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Setiap orang pasti pernah merasakan perasaan takut. Ketakutan itu 
biasanya	muncul	karena	adanya	trauma	di	masa	kecil	atau	kegagalan	

di masa lalu. Takut akan listrik karena pernah kesetrum ketika masih 
berumur 4 tahun. Takut memulai bisnis lagi karena pernah pernah 
mencoba	beberapa	kali	dan	selalu	gagal.	Namun,	segala	ketakutan	tersebut	
biasanya dapat dipulihkan dengan terapi khusus atau mengikuti seminar 
motivasional.

Ada sebuah ketakutan yang sering kali dilupakan oleh anak-anak Tuhan, 
yaitu takut akan Tuhan. Sebuah perasaan yang sudah hampir terlupakan 
dalam	kehidupan	anak-anak	Tuhan.	Dengan	memegang	konsep	anugerah,	
kita sering kali ‘mempermainkan’ Tuhan dengan tetap berbuat dosa dan 
percaya	bahwa	Tuhan	itu	adalah	Allah	yang	murah	hati	dan	akan	selalu	
mengampuni segala dosa kita. Sudah sangat jarang sekali, anak-anak Tuhan 
meratapi	dan	menangisi	dosa-dosanya.	Kita	mengaku	cinta	Tuhan,	namun	
kita tidak takut akan Tuhan. Kita selalu melihat Tuhan sebagai Allah yang 
Maha	Pengasih,	namun	kita	sering	mengabaikan	kebenaran	bahwa	Dia	
juga	adalah	Allah	yang	Maha	Adil,	dimana	Dia	akan	mengadili	seluruh	
perbuatan kita selama di dunia pada saat hari penghakiman nanti.

Melalui	edisi	kali	ini,	Gracia	rindu	menyajikan	beberapa	artikel	untuk	
mengembalikan kembali konsep yang benar dalam takut akan Tuhan. Mari 
kita	terus	mengimbangi	kehidupan	spiritualitas	kita	antara	cinta	Tuhan	dan	
takut	akan	Tuhan.	Tuhan	beserta	kita.	(hw)
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Pesan Gembala
Shalom	pembaca	buletin	Gracia	yang	terkasih,

Ada sebuah ungkapan 

Ungkapan	ini	ingin	menyatakan	bahwa	apa	yang	kita	baca	akan	sangat	
mempengaruhi pola pikir, pandangan, sikap hidup, bahkan karakter kita. 
Oleh	sebab	itu,	kita	memerlukan	sumber	bacaan	yang	baik	dan	benar.	Sebagai	
anak-anak Tuhan, tentu ukuran yang baik dan benar itu haruslah sesuai 
dengan	kebenaran	firman	Tuhan.	Bacaan	yang	terbaik	tentu	saja	Kitab	Suci,	
Alkitab.	Selain	Alkitab	ada	banyak	sumber	bacaan	yang	bisa	kita	konsumsi,	
salah	satunya	adalah	buletin	Gracia	ini	yang	diterbitkan	oleh	Komisi	Media	
&	Literatur	GMI	Imanuel.	

Di	edisi	pertama	tahun	2016	ini,	Gracia	kembali	hadir	untuk	memberkati	
kita dengan berbagai rubrik dan artikel menarik yang dapat memperluas 
wawasan, pengetahuan, memperdalam pemahaman firman Tuhan/doktrin 
gereja, serta menginformasi seputar kegiatan pelayanan di gereja kita. 

Artikel	utama	dari	Gracia	kali	ini	adalah	mengupas	tentang	perasaan	takut:	
Takut	karena	perbuatan	dosa	(rasa	malu	dan	bersalah	kepada	Allah)	dan	
takut akan Allah. Meski sama-sama menggunakan kata dasar ‘takut’, namun 
dua jenis perasaan takut ini memiliki makna yang sangat berbeda. Apakah 
maknanya?	Di	mana	perbedaannya?	Bacalah	jawabannya	di	bagian	awal	
buletin kita ini.

Selain artikel utama, rubrik apologetika juga mengupas tema yang tak kalah 
menarik, yakni tentang “Allah Tritunggal”. Tema ini selalu menimbulkan 
pertanyaan	kritis,	terutama	dari	orang-orang	yang	belum	percaya:	Apakah	
orang	Kristen	memiliki	3	(tiga)	Allah?	Mengapa	ada	Anak	Allah?	Bagaimana	
memahami	‘tiga	itu	satu	dan	satu	itu	tiga’?	Dan	banyak	pertanyaan	serupa	
yang perlu kita pahami kebenaran dan jawabannya. 

Dalam	rubrik	inspirasi,	wawasan	pengetahuan	kita	juga	diperluas	
dengan topik, yang sedang atau yang akan menjadi kebutuhan kita, yakni 
(bagaimana)	mendampingi	orang	yang	menderita	penyakit	kronis	(terminal)	
dan	(bagaimana)	bangkit	dari	kegagalan.	Kita	juga	disuguhi	tulisan-
tulisan menarik lainnya, seperti terapi warna, passion dalam pekerjaan, dan 
sebagainya.

“

“

“

.“

Pesan	saya,	bacalah	semua	rubrik/artikel	yang	tersaji.	Petiklah	manfaatnya	dan	
lakukanlah segala pengajaran yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Pada 
kesempatan	ini,	saya	juga	mengucapkan	terima	kasih	kepada	seluruh	tim	Gracia	yang	
telah mempersiapkan dan menerbitkan buletin ini dengan baik, kepada para penulis/
kontributor yang terlibat, dan kepada semua pihak yang telah mendukung pelayanan 
buletin	Gracia.	Tuhan	Yesus	memberkati.

kamu adalah apa yang kamu baca

oleh Pdt. Johnley Markus EDITORIAL03
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Takut akan Tuhan merupakan salah satu topik yang paling sering dibahas 
dalam	khotbah-khotbah	mingguan	di	gereja.	Dengan	mengutip	Amsal	
1: 7, pendeta sering kali berkata, “Marilah sebagai anak-anak Tuhan 
kita hidup takut akan Tuhan. Kita berpegang pada perintahNya.” Kita 
mengamini itu. Kita semua sepakat jika sebagai anak-anak Tuhan, kita 
harus	hidup	takut	akan	Dia.	Tapi	yang	sering	kali	kita	tidak	sepakati	
adalah, takut yang seperti apa? 

Sinai dalam wujud kilat dan guruh, bangsa 
Israel gemetar dan ketakutan. Mereka meminta 
kepada	Musa	agar	Tuhan	tidak	berbicara	
langsung kepada mereka. Takutkah bangsa 
Israel? Takut! Tapi apakah ketakutan seperti ini 
yang Tuhan tuntut dari kita, anak-anakNya?

Jikalau kita takut kepada Tuhan sama seperti 
bangsa Israel, maka kita tak jauh beda dari 
anak-anak yang takut dimarahi orangtuanya. 
Kita takut akan konsekuensi yang akan kita 
terima kalau kita membuat marah orangtua 
kita. Kita takut jika kita menghilangkan ponsel 
mereka. Kita takut jika kita menyenggol vas 
bunga kesayangan mereka. Kita takut jika 
kesalahan yang kita perbuat mendatangkan 
murka dari orangtua kita, dan kita harus 
menanggung murka tersebut. Benarkah 
ketakutan seperti ini yang Tuhan tuntut dari 
anak-anakNya? 

TAKUT AKAN TUHAN: ABRAHAM
Atau	mungkin	kita	harus	melihat	contoh	
yang lain. Katakanlah Abraham, seorang yang 
mapan dan kaya. Ia punya seorang istri, ia 
punya kekayaan yang melimpah, ia hidup saleh, 
ia	punya	segalanya…	kecuali	seorang	anak.	
Dalam	perjalanan	imannya,	Tuhan	menjanjikan	
kepada Abraham keturunan yang banyaknya 
seperti pasir di laut dan bintang di langit. 
Namun anak itu tidak kunjung lahir. Sampai 
akhirnya ketika Abraham menginjak usia 
100 tahun, istrinya melahirkan seorang anak 
yang dinamakan Ishak. Inilah janji itu! Janji 
Tuhan	ditepati!	Tiada	sukacita	yang	lebih	besar	
bagi Abraham. Namun bayangkan perasaan 
Abraham ketika Ishak mulai bertambah 
usianya, Tuhan memberikan perintahnya 
kepada Abraham, katanya: “Ambillah anakmu 
yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, 
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah 
dia di sana sebagai korban bakaran.” Ini perintah 
yang sungguh gila! Padahal Tuhan sendiri yang 
mengatakan, itu adalah anak TUNGGAL 
Abraham, anak yang ia KASIHI, mengapa 
harus ini yang Tuhan minta dari Abraham? 
Lalu apakah respon Abraham terhadap 
perintah tersebut? Respon Abraham adalah 

Takut Akan Tuhan
Teks oleh Prawira Atmaja, ilustrasi dari internet

TAKUT AKAN TUHAN: ISRAEL
Mari kita lihat orang Israel, yang disebut-
sebut sebagai bangsa yang bebal dan tegar 
tengkuk. Mereka dibawa keluar oleh Musa dari 
perbudakan di Mesir. Musa pun menuntun 
mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, 
tanah yang dikatakan kaya dan subur. Namun 
perjalanan	itu	sama	sekali	tidak	mudah.	Orang	
Israel banyak bersungut-sungut. Tuhan berikan 
tiang awan dan api untuk menuntun mereka, 
namun mereka bersungut-sungut meminta 
roti. Tuhan berikan manna kepada mereka, 
namun mereka bersungut-sungut meminta 

air dari Musa. Permintaan mereka tidak ada 
habisnya. Bahkan, mereka berani meminta 
kepada Harun agar dibuatkan allah lain untuk 
menuntun mereka. Mereka membuat dari 
emas sebuah patung lembu untuk menuntun 
mereka. Kurang ajar sekali bangsa Israel 
ini.Tidakkah mereka takut akan Tuhan? 
Jawabannya: TAKUT! Bangsa Israel jelas takut 
akan Tuhan. Mereka telah melihat tulah-
tulah yang Tuhan jatuhkan atas bangsa Mesir. 
Mereka telah melihat Tuhan membelah lautan 
dan menenggelamkan prajurit Mesir. Maka 
ketika Tuhan menampakkan diri di gunung 

bangun pagi-pagi sekali, dan menyiapkan 
perjalanan ke Moria. Terhadap perintah 
yang gila, Abraham pun memberikan respon 
yang sama gilanya. Ia tidak berusaha untuk 
berusaha mengulur waktu sebisa mungkin, 
atau menunggu jangan-jangan Tuhan berubah 
pikiran. Pagi-pagi sekali, Abraham mengatur 
keberangkatannya ke Moria.

