waktu senggang, saya suka 
mengamat-amati	perilaku	orang	memasak	dan	
makan lewat media sosial.

Sering	sekali	ketika	bekerja,	saya	terkagum-
kagum melihat banyak sekali resep masakan 
khas restoran ternyata dapat dibuat sendiri di 
rumah	oleh	“orang-orang	biasa”	ini.	Mereka	
hanya berbekal koneksi internet dan waktu 
untuk browse	resep-resep	ala	restoran	yang	
ternyata dapat ditemukan dan dibuat. Lalu, 
ketika mereka membagikan pengalaman 
mereka, ada kepuasan tersendiri ketika berhasil 
“mengucapkan	selamat	tinggal”	kepada	restoran	
tertentu.

Makan-makan Cantik
Sembari saya menulis ini, saya teringat akan 
postingan-postingan beberapa teman di Path, 
Facebook, dan Foursquare yang sedang check in di 
restoran-restoran	mahal	di	kawasan	Menteng,	
Senopati,	hotel-hotel	berbintang	(minimal	
bintang	4),	dan	Pantai	Indah	Kapuk,	yang	
pernah saya intip harganya yang lumayan sekali 
membuat	dompet	cepat	tipis	dan	kantong	
jadi bolong sekejab, padahal ketika melihat 
masakan di restoran, saya suka berujar “ini mah 
es krim vanilla pake roti” atau “ini mah nasi 
sapi lada hitam” atau “ini mah sup krim ayam”, 
dan masih banyak lagi istilah masakan yang 
dapat dibuat di rumah, namun diganti namanya 
dengan bahasa Inggris, lalu sim sala bim, harga 
naik	menjadi	2-3	kali	lipat.	Kalau	istilah	teman	
saya,	mereka	sedang	“makan-makan	cantik”.

Saya pikir untuk merayakan sesuatu atau 
sesekali untuk menyenangkan diri sendiri 
sebenarnya	tidak	apa-apa.	Kita	memerlukan	
suasana baru dan sesekali jajan. Tetapi, kalau 
hampir setiap hari, saya jadi bertanya, “Kerja 
apa dia sampai uangnya seperti air mengalir 

lancar?”	Mari	kita	coba	lihat	realita	yang	
ada. Misalkan 1 piring pancake untuk porsi 1 
orang itu harganya sekitar Rp40.000 sampai 
Rp50.000. Padahal, kalau beli sendiri bahan 
di toko, dengan uang segitu bisa menjamu 5 
orang sampai perut jadi begah. Ada lagi yang 
“ngopi-ngopi	cantik”,	dimana	1	cangkir	sekitar	
Rp40.000 sampai Rp50.000, atau “ngeteh-
ngeteh	cantik”,	dimana	1	poci	itu	berkisar	
Rp60.000 sampai Rp80.000. Coba bandingkan 
dengan	teh	celup	atau	kopi	kemasan	yang	
dibeli dengan merek yang sama bisa dapat 1 
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Inspirasi
kotak penuh. Memang 
sih kebanyakan kita 
makan di suatu tempat 
karena suasananya. 
Katanya sih berasa 
lebih enak saja atau 
suasananya kan beda, 
daripada check in di 
rumah dengan judul 
“ngopi bareng” atau 
“ngeteh bareng”.

Penutup
Sejak saya bekerja di industri teknologi kuliner, saya melihat mindset saya berubah mengenai 
makan dan masak. Saya melihat proses memasak di rumah sebagai bagian harian yang sangat 
penting dalam kehidupan seseorang. Semakin hari, saya makin menghargai masakan rumahan 
karena saya mengetahui prosesnya tidak mudah namun tetap dijalani oleh seorang mama. 
Makanan di restoran tentu enak, namun seringkali yang saya rindukan bukan makanan di 
restoran, tetapi masakan mama di rumah.

ngopi-ngopi	cantik.	
Terkadang saya 
bersama 2 teman saya 
melakukannya	bersama-
sama. Biasanya untuk 
merayakan ulang tahun (dan 
itu pun patuangan	bertiga),	atau	
apabila salah satu dari kami sedang 
patah hati atau galau, atau ada yang lagi 
ngidam luar biasa. Saya bukan penentang 
makan makanan yang mahal. Kalau ada 
yang mau traktir, saya bahagia sekali, 
namun saya adalah pendukung berat makan 
di rumah dan sebisa mungkin menghindari 
makan-makanan	yang	harganya	tidak	masuk	
akal.

Selebihnya, saya lebih suka menghabiskan uang 
yang tentunya sudah saya anggarkan untuk 
membeli bahan untuk memasak sendiri masakan 
khas restoran favorit, mengasah kemampuan masak 
agar	lebih	baik,	berdebar-debar	menunggu	hasil	
masakan jadi atau gagal, dan menambah pengetahuan 
mengenai	cara	memasak	yang	lebih	baik.	Toh, resep 
sudah ada, tinggal dipraktekkan.

Fokus	saya	yang	lain	adalah	mengenai	kebersihan,	gizi,	kadar	gula	dan	garam	pada	makanan	di	
restoran.	Musuh	kita	bukan	lagi	MSG,	tetapi	gula	dan	garam.	Dengan	memasak	sendiri,	saya	
tahu berapa jumlah takaran yang saya masukkan dan saya dapat menyesuaikan kadarnya dengan 
kesehatan orang yang memakan masakan kita. Walaupun makan di restoran terkenal, kita lebih 
tahu lidah dan tubuh keluarga sendiri dibandingkan para koki di dapur restoran yang tidak 
mengenal kita.

Namun lebih dari itu, alasan saya memasak sendiri di rumah adalah saya mendapati hubungan 
saya	bersama	dengan	orang-orang	yang	bersama	saya	di	meja	makan	rumah	lebih	erat	dan	
terbuka satu sama lain. Kami bisa berbagi pergumulan di meja makan, melihat wajah dan ekspresi 
mereka ketika makan masakan kita, serta menikmati suasana ketika mereka berebut makanan 
yang kita masak. Repot? Iya, sudah jelas. Bahagia? Iya, pakai banget!

Apa sih Masalahnya?
Bagi saya, sebenarnya bukan perkara makan mahal atau murah atau di rumah. Ini adalah perkara 
mengapa kita melakukan segala sesuatu, termasuk makan, dan apakah keputusan kita untuk 
melakukannya adalah merupakan opsi terbaik dari semua opsi yang ada. Ada beberapa hal yang 
terpikirkan oleh saya ketika memikirkan perkara ini.

Jangan-jangan Ini Hanyalah Masalah 
Pengendalian Diri dalam Menggunakan 
Uang
Mungkin kita bekerja tidak sesuai passion, lalu 
kita balas dendam dengan makan makanan 
yang mahal sebagai penebusan akan rasa 
bersalah kepada diri sendiri karena tidak 
mampu keluar dari tuntutan pekerjaan dan 
belum	berani	keluar	dari	zona	nyaman	untuk	
menjawab passion.

Ada kekosongan dalam hati kita, dimana kita 
melarikan diri ke makanan yang mahal dan 
menghabiskan begitu banyak uang dengan 
harapan gaya hidup seperti ini akan mengisi 
kehampaan yang kita rasakan.

Kemungkinan lainnya, kita ingin diri kita 
diakui bahwa kita berhasil dan orang yang 
sukses itu makan di restoran mahal, bukan 
di	rumah.	Apa	jadinya	coba	kalau	calon	klien	
melihat	kita	makan	di	tempat-tempat	yang	
murah	atau	di	rumah	saja,	bisa-bisa	dipikir	
pekerjaan kita tidak menghasilkan keuntungan.

Masak Sendiri vs Makan di Restoran
Bagi saya pribadi, saya bukan orang yang 
menentang	makan-makan,	ngeteh-ngeteh, 
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Manajemen
      Konflik

Teks oleh Jacob A.M., ilustrasi dari internet

Pertanyaan:
Sebuah tim yang ideal memerlukan adanya kerjasama yang baik antar anggotanya. 

Namun ironisnya apa yang saya alami sangat bertolak belakang dengan kondisi 
ideal tersebut. Seringkali saya harus diperhadapkan dengan konflik dengan rekan 

kerja saya. Bagaimanakah saya seharusnya menyingkapi sebuah konflik di 
lingkungan kerja seperti ini?

Jawaban:
Belajar dari pengalaman bekerja di Astra, 

kami mempunyai konsep bahwa suatu 
proyek/bisnis/perusahaan akan baik jika 

didasari dengan ‘Winning Concept, 
Winning Team and Winning System’. 

Hal ini untuk menjelaskan bahwa 
selain tim yang baik, dibutuhkan 

pembuatan konsep dan 
sistem yang baik juga agar 
perencanaan	atas	eksistensi	

kelompok ini dapat 
berjalan dengan baik. 

Ketika	saya	membaca	pertanyaan	Anda,	saya	
teringat akan film yang berdasarkan kisah 
nyata yaitu Gridiron Gang. Sean Porter (yang 
diperankan	oleh	Dwayne	Johnson)	adalah	
seorang yang bekerja di Kamp Tahanan 
Kilpatric	merasa	frustasi	tidak	dapat	membantu	
anak-anak	jalanan	keluar	dari	permasalahan	
hidup mereka, seperti terjerumus di dunia 
narkoba	dan	‘geng’	jalanan.	Akhirnya,	Sean	
Porter membentuk tim football yang terdiri dari 
anak-anak	jalanan	tersebut.	Dalam	film	ini,	
kita dapat melihat betapa banyaknya konflik 
dari tim tersebut dan bagaimana seorang 
Sean Porter dapat membentuk tim tersebut 
dan membuat suatu konflik menjadi energi 

pemersatu dari setiap anggota tim. Ada kalimat 
dari	Sean	Porter	yang	cukup	baik	yaitu,	“You 
do it my way, not your way. Your way got you 
here and you’re here because you lost. Right now 
you are all losers, but if you accept this challenge 
and stick with the program, you are all going to be 
winners at the end.”	(Kamu	lakukan	dengan	cara	
saya,	bukan	cara	kamu.	Cara	kamu	membuat	
kamu	di	sini	(kamp	tahanan)	dan	hal	ini	
karena kamu kehilangan. Saat ini kamu semua 
adalah	pecundang,	tetapi	jika	kamu	menerima	
tantangan ini dan selalu melakukan program, 
kamu semua akan menjadi pemenang pada 
akhirnya).
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Untuk menjadi tim yang 
ideal, bukanlah jalan yang 

mudah.	Dan	untuk	membuat	tim	
yang ideal adalah peran seorang 

leader, bukan peran anggota tim. 
Seorang nakhoda yang menentukan 

ke mana kapal akan berlayar, Anda yang 
membantu	kelancaran	kapal	sesuai	dengan	

pekerjaan. Jika Anda sebagai anggota tim, 
mengharapkan tim menjadi ideal karena apa 
yang Anda lakukan, maka bukannya mustahil, 
tapi	diperlukan	energi	yang	luar	biasa.	Kecuali,	
Anda melakukan kudeta dan menjadikan diri 
anda seorang nakhoda.

Jika objektif Anda adalah membuat tim ideal, 
yang dapat anda lakukan adalah melalui leader 
tim Anda. Bagaimana kesulitan yang Anda 
hadapi dapat terkomunikasikan dengan baik 
kepada leader Anda, dan akan lebih baik 
jika	Anda	dapat	memberikan	usulan-usulan	
yang dapat memperbaiki tim Anda. Biasanya 
leader Anda yang memberikan saran dan akan 
membuat	perencanaan	yang	lebih	baik	untuk	
tim ini. 

Ada seseorang yang mengatakan, “Conflict 
is a characteristic of human existence. It is part 
of the dynamic of life that drives us into the 
future.” (Konflik merupakan karakteristik dari 
keberadaan manusia . Ini adalah bagian dari 
dinamika kehidupan yang mendorong kita ke 
masa	depan)

Beberapa waktu yang lalu, saya baru saja 
menyaksikan	suatu	konflik	kecil	antara	
kedua	anak	saya,	Evan	Radithya	Nio	dan	
Jeremy Ananta Nio. Hal yang menjadi 
konflik sebenarnya hanya sederhana, yaitu 
Evan	sebagai	si	sulung	menyatakan	bahwa	
permennya banyak dan permen Jeremy 
sedikit. Sang adik, Jeremy, karena belum bisa 
berhitung, maka bersikukuh mengatakan 
bahwa permennya banyak (lebih banyak dari 
kakaknya).	Evan	berulang-ulang	mengatakan	
‘sedikit’	ke	Jeremy,	dan	sebaliknya	Jeremy	
berulang-ulang	mengatakan	‘banyak’.	Sedikit,	
sedikit, sedikit, sedikit. Banyak, banyak, banyak, 
banyak.	Kira-kira	kata-kata	itu	yang	terus	
diterima oleh kedua telinga saya. Sebagai orang 
tua, seharusnya saya meleraikannya. Tetapi 

saya	memilih	diam,	dan	berharap	mereka	cape	
sendiri.	Dan	suatu	waktu	Jeremy	secara	tidak	
sadar	mengatakan	‘sedikit’	(mungkin	karena	
terpengaruh	mendengar	kakaknya,	Evan,	
mengatakan	‘sedikit’).	Pada	saat	itu	juga,	Evan	
diam dan akhirnya tidak ada yang meributkan 
antara	sedikit	dan	banyak.	Tiba-tiba	seakan-
akan dunia menjadi jauh lebih damai. 

Kadangkala konflik adalah hanya mengenai 
‘point of view’ kita melihat suatu masalah dan 
setiap orang memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikannya	dengan	cara	masing-
masing. Konflik adalah bagian dari keberadaan 
manusia.	Dan	ketika	kita	menerima	konflik	
sebagai bagian dari perbedaan, menghadapinya, 
dan	melihat	sebagai	‘input’	yang	baik	bagi	kita,	
maka hal tersebut membuat kita dapat menjadi 
lebih	baik	di	masa	yang	akan	datang.	Dan,	
kadangkala mungkin karena kita yang salah. 