Sikap Abraham di atas adalah sikap takut akan 
Tuhan yang sebenarnya. Anak-anak Tuhan 
seharusnya takut akan Tuhan karena rasa 
hormat. Kita takut akan Tuhan bukan karena 
kita takut akan hukuman atau kutuk yang akan 
didatangkan Tuhan. Kita takut akan Tuhan 
karena kita tahu, bahwa Tuhan adalah pribadi 
yang demikian mengasihi kita sampai-sampai 
Ia mengaruniakan anakNya yang tunggal untuk 
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menebus dosa kita, dan oleh 
karena itulah kita ingin hidup 
seturut dengan kehendakNya 
dan tidak mendukakan hati 
Tuhan. Kalau ada di antara 
pembaca	yang	sudah	memiliki	
anak, mungkin akan lebih 
mengerti perasaan Abraham 
ketika ia menaati perintah 
Tuhan. Abraham menaati 
perintah Tuhan bukan karena 
ia takut dihukum. Mana ada 

TAKUT AKAN TUHAN: TOLOK UKUR 
KEDEWASAAN ROHANI
Takut akan Tuhan seharusnya bukan sekadar 
ketakutan seperti orang Israel yang tidak berani 
berbicara	langsung	kepada	Tuhan.	Takut	akan	
Tuhan bukan seperti ketakutan seorang anak 
yang takut dihukum orang tuanya. Takut 
akan Tuhan tidak juga seperti ketakutan yang 
merambah warga Jakarta ketika terjadi ledakan 
bom di Sarinah tempo hari. Takut akan Tuhan 
bukanlah ketakutan yang mengikat, yang 
membebani anak-anak Tuhan, sehingga setiap 
harinya kita hidup penuh kekhawatiran. Takut 
akan Tuhan adalah rasa takut yang diiringi 
oleh kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi 
yang begitu mengasihi kita sehingga kita 
takut jika kita hidup berjalan sendirian tanpa 
Tuhan di sisi kita, sehingga kita takut ketika 
kita	melenceng	dari	rencana	Tuhan	karena	kita	
tahu	rencana	Tuhanlah	yang	terbaik	bagi	kita,	
sehingga kita takut mendukakan hati Tuhan 
karena kita tahu menyenangkan hati Tuhan 
adalah kerinduan kita.

orangtua yang rela mengorbankan anaknya 
yang ia kasihi hanya karena semata ia takut 
dihukum? Abraham rela mengorbankan 
anaknya karena Abraham mengenal pribadi 
Tuhan, mengerti bahwa Tuhan adalah 
pribadi	yang	begitu	mengasihi	Dia,	dan	
oleh	karena	itu	Tuhan	pasti	merencanakan	
yang terbaik bagi hidup Abraham. Inilah 
takut akan Tuhan: bahwa kita mengenal 
pribadi	Tuhan,	mengerti	rencanaNya,	dan	
berpegang kepada perintahNya.

Lalu apakah yang terjadi dengan 
Ishak?	Firman	Tuhan	mencatat	
bahwa malaikat Tuhan berseru 
kepada Abraham: “Jangan bunuh 
anak itu dan jangan kau apa-
apakan dia, sebab telah Kuketahui 
sekarang, bahwa engkau TAKUT 
AKAN ALLAH” (Kejadian 22: 
12).	Lalu	Tuhan	menyediakan	
bagi Abraham seekor domba 
jantan untuk Abraham 
persembahkan bagi Tuhan. Jika 
kita hidup takut akan Tuhan, 
bukan saja Tuhan akan berbelas 
kasih terhadap kita, Tuhan 
bahkan memberikan yang 
terbaik bagi kita. 

Takut akan Tuhan dengan sikap dan persepsi 
yang benar adalah gambaran perjalanan 
kerohanian kita bersama Tuhan. Ketika kita 
awal mengenal Tuhan, maka kita sering 
kali takut akan Tuhan seperti Bangsa Israel. 
Kita takut Tuhan murka atas dosa kita. Kita 
takut Tuhan akan menghukum kita jika kita 
tidak mengikuti perintahNya. Rasa takut ini 
menunjukkan betapa pengenalan kita akan 
Tuhan masih demikian terbatas. Namun seiring 
dengan bertambah dewasanya kerohanian kita 
di dalam Tuhan, rasa takut kita mengambil 
bentuk	yang	berbeda.	Dari	yang	takut	terhadap	
murka dan hukuman Tuhan, kita menjadi 
lebih takut kalau mendukakan hati Tuhan. 
Kita telah mendapatkan pengenalan yang lebih 
akan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan bukan 
hanya Tuhan yang murka dan adil, namun 
Tuhan juga begitu mengasihi kita. Bagaimana 
dengan	pembaca	dan	saya?	Apakah	kita	telah	
bertambah	dewasa	secara	rohani	di	dalam	
Tuhan? Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan 
dengan sikap dan persepsi yang benar? Kiranya 
Tuhan menolong kita semua. God bless!
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Apa Kata Alkitab Apa Kata Alkitab

Kita	senang	membicarakan	tentang	kasih	Allah.	Allah	yang	mengasihiku,	berkorban	untukku,	
memaafkan aku, mengerti segala masalahku, mendengarkan doaku, dan siap menyelesaikan segala 
perkaraku. Jika ditanya bagaimana kita memandang Allah, mungkin jawaban paling umum adalah 
sebagai sahabat. Kira-kira beginilah gambaran umum Allah yang ditawarkan oleh gereja masa 
kini: Tuhan yang bersahabat dan jawaban atas segala masalahmu. “Allah yang penuh kasih dan 
anugerah	–	Allah	yang	mencintaiku	apa	adanya”	tentu	lebih	menarik	dan	‘menjual’	dibandingkan	
dengan “Allah yang kudus – layak ditakuti dan dihormati”. Allah versi pertama terkesan user 
friendly, tidak menuntut banyak hal – bahkan, terkesan sin friendly. Harus diakui, kita semakin 
jarang	memikirkan	soal	‘takut	akan	Allah’	dan	segan	membicarakan	tentang	sisi	kudus	dan	tegas	
Allah, kita takut hal itu terlalu keras dan meresahkan. Tetapi, apakah iya Allah yang seperti itu 
adalah Allah?

Kekudusan Allah – yang sering kali 
terlupakan
•	 Allah	menyatakan	kekudusan-Nya	

kepada	manusia	(6:1-4)
Ketika Allah menyatakan diri kepada 
Yesaya, Ia menyatakan diri sebagai Allah 
yang Kudus – bukan sebagai Allah yang 
‘bersahabat’.	Di	ayat	3	para	serafim	
menyerukan Allah adalah “kudus, kudus, 
kudus”. Pengulangan hingga tiga kali 
menandakan penekanan. Bukan hanya 
kudus, tetapi kudus, kudus, kudus! Tuhan 
kita tidak hanya menyatakan diri sebagai 
Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, 
dan setia. Ia juga menyatakan dengan tegas 
bahwa Ia kudus, kudus, kudus. Artinya, 
kasih-Nya adalah kasih yang kudus. 
Melucuti	Allah	dari	kekudusan-Nya	
berarti	kita	tidak	mengenal	Dia	seutuhnya.	
Allah yang tidak kudus bukanlah Allah, 
singa	tanpa	taring	bukanlah	singa.	Dalam	
berbagai kesempatan, Allah menyatakan 
diri kepada manusia sebagai Allah yang 
kudus,	contoh	lainya	adalah	kisah	Musa	
melalui	semak	duri	yang	menyala	(Kel.	3:5).

•	 Respons	manusia:	Takut	(6:5)
Ketika Allah menyatakan kekudusan-
Nya, manusia tidak bisa diam – ia harus 
memberikan tanggapan. Manusia yang 
telah melihat kekudusan Allah tidak akan 
pernah sama lagi. Sebenarnya, melihat 
kekudusan Allah bukan pengalaman 
yang dapat dibilang menyenangkan atau 
menginspirasi.	Dalam	kisah	Yesaya	di	atas,	
ia	ketakutan	dan	merasa	celaka.	Yesaya	
sadar bahwa ia berdosa, dan ia tinggal 
di tengah bangsa yang juga berdosa, ia 
tidak siap menghadapi Allah yang kudus 
dan anti dosa. Nuansa yang serupa juga 
kita temukan dalam kisah-kisah lainnya: 
takut	(orang	Israel,	Kel.	20:18-21),	
tidak berani melihat dan menyelubungi 
mukanya	(Elia,	1	Raj.	19:11-14),	buta	
(Paulus,	Kis.	9).	Bahkan,	jika	kekudusan	
Allah dilanggar, maut akibatnya (Nadab 
dan	Abihu	(Im.	10:1-2),	Ananias	dan	
Safira	(Kis.	5:1-11)).	Manusia	yang	telah	

Bermain Api dengan Allah yang Kudus
Ilustrasi dari internet

Perikop:	Yesaya	Bertemu	Allah	yang	Kudus	
(Yes.	6:1-8)
Allah menyatakan diri-Nya kepada Yesaya 
melalui sebuah penglihatan yang begitu agung. 
Tuhan duduk di takhta-Nya yang tinggi dan 
menjulang, ujung jubah-Nya memenuhi Bait 
Suci,	dan	para	Serafim	melayang-layang	sambil	
menyerukan:

“Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam,
seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!” (ay. 3)

Bagaimana respons Yesaya melihat kekudusan 
Allah? Ia ketakutan! Yesaya sadar bahwa ia 
yang berdosa tidak sanggup melihat Raja yang 
Kudus.	Ia	celaka!	Namun,	Yesaya	dikuduskan	
dari dosanya (mulut Yesaya disentuh oleh bara 
panas),	kesalahannya	dihapuskan	dan	dosanya	
diampuni	(ay.	7).	Allah	kemudian	memberikan	
panggilan kepada Yesaya, yang diresponi 
dengan	ketaatan	(ay.	8).

“Celakalah aku! aku binasa!
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku 

tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir,
namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni 

TUHAN semesta alam.” (ay. 5)

melihat dan sadar bahwa ia berhadapan 
dengan Allah yang kudus akan merasa 
takut dan gentar. Kekudusan Allah 
membuat kita sadar betapa lebarnya 
jurang antara manusia berdosa dengan 
Allah	yang	suci.	Kekudusan-Nya	akan	
menerangi lorong kehidupan kita yang 
tergelap dan menyatakan dosa yang 
tersembunyi. Bertemu Allah yang kudus 
mengungkapkan betapa berdosa dan 
celakanya	kita.	Kita	sadar	bahwa	kita	
tidak bisa bermain-main dengan Allah. 
Mungkin inilah mengapa banyak orang 
tidak terlalu memikirkan atribut Allah yang 
kudus, dan lebih fokus pada atribut Allah 
yang pengasih – karena kekudusan Allah 
menuntut sesuatu dari umat-Nya, karena 
mengikut Allah yang kudus bukan perkara 
sepele.
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Takut (fear, reverence) semakna dengan 
rasa hormat yang dalam. Takut akan Allah 
hanya bisa terjadi jika seseorang telah 
bertemu Allah yang kudus. Kita tidak bisa 
memaksa diri takut akan Allah dengan 
metode apapun, jika kita belum bertemu 
dengan Pribadi-Nya yang Kudus. Sikap 
takut dan hormat setelah bertemu Allah 
yang Kudus akan membuahkan ketaatan. 
Kita tidak terus berbuat dosa bukan karena 
takut masuk neraka, atau karena berpikir 
Allah itu permisif dan pasti memaafkan; 
tetapi karena kita sadar dengan Siapa 
kita berhadapan : dengan Allah yang 
Kudus, Allah yang disebut Api yang 
menghanguskan. Ia kudus, kudus, kudus; 
dan	tidak	bisa	bercampur	dengan	dosa.	

•	 Allah	menguduskan	manusia	berdosa	
(6:6-7)
Allah yang kudus tidak bisa diam di tengah 
manusia	berdosa.	Dalam	kisah	Yesaya,	
Allah menguduskan bibirnya (digambarkan 
dengan bara panas yang menyentuh bibir 
Yesaya).	Allah	menghapuskan	kesalahan	
Yesaya dan mengampuni dosanya. Penting 
untuk diingat, bahwa Tuhanlah yang aktif 
menyatakan kekudusan-Nya, dan Ia juga 
yang aktif menguduskan manusia berdosa. 
Manusia tidak bisa bertemu Allah yang 
Kudus jika Ia tidak menyatakan diri. 
Manusia tidak bisa menjadi kudus atas 
usahanya sendiri, tetapi diawali dengan 
tindakan Allah. Allah menyatakan diri-Nya 
melalui	Firman,	Yesus	Kristus,	dan	secara	
umum	melalui	ciptaan-Nya.

Alasan mengapa Yesus datang ke dunia 
bukan hanya karena Allah begitu mengasihi 
kita; jika demikian, kenapa tidak langsung 
memaafkan kita saja. Penebusan harus 
dilakukan oleh Kristus karena Allah yang 
kudus tidak bisa begitu saja membiarkan 
ketidakkudusan – dan pengudusan hanya 
bisa dilakukan oleh pihak yang kudus, 
dalam hal ini Tuhan. Begitu pentingnya 
kekudusan Allah, hingga Kristus menderita 
dan mati untuk menyelesaikan perkara 

•	 Buah	dari	takut	akan	Allah	:	Menjawab	
panggilan-Nya	(6:8)
Sadar akan dosa dan menerima 
pengampunan Tuhan bukanlah akhir 
cerita,	melainkan	awal	kisah	baru.	Dalam	
kisah Yesaya, setelah Allah menyatakan 
kekudusan-Nya kepada Yesaya, Allah kini 
mengutusnya kepada bangsa Yehuda (ay. 
8).	Bibir	Yesaya	yang	tadinya	berdosa,	
kini Allah pakai untuk memberitakan isi 
hati-Nya kepada bangsa Yehuda. Panggilan 
Yesaya tidak mudah: ia harus memberitakan 
teguran dan penghakiman Allah (disertai 
juga	dengan	berita	pemulihan),	tetapi	
Allah juga memberitahunya bahwa orang 
Yehuda tidak akan menerima perkataannya 
(ay.	9-13),	bahkan	sering	kali	Yesaya	malah	
menuai olokan. Walaupun demikian, 
Yesaya taat dan bersedia diutus. Ia tahu 
bahwa tugasnya berat dan penuh penolakan 
orang Yehuda, tetapi ia tetap memilih 
taat. Hingga akhir hidupnya, Yesaya setia 
melayani Allah dengan mendedikasikan 
hidupnya memberitakan perkataan Allah.

dosa. Yesus yang adalah Tuhan harus 
mengambil	rupa	manusia,	Dia	yang	
kudus harus tinggal di tengah manusia 
yang berdosa, bahkan mati di kayu salib 
menanggung murka Allah dan beban dosa. 
Beban yang Tuhan Yesus tanggung di kayu 
salib bukan hanya penderitaan fisik, tetapi 
juga penderitaan karena Ia terasing dari 
Allah yang kudus ketika menanggung dosa 
manusia. Kasih Allah adalah kasih yang 
kudus. Kristus adalah bukti kasih Allah dan 
kekudusan-Nya.

Ketika	seseorang	percaya	kepada	Tuhan	
Yesus Kristus, kita tidak hanya mengimani 
penebusan dan pengampunan dosa 
(apalagi	sekedar	tiket	masuk	sorga),	tetapi	
juga seharusnya sadar akan ”harga mahal 
yang harus dibayar” ketika berhadapan 
dengan Allah yang kudus. Kita seharusnya 
gemetar. Terkadang, kita menganggap 
sepele anugerah pengampunan Allah 
karena kita terjebak dalam romantisme 
‘Tuhan	cinta	aku’	dan	lupa	bahwa	Dia	juga	
Pribadi yang kudus dan layak menerima 
takut dan hormat dari kita. Kita [memilih] 
lupa bahwa sekarang kita bisa berhadapan 
dengan Allah yang Kudus itu karena 
kesengsaraan, penderitaan dan kematian 
Allah sendiri,  yaitu melalui pengorbanan 
sempurna Kristus. 

Pengenalan akan Allah yang kudus dan 
mulia	memunculkan	sikap	takut	akan	
Allah, yang mentransformasi seluruh 
aspek kehidupan dan menumbuhkan 
penyembahan yang benar (Rm. 12:1-
2).	Buah	dari	takut	akan	Allah	adalah	
tumbuhnya penyembahan yang bukan 
hanya saat ‘resmi’ ibadah mingguan saja, 
tetapi benar-benar menyembah Allah 
dengan hidup kita: memikirkan pikiran 
Allah, melihat dengan mata Allah, berjalan 
dengan kaki Allah dan bekerja dengan 
tangan Allah. Belajar mengintegrasikan 
kehendak Allah dengan kehendak kita 
– walau terkadang jalannya terjal, seperti 
kisah Yesaya. Mengikuti Allah yang kudus 
berarti kita juga dipanggil untuk hidup 
kudus. Semakin kita mengenal Allah yang 
kudus, semakin kita jijik terhadap dosa. 
Semakin	mencintai	apa	yang	Tuhan	cinta,	
membenci	apa	yang	Tuhan	benci;	menjadi	
semakin serupa seperti-Nya; mengenal apa 
yang Ia inginkan dari hidup kita.
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Bermain	Api
Dalam	gereja,	semakin	mudah	ditemukan	
fenomena seperti terlambat datang ibadah 
dan	keluar	sesukanya	hingga	mengecek	media	
sosial ketika khotbah – sepertinya tidak ada 
rasa hormat. Itu baru fenomena yang terlihat 
di dalam gereja, belum lagi fenomena di 
kehidupan	pribadi.	Kita	mengaku	percaya	
kepada Allah yang Mahakuasa, Khalik langit 
dan bumi, tetapi sikap kita tidak menganggap 
dia layak menerima hormat. Segala fenomena 
superfisial tersebut adalah pertanda adanya 
sesuatu yang tidak beres di dalam. Seseorang 
yang sadar bahwa ia berhadapan dengan 
Allah yang kudus, tidak akan berani ibadah 
sembarangan	seperti	itu.	Bacalah	seluruh	kitab	
Imamat, lihatlah betapa kompleksnya ibadah 
diatur. Umat tidak bisa begitu saja datang 
kepada Allah yang kudus, jika melanggar maka 
nyawa bisa melayang. Jujur saja, sikap ibadah 
orang Kristen kini sering kali tidak hormat. 
Andai Tuhan mau, bisa saja kita langsung 
mati. Sekarang, kita bisa mendekat kepada 
Allah hanya karena perantaraan Kristus. Tetapi 
kedekatan itu tidak seharusnya membuat kita 
mengangkat kaki terhadap Tuhan. Berbagai 
fenomena superfisial tersebut menandakan 
tidak adanya takut akan Allah, akibat gagal 
mengenal dan menghormati kekudusan Allah.