Selamat	datang	di	manajemen	konflik.	Dan	
jangan menghindari konflik, tetapi selalu 
mencari	cara	untuk	menyelesaikan	konflik	dan	
berdamai dengan konflik tersebut.
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Setiap anak yang lahir sumbing di dunia memiliki kesempatan untuk hidup 
seutuhnya, dan hidup produktif. Sumbing merupakan masalah utama 

yang	terjadi	di	negara-negara	berkembang	di	mana	ada	jutaan	anak-anak	
yang	menderita	sumbing.	Kebanyakan	tidak	dapat	makan	maupun	berbicara	
dengan	baik.	Mereka	juga	tak	diizinkan	untuk	mengikuti	sekolah	atau	
bekerja, dan menghadapi kehidupan yang sulit, yang dipenuhi dengan rasa 
malu dan isolasi, serta sakit hati. Sumbing yang mereka miliki biasanya 
tidak ditangani karena mereka miskin – bahkan terlalu miskin untuk 
membayar sebuah operasi sederhana yang telah tersedia sejak lama.

Sejarah Smile Train

Konsep aslinya adalah kereta yang akan 
mengelilingi	negara-negara	berkembang,	
menyediakan	operasi	gratis	untuk	anak-anak	
yang kurang mampu serta pelatihan gratis untuk 
dokter-dokter,	meninggalkan	dokter-dokter	
yang sudah terlatih, menyediakan peralatan 
gratis dan masyarakat mandiri. Masalah logistik 
secara	fisik	kereta	api	tidak	memungkinkan	
tetapi ide aslinya sangat kuat namun hal itu 
tidak dibutuhkan. Smile Train didirikan pada 
tahun 1999 dan dimulai dengan satu operasi 
di China yang dilakukan oleh tim dokter lokal. 

“Sebuah operasi 
sederhana dapat 
memberikan seseorang 
hidup baru.”

“Sumbing 
yang 

diperbaiki 
merupakan 
hidup yang 
dipulihkan.”

Dalam	jangka	waktu	9	tahun,	Smile	
Train berkembang menjadi organisasi 
sumbing terbesar di dunia, yang 
memiliki ratusan partner dan program 
di lebih dari 80 negara. Sejak Maret 
2000, Smile Train telah melakukan 
operasi sumbing gratis bagi lebih dari 
990.000	anak-anak	di	seluruh	dunia,	
dan	lebih	dari	38.000	anak-anak	di	
Indonesia.

Apa yang Membuat Smile Train Unik?

Tidak seperti organisasi amal lainnya 
yang melakukan berbagai hal berbeda, 
Smile	Train	fokus	pada	pemecahan	
masalah	tunggal:	celah	bibir	dan	langit-
langit. Smile Train memfokuskan 
seluruh waktu, usaha, dana dalam 
mempelajari, memahami, dan 
menangani sumbing.

Berikut	di	bawah	ini	hal-hal	yang	membuat	Smile	Train	unik:
1.	Fokus	pada	masalah	tunggal:	celah	bibir	dan	langit-langit.
2.	Strategi	“Teach	A	Man	To	Fish”:	Smile	Train	

memberdayakan	dokter	lokal	di	negara-negara	berkembang.
3. Biaya paling rendah per operasi dibandingkan organisasi 

sumbing lainnya.
4.	Terbaik	dalam	hal	catatan	keselamatan	dan	kualitas	di	

antara organisasi sumbing lainnya.
5.	Smile	Train	memberikan	donasi	ke	negara-negara	

berkembang di dunia sehingga memberikan dampak 
yang besar.

6.	Smile	Train	membantu	anak-anak	di	lebih	dari	80	
negara-negara	miskin.

Smile Train Indonesia merupakan salah satu dari 
sekian banyak organisasi yang memiliki kerinduan 
yang sama, yaitu bersumbangsih bagi bangsa 
Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat 
dalam	http://www.smiletrainindonesia.org.	(hw)

Hati Mereka

Foto dari internet
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MEMAHAMI REMAJA
Teks oleh Wendy Margareta, ilustrasi dari internet

Belum lama ini santer beredar posting-an	
dua	kisah	nyata.	Posting-an	pertama	tentang	
seorang anak remaja 14 tahun yang melakukan 
bunuh diri karena pengaruh film kartun 
tertentu. Posting-an	berikutnya	tentang	seorang	
remaja pria yang melakukan tabrakan maut 
karena mabuk obat terlarang. Beberapa waktu 
lalu surat kabar juga memberitakan tentang 
tertangkapnya sepasang kekasih remaja yang 
melakukan	pembunuhan	berencana	terhadap	
mantan pasangannya.

Berbagai kisah di atas membuat orang sangat 
risau dan miris. Banyak yang kemudian 

tidak habis pikir, apa sih yang dipikirkan 
para	remaja	ini	sehingga	melakukan	hal-hal	
yang sesungguhnya terkesan konyol namun 
berakibat sangat fatal. Para orangtua pun 
menjadi	sangat	khawatir	terhadap	anak-anak	
remaja	mereka	dan	bertanya-tanya	apa	yang	
dapat	dilakukan	untuk	mencegah	berbagai	hal	
yang	tidak	diinginkan	tersebut	terjadi.	Dengan	
mengingat kembali apa yang kita harapkan 
tentang perlakuan orang lain terhadap diri 
kita pada masa remaja dapat membantu kita 
mengerti bagaimana perlakuan yang lebih pas 
dan	lebih	dapat	diterima	anak-anak	remaja	
kita.

Apa yang Remaja Mau?
(1)	Remaja	memiliki	keinginan	yang	besar	untuk	mendapat	pengakuan.	Remaja	ingin	diakui	
bahwa mereka mampu dalam banyak hal, seperti: mampu mengambil keputusan dan melakukan 
hal-hal	yang	dilakukan	orang	dewasa	atau	setidaknya	tidak	kalah	dengan	teman-teman	sebayanya.	
(2)	Mereka	ingin	merasa	bahwa	mereka	dipercaya	dan	dianggap	dapat	diandalkan.	(3)	Ingin	
diperlakukan	lebih	sebagai	teman	daripada	anak	(kecil),	ingin	merasa	memiliki	hak	yang	kurang	
lebih	setara	dengan	orang	dewasa.	(4)	Ingin	dihargai	dan	dihormati,	terutama	berurusan	dengan	
hal-hal	pribadi	(privacy).	(5)	Ingin	dipedulikan	dan	tidak	diabaikan.

Apa yang Remaja Butuh?
1. Bimbingan dan arahan

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap banyak sekali hal tapi juga 
bingung siapa saja yang bisa ia andalkan untuk sekian banyaknya pertanyaan di kepalanya. 
Apalagi	biasanya	kecerdasan	dan	ketajaman	berpikir	pada	tahap	remaja	belum	diimbangi	
dengan kebijaksanaan dan kematangan berpikir serta kematangan pengendalian emosi. 
Remaja	juga	cenderung	kurang	mempertimbangkan	konsekuensi	dari	tindakan	atau	
keputusan mereka karena belum terampil berpikir jauh ke depan.

2. Kebutuhan untuk dimengerti dan mendapat penerimaan
Para	remaja	cukup	sadar	bahwa	mereka	masih	bergantung	pada	orangtua	dalam	banyak	
hal,	termasuk	bimbingan	dan	arahan.	Mereka	bahkan	ingin	sekali	menceritakan	banyak	
hal	kepada	orangtua	mereka.	Hanya	saja,	remaja	menjadi	ogah	dan	malas	bercerita	dengan	
orangtua	ketika	mereka	mendapat	tanggapan-tanggapan	yang	membuat	mereka	tidak	
nyaman,	misalnya:	dianggap	konyol,	dianggap	seperti	anak	kecil,	ditertawakan,	dinasehati,	
atau	dilarang-larang.	Tanggapan-tanggapan	seperti	itu	membuat	remaja	merasa	dirinya	
tidak dimengerti. Ketika tidak diperoleh pengertian dan penerimaan dalam keluarga, mereka 
akan	mencari	teman	bicara	yang	tidak	akan	membuat	mereka	terlihat	konyol,	bodoh,	atau	
seperti	anak	kecil	–	yaitu	sesama	remaja	lainnya	atau	bahkan	pergaulan	online	yang	lebih	sulit	
dipantau.
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3.	 Peneguhan	yang	terus	menerus	bahwa	mereka	sungguh	dicintai

Kondisi	remaja	yang	cenderung	berpusat	pada	diri	sendiri,	mood	labil,	suka	menilai	dan	
bereaksi	secara	berlebihan,	suka	memberontak	dan	sulit	diatur,	sering	kali	berujung	pada	
terjadinya	masalah	dengan	berbagai	pihak.	Dengan	pola	pikirnya	yang	sempit,	remaja	rentan	
merasa sendiri dan kesepian, merasa diri buruk, menjadi sumber masalah, dan membuat 
orangtua malu. Maka mereka menyimpulkan bahwa kasih sayang orangtua terhadap mereka 
pun pasti berkurang.

Apa yang Dapat Dilakukan Orangtua?
•	 Munculkan	kepedulian	dan	ketertarikan	

terhadap apa saja berkaitan dengan remaja 
Anda: minat, hobi, apa yang sedang trend 
saat ini di kalangan remaja, artis mana saja 
yang ngetop dan menjadi idola di kalangan 
remaja, dan berbagai hal lain berkaitan 
dengan dunianya.

•	 Mengobrollah	dengan	anak	remaja	Anda	
sesering mungkin dalam bentuk diskusi. 
Debat,	penyuluhan,	pemberian	nasehat,	
apalagi perintah memiliki kemungkinan 
yang	kecil	untuk	berhasil	merubah	cara	
pandang remaja. 

•	 Bantu	mereka	melatih	keterampilan	
berpikir jauh ke depan. Bukakan sebanyak 
mungkin hal yang bisa terjadi dengan 
tindakan	tertentu,	atau	bicarakan	apa	saja	
kemungkinan yang bisa menyebabkan 
seseorang berada dalam kondisi tertentu. 
Runtutkan	A-Z	atau	sebaliknya,	Z-A.

•	 Ajak	mereka	untuk	terjun	dalam	berbagai	
aktivitas yang membangun agar remaja 
tahu bahwa ada banyak sekali yang 
dapat mereka lakukan daripada berkutat 
pada games, internet, atau kegiatan dan 
kelompok pertemanan yang kurang positif.

•	 Berikan	kepercayaan	dan	kebebasan	sejalan	
dengan pertambahan usia remaja. Terapkan 
aturan-aturan	yang	masuk	akal.	Diskusikan	
dan buat kesepakatan bersama tentang 
aturan dan konsekuensi/ hukumannya bila 
tidak dijalankan. 

•	 Hargai	apa	yang	menjadi	pilihan	remaja	
Anda.	Tidak	perlu	intervensi	dan	campur	
tangan terlalu dalam, terutama bila pilihan 
itu tidak menimbulkan resiko serius.

•	 Bila	terjadi	ketidaksepahaman,	sebisa	
mungkin hindari pertengkaran atau 
keributan. Menghadapi remaja bagaikan 
melempar bola tenis ke tembok. Bila 
dilempar dengan tenaga yang pas, maka 
bola akan kembali dengan pantulan 
yang pas untuk ditangkap. Bila dilempar 
dengan kuat dan penuh emosi, maka bola 
akan memantul dengan kekuatan yang 
tidak kalah hebatnya. Ketika kita berpikir 
tindakan	dan	ucapan	yang	keras	bisa	efektif	
untuk mendidik anak remaja, mereka 
dapat memberikan respon yang tidak kalah 
kerasnya yang dapat menoreh luka yang 
dalam. 

•	 Ucapkan	sesering	mungkin	kepada	anak-
anak	remaja	Anda	bahwa	Anda	mencintai	
mereka. Pernyataan kasih sayang Anda 
lewat	kata-kata	dapat	memberikan	keluarga	
Anda	rasa	percaya	diri,	rasa	aman,	dan	
kehangatan yang tidak dapat mereka 
peroleh dari manapun. 

Sesungguhnya, kehidupan keluarga masih 
menjadi penentu pembentukan jati diri remaja. 
Lingkungan	keluarga	yang	cukup	harmonis	
dan sehat dapat membantu remaja melalui 
berbagai krisis dan kebingungan yang mereka 
hadapi. Relasi dan komunikasi yang baik dalam 
keluarga membantu remaja untuk lebih terbuka 
dan mau mendengar arahan dan bimbingan 
orangtua. Setidaknya di saat mereka mungkin 
mengalami penolakan atau pertengkaran 
dengan teman sebaya, rumah menjadi tempat 
dimana para remaja ini tetap merasa dirinya 
adalah	pribadi	yang	penting,	dicintai	dan	
diterima – tempat pembentukan jati diri yang 
sehat dan kuat.
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Pojok GMI Iklan MUC

MEI	2015

Hari Mama/
Minggu PWMI

Hari Papa/
Minggu P2MI

Hari Kenaikan 
Yesus Kristus

Retreat Kaum 
Muda	(MUC)

14 
Mei

15-18
Juli

JUNI 2015

JULI 2015

10 
Mei

21 
Juni

3332



Nama    : Djohan Yen
Tempat, tanggal lahir : P. Brandan, 10 Januari 1972
Nama istri   : Surawati Wu
Nama anak   : Morgan Johanson (10 tahun)
      Kelvin Sebastian Yen (7 tahun)

BIODATA

Bagi	Anda	yang	pernah	mengikuti	kelas	pembinaan	Disciple,	pasti	
mengenal	sosok	pria	yang	satu	ini.	Djohan	Yen	telah	melayani	

sebagai	fasilitator	atau	pengajar	untuk	4	angkatan	kelas	Disciple	
yang	ada	sampai	sekarang.	Dan	tahun	ini	beliau	juga	melayani	
sebagai	Sekretaris	Komisi	Kelompok	Kecil	GMI	Imanuel.

Sejak remaja, pria kelahiran Medan ini memiliki rasa ingin 
tahu yang besar akan Alkitab. Beliau sering kali mengikuti 
kelas-kelas	Pendalaman	Alkitab	yang	diadakan	gereja.	Hingga	
akhirnya	sekitar	tahun	2008-2009,	beliau	memutuskan	untuk	
menjadi	peserta	kelas	Disciple	angkatan	ke-8.	Diawali	dengan	motif	
ingin	dapat	membaca	keseluruhan	Alkitab	dari	awal	hingga	selesai,	namun	
ternyata	melalui	kelas	Disciple	inilah,	Djohan	menemukan	passion	dan	
keterbebanannya untuk melayani di bidang pemuridan dan akhirnya menjadi 
fasilitator	kelas	Disciple	sampai	sekarang.

Waktu untuk Pelayanan, Pekerjaan, dan Keluarga
Sejak	tahun	1984,	Djohan	telah	menjadi	jemaat	GMI	Imanuel	Jakarta.	Sebagai	
ayah	dari	2	orang	anak	laki-laki,	Djohan	tidak	sendirian	aktif	melayani	di	dalam	
gereja. Beliau juga ditemani oleh sang istri yang saat ini aktif melayani sebagai 
Guru	Sekolah	Minggu	dan	anggota	paduan	suara	VOI	(Voice	of	Imanuel).	