“Kuduslah kamu, sebab Aku kudus”
Imamat 11:44, 1 Petrus 1:16

kepada	kita.	Kenallah	Allah	dan	kasihilah	Dia,	
bacalah	firman-Nya.	Pandanglah	kekudusan	
dan kemuliaan-Nya, dan gentarlah. Ingatlah 
salib dan sengsara Tuhan Yesus, dan ratapilah 
dosa. Tidak ada ‘jalan pintas mengalahkan 
dosa’ atau ‘5 langkah mudah untuk takut akan 
Tuhan’ selain mengenal dan mengasihi Allah 
yang	kudus,	yang	membenci	dosa.	Bergaullah	
dengan Allah melalui firman dan doa setiap 
hari.

Tuhan	Sang	Pencipta	bukanlah	lego	yang	bisa	
disusun dan dibentuk sesuai keinginan hati 
manusia	ciptaan-Nya.	Dia	kudus,	dan	kita	
tidak bisa memisahkan Ia dari kekudusan-
Nya. Tuhan adalah api yang menghanguskan 
(Ul.	4:24)	dan	hakim	seluruh	bumi.	Bermain	
dengan Api yang menghanguskan mungkin 
menyebabkan kita mengalami luka bakar 
parah. Allah yang tidak kudus bukanlah Allah. 
Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai Allah 
yang kudus, dan seperti itu jugalah kita harus 
menyatakannya kepada dunia. Kita harus 
menerima	dan	memberitakan	Allah	secara	
utuh, kita tidak bisa hanya menerima kasih, 
pengampunan dan janji sorga namun menolak 
kekudusan.

Pemahaman dan pengenalan akan Allah yang 
kudus mentransformasi sikap hidup. Mengikuti 
Allah yang kudus artinya kita dituntut untuk 
hidup kudus dalam segala aspek. Semua orang 
Kristen mungkin memiliki seseorang sebagai 
sosok pahlawan iman. Kita kagum mendengar 
kisah pertobatan dan ketaatan mereka, serta 
termangu melihat pekerjaan Allah dalam 
hidup mereka – dan mungkin bertanya 
kenapa kita tidak seperti itu. Setiap orang 
yang telah dikuduskan Allah pasti diberikan 
suatu panggilan, seperti halnya Yesaya. Allah 
melakukan pekerjaan-Nya melalui orang yang 
mengenal-Nya dan takut akan nama-Nya. 
Panggilan utama seorang Kristen adalah: 
dipanggil kepada Allah yang kudus. Bukan 
dipanggil untuk melakukan ini dan itu, tetapi 
dipanggil kepada Pribadi Allah. Berdoalah dan 
mohon supaya Allah berkenan menyatakan diri 

“Hari [penghakiman] itu akan tiba, menyala 
seperti perapian.

Semua orang sombong dan jahat dibakar seperti 
jerami. Mereka akan dibakar habis, tak ada yang 

tersisa.
Tetapi kamu yang taat kepada-Ku [takut akan 

nama-Ku], kuasa-Ku yang menyelamatkan akan 
terbit seperti matahari, dan sinarnya membawa 

penyembuhan.”
Maleakhi	4:1-2	(BIMK,	dengan	penyesuaian)

Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah 
hari penghakiman bagi seluruh dunia, dan 
penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan 
(1	Pet.	4:17).	Ya,	penghakiman	dimulai	dari	
pengikut Tuhan – dari kita. Ada saatnya, kita 
akan berhadapan langsung dengan Allah yang 
menghanguskan. Ada saatnya, masa anugerah 
itu habis dan kita harus siap menghadapi 
penghakiman. Jika masih bermain api, hati-hati 
terbakar habis pada hari itu. Tetapi orang yang 
takut kepada Tuhan akan diselamatkan – dan 
sikap takut adalah respons ketika seseorang 
telah melihat kekudusan Allah. Hanya oleh 
kasih-Nya yang kudus kita diselamatkan dan 
kita akan memuji kekudusan-Nya sepanjang 
kekekalan. (cc)
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Apologetika Apologetika

Tidak	ada	cara	atau	bahasa	yang	mudah	untuk	menjelaskan	konsep	Allah	
Tritunggal	baik	kepada	orang-orang	percaya	sendiri,	kepada	orang-orang	yang	
baru	percaya,	apalagi	kepada	orang-orang	yang	belum	percaya.	Ini	disebabkan	
karena konsep Allah Tritunggal sendiri sulit untuk dipahami oleh semua orang. 
John Wesley pernah berkata,”Bring me a worm that can comprehend a man, and then 
I will show you a man that can comprehend the triune God!” (“Berikan kepada saya 
seekor	cacing	yang	dapat	memahami	tentang	manusia,	dan	saya	akan	tunjukkan	
kepada	Anda	seseorang	yang	dapat	memahami	Allah	Tritunggal!”).	Dengan	kata	
lain, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan berdosa, tidak akan pernah 
mampu	memahami	sepenuhnya	Allah	yang	tidak	terbatas	(Ul.	29:29).

Istilah Tritunggal tidak terdapat di Alkitab. 
Tetapi gagasan konsep Tritunggal dibangun 
dari data-data Alkitab, sehingga kita bisa 
meyakini bahwa konsep Tritunggal adalah 
Alkitabiah.	Dua	parameter	penting	yang	harus	
diingat dalam memahami dan menjelaskan 
konsep Allah Tritunggal:
1.	 Allah	itu	Esa.	Dalam	Ul.	6:4	berbunyi:	

”Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu 
Allah kita, TUHAN itu esa.” Bangsa Israel 
diingatkan oleh Musa bahwa Allah yang 
mereka sembah adalah esa. Hal ini juga 
diteguhkan kembali oleh Tuhan Yesus 

“Bagaimana menjelaskan konsep Allah Tritunggal dengan bahasa 
yang mudah dipahami oleh teman yang belum percaya?”

Allah Tritunggal
Teks oleh Ev. Donny Ishak, ilustrasi dari internet

tidak mengalami perubahan pribadi satu 
dengan yang lain. Misalnya seperti yang 
dipahami oleh paham Modalisme yang 
mengatakan bahwa pertama-tama Allah 
menyatakan diri sebagai Allah Bapa, lalu 
Allah Bapa menyatakan diri sebagai Allah 
Anak, dan terakhir Allah Anak menyatakan 
diri sebagai Allah Roh Kudus. Hal ini 
bertentangan dengan kisah ketika Tuhan 
Yesus	dibaptis	(Mat.	3:13-17),	dimana	
ketiga Pribadi Allah disebut dan hadir 
bersamaan dalam Pribadi yang berbeda-
beda. 

(Mrk.	12:29),	rasul	Paulus	(1	Tim.	1:17;	
2:5)	dan	yang	lainnya.	Oleh	karena	itu,	kita	
meyakini bahwa hanya ada satu Allah yang 
sejati dan tidak ada yang lain.

2.	 Allah	yang	Esa	menyatakan	Diri	dalam	
Tiga	Pribadi.	Data-data	di	Alkitab	juga	
menyatakan walaupun Allah itu Esa, tetapi 
Ia menyatakan diri-Nya dalam tiga Pribadi 
yang berbeda-beda, yaitu Allah Bapa, 
Allah Anak dan Allah Roh Kudus (Mat. 
28:19).	Ketiga	Pribadi	Allah	ini	sudah	ada	
dalam	peristiwa	penciptaan	(Kej.	1:26)	dan	

Tiga Pribadi Allah tidak berarti bahwa agama 
Kristen adalah agama yang politheistik, yaitu 
menyembah kepada banyak allah. Konsep 
Allah Tritunggal harus dipahami bahwa ketiga 
Pribadi Allah:
1. Memiliki kesatuan natur/esensi yang 

sama yaitu Allah. Ini berarti bahwa 
ketiga Pribadi adalah Allah dan memiliki 
kesetaraan sebagai Allah.  

2. Memiliki kesatuan atau berbagi dalam 
atribut-atribut Allah. Ini berarti kalau kita 
mengatakan	Allah	adalah	suci,	maka	Allah	
Bapa	adalah	suci,	Allah	Anak	adalah	suci	
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Apologetika Apologetika
dan Allah Roh Kudus 

adalah	suci.
3. Memiliki 

keharmonisan 
yang sempurna 
satu dengan yang 
lain. Artinya 
dalam kehidupan 
bersama, ketiga 
Pribadi selalu 
memiliki 
kesehatian, 
kesepikiran 
dan kesatuan 
kehendak. 
Sehingga konsep 
Allah Tritunggal 
memberikan 
teladan perihal 
kehidupan 
berkomunitas 
dalam umat 
Allah.

Hal ini yang membuat konsep Tritunggal sulit untuk 
dipahami, karena manusia tidak memiliki pembanding 
atau analogi yang sempurna untuk menjelaskannya. 

Berbagai	cara	atau	analogi	sudah	dilontarkan	untuk	
menjelaskan konsep Allah Tritunggal, tetapi tidak 
ada satu pun analogi yang sempurna. Misalnya 
analogi	air	yang	dapat	berubah	bentuk	(cair,	padat	
dan	gas)	sesuai	suhunya.	Analogi	ini	menggambarkan	
pemahaman Modalisme yang tidak Alkitabiah yang 
sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada juga 
analogi	telur	(atau	ada	juga	buah	apel)	yang	terdiri	
dari kuning telur, putih telur dan kulit telur yang 
mewakili masing-masing Pribadi Allah Tritunggal. 
Kelemahan dari analogi ini adalah bahwa ketika 
ketiga bagian telur ini terpisah dan berdiri sendiri-
sendiri, mereka tidak dapat dikatakan sebagai telur 
(karena satu telur yang utuh terdiri dari kuning telur, 
putih	telur	dan	kulit	telur).	Sedangkan	ketiga	Pribadi	
Allah Tritunggal, walaupun mereka memiliki sifat 
interdependensi, setiap Pribadi tetap adalah Allah.   

Agustinus, sang Bapa Gereja, pernah menuliskan salah 
satu analogi yang baik yang dapat menjelaskan tentang 
konsep Allah Tritunggal adalah perkataan rasul 

Yohanes yang berbunyi: ”Allah adalah kasih” (1 
Yoh.	4:8	&	16).	Allah	sejati	yang	kita	kenal	dan	
sembah di dalam Yesus Kristus berbeda dengan 
konsep allah atau dewa yang lainnya. Konsep 
utama allah atau dewa lain pada umumnya 
digambarkan sebagai kuasa (god is power) 
yang dimana penekanannya pada keesaan dan 
kekuasaan. Walaupun Allah yang kita kenal 
dan sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, 
tetapi ketika rasul Yohanes menggambarkan 
bahwa Allah adalah kasih (God is love), 
penekanannya ada pada unsur relasi, komunitas 
dan kasih itu sendiri. Ini mengindikasikan 
bahwa kasih (yang menekankan pada unsur 
relasi,	komunitas	dan	kasih	itu	sendiri)	
memerlukan sedikitnya 2 pihak yang berbeda. 
Hal ini menjelaskan mengapa Allah yang kita 
sembah adalah Allah Tritunggal. Kisah ketika 
Tuhan	Yesus	dibaptis	memberikan	contoh	yang	
baik	akan	hal	ini.	Dalam	kisah	tersebut,	relasi	
antar Pribadi Allah Tritunggal ditunjukkan 
bahwa	Allah	Bapa	(suara	dari	surga)	adalah	the 
lover,	Allah	Anak	(Yesus)	adalah	the beloved 
one, dan Allah Roh Kudus (dalam rupa seperti 
burung	merpati	dan	turun	ke	atas	Yesus)	adalah	
the bond of love	(ikatan	kasih).	Allah	Bapa	

mengasihi	Allah	Anak	dan	dunia	(Yoh.	3:16).	
Allah Anak mengasihi Allah Bapa melalui 
ketaatan dan penyerahan diri (Yoh 4:34; Flp. 
2:9).	Dan	untuk	dapat	saling	mengasihi,	Allah	
Bapa dan Allah Anak harus mengasihi Kasih 
itu	sendiri	(ikatan	kasih),	yaitu	Allah	Roh	
Kudus. Analogi Agustinus ini membawa kita 
memahami dua kebenaran Alkitabiah lainnya, 
yaitu Allah adalah Allah yang relasional dan 
personal. Ini berarti bahwa Allah hadir berelasi 
dengan	semua	ciptaan-Nya	dan	terlibat	aktif	
secara	langsung	dalam	kehidupan	semua	
ciptaan-Nya	dengan	kasih-Nya	yang	besar	(Ibr.	
1:3).

Sebagai orang Kristen, kita perlu untuk 
memahami	apa	yang	kita	percayai.	Doktrin	
Allah Tritunggal, walaupun kita tidak dapat 
memahami sepenuhnya, adalah pusat dari iman 
Kristen	yang	sejati.	Oleh	karena	itu,	untuk	
memahami dan menjelaskan konsep Allah 
Tritunggal diperlukan suatu sikap rendah hati 
dan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang 
terbatas dan Allah adalah Pribadi yang tidak 
terbatas.

God
is
Love

1 John 4 : 8
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Inspirasi

MENYIAPKAN
PERPISAHAN

Ilustrasi dari internet

Topik soal sakit-penyakit bukan 
hal yang menyenangkan untuk 
dibicarakan	dan	cenderung	menjadi	
momok yang menakutkan. Namun 
meskipun begitu, bukan berarti tidak 
penting. 

Pada	edisi	ini,	Gracia	mencoba	
membahas sebuah topik yang 
cukup	jarang	dibicarakan	namun	
sebenarnya kita sangat perlu 
mengetahuinya, yaitu mendampingi 
seseorang dalam menghadapi 
penyakit kritis. 

Mengapa topik ini perlu dibahas? 
Tentunya bukan untuk menakut-
nakuti	pembaca,	namun	untuk	
menyiapkan diri kita dan orang yang 
mengalami penyakit kritis (meskipun 
ketika hal tersebut terjadi, siapapun 
tidak	akan	pernah	siap)	karena	ini	
adalah realita yang terjadi dimana 
mungkin akan dihadapi sebagian 
dari kita di masa depan. 

Pemeriksaan	ke	Dokter
Awalnya, seseorang yang menderita 
penyakit	biasanya	sudah	mulai	curiga	
dengan	kondisinya.	Dan	karena	itu,	
ia akan memeriksakan diri ke dokter, 
dan sebagai keluarga kita harus tahu 
seberapa kuat kondisi mental dan 

5	Tahap	kedukaan
Dalam	proses	kedukaan,	umumnya	seseorang	
akan melewati 5 tahap kedukaan yang 
diteorikan oleh Elisabeth Kubler-Ross:

1. Denial	(Penyangkalan)
Pada tahap ini biasanya seseorang tidak 
percaya	bahwa	ia	menderita	penyakit	kritis	
dan tidak bisa menerima bahwa hal ini 
terjadi padanya. Ia menyangkali kenyataan 
bahwa tubuhnya sakit dan ia sekarang 
berada dalam kondisi kritis.

2. Anger	(Marah)
Di	tahap	ini,	pasien	akan	marah,	merasa	
dicurangi	padahal	mungkin	ia	selalu	
menjaga kondisi tubuhnya, dan akan 
menyalahkan banyak orang, termasuk 
Tuhan.

3. Bargaining	(Tawar	Menawar)
Selanjutnya, biasanya pasien mulai 
mencoba	untuk	mencari	“solusi”	seperti	
terapi ataupun pengobatan alternatif. 
Mencari	tahu	kisah	survivor	dari	penyakit	
yang sama dan berusaha berjuang untuk 
sembuh.

4. Depression	(Depresi)
Ketika terapi atau proses tawar-menawar 
tidak berhasil, pasien akan masuk tahap 
depresi dimana mungkin berubah dari 
orang yang optimis menjadi pesimis, 
mengalami perubahan mood, tidak 
mau lagi mengikuti terapi, minum obat, 
menolak makan dan berpikir bahwa semua 
sudah berakhir.

5. Acceptance	(Penerimaan)
Pada tahap ini, pasien sudah bisa berdamai 
dengan keadaan dan menerima bahwa 
dirinya mengidap penyakit kritis. Tahap ini 
terjadi proses demi proses lewat berbagai 
fase yang dihadapi oleh pasien. Tidak selalu 
diakhiri dengan perasaan “lega”, terkadang 
masih ada kesedihan dan ketakutan, namun 
pasien sudah bisa menerima kenyataan 
yang ada.

fisik dari penderita untuk mendengar 
setiap diagnosa dari dokter. Jikalau 
ada riwayat depresi, penyakit jantung, 
dsb maka keluarga perlu menemani.

Umumnya, dokter akan mengukur 
kesiapan pasien dalam mendengar 
diagnosa dan mungkin kata-kata 
penyakit kritis seperti kanker, tumor 
atau lainnya tidak disebutkan, 
sekalipun mungkin itulah yang 
diderita	oleh	pasien.	Oleh	sebab	itu,	
perlu ada waktu untuk berkonsultasi 
dengan dokter tanpa kehadiran 
si pasien untuk mengetahui apa 
dan seberapa serius penyakit yang 
diderita.

Mendampingi	Sehari-Hari
Dalam	keseharian,	tentunya	keluarga	akan	
mendampingi	pasien	secara	intens,	dan	oleh	
sebab itu diperlukan kesabaran dan waktu 
khusus	yang	didedikasikan	(cuti,	anggota	
keluarga	yang	tidak	bekerja)	untuk	pengobatan	
seperti kemoterapi, menemani dan menolong 
pasien	secara	fisik	seperti	membantu	berjalan,	
mengganti	celana,	ke	kamar	mandi,	ataupun	
kegiatan sehari-hari dimana ia mengalami 
kesulitan untuk melakukannya lagi.

Ada kalanya perubahan mood yang dialami 
pasien	membuat	keluarga	tidak	siap	dan	cukup	
tertekan.	Oleh	sebab	itu,	bisa	juga	berkonsultasi	
kepada	dokter	paliatif	(dokter	yang	cenderung	
mengarah ke kejiwaan untuk menghibur pasien 
dan	keluarga)	agar	bisa	turut	mendampingi	dan	
punya kelompok pendukung untuk jadi tempat 
curhat	guna	mengurangi	tekanan	sehari-hari.

Selain keluarga, salah satu penghibur terbaik 
bagi penderita adalah sesama pasien yang 
menderita penyakit yang sama. Mereka akan 
dapat dengan mudah masuk dan menghibur 
karena sama-sama mengalami dan nasehat dari 
sesama pasien juga akan lebih mudah diterima.

Batasi	Informasi	yang	Masuk
Kita sebagai keluarga perlu tahu dan 
membatasi informasi apa yang masuk dan 
diterima oleh pasien karena akan ada banyak 
sekali orang-orang yang akan menyampaikan 
simpati tetapi juga nasehat-nasehat yang 
mungkin dapat menambah beban dari pasien, 
seperti misalnya harus beriman lebih agar 
sembuh,	kurang	berdoa	dan	membaca	Alkitab,	
dan sebagainya. Selain itu ada juga, orang-
orang yang mungkin menawarkan dan menjual 
obat-obat tertentu yang diklaim mampu 
menyembuhkan namun tidak ada fakta medis 
yang menguatkan. 