Pasangan	suami-istri	yang	saat	ini	sedang	menanti	kelahiran	anak	ketiga	ini	
mengaku	senang	menghabiskan	waktu	luang	bersama	anak-anak	mereka	di	mall.	
Jadi	setiap	pergi	ke	mall,	Djohan	bercerita	bahwa	ia	seringkali	menghabiskan	
waktu	berjalan	berdua	saja	bersama	sang	istri,	sedangkan	anak-anak	mereka	
senang pergi ke toko buku untuk menyalurkan hobi yang diwarisi dari sang ayah, 
yaitu	membaca.	

Foto oleh Alini & Narasumber, 
Ilustrasi dari Internet
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Saat ini, 
Djohan	

bekerja 
sebagai agen 

untuk memberikan 
pinjaman kepada 

perusahaan-perusahaan,	
sedangkan istri bekerja 

di sebuah perusahaan 
garment di Jakarta. Bersyukur 

dengan pekerjaan yang tidak 
mengharuskannya untuk keluar 

rumah	setiap	hari	ini,	membuat	Djohan	
cukup	memiliki	banyak	waktu	untuk	kedua	
‘jagoan	kecil’	mereka	di	rumah.	Ia	dapat	
meluangkan waktu untuk bermain, mendidik, 
mendisiplinkan, serta memberikan perhatian 
lebih terhadap perkembangan kedua putranya.

Peranan Disciple dalam gereja
Sebelum	naik	ke	sorga,	Alkitab	mencatat	satu	
perintah	Tuhan	Yesus	kepada	murid-muridnya,	
“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku	dan	baptislah	mereka	dalam	nama	
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah 
mereka melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu.” 
(Matius	28:19-20a)
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Seperti ayat di atas, Tuhan Yesus tidak ingin 
kita	menjadi	pribadi	yang	hanya	sekedar	percaya	
kepada-Nya,	tetapi	Ia	secara	jelas	menyatakan	
perintah-Nya	agar	setiap	orang	percaya	dapat	
“memuridkan” orang lain. Namun sebelum 
memuridkan orang lain, tentu Tuhan pun rindu 
kita	sebagai	anak-anak-Nya	dapat	terlebih	dahulu	
menjadi	seorang	disciple	atau	murid	Kristus	yang	
taat	dan	setia	pada-Nya.	

Dengan	latar	belakang	inilah,	gereja	kita	
menyediakan sebuah wadah pembinaan, yaitu 
kelas	Disciple	untuk	mempersiapkan	setiap	
jemaat menjadi seorang murid Kristus yang 
nantinya diharapkan memiliki kerinduan untuk 
memuridkan orang lain juga. 

Setiap	kelas	Disciple	umumnya	diikuti	
oleh maksimal 12 orang peserta tanpa 
adanya batasan usia. Bersama 
dengan fasilitator, setiap peserta 
diajak	untuk	bersama-sama	
berkomitmen selama 9 
bulan untuk menikmati 
ayat demi ayat dalam 
Alkitab. Setiap hari 
setiap peserta 
akan diberikan 
tugas harian 

untuk	membaca	sekitar	7-10	pasal	dalam	Alkitab,	yang	nantinya	akan	
dibahas	dan	didiskusikan	bersama-sama	dalam	pertemuan	kelompok	yang	
diadakan setiap hari Minggu. 

Kelas	Disciple	juga	memiliki	peraturan	yang	cukup	ketat.	Dalam	
kurun	waktu	9	bulan,	setiap	peserta	hanya	boleh	izin	tidak	
masuk sebanyak 3 kali dari total keseluruhan pertemuan 
kelompok. Kelihatan berat, bukan? Namun, justru 
inilah	esensi	dari	kelas	Disciple,	sekali	lagi	yaitu	
untuk membimbing setiap peserta menjadi murid 
Kristus yang memiliki kebiasaan berdisiplin 
rohani yang baik. 

Sebagai	fasilitator,	Djohan	mengaku	sangat	enjoy	di	
dalam	pelayanannya.	Melalui	kelas	Disciple	yang	diikuti	oleh	
peserta dengan range usia yang sangat beragam ini, membuat 
Djohan	belajar	bagaimana	berkomunikasi	yang	baik.	Selain	itu,	
Djohan	pun	juga	belajar	untuk	tetap	menjaga	relasi	yang	baik	dengan	
peserta-peserta	kelas	Disciple	yang	telah	lulus.	

Di	akhir	perbincangan,	Djohan	menyampaikan	pesannya	kepada	setiap	jemaat	
pembaca	Gracia:	“Ibadah	dan	pelayanan	Anda	tidak	akan	berakhir	sebagai	sebuah	
rutinitas, ketika Anda senantiasa memperlengkapi pikiran Anda dengan Firman 
Tuhan setiap hari.”

Berapa banyakkah waktu dalam hari ini yang sudah Anda luangkan untuk 
mengenal Tuhan? Mari bersama berkomitmen untuk membiasakan 
diri kita berdisiplin rohani yang baik, belajar mengenal Tuhan 
melalui	setiap	firman-Nya,	dan	bersama	dengan	anggota	tubuh	
Kristus	yang	lain	menjadi	murid-murid	Kristus	yang	hidup	

untuk	memuridkan	orang	lain.	(grc)
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Apa kesibukan Fendy dan istri sekarang?
Kesibukan	saya	sehari-hari	adalah	mengurus	
toko di Tanah Abang dan juga terkadang 
mendapat	kesempatan	menjadi	freelance	
wedding	photographer.	Kalau	Inne	(istri)	sehari	
hari mengurus kedua anak di rumah.

Bagaimana cara membagi waktu antara 
pekerjaan, keluarga, dan teman?
Membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga 
saat	ini	tidak	terlalu	sulit	karena	sehari-hari	
saya mengurus toko sendiri sehingga lebih 
fleksibel dalam mengatur waktu. Setelah 
pulang dari toko, biasanya saya selalu berada 
di rumah untuk bermain bersama anak atau 
membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah 
dari sekolah. Ketika weekend, kami selalu 
menyempatkan waktu untuk keluar bersama 
keluarga ataupun keluarga besar, walau sekedar 
makan malam bersama. 

Tempat apa yang biasa dipilih untuk 
memiliki quality time bersama dengan 
keluarga?
Awalnya	kami	sekeluarga	biasanya	jalan-jalan	
ke	mall,	tapi	lama-kelamaan	kami	merasa	bosan	
juga	dan	melihat	anak-anak	tidak	mendapat	
apa-apa	juga.	Lalu,	saya	teringat	pada	saat	
saya masih bersekolah dimana sekolah sering 
mengajak	murid-muridnya	untuk	karya	
wisata ke museum. Saya melihat bahwa saat 
ini	sekolah	sudah	jarang	mengajak	murid-
muridnya	ke	museum.	Oleh	karena	itu,	saya	
memutuskan untuk mulai memperkenalkam 
tempat-tempat	lain	yang	anak-anak	juga	bisa	
nikmati selain mall. Saya mulai mengajak 
mereka ke museum, galeri seni, dan taman kota. 
Saya	memulai	hal	ini	sejak	mereka	masih	kecil.	
Walaupun mungkin saat ini mereka belum 
sepenuhnya memahami setiap tempat yang 
dikunjungi, namun saya hanya dapat berusaha 
untuk terus memperkenalkan semua tempat 
tersebut kepada mereka. 

Nama : Fendy
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta, Freelance Photographer

Nama : Inneke Solihin (Inne)
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : Javern Axel Emmanuel
Umur : 6 Tahun
Kelas : 1 SD

Nama : Janiel Freja Emmanuel
Umur : 4 Tahun
Kelas : K1 TK

Sorotan Sorotan

Foto oleh Narasumber
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Apa alasan Fendy mengajak anak-anak 
ke tempat-tempat yang mungkin dapat 
dikatakan “jarang sekali dikunjungi” 
oleh keluarga masa kini?
Saya	ingin	anak-anak	saya	mengetahui	bahwa	
ada begitu banyak tempat yang dapat mereka 
kunjungi di saat senggang. Mereka dapat pergi 
ke	galeri	seni	untuk	melihat	karya-karya	seni	
dari seniman terkenal. Mereka dapat pergi 
ke museum untuk mempelajari setiap tema 
yang	terdapat	dalam	setiap	museum.	Dan	
mereka bisa senang tanpa harus mengeluarkan 
uang	yang	banyak,	misalnya	membaca	buku	
kesukaan mereka di taman kota sambil 
membawa	cemilan.	Bahkan,	di	Taman	
Suropati ada sebuah perkumpulan dimana 
kita dapat belajar untuk bermain musik dari 
pengajar yang profesional dengan bayaran 
yang relatif murah dan kita belajar di bawah 
pohon yang rindang di taman kota. Ini semua 
yang	ingin	saya	perkenalkan	kepada	anak-
anak saya sejak dini.

Tempat unik mana saja yang sudah 
pernah dikunjungi?
Kami	pernah	bepertualang	naik	ke	puncak	
Monas dengan antrian yang panjang (antri 
lift	ke	atas	saja	sampai	hampir	1,5	jam)	dan	
kami	harus	berusaha	membuat	anak-anak	rela	
bersabar. Begitu tiba di atas, rasa lelah kami 
terbayar	ketika	melihat	raut	wajah	anak-anak	
yang bahagia.

Kami juga berusaha untuk mempelajari 
informasi	sekilas	mengenai	tempat-tempat	
yang akan kami kunjungi supaya kami dapat 
menjawab	setiap	pertanyaan	dari	anak-anak	
kami.	Dan	memang	benar,	begitu	banyak	
pertanyaan	yang	keluar	dari	mulut	anak-anak	
ketika kami mengajak mereka mengunjungi 
klenteng di daerah Petak Sembilan, sampai 
kami kewalahan menjawabnya.

Saat kami mengunjungi Pelabuhan Sunda 
Kelapa yang sebenarnya tidak kami 
rencanakan,	anak-anak	terlihat	sangat	excited	

ketika	melihat	kapal-kapal	pinisi.	Cuaca	sangat	
panas	kala	itu	tidak	menghambat	anak-anak	
untuk menaiki kapal pinisi yang kami sewa dari 
nelayan setempat. Kami sebagai orangtua sangat 
puas ketika kami melihat betapa puasnya muka 
anak-anak	ketika	menaiki	kapal	pinisi.

Tempat-tempat wisata apa saja yang 
dapat direkomendasikan pada jemaat 
yang memiliki anak usia batita (bayi 
tiga tahun)? Kegiatan apa saja yang bisa 
dilakukan di tempat-tempat tersebut?
Keluarga yang masih memiliki batita mungkin 
dapat	mencoba	untuk	pergi	ke	taman-taman	
kota, seperti Taman Suropati, Taman Menteng, 
atau bisa pula mengunjungi museum atau 
galeri	seni.	Di	taman,	kita	dapat	membiarkan	
anak-anak	kita	berlarian	supaya	mereka	
dapat	mengeksplorasi	taman	tersebut.	Di	
museum atau galeri seni, kita dapat mengajak 
mereka untuk melihat karya seni atau benda 
bersejarah sambil menjelaskannya. Tidak 
perlu	rumit	untuk	menceritakan	asal-usul	
atau sejarahnya. Konsepnya adalah kita hanya 
memperkenalkannya saja.

Keluarga	yang	memiliki	anak-anak	yang	
berumur di atas 3 tahun perlu untuk lebih 
mempersiapkan	diri	karena	anak-anak	akan	
mulai menanyakan detil dari setiap benda yang 
dilihatnya.	Dan	kita	harus	siap	untuk	menjawab	
setiap pertanyaan mereka. Karena kita sudah 
mengajak mereka ke taman ataupun museum, 
maka kita harus mau ikut serta dalam semua 
aktivitas	mereka,	membacakan	setiap	keterangan	
yang ada, menjelaskan semua pertanyaan 
mereka, dan ikut bermain dengan berlari di 
taman	bersama	mereka.	Dengan	begitu	mereka	
akan senang dan tertarik lagi untuk melakukan 
aktivitas di tempat umum.

Biasanya siapa yang berinisiatif 
menentukan tempat wisata yang akan 
dikunjungi?
Biasanya	saya	yang	mencari	tempat	dan	rute	
pertualangan kami. Kalau tempatnya sudah 
ditentukan,	biasanya	saya	akan	mencari	referensi	
mengenai apa saja yang dapat kita lihat di sana, 
bagaimana	cara	menuju	ke	sana,	dan	saya	akan	
bertukar pikiran dengan istri serta anak. Apabila 
tempatnya sudah diberitahu, biasanya mereka 
sudah mulai berimajinasi dan mulai menanyakan 
detil tempat tersebut. Itu semua menambah 
semangat mereka untuk bepertualangan. Kita 
sebagai orangtua juga harus ikut serta dan 
masuk dalam dunia imajinasi mereka supaya 
tempat yang dikunjungi sesuai dengan harapan 
mereka.

Apakah Fendy setuju dengan pendapat 
sebagian orang untuk tidak memberikan 
gadget pada anak?
Setuju sekali! Kami sepakat bahwa memberikan 
gadget pada anak anak tidak memberikan nilai 
positif, bahkan lebih banyak nilai negatifnya. 
Anak-anak	menjadi	“anti	sosial”	dan	tidak	mau	
bergaul dengan orang lain, bahkan mereka 
menjadi	jarang	bergerak.	Di	rumah,	kami	tidak	
pernah memberikan mereka menonton TV. 
Hanya sesekali saja kami memberikan mereka 
kesempatan	menonton	DVD.	Itu	pun	lebih	
banyak yang sifatnya edukasi. Selain karena 
program TV yang semakin tidak mendidik, 
kami ingin mereka lebih banyak bermain 
dengan mainan karena kami ingin mereka 
terus menggunakan daya imajinasi mereka. 
Mereka	membaca	buku,	mereka	bermain	berdua	
(walaupun	terkadang	bertengkar),	tetapi	mereka	
belajar bersosialisasi dan saling berbagi.

Begitu banyak hal yang bisa didapat di luar 
sana	dan	bisa	diajarkan	kepada	anak-anak	selain	
hanya pergi ke mall. Apalagi sekarang informasi 
begitu	mudah	kita	dapat.	Dengan	hanya	klik	
saja,	kita	dapat	mencari	tempat	sesuai	yang	ingin	
kita	perkenalkan	kepada	anak-anak	kita.	Jadi	
mengapa	kita	tidak	mulai	mengajak	anak-anak	
kita	ke	tempat-tempat	lain	selain	mall?	(ss)
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Valentine 
Pasutri

Kami mengundang para 
pasutri GMI Imanuel 

untuk menikmati 
kebersamaan di HUT 
Pasutri pada tanggal 9 
Mei 2015 pk. 19.00

Cooking. Mungkin tidak 
pernah terpikirkan bagi 

saya	secara	pribadi	bahwa	
akhirnya saya menikmati, 
bahkan merasakan 
bahwa selama ini passion 
saya ternyata di bidang 
masak-memasak!	Awal	
ketertarikan saya pada 
bidang ini dikarenakan 
hobi dan kesenangan saya 
menonton	acara	memasak	
di TV (baik lokal maupun 
internasional),	contohnya:	
Master	Chef,	Nigella’s	Bites,	
Easy	Chinese,	dan	lain-lain.

Pada kesempatan kali 
ini, saya ingin share 1 
menu	yang	cukup	simple	
untuk	dicoba	karena	cara	
memasaknya yang tidak 
sulit	dan	bahan-bahannya	
juga	cukup	mudah	
didapatkan dan tidak 
banyak jenisnya. Hasilnya, 
maknyos…

Waktu memasak: ± 10 menit.

Bahan-bahan:
1.	Spaghetti	(atau	pasta	lainnya	seperti	fettuccine),	

secukupnya	(biasanya	saya	menggunakan	kira-kira	
segenggam	tangan	untuk	1	porsi).

2.	Tuna	can	(tuna	kalengan)	yang	dapat	dibeli	di	pasar	
swalayan dengan berbagai varian rasa (biasanya saya 
memilih	rasa	yang	netral,	seperti	salt	water	tuna	can).

3.	Saus	pasta	del	monte	(untuk	bolognes).
4.	Tomat	cherry	(optional)	sebanyak	4-5	buah,	dipotong	

menjadi 2 bagian.
5.	Olive	oil,	secukupnya.

Cara memasak:
1.	Didihkan	air	yang	telah	diberikan	garam	secukupnya	

untuk merebus spaghetti atau pasta lainnya hingga al 
dente	(direbus	hingga	mudah	untuk	dimakan)	selama	
7-8	menit.

2. Panaskan wajan atau teflon, tuangkan olive oil 
secukupnya,	tumis	tuna	can	beserta	saus	pasta	bolognes	
selama kurang lebih 5 menit, kemudian masukkan 
potongan	tomat	cherry,	tumis	selama	1-2	menit	lagi,	
biarkan dan jaga saus tetap hangat.

3. Tiriskan spaghetti yang telah direbus, hidangkan di 
atas piring saji, kemudian siram dengan saus bolognes 
yang masih hangat.

4. Spaghetti tuna bolognes siap untuk disajikan.

Selamat	mencoba!	

Spaghetti Tuna Bolognese

Kilas Balik Karya Kita

Teks dan Foto oleh Denny, ilustrasi dari internet
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Judul buku: Freedom from the Seven Deadly Sins
Penulis: Dr. Billy Graham
Penerbit: The Billy Graham Evangelistic Association, 1955

Buku	karangan	Dr.	Billy	Graham	yang	berjudul	“Freedom	
from	the	Seven	Deadly	Sins”	atau	yang	lebih	sering	dikenal	

dengan	“Seven	Deadly	Sins	(Tujuh	Dosa	Maut)”	ini	telah	
menjadi salah satu buku terlaris. Buku ini telah diterjemahkan 
ke	dalam	berbagai	bahasa	dan	terus	dicetak	ulang	hingga	hari	
ini. Buku ini ditulis dan diterbitkan pertama kali pada tahun 
1955	dalam	bahasa	Inggris	(saat	Dr.	Billy	Graham	berusia	37	
tahun),	serta	diterjemahkan	ke	dalam	bahasa	Indonesia	pada	
tahun	1973,	dan	terus	dicetak	ulang	hingga	cetakan	ke-7.

Teks oleh Sofanny, ilustrasi dari internet

Sekalipun tulisan ini telah berusia 60 tahun, 
namun isi yang tertuang di dalam buku 
ini masih sangat relevan dengan konteks 
zaman	sekarang.	Dr.	Billy	Graham	mengutip	
pemikiran Paus Gregorius Agung (akhir abad 
ke-6)	yang	membagi	dosa	manusia	menjadi	
tujuh	bagian	yaitu:	Kecongkakan,	amarah,	
cemburu,	dosa	seksual,	kelahapan	(makan	
berlebihan),	kemalasan,	dan	keserakahan.	
Ketujuh dosa maut ini telah diakui menjadi 
bagian dari ilmu teologi etika dan diulas 
oleh	para	teolog	secara	mendalam,	bahkan	
dikembangkan dengan penjelasan yang 
lebih	terperinci.	Kita	dapat	dengan	mudah	
menemukan begitu banyak judul buku “Seven 
Deadly	Sins”	dengan	penulis	berbeda	saat	kita	
mencari	informasi	melalui	internet.

Ini menandakan bahwa tujuh dosa maut 
telah menjadi salah satu bagian yang begitu 
berpengaruh di dalam kehidupan manusia 
dan patut mendapat perhatian serius sehingga 
kita tidak dapat mengabaikannya begitu 
saja. Kita semua mempunyai bibit dosa. 
Yang membedakan adalah apakah kita akan 

membiarkan bibit dosa itu tumbuh subur atau 
mungkin tanpa kita sadari, bibit itu bahkan 
telah	tumbuh	dengan	sendirinya.	Dr.	Billy	
Graham menguraikan tujuh dosa maut dengan 
begitu gamblang sehingga kita dapat melihat 
perbuatan dosa kita dengan begitu jelas. Tak 
ada seorangpun yang akan menyangka bahwa 
makan terlalu banyak adalah salah satu dosa 
maut,	bahkan	disejajarkan	oleh	tokoh-tokoh	
gereja	dengan	dosa	kecongkakan,	cemburu,	dan	
ketidaksenonohan. 

Setelah	membaca	isi	buku	ini,	kita	akan	
menemukan bahwa Firman Tuhan 
membukakan mata kita terhadap begitu banyak 
perbuatan dosa yang kita lakukan. Namun 
yang menjadi satu penghiburan adalah Firman 
Tuhan juga menuntun kita untuk bebas dari 
tujuh dosa maut ini. Kita dapat datang kepada 
Yesus Kristus untuk menyesali setiap dosa kita, 
maka	darah-Nya	akan	membasuh	setiap	dosa	
kita. Apapun dosa yang telah kita lakukan, 
kita akan mendapat pengampunan yang ajaib, 
penuh kemenangan, dan berkat pada kaki salib 
ketika	kita	bertobat	di	hadapan-Nya.

Pojok Buku

AMERICAN SNIPER

“American	Sniper”.	Itulah	judul	film	yang	mengangkat	kisah	nyata	seorang	tentara	
SEAL	Amerika.	Dalam	film	ini,	Chris	Kyle	(Bradley	Cooper)	diceritakan	sebagai	
seorang	penembak	jarak	jauh	yang	sangat	hebat.	Sejak	kecil,	ia	sering	diajak	
ayahnya untuk berburu di hutan dengan sebuah senapan. Saat itu, Chris sudah 
memiliki bakat menembak.

Seiring bertumbuhnya usia, Chris Kyle pun tumbuh menjadi seorang koboi. 
Namun, pada suatu hari ia menonton sebuah siaran berita di televisi yang 
menceritakan	tentang	gerakan	teroris	yang	menghancurkan	gedung	WTC	(World	
Trade	Center).	Setelah	menonton	film	itu,	ia	mendapatkan	panggilan	untuk	
bergabung	dengan	tentara	SEAL	Amerika	untuk	membela	negaranya.

Chris	pun	menjalani	latihan	tentara	SEAL	yang	sangat	keras.	Pada	saat	latihan,	
Chris berhasil menunjukkan bakat menembaknya dengan menggunakan senjata 

Sniper	(penembak	jitu).	Oleh	karena	itu,	ia	diangkat	menjadi	regu	Sniper	yang	
bertugas melindungi pasukan utama dari jarak jauh. Ia pun bergabung 

dalam sebuah misi untuk membunuh teroris di Irak.
 
Dalam	misi-misinya,	Chris	berhasil	membunuh	banyak	lawan	

sehingga ia pun akhirnya menjadi legenda dan inspirasi bagi para 
rekan	maupun	junior-nya.	Namun,	misi	memberantas	teroris	ini	
tidaklah mudah sehingga pasukan Amerika harus menarik regunya 
tanpa berhasil membunuh pemimpin teroris tersebut.

Setelah pasukan Amerika ditarik dari Irak, Chris pun dipulangkan 
ke rumah untuk bertemu keluarganya. Namun, Chris mempunyai trauma 

yang disebabkan karena perang. Ia dapat membayangkan suasana perang ketika 
menemui kejadian tertentu di kehidupan normalnya sehingga membuatnya sering 
termenung.	Di	sisi	lain,	ia	merasa	belum	menyelesaikan	misinya	sehingga	ia	ingin	
kembali ke medan perang. Namun, istri Chris melarangnya untuk kembali ke 

medan perang. Ia khawatir Chris tidak akan selamat dalam peperangan 
tersebut.

Akankah Chris kembali ke medan perang? Apakah Chris dapat 
menyelesaikan misinya? Apakah ia dapat mengatasi trauma yang ada 

dalam	dirinya?	Temukan	jawabannya	dengan	menonton	film	“American	
Sniper”	ini.	(esb)

Layar Lebar

Foto dari internet
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“Apakah dia orang yang tepat untukku?”
“Bagaimana	ya	cara	PDKT	(baca:	pendekatan)	yang	tepat?”
“Pacaran	sesuai	kehendak	Tuhan,	maksudnya	apa	sih?”
“Aduh, harus bagaimana ni kalau patah hati?”

Dating Insight Indonesia 

Topik-topik	seputar	masalah	dan	pergumulan	
tentang	cinta,	seperti	beberapa	pertanyaan	di	
atas, tentulah tidak lepas dari kehidupan anak 
muda	yang	belum	menikah,	dimana	pemuda-
pemudi Kristen termasuk di dalamnya. Ini 
adalah hal yang wajar karena mereka berada 
pada	usia	dimana	mereka	sedang	mencari	

pasangan hidup yang tepat untuk menemani 
mereka	seumur	hidup.	Namun	ketika	cinta	mulai	
membuat	hati	terasa	‘galau’,	apa	yang	sebaiknya	
dilakukan?

Daripada	kita	langsung	secara	membabi-buta	
mencari	solusi	secara	acak	di	Google,	ada	baiknya	

apabila	kita	mengunjungi	blog	Dating	Insight	
Indonesia terlebih dahulu. Sesuai dengan 
namanya, blog ini memaparkan berbagai 
masalah	percintaan	yang	seringkali	dihadapi	
para anak muda, serta solusi dan tips praktis 
yang dapat segera dipraktekkan. Berbeda 
dengan	blog	serupa	lainnya,	artikel-artikel	
yang ada di blog ini didasarkan pada kebenaran 
Firman Tuhan. Penulis blog ini pun bukan 
penulis sembarangan. Pdt. Chang Kui Fa beserta 
istrinya, Liana, memang sudah dikenal dan 
sering diundang untuk membahas tema tentang 
love	and	relationship,	tentunya	untuk	anak-	
anak Tuhan.

Walaupun mengusung tema yang dapat dibilang 
cukup	umum	untuk	dibahas,	artikel-artikel	
yang	disajikan	terbilang	cukup	bervariasi	
dan	up-to-date.	Mulai	dari	topik	pemulihan	
gambar	diri	sebelum	mencari	pasangan,	
cara	komunikasi	yang	baik	untuk	mengajak	
seseorang	berkencan,	masa	persahabatan	dan	
pendekatan, menghadapi godaan seks di luar 
nikah, perlunya kematangan rohani kedua 
individu	yang	berpacaran,	prinsip	pacaran	
Kristen,	sampai	dengan	cara	menyembuhkan	
patah hati dan move on, semuanya ada di sini. 
Setiap artikel ditulis dengan gaya bahasa yang 
menarik	dan	disertai	dengan	ilustrasi-ilustrasi	
yang nyata sehingga para anak muda tidak akan 
merasa	bosan	saat	membacanya.	Tentu	saja	
tidak heran apabila demikian, karena memang 
para penulis menyelipkan beberapa pengalaman 
pribadi mereka sendiri, mulai dari pendekatan, 
berpacaran,	sampai	akhirnya	menikah	
dan dikarunia 3 orang anak. Tidak hanya 
membahas	cinta	secara	emosional,	blog	ini	

juga	memberikan	kita	‘kacamata’	yang	objektif	
untuk	melihat	cinta	dari	sudut	pandang	yang	
berbeda. Kita dapat menemukan bahwa setiap 
solusi yang diberikan selalu dilandaskan pada 
kebenaran Firman Tuhan. Kita diajak untuk 
melihat	pergumulan	cinta	yang	sudah	dialami	
oleh	tokoh-tokoh	Alkitab	jauh	sebelum	kita	ada,	
serta landasan ayat Alkitab yang mendukung 
isi tulisan. Memang tujuan penulis membuat 
blog ini adalah untuk mengedukasi pemuda 
pemudi	Kristen	untuk	mengetahui	rancangan	
dan kehendak Tuhan selama masa single, masa 
pacaran	yang	lebih	matang	dan	bertanggung	
jawab, hingga masa pernikahan.

Dating	Insight	ini	telah	dijadikan	program	radio	
di salah satu stasiun radio di Bandung. Kita juga 
akan	sering	melihat	update	mengenai	buku-
buku terbaru seputar love and relationship, dan 
kalau berminat, kita dapat mendaftarkan diri 
untuk	menghadiri	camp-camp	yang	diadakan	
secara	seasonal	oleh	blog	ini.	Jadi,	mari	kita	
langsung	saja	klik	blog	yang	satu	ini.	Dijamin	
akan ada insight baru yang bisa kita dapatkan di 
sini.	(cch)	

Sumber: https://datinginsightindonesia.
wordpress.com

Gracia.net Gracia.net
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“Saya	memberikan	susu	formula	X	kepada	bayi	saya.	Tiba-tiba	saja	ia	menjadi	lebih	agresif,	sering	
menangis,	dan	rewel.	Apakah	perubahan	aktivitas	itu	disebabkan	susu	formula?”	-	Ibu	Mawar

Kira-kira	seperti	itulah	pertanyaan	yang	muncul	pada	suatu	forum	diskusi	di	internet.	Terdapat	
isu bahwa penggunaan susu formula dapat menyebabkan gejala hiperaktif, yang dalam istilah 
medisnya	disebut	attention	deficit-hyperactivity	disorder	(ADHD).	Apakah	isu	ini	benar?	Sebelum	
menjawabnya,	mungkin	kita	perlu	terlebih	dahulu	meninjau	apa	itu	sebenarnya	ADHD.