Keluarga harus sepakat dan tegas terhadap 
informasi, nasehat dari orang-orang apabila 
dilihat hal yang disampaikan membuat suasana 
hati pasien jadi buruk dan pikiran menjadi 
bingung.
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Hargai Pilihan Pasien
Dalam	proses	pengobatan,	keluarga	perlu	
memiliki sikap yang seragam terhadap jenis 
pengobatan yang hendak diambil. Misalnya, 
apakah akan berobat ke dokter di rumah sakit, 
dokter tradisional Chinese namun memiliki 
gelar dalam bidang pengobatan atau dokter 
alternatif semisal Sinshe. Keluarga juga perlu 
mempelajari pilihan-pilihan yang ada dan 
menjelaskan kepada pasien. 

Pada akhirnya yang mengambil keputusan 
untuk proses pengobatan yang diinginkan 
haruslah pasien dan itu harus kita hargai 
dan hormati. Jika kemudian hari didapati 
keputusan tersebut tidak tepat, kita tidak boleh 
saling menyalahkan dan menyesali keputusan 
yang diambil. Tetap dampingi dan berikan 
penguatan kepada pasien. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
panjangnya usia hidup pasien yang menderita 
penyakit kritis adalah adanya dukungan dan 
kasih keluarga, dimana hal ini akan membuat 
keinginan hati pasien untuk berjuang melawan 
penyakit dan bertahan semakin besar dan kuat.

peneguhan bahwa ada Tuhan yang menuntun 
di sepanjang jalan, bahwa di surga nanti ada 
Yesus dan doa-doa lainnya yang menopang 
imannya. Jikalau perlu, undang pendeta dan 
teman-teman gereja setiap hari untuk datang 
ke rumah untuk mendoakan dan memberi 
penguatan. Temani pasien dan jangan 
tinggalkan ia seorang diri di kamar.

Perlukah Masuk ICU?
Dalam	beberapa	kasus,	ada	halnya	dimana	
kesadaran pasien menurun dan menurut dokter 
yang memeriksa, pasien sudah memasuki tahap 
akhir yaitu tahap dimana tidak ada harapan 
penyembuhan	secara	medis	lagi,	biasanya,	
dokter akan bertanya apakah keluarga mau 
memasukan pasien ke ICU dan memakai 
mesin pendukung kehidupan. 

Adapun dalam hukum kedokteran di 
Indonesia, dokter terikat etika medis dimana 
ketika mesin pendukung kehidupan sudah 
dipasang,	tidak	boleh	dicabut	oleh	dokter	
sampai pasien dinyatakan meninggal dunia. 
Dan	itu	dalam	kurun	waktu	yang	kita	tidak	
ketahui. Jika keluarga pasien kemudian 
memutuskan untuk menghentikan dukungan 
mesin	sebelum	pasien	secara	medis	dinyatakan	
meninggal dunia, maka keluarga pasien akan 
diminta	untuk	mencabut	sendiri	daya	listrik	
alat yang digunakan. 

Hal ini bukan hal yang mudah diputuskan 
karena terkait dengan jenis penyakit yang 
diderita. Ada jenis penyakit tertentu yang 
harus segera mendapat pertolongan dengan 
alat, misalnya serangan jantung. Namun ada 
jenis lainnya dimana dengan dukungan alat, 
tidak akan membantu mengurangi penderitaan 
pasien, dan kemungkinan membuatnya 
semakin menderita untuk jangka waktu 
yang tidak diketahui. Hal ini tentunya juga 
kembali lagi pada pilihan kondisi psikologis 
pasien, keinginan pasien dan kondisi ekonomi 
keluarga. 

Pelayanan	Home	Care
Setelah perawatan beberapa lama di rumah 
sakit	dan	ketika	secara	medis,	pengobatan	
yang diterima pasien sudah tidak lagi dapat 
berpengaruh	secara	maksimal,	dokter	biasanya	
akan menyarankan pasien untuk dibawa pulang 
agar dirawat di rumah atau biasa dikenal 
dengan perawatan homecare. Hal ini dengan 
kata lain, pasien sudah berada pada masa-masa 
akhirnya. 

Perawatan homecare adalah sebuah pelayanan 
dari suster dan dokter profesional yang bisa 
dilakukan di rumah, dimana segala fasilitas 
rumah sakit yang menunjang si pasien seperti 
monitor jantung, tabung oksigen, ranjang, 
dan sebagainya, disewakan untuk dipakai di 
rumah. Tidak hanya itu, dokter dan suster 
pun akan datang setiap hari untuk memeriksa 
dan membantu menjaga Si Pasien. Hal ini 
tentunya akan sangat membantu kita sebagai 
keluarga dan khususnya pasien, mulai dari 
memindahkan posisi badan, memandikan, 
dan sebagainya, dimana dilakukan oleh tenaga 
terampil dan sudah terbiasa. 

Jelang Saat Akhir
Jelang saat akhir, dimana kondisi tubuh yang 
semakin melemah dan banyak bagian organ 
tubuh tidak lagi berfungsi, misalnya BAB 
darah, sulit berjalan atau bernapas, pasien 
biasanya akan mulai berkomunikasi mengenai 
apa yang ia pikirkan dan rasakan sepanjang 
hidupnya.	Bila	Si	Pasien	belum	percaya	kepada	

Kristus maka inilah saatnya 
untuk	menceritakan	soal	
Kristus di masa akhirnya.

Namun,	orang	percaya	
yang sedang dalam masa 
akhir hidupnya bukan 
berarti tidak gentar 

menghadapi saat-saat 
akhirnya. Kita perlu 
mendoakan terus 
dengan bersuara 
setiap hari dimana 
doa kita berisi (artikel	ini	ditulis	dan	disadur	dari	hasil	wawancara	Gracia	dengan	Elice	Chandra)

Oleh	sebab	itu,	ada	baiknya	merundingkan	
baik-baik dengan pihak keluarga untuk 
mengambil keputusan terbaik dalam 
menghadapi situasi ini.

Setelah	Perpisahan..
Tentunya setelah perpisahan dengan orang 
terkasih, keluarga yang ditinggalkan akan 
merasa kehilangan. Beri mereka waktu, 
kesempatan dan kebebasan mengekspresikan 
rasa duka mereka sepenuhnya yang mungkin 
berbeda	dengan	cara	kita	mengolah	duka.	

Hal ini berarti proses dan waktu dalam berduka 
setiap orang berbeda. Untuk orang extrovert 
(kepribadian	lebih	terbuka),	mungkin	akan	
lebih terhibur ditemani oleh teman-teman, 
dibesuk	dan	diajak	bicara.	Lain	lagi	dengan	
orang introvert	(kepribadian	lebih	tertutup)	
dimana mereka perlu waktu menyendiri 
untuk berduka dan melakukan hal tertentu 
yang	bermakna	baginya	secara	pribadi.	Bagi	
mereka yang aktif, biasanya mereka akan 
mengolah rasa duka dengan melakukan banyak 
kegiatan yang membuatnya sibuk dan perlahan 
menghapus	rasa	sedihnya.	Dan	bagi	orang	yang	
cenderung	reflektif,	mereka	butuh	waktu	untuk	
merenungkan dalam-dalam arti kehidupan dan 
kematian orang terkasih dalam hidupnya.

Bentuk dukungan kita berupa waktu, perhatian 
tulus dan pengertian kepada mereka akan 
menjadi penopang yang sangat besar. Jikalau 
diperlukan, kita boleh mengajak mereka ke 
konselor untuk bisa ditangani dengan baik. (ek)
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KEBERHASILAN
KEGAGALAN

Teks oleh Indra Pura Wijaya, ilustrasi dari internet

Andaikata Anda punya seorang teman, 
sebutlah	Si	Ali.	Waktu	kecil,	papanya—seorang	
pebisnis, kalah di pengadilan dan jatuh miskin, 
sehingga	Ali	kecil	terpaksa	harus	bekerja	untuk	
bisa	mencukupi	kebutuhan	ekonomi	keluarga.	
Di	usia	si	Ali	yang	baru	9	tahun,	ibunya	
meninggal. 

Bosan hidup susah, di usia 22 tahun Ali 
mencoba	buka	toko	kelontong	dan	gagal	
(dengan	sukses!).	Merasa	gagal	di	dunia	bisnis,	
mungkin terinspirasi Pak Ahok, setahun 
kemudian,	dia	mencoba	peruntungannya	di	
dunia politik, JUGA gagal, PLUS di PHK dari 
tempat	kerjanya.	Ali	berusaha	mencoba	masuk	
sekolah hukum, juga gagal, hingga akhirnya dia 
terpaksa otodidak belajar hukum.

Tidak patah arang, setahun kemudian di 
usianya yang ke-23, meminjam uang dari 
seorang teman untuk merintis bisnis lagi 
dan	cuma	perlu	waktu	1	tahun,	dia	kembali	
bangkrut!

否极泰来 (hal baik akan terbit setelah hal-
hal	buruk).	Di	usia	Ali	ke-24,	akhirnya	ia	
berhasil menang pilkada. Setahun kemudian, ia 
bertunangan dan siap menikah, tapi mendadak 
calon	istrinya	meninggal	dunia.	6	bulan	Ali	
harus bed rest karena stress	dan	guncangan	
psikologis hebat.

Setelah	pulih,	dia	kembali	mencalonkan	
diri beberapa kali untuk duduk di 
pemerintahan dan total 8 kali kalah pilkada. 
Di	ranah	percintaan,	7	tahun	sepeninggalan	
tunangannya, Ali akhirnya menikah di usia 
33 dan dikaruniai 4 anak. Tapi malang, 3 
anaknya meninggal sebelum usia remaja karena 
penyakit.