Apa itu ADHD?
ADHD	adalah	kondisi	dimana	anak	menjadi	sulit	
berkonsentrasi	dan	menjadi	hiperaktif.	Anak	dengan	ADHD	
seringkali	mengalami	kesulitan	belajar,	membaca,	mendengar,	
dan	berbahasa.	ADHD	dapat	dikatakan	merupakan	hal	yang	
‘baru’,	karena	baru	terdengar	sekitar	tahun	1930.	Sekarang,	
ADHD	dapat	terjadi	pada	5%	anak	dan	banyak	orang	
dewasa.	Diperkirakan,	ADHD	terjadi	akibat	perubahan	pola	
makan manusia modern.

Sebuah penelitian membandingkan dua kelompok 
masyarakat dengan pola makan berbeda. Kelompok pertama 
mengonsumsi	makanan	‘primitif ’	seperti	ikan,	susu,	telur,	
seafood. Mereka tidak mengonsumsi gula tambahan, atau pati 
olahan. Sumber karbohidratnya hanya berupa buah, sayur, dan 
gandum.	Kelompok	kedua	mengonsumsi	makanan	‘modern’	
yang terbuat dari tepung, gula, dan makanan kalengan. 
Hasilnya,	anak-anak	dari	kelompok	kedua	(modern),	

menunjukkan gejala degenerasi fisik dan mental. 
Hasil penelitian ini merupakan gambaran bahwa 
asupan diet dapat menjadi faktor penyebab 
terjadinya kondisi hiperaktif.

Terdapat	bukti	ilmiah	bahwa	ADHD	
disebabkan	kurangnya	asupan	DHA	(asam	
dokoheksaenat)	dan	AA	(asam	arakidonat)	
saat kehamilan dan saat masa menyusui. Selain 
itu, asupan gula yang tinggi kepada anak dapat 
berperan	dalam	terjadinwya	ADHD.	AA	
adalah asam lemak omega 6 yang ditemukan 
di	daging	dan	telur.	DHA	dan	EPA	(asam	
eikosapentaenoat)	banyak	terdapat	di	lemak	
ikan yang hidup di perairan dingin (misalnya 
ikan	cod,	salmon).	EPA	merupakan	senyawa	
awal	yang	membentuk	DHA.

DHA	dan	AA	adalah	komponen	penting	untuk	
perkembangan otak dan mata. Perkembangan 
otak	bayi	dimulai	sejak	bulan	ke-6	kehamilan	
dan terus berlanjut hingga 24 bulan setelah 
kelahiran.	Bayi	mendapatkan	asupan	DHA	dan	
AA	melalui	ibunya	(ketika	dalam	kandungan)	
dan	juga	dari	ASI	(setelah	lahir).	Oleh	karena	
itu, ketika masa kehamilan dan menyusui, ibu 
harus	mengonsumsi	makanan	kaya	DHA	dan	
AA, seperti daging, telur, dan ikan. Minyak 
ikan	juga	mengandung	EPA	(yang	merupakan	
prekursor	DHA).	Jika	anak	pada	masa	emas	
perkembangan otak tidak mendapatkan sumber 
DHA	dan	AA	yang	cukup,	dikhawatirkan	dapat	
terjadi	kekurangan	secara	mental	dan	fisik.

Susu Formula
Lalu, apa hubungannya hiperaktif dengan 
susu formula? Susu formula dulunya tidak 
mengandung	DHA	dan	AA.	Namun,	sejak	
tahun	1993,	WHO	(badan	kesehatan	dunia)	dan	
FAO	(badan	pangan	dunia)	merekomendasikan	
supaya susu bagi ibu dalam masa kehamilan dan 
menyusui	mengandung	DHA	dan	AA.	Hari	ini,	
hampir setiap iklan susu formula mengklaim 
susunya	mengandung	DHA,	AA,	dan	EPA,	
sehingga anak yang meminumnya menjadi 
jenius.

Susu formula sebenarnya tidak diperuntukkan 
bagi penggunaan luas seperti hari ini. Pada 
awalnya, susu formula merupakan solusi 

Susu Formula
Menyebabkan
Hiperaktif?
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untuk menyediakan susu bagi bayi yatim piatu 
supaya tidak kelaparan. Masa itu, menyusui 
bayi	secara	langsung	merupakan	hal	yang	
umum. Karena itu, bayi yang tidak memiliki 
ibu	terancam	kelaparan.	Dalam	konteks	sempit	
ini, dimana makanan lain tidak tersedia, susu 
formula merupakan lifesaver. Namun, seiring 
dengan berkembangnya teknologi, susu formula 
pengganti	Air	Susu	Ibu	(ASI)	dijual	kepada	
masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan 
tuntutan	zaman,	dimana	lebih	banyak	wanita	
sekarang	berkarier.	Menyusui	bayi	secara	
langsung rasanya bukanlah pilihan yang disukai, 
karena merepotkan.

Jika kita bertanya, susu formula manakah 
yang terbaik, sebenarnya tidak ada yang tahu. 
Kebanyakan susu formula dikembangkan 
berdasarkan susu sapi. Namun, untuk 
memproses susu sapi menjadi susu formula, 
harus dilakukan banyak modifikasi. Misalnya, 
kandungan protein dan mineralnya harus 
dikurangi, sementara kandungan karbohidrat 
ditingkatkan	(dengan	menambahkan	gula).	
Vitamin	dan	elemen	lainnya	(seperti	Fe,	Zn)	
ditambahkan,	namun	belum	tentu	dapat	dicerna	
dengan baik. Jadi, klaim bahwa susu formula 
‘memiliki	nutrisi	yang	komplit’	itu	benar,	namun	
semuanya	bersifat	komplemen	(ditambahkan).

Selain susu sapi, susu formula juga 
dikembangkan	dari	kedelai.	Di	satu	
sisi, susu berbasis kedelai merupakan solusi 
bagi anak yang memiliki intoleransi laktosa 
(alergi susu, misalnya setiap minum susu akan 
mengalami	diare).	Namun,	kedelai	sebenarnya	
memiliki kandungan fitoestrogen yang sangat 
tinggi. Fitoestrogen adalah senyawa yang serupa 
dengan hormon estrogen dalam tubuh manusia. 
Konsentrasi estrogen yang tinggi dalam tubuh, 
sebenarnya berisiko menyebabkan kanker.

Walaupun telah dikembangkan dengan formula 
yang	‘lengkap’,	susu	formula	tidak	memiliki	
kemampuan meningkatkan imun tubuh seperti 
ASI. Selain itu, balita memiliki kebutuhan nutrisi 
yang besar dan membutuhkan sistem imun dari 
ibu – yang diteruskan melalui ASI.

Air	Susu	Ibu	(ASI)
ASI	mengandung	sel-sel	hidup,	hormon,	enzim	
yang aktif, antibodi, dan banyak komponen unik 
lainnya. ASI adalah sumber makanan yang dinamis, 
yang komposisinya dapat berubah dari awal hingga 
akhir penyusuan, dan bahkan menyesuaikan dengan 
umur dan kebutuhan bayi. Satu hal penting yang 
ASI berikan adalah imunitas, karena imun ibu 
akan	diteruskan	melalui	ASI.	Oleh	karena	itu,	bayi	
yang menerima ASI sebenarnya juga menerima 
perlindungan dari penyakit. Inilah mengapa anak 
yang diberikan ASI umumnya lebih sehat.

Menurut	World	Health	Organization	(WHO),	
pilihan untuk menyusui yang dianjurkan adalah:
1. ASI langsung dari ibu
2. ASI yang disimpan dalam botol (misalnya, untuk 

diberikan	nanti)
3.	ASI	dari	inang	penyusu	(bukan	dari	ibu)
4. Susu formula

Susu formula sebenarnya merupakan alternatif 
paling terakhir bagi bayi Anda. Karena 
superioritasnya, bayi disarankan mendapatkan ASI 
eksklusif selama 6 bulan – malahan, bayi sudah 
sepantasnya memperoleh ASI eksklusif tersebut. 
Program	ini	telah	dicanangkan	oleh	pemerintah,	dan	
digalakkan di setiap rumah sakit. Sebaiknya, selama 
6 bulan pertama, bayi hanya diberikan ASI –dan 
bukan susu formula. Susu formula tidak didesain 
untuk bayi yang baru lahir. Selama masih bisa 
memberikan ASI, maka berikanlah ASI.

Kesimpulan
Meninjau	bahwa	sekarang	susu	formula	telah	ditambahkan	DHA	dan	AA,	rasanya	isu	bahwa	susu	
formula	menyebabkan	anak	hiperaktif	tidaklah	tepat.	Lagipula,	‘hiperaktif ’	yang	dimaksud	oleh	
banyak orang belum tentu sama. Bayi dikatakan rewel atau sering menangis, belum tentu hiperaktif. 
Namun, jika membandingkan susu formula dengan ASI, tentu lebih baik jika bayi diberikan ASI, 
terutama	pada	6	bulan	pertama	kehidupannya.	(cc)

Sumber:
•	Ottoboni,	F.	and	Ottoboni,	A.	(2003).	Can	Attention	Deficit-Hyperactivity	Disorder	Result	from	

Nutritional	Deficiency?	Journal	of	American	Physicians	and	Surgeons	8(2).
•	The	Ecologist.
•	http://www.bellybelly.com.au/pregnancy/baby-formula#.VOHxgvmUfLk.
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“Ahli makanan tradisional”. Itulah moto dari restoran yang bernama Gado Gado 
Boplo ini. Sesuai dari motonya, Gado Gado Boplo hanya fokus menjual makanan 
tradisional khas Indonesia. Oleh karena itu, semua makanan tradisional yang ter-
dapat di menu Gado Gado Boplo ini sangat lezat. Selain kelezatan menunya, Gado 
Gado Boplo mempunyai kelebihan lain yaitu kebersihan bahan-bahan yang dipakai. 
Hal ini dikarenakan restoran ini juga mementingkan unsur makanan sehat.

Gado-Gado Boplo

Untuk menu yang direkomendasikan 
di Gado Gado Boplo, saya sangat 
menyarankan gado-gado, ketoprak, 
dan tahu telur. Kelezatan makanan 
ini terletak pada bumbu kacang yang 
digunakan layaknya gado-gado dan 
ketoprak. Untuk gado-gado dan keto-
prak, harganya sekitar Rp30.000. Tidak 
murah ya untuk seporsi gado-gado 
atau ketoprak? Namun jangan khawa-
tir, karena porsi yang disajikan oleh 
restoran ini sangat besar. Bahkan, satu 
porsi gado-gado atau ketoprak dapat 
dimakan oleh dua 
orang.

Untuk mencari restoran ini tidaklah 
sulit, karena restoran ini sudah memiliki 
14 cabang yang tersebar di daerah Jakar-
ta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, 
Jakarta Timur, Tangerang, dan Serpong. 
Wow, luar biasa sekali bukan untuk se-
buah restoran makanan tradisional khas 
Indonesia? Kalau bukan karena kualitas 
makanan dan cita rasanya yang lezat, 
tidak mungkin restoran ini memiliki 
banyak cabang. Nah, ayo tunggu apala-
gi, segera kunjungi dan cicipi berbagai 
makanan tradisional khas Indonesia 
mulai dari gado-gado, ketoprak, nasi 

goreng, soto, dan lainnya di Gado 
Gado Boplo! (esb)

Jelajah Kuliner
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Pelita Kaki Pelita Kaki

BAGAIMANA MENGETAHUI
JAWABAN TUHAN?

Teks oleh Ev. Donny Ishak, ilustrasi dari internet

Pertanyaan:
Bagaimana	caranya	mendengar	dan	
mengetahui	secara	pasti	jawaban	yang	berasal	
dari	Tuhan	dalam	mencari	tujuan	dan	misi	kita	
diciptakan	dalam	dunia	ini?Pandangan tradisional

Pandangan	ini	percaya	bahwa	
Allah memiliki kehendak khusus 
yang	berbeda-beda	bagi	setiap	
orang	percaya.	Selain	itu	Allah	rindu	agar	setiap	orang	percaya	aktif	mencari	
kehendak-Nya	dan	Allah	akan	menyatakan	kehendak-Nya	secara	progresif.	
Orang	percaya	dapat	mengetahui	kehendak	Allah	bagi	mereka	melalui:
1.	 Alkitab.	Karena	Allah	menyatakan	kehendak	moral-Nya	melalui	firman	

Allah,	maka	seluruh	kehendak	khusus	Allah	bagi	setiap	orang	percaya	
berada di bawah otoritas kehendak moral Allah.

2. Situasi. Karena Allah mengendalikan situasi yang terjadi, maka situasi 
dapat menjadi alat konfirmasi kehendak khusus Allah. Terkadang Allah 
menggunakan ”sistem” pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup, di mana 
jika pintu yang tertutup berarti itu bukan kehendak Allah, sedangkan pintu 
yang terbuka berarti itu kehendak khusus Allah.

3. Nasihat orang bijak. Terkadang kehendak khusus Allah dapat dikonfirmasi 
melalui	nasihat	orang-orang	yang	memiliki	kedewasaan	rohani.

Pandangan the wisdom way
Pandangan the wisdom way bertolak belakang dengan pandangan tradisional. 
The wisdom way menolak pemahaman bahwa Allah memiliki blueprint atau 
semacam	suatu	“titik	kecil”	di	dalam	kehendak	Allah	secara	utuh	dan	“titik	
kecil”	itu	harus	dicari	atau	disingkapkan	oleh	orang	percaya.	Pandangan	ini	
percaya	bahwa	Allah	memiliki	rencana	bagi	kehidupan	orang	percaya,	tetapi	
rencana	yang	dimaksud	adalah	rencana	yang	dijabarkan	di	Alkitab	agar	kita	
dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Garry 
Friesen dalam bukunya ‘Decision Making and the Will of God’ menulis bahwa 
kita	tidak	seharusnya	berfokus	untuk	mencari	kehendak	khusus	Allah	bagi	
kita, melainkan fokus Alkitab adalah kehendak moral Allah yang harus 
ditaati	oleh	setiap	orang	percaya.	

Sesuai dengan namanya, the wisdom way mengajarkan bahwa setiap orang 
percaya	harus	mengasah	atau	mempertajam	hikmat	mereka	untuk	semakin	
mendekati hikmat Allah. Ibaratnya, seorang istri yang setiap harinya hidup 
dan bergaul akrab dengan suaminya, maka lambat laun akan semakin 
mengetahui	kebiasaan,	keinginan,	dan	pola	pikir	suaminya.	Demikian	juga	
relasi	setiap	orang	percaya	dengan	Allah.	Relasi	yang	akrab	dapat	dibangun	
dengan	membaca	Alkitab	setiap	hari,	mengikuti	pembinaan	pemahaman	
Alkitab,	berdoa,	mendengarkan	khotbah,	membaca	buku-buku	rohani	yang	
bermutu,	dan	lain-lain.	

Orang-orang	percaya	tidak	saja	menerima	keselamatan,	tetapi	mereka	
dipanggil untuk tidak semakin menyerupai dunia melainkan semakin 
menyerupai Kristus. Sama seperti yang Paulus katakan, ”Janganlah kamu 
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 
budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa 
yang	baik,	yang	berkenan	kepada	Allah	dan	yang	sempurna.”	(Roma	12:2)

Beberapa kelemahan pandangan tradisional menurut Garry Friesen adalah sebagai berikut:
1.	 Orang	percaya	dapat	membenarkan	pilihan-pilihan	yang	tidak	bijaksana	dengan	mengatakan,	

”Allah menyuruh saya melakukan hal tersebut.”
2.	 Orang	percaya	bisa	terjebak	dalam	keterlambatan	mengambil	keputusan	yang	disebabkan	

karena	belum	adanya	kepastian	dari	Allah	perihal	kehendak	khusus	bagi	orang	percaya	
tersebut.

3.	 Orang	percaya	akan	cenderung	memakai	proses	ini	untuk	pengambilan	keputusan	yang	besar-
besar,	dan	mengabaikan	proses	ini	untuk	pengambilan	keputusan	yang	lebih	kecil.

4. Pandangan tradisional dapat menghasilkan ketidakdewasaan rohani dalam menjalankan 
kehidupan. 

Menurut pandangan the wisdom way, ada 2 prinsip dasar yang diajarkan oleh Alkitab:
1.	 Kehendak-kehendak	atau	perintah-perintah	moral	Allah	yang	jelas	tercatat	di	dalam	Alkitab	

yang	harus	ditaati	oleh	setiap	orang	percaya	(contoh:	10	hukum	Allah,	perintah	untuk	
mengasihi	Allah	dan	sesama,	dan	lain-lain).

2.	 Beberapa	area	di	mana	Alkitab	tidak	memberikan	perintah	atau	prinsip	secara	jelas,	setiap	
orang	percaya	secara	bebas	dan	bertanggung	jawab	dapat	memilih.	Tetapi	pilihan	yang	
tunduk	kepada	kehendak-kehendak	moral	Allah,	itu	yang	diterima	oleh	Allah.	Pada	area	ini,	
diperlukan	hikmat	dan	kedewasaan	rohani	dari	orang	percaya	tersebut	(contoh:	makanan	
yang akan kita makan, sebaiknya tidak menjadi batu sandungan; pilihan karir atau pekerjaan; 
dan	lain-lain).
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Post Power Syndrome 
adalah suatu gejala 

yang terjadi dimana si 
penderita tenggelam dan 
hidup di dalam bayang-
bayang kehebatan dan 
keberhasilan masa lalunya (karir, 
kepemimpinan, 
kecantikan/ketampanan,	
kecerdasan,	kemapanan/
kekayaan,	atau	prestasi)	dan	
tidak dapat memandang 
realita yang ada saat ini, 
sehingga	cenderung	sulit	
menerima keadaan sekarang. 
Biasanya mereka diliputi rasa 
kecewa,	bingung,	kesepian,	
ragu-ragu,	khawatir,	takut,	putus	
asa, ketergantungan, kekosongan, 
dan	kerinduan	akan	‘kejayaan’	
masa lalunya. Harga diri mereka 
juga	cenderung	menurun	dan	
merasa tidak lagi dihormati.

Post Power Syndrome biasa menyerang seseorang yang baru turun 
jabatan,	pensiun,	terkena	PHK,	atlet	yang	mengalami	cacat	karena	
kecelakaan,	terkena	sakit	kritis	stadium	akhir,	atau	jatuh	miskin	
mendadak	karena	satu	dan	lain	hal.	Secara	umum,	Post	Power	
Syndrome	memang	banyak	menyerang	orang-orang	di	usia	paruh	
baya	(meski	tidak	semua	lansia	pasti	akan	mengalaminya),	tetapi	
tidak	menutup	kemungkinan	juga	bisa	menyerang	orang-orang	
muda.	Umumnya	ciri	kepribadian	yang	rentan	terhadap	Post	
Power Syndrome adalah mereka yang senang dihargai dan 
dihormati	orang	lain,	‘gila	jabatan’	dan	suka	dilayani	orang	lain	
(memiliki	need	of	power	yang	tinggi).

Penderita Post Power Syndrome dapat dibagi ke 
dalam 3 gejala:
1. Gejala fisik: tampak kuyu, terlihat lebih tua, tubuh lebih 
lemah,	sakit-sakitan.
2. Gejala emosi: mudah tersinggung, pemurung, senang 
menarik	diri	dari	pergaulan,	atau	sebaliknya	cepat	marah	
untuk	hal-hal	kecil,	tidak	suka	disaingi,	dan	tidak	suka	
dibantah.

3. Gejala perilaku: pendiam, pemalu, atau justru senang 
berbicara	mengenai	kehebatan	dirinya	di	masa	
lalu,	senang	menyerang	pendapat	orang,	mencela,	
mengkritik, tidak mau kalah, dan menunjukkan 
kemarahan baik di rumah maupun di tempat umum. 
Pada beberapa kasus, Post Power Syndrome yang 
berat diikuti oleh gangguan jiwa seperti tidak dapat 
berpikir rasional dalam jangka waktu tertentu atau 
depresi yang berat. 

POST
POWER
SYNDROME

Mencegah Post Power Syndrome
Kesadaran paling mendasar bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat 
ini	(jabatan,	harta,	kesehatan)	adalah	anugerah	dan	titipan	dari	Tuhan.	
Dia	berhak	untuk	menitipkan	atau	mengambil	kapan	pun	Dia	mau.	
Sikap hati yang senantiasa bersyukur, sadar diri, dan rela membagi apa 
yang kita miliki penting menjadi bagian dari gaya hidup kita selama 
usia produktif. Identitas diri kita bukan kita lekatkan pada jabatan, 
harta,	dan	hal	duniawi	lainnya,	tetapi	kepada	Tuhan,	Sang	Pencipta	
dan	Pemilik	yang	kekal.	Dialah	sumber	sukacita,	damai	sejahtera,	
dan	kehidupan	kita,	bukan	pada	hal-hal	yang	fana	yang	‘dimakan	
ngengat	dan	karat’.

Di	usia	produktif,	kita	juga	sebaiknya	membuka	diri	bergaul	
dengan banyak orang yang positif dan mengeksplorasi diri 
dengan melakukan hobi yang kita sukai atau kegiatan positif, 
seperti	berbagi	dalam	kegiatan	sosial.	Dengan	memiliki	banyak	
pengalaman, teman, wawasan luas, dan kegiatan positif, bila 
terjadi Post Power Syndrome, semangat hidup kita tidak 
mudah padam karena masih ada banyak hal positif lainnya 
yang dapat kita lakukan dan didukung dengan komunitas 
teman sebaya yang kondusif.

Hidup bersama Penderita Post Power Syndrome 
Pasangan atau anggota keluarga serumah penderita Post Power 
Syndrome memerlukan kesabaran yang luar biasa karena 
biasanya penderita tidak sepenuhnya menyadari gejala yang dia 
alami.	Dengan	mencoba	melawan	atau	menyadarkan	mereka	
secara	langsung	juga	bukan	merupakan	langkah	yang	bijak.	Yang	
mereka perlukan adalah penerimaan, dukungan, pengertian, dan 
kehangatan	kasih	dari	orang-orang	tercinta.

Penderita juga sebaiknya memiliki berbagai aktivitas untuk 
menyalurkan	emosi	negatif	atau	ketidakpuasan	hidupnya	secara	
lebih konstruktif, seperti aktif dalam kegiatan sosial, komunitas 
lingkungan	atau	kerohanian	(persekutan	atau	komisi),	diminta	
berbicara	dengan	topik	yang	dikuasainya	ketika	ada	acara	keluarga,	
mengajar keterampilan tertentu kepada orang yang memerlukan, 
menjalani hobi seperti berkebun atau beternak, dan berolah raga. 
Temukanlah	hal-hal	baru	yang	dapat	membanggakan	atau	menjadikan	
hidup Anda lebih bermakna.

Sumber:
•	http://kesehatan.kompas.com/read/2010/06/06/18500189/Post.Power.

Syndrome
•	https://psychologystudyclubuii.wordpress.com/2012/12/30/post-
power-syndrome/

•	http://psycologywithus.blogspot.com/2013/12/understanding-post-
power-syndrome-loved.html

Inspirasi Inspirasi

Teks oleh Indra Pura Wijaya, 
ilustrasi dari internet
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Tentu tidak ada seorang 
pun yang berharap 

tertimpa musibah dalam 
hidupnya, meskipun itu hanya 
musibah-musibah	kecil	yang	
tidak	mengancam	nyawa.	
Namun, seringkali kita tidak 
dapat menghindari terjadinya 
kecelakaan-kecelakaan	kecil	
yang mengakibatkan luka. 
Untuk	itulah,	pada	Gracia	kali	
ini, kami akan memberikan 
tips	bagaimana	cara	memberi	
pertolongan pertama pada 
luka	akibat	kecelakaan	yang	
sangat mungkin terjadi dalam 
keseharian kita.

Bagaimana Jika 
Mengalami 
Kecelakaan Ringan
Teks oleh: Jessica Manan, Ilustrasi dari internet

Pertolongan	Pertama	Pada	Kecelakaan	(P3K)	adalah	
pengobatan	untuk	waktu	yang	singkat	untuk	mencegah	
terjadinya bahaya yang lebih besar, seperti bahaya maut, bahaya 
kecacatan,	serta	infeksi.	Oleh	karena	itu,	setelah	melakukan	
pertolongan pertama pun, korban diharapkan untuk boleh 
mencari	pertolongan	lanjutan	dari	petugas	kesehatan	
berlisensi. Adapun yang harus diingat saat melakukan 
P3K adalah kita sendiri tidak boleh panik sehingga dapat 
melakukan	pengobatan	dengan	tepat	dan	hati-hati.	Kesadaran	
dan pernapasan korban harus dijaga agar tetap baik, dan 
apabila	terjadi	pendarahan	harus	dihentikan	secepatnya.	
Jangan lupa menenangkan korban supaya mereka tidak salah 
bertindak. Kalau hal di atas sudah dipenuhi, kita boleh mulai 
melakukan pengobatan.

Luka Gores atau Lecet
Luka	gores	atau	lecet	biasa	dianggap	sepele	karena	termasuk	
kategori	cedera	ringan,	namun	apabila	tidak	mendapat	
pertolongan yang dibutuhkan, dapat menyebabkan terjadinya 
infeksi sehingga luka bertambah parah. Tanda dan gejala luka 
gores adalah kulit bagian atas rusak sehingga terlihat merah 
dan kadang disertai sedikit pendarahan. Tindakan pertolongan 
yang tepat adalah bersihkan luka dengan air bersih dan 
gunakan	sabun.	Untuk	mencegah	terjadinya	infeksi,	bersihkan	
luka	dengan	cairan	antiseptik	dan	tempelkan	plester	untuk	
menjaga bagian yang terluka tetap bersih.

Luka Sayat atau Koyak
Apabila	terjadi	kecelakaan	yang	mengakibatkan	luka	
terbuka dan berdarah, segera hentikan pendarahan 
dan bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Cara 
menghentikan pendarahan adalah dengan membersihkan 
luka dari kotoran, kemudian menekan luka dengan 
kain	bersih	secara	terus-menerus	selama	10-30	menit.	
Usahakan agar bagian yang berdarah ditempatkan lebih 
tinggi daripada bagian tubuh yang lain. Bila pendarahan 
terus berlanjut, tekan pembuluh nadi antara luka dan 
jantung, seperti di bagian ketiak, lipatan paha, serta 
lipatan lutut. Jika perdarahan sangat hebat dan Anda 
takut bahwa korban dapat meninggal, gunakan perban 
sebagai torniquet. Bebat luka dengan perban dan tarik 
dengan kuat. Jika korban terluka karena tusukan (misalnya 
pisau,	tiang,	ataupun	benda	semacamnya),	jangan	tarik	
benda tersebut dari luka, tunggulah hingga bantuan medis 
datang.

Terkilir atau Keseleo
Keseleo bisa terjadi kapan dan di mana saja, namun bagian yang paling sering mengalami keseleo adalah 
pergelangan kaki. Biasanya keseleo ditandai dengan bengkak, nyeri, memar, dan ketidakmampuan 
menggerakkan sendi. Walaupun demikian, gejalanya tergantung dengan seberapa parahnya sprain yang dialami. 
Pada dasarnya, pengobatan sprain bertujuan untuk mengurangi nyeri dan bengkak yang terjadi. Langkah yang 
harus	dilakukan	pada	tahap	awal	(24-48	jam)	adalah	prinsip	RICE	(Rest,	Ice,	Compression,	Elevation),	dengan	
rincian	sebagai	berikut:

1.	Rest	(istirahat)
Sebaiknya kurangi aktivitas saat mengalami sprain. Jangan letakkan beban pada 
daerah	yang	mengalami	cedera	selama	48	jam.	Gunakan	alat	bantu	penyangga	tubuh	
dari	kayu	atau	besi	untuk	mengurangi	beban	pada	cedera.

2.	Ice	(es)
Masukkan	es	yang	sudah	hancur	ke	kantung	plastik,	lalu	letakkan	kantung	tersebut	
di	daerah	yang	mengalami	cedera	selama	maksimal	2	menit	untuk	menghindari	
cedera	akibat	dingin.