Bagaimana	Anda	menilai	hidup	teman	Anda	
Si Ali? Gagal atau sukseskah hidupnya di 
mata		Anda?	
Kisah Si Ali adalah kisah nyata dari Abraham 
Lincoln;	setelah	2	kali	gagal	bisnis,	1	kali	gagal	
nikah, 8 kali gagal pilkada, di usia sekitar 50 
tahun, dengan mukanya yang tidak ganteng 
(lawan politiknya sering mengoloknya dengan 
kasar:	muka	seperti	monyet),	ia	menjadi	
presiden	Amerika	Serikat	ke-16	dan	dipercaya	
sebagai salah satu presiden terbaik Amerika. 
Melalui 5 tahun masa pemerintahannya, 
ia berhasil membawa Amerika melewati 
masa sulit perang paling berdarah dan 
menghapuskan perbudakan yang mengakar 
kuat di Amerika. Hidupnya menginspirasi 
Martin Luther King Jr. yang kelak menjadi 
inspirasi	Barack	Obama,	presiden	kulit	hitam	
pertama di sejarah Amerika.

Ia	menjabat	presiden	cuma	5	tahun	karena	
di	usia	56	tahun	Abraham	Lincoln	dibunuh	
seorang yang tidak senang dengan sepak 
terjangnya.

Gagal	atau	berhasilkah	hidup	Lincoln	di	mata	
Anda?

Mengalibrasi	Ulang	Kegagalan
Dalam	segala	aspek	hidup,	kita	selalu	berusaha	menghindari	kegagalan;	dalam	studi,	
pekerjaan, membina relasi, mendidik anak, pelayanan rohani, apapun juga, kegagalan 
dianggap momok menakutkan. Padahal kegagalan dan keberhasilan hanyalah 2 sisi berbeda 
dari 1 koin yang sama, ibarat lensa kamera, areal tajam dan blur selalu hadir bersamaan, 
tinggal kita sendiri yang mengatur mau fokus ke mana? 

Beberapa mindset/pola pikir tentang kegagalan yang menurut pendapat saya perlu kita 
sama-sama kalibrasi ulang:
•	 Banyak	cara	kerja	hukum	alam	Allah	rancang	sebagai	siklus	yang	saling	terkait	dan	

mempengaruhi:	gelap-terang,	panas-dingin,	berat-ringan,	keras-lembut,	cepat-lambat,	
pria-wanita, menang-kalah, rajin-malas, baik-buruk dan menurut saya termasuk sukses-
gagal. Kegagalan memang perlu kita hindari sebisa mungkin tapi tidak bisa 100% kita 
hindari karena merupakan suatu proses wajar dari kehidupan yang setiap kita pasti 
sesekali akan jumpai. Bahkan menurut saya kegagalan memainkan peranan tidak kalah 
penting	dalam	membentuk	pribadi	(dan	keberhasilan)	kita;	seperti	peranan	Sad	bagi	Joy 
di film Inside Out.

•	 Kegagalan	(dan	keberhasilan)	tidak akan tinggal selamanya dan abadi karena kita 
manusia tidak statis tapi terus bertumbuh dan berproses.
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•	 Jumlah	banyaknya	kegagalan	kita	pasti	akan	jauh	lebih	banyak	dari	jumlah	keberhasilan	
karena ada hukum probabilitas.	Tetapi	selama	kita	terus	belajar,	mencoba	dan	tidak	menyerah,	
kabar baiknya, kita hanya butuh beberapa belas keberhasilan untuk ‘membayar lunas’ puluhan 
kegagalan. Keberhasilan terjadi ketika Persiapan kita akhirnya bertemu dengan Kesempatan.

•	 Seperti	kompetisi	olahraga,	kegagalan	bukanlah	1	pertandingan	final	hidup	mati	tetapi	
pertandingan 1 musim kompetisi. Kegagalan kemarin bisa dievaluasi dan diperbaiki. Juara 1 
ditentukan	dari	akumulasi	kalah-seri-menang	selama	1	musim	kompetisi.	Dan	setiap	musim	
kompetisi ada tantangan dan pembelajarannya sendiri yang mengasah kita semakin hari 
semakin baik.
Michael	Jordan,	maestro	basket	dunia	berbagi	rahasia:	“Sepanjang karir, saya pernah melakukan 
tembakan yang meleset lebih dari 9000 kali. Saya pernah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali 
saya pernah dipercaya mengambil tembakan penentu kemenangan dan meleset. Saya pernah gagal 
berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali sepanjang hidup saya. Karena itulah saya bisa sukses.”

Beberapa	pertanyaan	self-coaching	yang	pernah	saya	dapat	di	salah	satu	workshop	mungkin	bisa	
membantu kita melalui kegagalan dan bertumbuh lebih baik:
1. Kenapa saya gagal, apa penyebabnya?
2. Apa yang saya bisa pelajari dari kegagalan ini?
3. Apa yang perlu saya lakukan/persiapkan agar tidak terulang kembali?
4.	 Adakah	orang/tempat/buku	tertentu	yang	perlu	saya	kunjungi/baca	agar	membuat	saya	bisa	

lebih baik lagi ketika menghadapi situasi seperti kemarin? 

Bangkit dari Kegagalan
Beberapa poin penting untuk bangkit dari 
kegagalan:
•	 Mampu mengatasi trauma kegagalan dan 

kembali	membangun	kepercayaan	diri. 
Kegagalan ini bukanlah sebuah ‘angka final’ 
tetapi bagian dari proses Allah membentuk 
kita menjadi lebih baik. Keep Calm! Hidup 
kita hari ini dan esok hari belum berakhir 
karena kegagalan kemarin.

•	 Belajar menerima dan mengambil 
tanggung jawab bahwa kegagalan ini adalah 
keputusan	yang	saya	ambil	sendiri	secara	
sadar/tidak:	untuk	berhenti	mencoba,	
menyerah di tengah jalan, mengendorkan 
disiplin, sombong dan memandang enteng, terlalu mengandalkan diri sendiri, kurang 
mempersiapkan	lebih	baik	dll.	PENTING	kita	belajar	untuk	tidak	mencari-cari	alasan	dan	
menyalahkan orang lain/keadaan. 
Thomas A. Edison, seorang penemu dan pebisnis yang selama 54 tahun berkarya menjadi 
pemegang hak paten 1,093 produk di Amerika pernah berkata: “Kelemahan kita adalah 
mudah menyerah. Cara paling tepat kalau mau sukses adalah selalu mau mencoba sekali lagi. 
Banyak kegagalan dalam hidup terjadi karena orang tidak menyadari betapa dekat mereka dengan 
kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Bukan berarti sesuatu yang tidak berjalan 
sesuai yang kita rencanakan itu sia-sia. Saya bukannya gagal. Saya hanya menemukan 10,000 cara 
yang saya tahu tidak bisa dipakai.”	WOW,	hebat	benar	ya	mindset Edison.

•	 Gagal	adalah	proses	wajar	yang	pasti	dialami	setiap	orang,	tapi	mau/tidaknya	bangkit	dari	
kegagalan adalah sebuah pilihan dan keputusan yang harus saya buat!

“There is no failure, there is only feedback” (tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya 
umpan	balik).	SO, clean up the mess, pack up your bag, let’s move on to continue our journey!	( JADI,	
rapikan	kekacauan	yang	ada,	siapkan	barang-barangmu,	dan	mari	beranjak	melanjutkan	
perjalanan	kita!).

We	are	a	King	on	the	Making
Sebagai Anak Allah, kegagalan (dan 
keberhasilan)	kita	diukur	bukan	hanya	di	
mata manusia tapi juga di mata Allah. Harus 
berimbang ya, tidak bisa kita ‘imani’ bahwa 
kita seakan sedang sukses di mata Allah, tapi 
orang-orang di sekitar kita mengurut dada, 
menghela nafas, menghapus air mata darah 
karena amsiong dengan hasil pekerjaan kita 
atau keberadaan kita. Keberhasilan kita juga 
seharusnya	sejalan	dengan	sukacita,	pengakuan	
dan dinikmati sebagai buah yang manis oleh 
istri/suami kita, anak-anak, orangtua, teman, 
pelanggan, anak buah, tetangga dan orang di 
sekitar kita.

Daud	belia	di	usia	12-15	tahun	berhasil	
mengalahkan Goliath. Sejak usia 22 tahun 
selama sekitar 8 tahun ia melarikan diri 
dari kejaran Raja Saul; jadi buronan, hidup 
berpindah-pindah, jauh dari kampung halaman, 
jadi	orang	asing.	1	Samuel	22	mencatat,	
dalam pelariannya, ia menjadi pemimpin 400 
(dan	terus	bertambah)	orang-orang	buangan,	
dikejar-kejar hutang, bermasalah; singkatnya 
orang-orang	gagal.	Daud	tidak	hanya	gagal	
dalam hidupnya, bahkan jadi pemimpin orang 
gagal	(betapa	gagalnya!),	tapi	karena	Daud	
berjalan bersama Allah dan setia sepanjang 
hidupnya diproses Allah, sejarah Israel di 1 
Tawarikh	11-12	mencatat	sebagian	besar	
orang-orang	gagal	yang	setia	ikut	Daud,	juga	
ikut diproses Tuhan. Mereka menjadi orang-
orang hebat dan diingat sebagai pahlawan-
pahlawan	perkasa	yang	kisahnya	tercatat	di	
Alkitab dan namanya mashyur lintas generasi. 
Dan	Daud,	Si	‘Pemimpin	Kaum	Gagal’	
dicatat	sebagai	raja	terhebat	Israel	dan	“tidak	
pernah	ada	raja	sebelum	dan	sesudah	Daud	

bisa disejajarkan dengannya”. Allah menyebut 
Daud	“A man after his own heart”; orang yang 
berkenan	di	hati	Tuhan	dan	dicintai	rakyatnya.