3.	Compression	(penekanan)
Lakukan	penekanan	di	daerah	yang	mengalami	cedera	untuk	mengurangi	terjadinya	
pembengkakan. Perban plastik dapat digunakan untuk melakukan penekanan. 
Balutan dimulai dari area yang paling jauh dengan jantung ke arah jantung.

4.	Elevation	(peninggian)
Usahakan	posisi	daerah	yang	cedera	lebih	tinggi	dari	jantung.	Bila	cedera	terjadi	
pada pergelangan kaki maka letakkan bantal di bawahnya agar pergelangan kaki 
lebih tinggi dari jantung. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pembengkakan.
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人類自從始祖犯罪之後，就喜以趨下
流、近小人、逐惡臭而沾沾自喜，並
趨之若鶩。雖也曾偶有“為萬世開太
平”的雄心壯志，但事實上，人不僅
無能控制自己，還常變本加厲拼命去做
惡。難怪那位由掃羅改名為保羅的使徒
會說：“我真是苦啊，誰能救我脫離這
取死的身體呢？我所願意的善，我反不
做；我所不願意的惡，我倒去做。若我
去做所不願意的，就不是我做的，乃是
住在我裏頭的罪作的。”

翻開舊約歷史，也有一個人物掃羅正好
可用來説明此例並引爲鑒戒。
掃羅之所以會浮出檯面，被龍袍加身，
實在是因緣際會下的結果。他若不是因
神的揀選與膏立，單凴便雅憫支派至小
的家和高人一個頭的身材，怎能雀屏中
選呢？任何一個時代人物，不論是梟
雄、英雄、霸主、明君，若非本身有一
些過人之才，或經千錘百煉、苦練心志
而獲選，其結局都是非常難堪或令人悲
嘆！君不見即或是如偉人者都免不了
春秋之褒貶，更何況被人擡上轎的庸
碌之輩!

從以色列王掃羅身上，我們學到的功
課是：
一，他驕傲自敗。他不知道自己徒有出
衆的儀表和短暫有限的治國表現，就得
意忘形，漸漸腐化，以至國家在他手中
日臻衰敗，最終在外患頻仍下，他與三
個兒子在同一戰役中戰死沙場，使舉國
上下受羞辱。雖然他也曾短暫統一各支
派，打過勝戰，訂立一些法律規章，但
卻因此沾沾自喜，驕傲自恃，甚至帶頭
不守法，知法犯法。其實如果他懂得敬
神自省，虛懷若谷，廣納百川，他的政
績與國祚應該更加緜長纔是。

二，他怕人不怕神：他做領袖的一生，以爲
自己是被人擡舉的，所以多次希望的人的肯
定，懼怕人言，如他未等到先知撒母耳抵
達，就為討人喜歡而違背律法強行獻祭；如
他變裝微服去求問他自己下令禁止交鬼的巫
婆。他一定沒有想到“水能載舟，誰也能覆
舟”的道理，更沒想到神意勝過民意。他受
制於人的喜怒愛憎，而無歷史宏觀遠見的淩
雲壯志，還能有甚麽作爲呢？
三，他感情用事：他隨心所欲、按己所喜三
次將同一女兒許配給不同的人，並不顧先前
已有的婚約；他為追捕大衛而數次動用國家
軍隊，置國家安危於不顧；他在作戰極度困
乏之時，卻下令禁止士兵吃食……，尤其動
用國家公器為滿足一己之私慾，實為治國之
大忌！
四，他忌才防人：他只喜歡聽歌功頌德之
音，如打了勝仗，班師回朝時，耳聽婦女唱
頌“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬”就勃然
大怒，從此種下欲除大衛而後快的決心。自
古以來，能為部下戰功或政績高過於自己而
欣然讚賞者幾許！掃羅享受到權力集中一
身，可爲所欲為，呼風喚雨的甜頭，卻不知
買義網羅人才，反而忌才妒賢，與狐群狗黨
共唱和，難怪諸葛亮在“出師表”中諫阿斗
要“親賢臣，遠小人”。近代文明的可怕怪
物希特勒的意志風發，恃才傲物，用人多疑
又處處防人，亦是殷鑒不遠！

五，屬靈生命的成熟與否，決定一個事奉神
的人的服事佳美與否。屬靈人的事奉生涯
是“神大我小，神多我少，神先我後”，如
施洗約翰所言：“祂必興旺，我必衰微”，
在有限的事奉歲月裏，誰能早早體會“沒有
自己”的事奉，凡是尊主為大，與主同行，
這人會榮神益人。

屬主的屬靈人不會因怕人而受制於人，不會
只圖一己榮耀而自高自大，一心體貼主的心
意，爲主栽培人才。只要是被主呼召的人，
會越服事越甘甜，會以主的心為心。但願這
掃羅的一生能帶給大鑒戒，使大家更討主
喜樂。

						（自《以人爲鏡》蔡忠梅著）

一生受制於人的
君王掃羅
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後來舉家七十口南遷到埃及，靠宰相弟
弟約瑟過活。雖然如此，哥哥們仍一直
被寄人籬下，不知甚麽時候會遭弟弟約
瑟清算報復的不安感所籠罩。如此又過
了十七年，直到老父壽終正寢時，哥哥
們強烈的不安感終於爆發，不只託僕人
去探試弟弟的口風動向，並且以老父遺
言懇求弟弟善待。
掐指一算，從他們出賣弟弟迄今已悠悠
忽忽過了卅九個年頭！哎，虧心事真是
惱人、擾人、害人啊！
基督徒在今日這個時代中，待人處世是
否無虧欠、無内疚？別人如何能回轉歸
向神呢？無他，就是見基督徒心中平安
喜樂，才會令他們羡慕而自然生出歸向
神之心。誰不希望一生光明磊落，俯仰
無愧，輕省瀟灑呢？但是，能嗎？
主耶穌說：“凡勞苦（自己製造的内心
纏累）、擔重擔（被人勉強、強迫加添
的壓力）的人，可以到我這裏來，我就
使你們得安息（心裏快活舒暢）。”

（自《以人爲鏡》蔡忠梅著）

人的罪行總是無獨有偶，有一必有二。
第二次他使詐的對象是老眼昏花的父
親。年邁的以撒一時興起要為長子以掃
祝福，此擧按例是長輩將離世前憑神感
動而給予孩子們的祝福（這祝福經常也
帶著對未來的預言）。但老父一定沒想
到這個祝福以後，他又多活了二十年以
上。
母親利百加爲了所寵愛的小兒子，不惜
甘冒欺騙的大不諱，母子聯手佈局，騙
取了應給長子以掃的祝福（騙術之精彩
實為令人咋舌，嘆爲觀止）。這個精心
設計的騙局，果真讓雅各如願以償，然
而罪與罰的鐵律卻是不容質疑的：雅各
從此失去了這溫暖的家，逃亡異地二十
年之久，甚至未能再見愛他的母親臨終
一面，因而抱憾終生。

二十年後，兄長憑靠自己的努力開創了
一片版圖，堪稱一方雄長。他對弟弟
早已盡釋前嫌。還好他胸無算計人的城
府，所以再見到弟弟時表現出一派泱泱

之風。反之，弟弟雅各這二十年來卻是
一直活在自憂、自責、自恨和寢食難安
的陰影下。

雅各的十個兒子
第二例是雅各十個兒子聯合效法他的榜
樣，因妒生恨，出賣了十一弟約瑟，還
誆騙老父說弟弟被野獸吃掉了。
約瑟十七嵗時被賣到埃及，三十嵗一步
登天而為埃及宰相。卅九嵗那年，十位
兄長因遍地飢荒而從迦南地來到埃及購
糧，好讓全家得以度過荒年。
約瑟認出兄長們，才只隨便一句問話，
兄長們便不由自主地彼此埋怨起來：“
早就告訴你們，不要把弟弟賣掉，看
吧，現在有報應了！”（參創42:21-22
）這些回話根本與約瑟所問的風馬牛不
相干，而是他們自然露出馬腳。廿二年
的歲月流逝了，但内心的罪咎卻揮之不
去，甚至還不經意地從口中溜出！二十
年來在罪債重壓下惡夢連連的日子，是
何等痛苦啊！
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值得注意的是：他不再是門徒——親密
伴隨主三年的門生，而改爲主的“朋
友”了。不過，主自己說過一句話：“
人爲朋友捨命，人的愛心沒有比這個大
的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的
朋友了。”主還是為這位朋友捨了命。
探討猶大賣主的經過中，令人扼腕地發
現：有許多次可以懸崖勒馬的機會，卻
都被他視若無睹或故意輕忽掉了。如：
主對他一再地提醒，但他不以爲意；他
在平日的貪婪中已給魔鬼留地步；他沒
與門徒彼此洗腳，錯失互相的勸誡。當
人軟弱時（或不自知已逐漸軟弱時），
不能也不願聽主的聲音，實在是非常可
悲的！
總之，主耶穌用了各種方式（機會教
育、比喻、教導、暗示、明説）進行勸
説，卻都勸不回猶大。雖然他最後發現
出賣主是錯，而想退回三十塊錢時或心
有悔意，但祭司長卻告訴他錯已鑄成，
覆水難收。所以，在他不能原諒自己的
情況下，自我了結一生——應該是美好
以終的一生。
猶大的一生，豈不也是我們這些跟隨主
之人的一個警鐘、一個殷鑒？

（自《以人爲鏡》蔡忠梅著）

關於主“蘸餅給誰就是誰會賣主”的動
作，根據考究背景資料，當時宴客習俗
中，誰是最受重視、最尊榮的人，主人
就會把餅給誰，以尊榮待他。主如此做
有雙重意義：一是到這一刻主仍未放棄
挽回猶大，而且“尊榮誰就蘸餅給誰”
的傳統禮節待他；二是提醒猶大，他心
裏的意念，主完全瞭然於心。趁著尚未
付諸行動之前，只要仍願被主的話語警
惕，還有懸崖勒馬的機會。主用清楚的
動作、明確的話語提醒，可惜猶大完全
無動於衷。從蘸餅的動作可判斷，他就
坐在主的身邊。
當主說：“你所要做的，快去做吧！”
這句話還是一種尊重——既然猶大此刻
賣主的心意已決，主只有尊重他的抉
擇。
主在客西馬尼園被捕之前，仍對猶大
說：“猶大，你用親嘴賣人子嗎？”
（路22:48）“朋友，你來要做的事，
就做吧！”（太26:50）
這兩句話還是很清楚讓大家看見：主並
未嚴加批判猶大賣主的行徑，也未曾攔
阻猶大自己的選擇。雖然主始終愛他，
在這一刻仍稱他為“朋友”，還是給他
許多回轉的契機，但主從不勉強人，也
不攔阻人的決意。當一個人心意已定
時，除了尊重還能如何呢？

罪與罰
中國人說：“不做虧心事，半夜敲門心不驚。”這真是至理名言！聖經有二例足
可説明，切盼凡心懷罪咎之人早日回轉認罪，唯有蒙主赦免的那一霎那，你才真
能如釋重負，脫離桎梏，卸下任何來之心間的罣礙，迎向沒有黑暗陰霾的未來。

雅各（名意“抓”）
第一例是雅各處心積慮想得長子之名分，兩次抓住機會騙了兄長和父親。雖然他
得了想要的，卻也從此帶著至少長達二十年的不安和罪咎，生活在無盡的苦難煎
熬中。
第一次的欺騙是趁人之危。雅各在家煮紅豆湯，想享受下午茶的清閒。突然他看
見哥哥（比他早幾分鐘出生的雙胞胎兄長）匆促自外奔回，一邊大聲嚷嚷：“我
快渴死了！趕快拿喝的給我！”他突然看見那鍋香味四溢的紅豆湯，便要求立
刻給他。在母腹中就為誰先出生相爭不已，一直憤憤不平的弟弟雅各此刻電光火
石，靈機一動，要求哥哥以長子的名分來換取紅豆湯。當下以掃想都不想，立刻
出賣了自己長子名分（雅各還滿好心的，順便送了幾塊餅）！
按“以物易物”的買賣原則來看，雅各抓住機會以廉價品換得無價之寶，好像他
抓得很合時宜，也很符合他一直的需求。問題是哥哥後來對爸爸說：“弟弟耍詭
計。他連這次總共兩次騙我！”
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猶大的輓歌
每次讀經讀到加略人猶大出賣主耶穌，
以致主被人虐待受盡酷刑時，内心總有
許多的憤慨；他怎麽可以如此忘恩負
義、恩將仇報呢？然而更讓我每每思之
再三的是：主是無所不知主，在猶大生
命日益變質的過程中，主又爲何如此善
待猶大呢？
最近在研究相關經文時，我又有一些想
法，使我對主待門徒之大愛，心生敬畏
之忱！例如：主早知道魔鬼已將賣主耶
穌的意思放在猶大心中，卻仍真摯地表
示：“祂既然愛世間屬自己的人，就愛
他們到底。”主在逾越節前就知猶大要
出賣祂，竟還是如此不變地愛祂自己揀
選的門徒“加略人猶大”。此刻猶大還
算是“屬祂的”。主對猶大的愛始終不
渝，未曾消減。
一般而言，一個人值得信賴才會被請掌
管財庫金錢。主耶穌用身教讓猶大明
白：“我信任你！”卻萬萬沒想到祂所
信任的人竟會背叛祂，真是情何以堪！
有人說；“猶大是在管錢後才開始慢慢
變貪，被誘惑犯罪的。”我對此深不以

爲然。我若知道某人對我真誠相待，我
會肝腦塗地、投桃報李，我也會因這知
遇之恩而感激不已！所以，考慮爲知我
者賣命，一生忠於知我者，豈不是更應
該如此嗎？居然為區區三十兩而出賣自
己的主子，真是令人不寒而慄！

尊重人的抉擇
主明知出賣者是猶大，卻仍選擇予以一
視同仁地對待——謙卑蹲下為他洗腳。
主明知道自己的未來及將要發生之事，
卻仍沉著地離席站起來，脫了衣服，拿
一條手巾束腰，隨後把水倒在盆裏，就
洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦
乾。這些做在所有門徒身上的動作，也
都做在加略人猶大身上。不僅如此，主
還發聲警告猶大：“……你們是乾淨
的，然而不都是乾淨的。”耶穌原知道
要賣祂的是誰，所以說：“你們不都是
乾淨的。”
這位神子要門徒效法祂如何為大家“謙
卑”的洗腳動作，可惜十二門徒之一的
猶大沒有學到。他只看到金錢利益，大
過於謙卑的學習和真誠相待。
主耶穌在乎猶大，勝過掛心自己的處
境，。主極力想挽回他，勝過擔憂自己
將面對的痛苦。
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預防後權勢症候群
最基本的認識就是對自己今日的擁有
（職位、財物、健康）都是上帝賜下
的大恩典，祂有權賜予也有權收回。
當時時存感恩的心，自我意識，並
且在有能力時願意與他人分享，以
如此心態成爲生活模式。我們的
身分不建立在職位、財物和屬世
的事上，而是在那位永恒的創造
者，因祂是我們喜樂、平安和生
命的源頭，那“被蟲咬並能朽
壞”只是屬短暫的。
在富於生産力的年齡，應更加
開放自己與一些充滿創作力
的人切磋，積極參與社交正
面的活動。以飽滿的經歷、
更寬的視野、與好友交
往、生活慾望高、自認還
是有工作效率，這樣就會
減輕後權勢症候群。

與後權勢症候群同處
家中有這傾向症狀的伴侶或
成員，就需要格外的耐心對
待，因爲患者多是不會覺悟
自己的症狀。若是直接與他們
對立或勸導，都不是明智的辦
法。他們需要的是被接納、被
鼓勵、被理解，最重要的是至親
給予愛的溫暖。
患者最好能以活動疏解消極的情
緒，如：投入慈善活動、社區聯
絡所或是教會的團契事奉；在自
己的專長上應邀成爲講師或把自己
的擅長教導別人；保持自己的嗜好
（栽種或飼養）、做適當的運動。
不斷地追求值得驕傲和可以發揮的
潛在力，讓自己活得更加有意義。

後權勢症候群是一種活在過去的傑出和成功（事業、領
導、面貌、聰慧、財力或成就）陰影下，不能面對和接
受現實的心態。一般的現象是：失望、彷徨、寂寞、猶
豫、憂慮、害怕、灰心、倚賴、空虛和沉溺在過去的輝
煌裏，嚴重者會失去自尊心，總覺得不再被人尊敬。
後權勢症候群會臨到一些剛卸任、退休、被革職的
人；還有受體傷的運動員、患末期病症的病人和經濟
突受大打擊的人。一般來説，中年最容易被侵襲，但
也不是說年輕人得以倖免。只是一些愛受人敬重和
非常重視職位，又喜歡被人服侍的人患上此病的機
率更大。

後權勢症候群可分爲三個象徵：
1。身體的象徵：面帶憔悴、比實際年齡老、身體
弱、多病。
2。情緒的象徵：容易生氣、憂鬱、不愛交際，
或為小事發脾氣、不愛媲美和不受駁斥。
3。行爲的象徵：寡言、害羞，或愛提及過去的
成就、愛駁倒他人的看法、指責、批評、不認
輸、隨處都可發洩怒氣。
後權勢症候群嚴重的會導致精神錯亂，不能理
智的思考或患嚴重的憂鬱症。

Indra pura Wijaya
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結語
主耶穌的升天有歷史證實，也證明祂是完全的人子和完全的神，是充滿權能永活的
真神。祂的升天證明復活不是編造的事，而是門徒和信徒為萬國、萬民繼續使命的
動力，將福音傳到地極，直到基督第二次再來。

說的：第三天必從死裏復活。使徒保羅
說：“基督若沒有復活，你們的信也是
徒然，你們仍在罪裏。”（林前15:17）
復活的主耶穌有好多次在不同的地方
向門徒顯現（可16:9；太28:1,8-9；
路24:13,30-31；約20:19）。復活後40
天在橄欖山上耶穌被接升天，有復活就
有升天，這樣足証耶穌真是復活的主，
也證明我們擁有一位活的神，不是死的
神。

證明主耶穌拯救世人的使命沒有終止
主耶穌的升天是天父拯救世人的使命完
結了嗎？絕對不是！祂升天是救贖使命
的起點，是由門徒和信靠祂的人歷代以
來都在行的使命。在耶穌還未升天前對
門徒說：“但聖靈降臨在你們身上，你
們就必得著能力；並要在耶路撒冷、猶
太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的
見證。”（徒1:8），就舉手給他們祝
福。正祝福的時候，被帶到天上去了（
路24:50-51）。馬可福音記載耶穌升天
後，門徒到處宣傳福音（可16:20）。
使徒行傳見證聖靈降臨後有三千多人受
洗歸主（徒2:41），更是主將得救的人

天天加給他們（徒2:47）。
門徒和跟隨主耶穌的人直到
今天繼續傳這福音（全球約
有三分之一的人相信基督）
而且直傳到主耶穌第二次的
再來。門徒和跟隨耶穌的人
因著耶穌的復活而得鼓舞與
力量，無論何時何地都有能
力將這福音傳給不同的國
家、種族、語言的人。
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穌以“升上”及在多人的見證下
呢？爲什麽不是死後只是靈魂歸
到永恒裏，也不用在衆目睽睽之
下？對這些問題，聖經多處説到
主耶穌升天的事。

證明耶穌是完全的人，也是真神
主耶穌是真神也是完全的人（約
1:1-3，14）。祂成為有肉體的人
子，與我們相同（路2:4-7，52）
，祂同樣能感受熱和冷、飢餓和
口渴，和死前所經受的痛苦（約
4:6，太21:18，約11:3，35）。
然而，祂也是真神，是掌管生命
和死亡的全能真神，甚至在十字
架上擊敗了死亡和滅亡。
主耶穌的神性使祂與常人不同，
從死裏復活後，祂以榮耀的身體
向門徒們顯現，榮耀的身體是不
受時間和空間的限制（約20:19，
路24:31），是有骨有肉能進食（
約20:27；路24:36-43），然而並
不倚靠肉身飲食的需要，乃是以
上帝的話為靈糧（約4:34）。將
來信徒們也同樣得上帝所賜這榮
耀的身體（林前15:47-49）。
主耶穌榮耀的身體慢慢地升上天
（徒1:9;11）。為甚麽祂升天時
要門徒們見證？這樣足証祂是真
的升上天，不是突然間就不見
了。完成世上的使命後耶穌回天
父家，是祂原來的住處，並且在
那裏為我們信靠祂的人預備住
處，與祂永遠在永恒的國度裏（
約14:1-3），被接升天的耶穌將
第二次再來（徒1:11）。

證明主耶穌的復活
耶穌升天與之前的死和復活有著
密切的關係。祂死在十字架上成
爲完全的贖罪祭是要赦免世人的
罪，可是祂不是死的神，正如祂

這問題很簡單，可直接說：“對啊，祂
的家不是在天上嗎？耶穌做完世上的工
後當然是回天家。”然而，那些反福音
或針對聖經的人拒絕這樣的真理。他們
認爲耶穌的死、復活和升天是門徒的幻
覺和虛構的謊言，是跟隨祂的人所編造
的故事。聖經的話確實，哥林多前書
1:18“因爲十字架的道理，在那滅亡的
人為愚拙；在我們得救的人，卻為上帝
的大能。”如今有太多的人包括信徒被
這樣的見解所搖動而懷疑——耶穌真的
升天了？基督的門徒應該正確地明白耶
穌如何升天，就不容易被世界錯誤的觀
點所影響。
真正相信主耶穌是救贖主的人，當然深
信耶穌升天是有歷史證實的事跡。另
外一個值得思考的問題是：爲什麽耶

主耶穌真的升天？
-麥源力牧師
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2。深知罪行在神跟前便是惡
約瑟拒絕波提乏妻子時，他不是說：“夫人，不行啊，這樣會得罪波提乏的。”對於約
瑟，若真是接受波提乏妻子的邀約，不但只是屬社會罪案，而是在上帝眼前行惡，這種認
知非常重要。現代人常認爲罪是“行壞事”“違反法律”，比如貪污的只是被定為“對國
家行了大壞事，欺騙人民”，然而會否也是一種對抗上帝的行爲？相信多數人不會這樣認
爲。約瑟明智的選擇拒絕波提乏妻子的引誘，因爲他不要違背神，不是怕被主人解雇。當
然後果會是自己和四圍的人受到傷害，只是比起得罪那位創造者這就算不得甚麽了。上帝
赦免了稅吏和那犯姦淫女人的罪，可是別忘了祂降罰與貪婪的亞拿尼亞和撒非喇，神是輕
慢不得的。

人若多次被誘惑，終有跨下的一天，約瑟立了一個好榜樣，既是逃離現場為上策。火點雖
小，玩火者終有被燒著的一天。人都是容易受眼見的事習以爲常，見怪不怪的心態麻木
了，人爲我亦為。豈知跟隨耶穌的人蒙召是應該有別與世界！約瑟離開現場可是沒忽略應
盡的責任，照常工作。遠離誘惑不是要我們離群隱居，基督徒活在世上是給世界調味。

約瑟戰勝女人的誘惑不是輕易之擧，反觀參孫擁有威武的外表、大衛這位上帝的密友同樣
也會跌在石榴裙下。雖説不容易，但若是在生活中常常追求順服神、敬愛神，祂有能力使
這一切成爲行大能的所在。
我會做個假設，如果當時約瑟沒有拒絕而接受誘惑，雅各全家會否會從飢荒中逃脫？是否
會有出埃及記？當然上帝有主權成就祂的計劃，只是約瑟對上帝的順服成爲祂行大能的器
皿，創世記的記載也因此存留。約瑟的順服卻成爲拯救世人大計劃的部分，因爲彌賽亞出
自雅各的後裔。約瑟不曾想過會救許多人免受飢荒之苦，也一定不會知道自己會在上帝大
計劃裏有一席地，可見一個小小順服的行爲卻會蒙神使用成就大事。

誘惑會以多種方式出現：情緒化、誹謗、異性、夜生活、食物、金錢、懶散、舞弊、色情
等。這一切好像會使我們享受和幸福，其實都是虛幻無實。只有忠心信靠上帝可以得到從
神而來的平安與眷顧，祂也使用我們成爲衆人的祝福，可能超過我們所知道的。

“我們常常夢想自己會為上帝做大事，但是無從著手。我們應該在小事上忠心，在無情的
世界裏成爲聖潔，但這樣的事不可能在五分鐘裏完成。”

~章伯斯~

約瑟不止一次拒絕波提法的妻子，因她想盡
辦法勾引約瑟。雖然如此，約瑟還是盡其
責任工作。後來，波提法妻子失敗老羞成怒
地陷害約瑟並把他下在監牢裏。這樣卻成爲
約瑟的轉捩點，一條從監牢鋪向法老皇宮的
路，並且成了埃及一人之上萬人之下的重要
人物。上帝選用約瑟拯救埃及和雅各全家脫
離飢荒的美好計劃。

逆流
年輕的約瑟亦有情慾的需要，波提法妻子亮
出訊號，雖有機會挪用主人的財物，況且都
是藉他發展所得的，但聖經記載他不行惡。
爲甚麽約瑟會有如此堅決的態度？

1。深知上帝的同在
約瑟少年時有一段苦澀（被哥哥們賣了）的
日子，可是他深深知道父親的上帝常與他同
在（也可能經歷了才覺悟到）。聖經多處記
下“耶和華與約瑟同在”“耶和華是他手裏
所辦的盡都順利”“耶和華因約瑟的緣故賜
福於埃及人的家”，他那英勇意志成功拒絕
波提法妻子的誘惑是有信實的上帝同在。其
實凡是信靠上帝的人都有上帝的同在，只是
祂的兒女們沒有察覺每一天的生活都有神豐
富的供應與眷顧。我們卻常常驕傲自大，總
是認爲這一切都是自己勞力所得。若是深知
上帝已經為我們預備和供應所需，所得的福
都是從祂而來，那在背判祂之前就會三思而
後行了。

順服上帝不是一件容易做到的事，再加上現
代花花世界的誘惑力讓人眼花繚亂。誘惑也
很可能在極大的波濤中出現，但它更常在每
一天生活的小節中乘隙而入。上班趕時間犯
交通規則時會有賄賂警察的傾向，想達到自
己的目的而舞弊，與生意夥伴僞造文件，或
虛報小賬貪圖小利益等。這樣的事不算大
錯，好像也不是甚麽大罪，何況適逢缺錢又
有利可得的機會，只有傻瓜才會拒絕。

約瑟與波提法的妻子
約瑟的故事應該是耳熟能詳。他是雅各和所
愛的妻子拉結所生的兒子，更是老爸的心肝
寶貝。他受到特別的寵愛，又得到一件彩衣
（創37:3），可能因此他常給爸爸打小報
告，將哥哥們的惡行告訴父親（創37:2）當
時大概是十七嵗。雅各的偏愛惡化情勢，其
他的孩子都去牧羊單留約瑟在家（創37:14
），後來又要他去窺探哥哥們。這樣一來哥
哥們對約瑟恨惡的意念被堆積，終於在這一
天爆發，他們以二十舍客勒把他賣了（創
37:28）。最後，被賣到法老的内臣波提法
的手中（創37:36）。
波提法的家見證了上帝如何與約瑟同在，凡
他所作的百事順利（創39:2），就是波提法
這位埃及人也能看出確實有上帝的同在，並
派他管理家務，把一切所有的都交在他手裏
（創39:3-4）。約瑟肩負重任，竟然能把工
作做得井井有條，波提法除了自己所吃的
飯，別的事一概不知（創39:6）。故事一路
順暢，約瑟被主人信任大權在握，埃及前景
會更昌盛。
這一天約瑟照常工作，突然間出現了波提法
漂亮的妻子。高官夫人養身之道肯定到家，
身材面貌不在話下。而當年的約瑟秀雅俊美
（創39:6），波提法之妻對他動了心要與他
同寢（7節）。年輕力壯的男子漢拒絕美女
不是一件容易做到的事，遠離家鄉獨處又加
上“惡劣”的背景。這樣充足的理由可以讓
約瑟坦然接受，疏解鄉愁。
可是故事演變出乎人意料，約瑟堅決地拒
絕！他的回答證明自己非常了解是上帝賜予
的權柄，更叫人驚嘆的話說：“我怎能作這
大惡，得罪神呢？”

74 75



約瑟：擊敗誘惑
行走在海面上對彼得這位耶穌基督的門徒不是一件難事，他在水面上就近耶
穌，然而在乾地上只敢默默地遠隨著耶穌；有時候卻真是在危機中更是容易順
服神。一天廿四小時要過聖潔的生活，得需要上帝那奇妙的恩典托住，何況是
門徒千篇一律讓人厭煩的生活節奏。~伯斯~
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