Mari rengkuh kegagalan sebagai bagian dari 
proses Allah membentuk kita, dipersiapkan, 
diperlengkapi untuk mengemban pekerjaan-
pekerjaan baik yang Allah telah siapkan dan 
sedang kerjakan bagi kita agar kita yang diberi 
hak istimewa ini boleh mempersembahkan 
keberhasilan-keberhasilan bagi kemuliaan 
Tuhan dan memberkati banyak orang. NEVER 
GIVE	UP,	ALWAYS	HAVE	HOPE	IN	
GOD,	because	WE	ARE	‘KING	DAVID’	ON	
THE MAKING. ( Jangan pernah menyerah, 
selalu berharap pada Tuhan, karena kita 
layaknya	‘Raja	Daud’	yang	sedang	dalam	proses	
pembentukan)
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di dalam ALKITAB
Tercatat	secara	detail	mengenai	musik	dan	pujian.	Dalam	kitab	Injil,	Lukas	mencatatkan	beberapa	
nyanyian	dalam	dua	ayat	pertama	yaitu	nyanyian	Maria	ibu	Yesus	(Magnificat),	nyanyian	
Zakharia	ayah	Yohanes	Pembabtis	(Benedictus),	serta	nyanyian	kemegahan	paduan	suara	yang	
beranggotakan para malaikat Sorga dalam menyambut kelahiran Sang bayi Yesus dalam Lukas 
2	(Gloria	in	Excelsis).	Yesus	yang	merupakan	tokoh	sentral	dalam	kitab	Injil	dideskripsikan	
menaikkan puji-pujian bersama para murid-Nya dalam dua perikop paralel yaitu Injil Matius 
26:30	dan	Injil	Markus	14:26.	Ketika	Segala	yang	diciptakan	oleh	Tuhan	adalah	baik,	dan	tidak	
terkecuali	musik.	Musik	adalah	sebuah	anugerah	yang	indah	dari	Tuhan	kepada	umat-Nya	dan	
Tuhan	menciptakan	musik	dengan	tujuan	yang	jelas	dan	baik.	Di	dalam	Perjanjian	Lama	hingga	
Perjanjian	Baru,	tercatat	sekitar	lebih	dari	600	kali	mengenai	nyanyian	dan	musik.	Bernyanyi	bukan	
hanya merupakan praktek umat Kristiani, tetapi juga merupakah sebuah warisan yang sakral yang 
sering kali terlupakan oleh para umat Tuhan. 

Teks oleh Ev. Budi Taniwan, ilustrasi dari internet

	 Pencatatan	mengenai	musik	dalam	
Perjanjian Lama dimulai dalam kitab Kejadian, 
dimana	tercatat	seorang	yang	bernama	Yubal	
(4:21).	Yubal	tercatat	sebagai	bapa	dari	semua	
orang	yang	memainkan	kecapi	(alat	musik	
senar)	dan	suling	(alat	musik	tiup).	Walau	
tidak banyak yang dapat diketahui lebih dalam 
mengenai Yubal, tetapi jelas dapat dimengerti 
bahwa alat musik tentu saja dibuat untuk 
menghasilkan musik.

 Ketika Musa telah berhasil memimpin 
bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir 
dan menyeberangi sungai Teberau, mereka 
menaikkan nyanyian bagi Tuhan yang adalah 
sumber kekuatan dan keselamatan mereka 
yang kemudian dilanjutkan oleh Miryam yang 
bernyanyi sambil memainkan rebana serta 
menari-nari bersama-sama dengan para wanita 
Israel atas pimpinan Tuhan yang melepaskan 
bangsa Israel dari kejaran prajurit Mesir 
(Keluaran	15:1-21).	Dalam	Ulangan	32:44-
47, Musa menekankan betapa pentingnya 
pengajaran yang terkandung di dalam “Nyanyian 
Musa”	yang	tercantum	pada	pasal	sebelumnya	
(Ulangan	32:1-43)	dan	bagaimana	nyanyian	
Musa ini selayaknya diajarkan turun-temurun 
karena berisikan pengajaran-pengajaran Taurat 
dan nasihat untuk hidup, khususnya sebagai 
umat Allah.

Sekilas Pandang Musik

Harmoni

	 Debora,	hakim	wanita	bangsa	Israel	
juga	tercatat	menaikkan	pujian	kemenangan	
karena Tuhan sudah memimpin bangsa Israel 
menggulingkan pemerintahan raja Kanaan. Saat 
bangsa Israel berperang dan menang atas raja 
Kanaan,	Debora	memuji	Tuhan	(Hakim-Hakim	
5:1-3).	Daud	dikenal	sebagai	seorang	raja	yang	
sangat pandai menulis mazmur. Mazmur bukan 
hanya sekadar pujian, tetapi memiliki makna 
teologia	yang	mendalam.	Demikian	juga	saat	
Raja	Salomo	selesai	mendirikan	baik	suci	yang	
agung, dia memerintahkan imam-imam untuk 
meniupkan musik-musik yang indah untuk 
memuji Tuhan.
 Yosua 6 mengisahkan bagaimana 
tembok Yerikho yang yang menghalangi bangsa 
Israel dapat diruntuhkan pada hari ke tujuh, di 
saat tujuh sangkakala yang dibunyikan serentak 
oleh ketujuh imam yang berjalan mengelilingi 
tembok Yerikho, diiringi dengan sorak-sorai 
kemenangan	bangsa	Israel.	Demikianlah	Tuhan	
menyerahkan kota Yerikho kepada bangsa Israel, 
yaitu dengan iringan bunyi sangkakala dan sorak 
sukacita	kemenangan.
 Nyanyian seorang wanita yang didengar 
doanya	oleh	Tuhan,	tercatat	di	dalam	kitab	1	
Samuel. Tuhan mendengarkan keluh kesah 

dan doa Hana, yang kemudian mengaruniakan 
seorang anak kepadanya. Anak tersebut, yang 
diberi nama Samuel, kemudian dipersembahkan 
kepada Tuhan melalui Imam Eli di rumah Tuhan. 
Kemudian	tercatatlah	pujian	sukacita	Hana	yang	
dinaikkan	Hana	kepada	Allah	(1	Samuel	2:1-10).	
	 Daud	mungkin	adalah	tokoh	musik	
yang paling dikenal di dalam Perjanjian Lama. 
Daud	dengan	permainan	kecapinya	dikenal	
dapat mengusir roh jahat yang hinggap pada 
Raja Saul sehingga mendatangkan kelegaan dan 
kenyamanan	(1	Samuel	16:23).	Dalam	kitab	1	
Tawarikh	25,	Daud	dengan	detail	menjelaskan	
mengenai susunan penatalayanan para Imam dari 
suku Lewi yang dikhususkan untuk pelayanan 
musik dan ibadah di dalam rumah Allah. Mereka 
bernubuat serta menyanyikan nyanyian di rumah 

Harmoni28 29



Harmoni

Tuhan	dengan	diiringi	kecapi,	
gambus	dan	ceracap.	Mereka,	
baik yang berusia tua ataupun 
muda, sejumlah 288 orang yang 
merupakan ahli seni yang sudah 
terlatih untuk bernyanyi bagi 
Tuhan.	Kitab	Mazmur	Daud-
lah yang sampai hari ini masih 
terus menginspirasi para penulis 
lagu dan puji-pujian rohani. 
Dalam	liturgi	ibadah	gereja	
traditional mula-mula (bahkan 
hingga saat ini di beberapa 
gereja dengan denominasi 
tradisional),	pembacaan	kitab	
Mazmur	dilakukan	dengan	cara	
dinyanyikan, dan merupakan salah 
satu bagian yang signifikan dalam 
liturgi ibadah.
	 Dalam	kitab	nabi-nabi	
besar	dan	kecil	juga	menunjukkan	
bagaimana sebagian besar para 
nabi menyampaikan pesan Tuhan 
mengenai peringatan, nasihat 
pertobatan, serta nubuatan tentang 
Yesus melalui media musik. Hal 
ini dapat terlihat dengan jelas 
dari	cara	penulisan	dan	konten	
yang berbentuk puisi. Mulai dari 
Yesaya dan nyanyian tentang 
kebun	anggur	(Yesaya	5),	nyanyian	
nubuatan tentang Sang Juru 
Selamat	(Yesaya	9:1-6,	11:1-10),	

Harmoni
dan peringatan Yesaya terhadap bangsa bangsa 
di dalam kitab Yesaya, dan masih banyak 
lagi.	Demikian	juga	Nabi	Yeremia	dengan	
peringatan-peringatan dan ratapan-ratapannya 
akan dosa dan keruntuhan Yerusalem, beserta 
janji Tuhan akan penghiburan yaitu kasih setia 
Tuhan	dalam	Ratapan	3:22-23.	Demikian	juga	
Yehezkiel dan nyanyian ratapannya terhadap 
para raja dan bangsa-bangsa (Yehezkiel 19, 27, 
28,	31,	32).	
	 Demikian	pula	dengan	nabi-nabi	
kecil	seperti	Hosea	dengan	peringatan-
peringatannya kepada bangsa Israel; nabi 
Yoel dengan seruan pertobatan; nabi Amos 
dengan penghukuman serta penglihatan-
penglihatannya;	Obaja	dengan	nubuatan	
tentang Edom dan keselamatan di gunung 
Sion; Yunus dan nyanyian doanya di dalam 
perut ikan; Mikha dengan janji-janji 
keselamatan dari Allah; Nahum tentang murka 
dan penghukuman Allah, serta ratapan dan 
pengharapan Habakuk. Perlu juga diingat 
bahwa Zefanya menggambarkan Allah yang 
bersukacita	melalui	media	nyanyian	(Zefanya	
3:17, terjemahan yang lebih tepat untuk 
kalimat “Ia bergirang karena engkau dengan 
sukacita...” adalah “...bersukacita atas engkau 
dengan nyanyian...”)
 Lain halnya dalam Perjanjian baru, 
tidak banyak itu adalah sesaat sebelum Yesus 
pergi berdoa di taman Getsemani. Yesus 
mengangkat suara-Nya dan menaikkan 
Mazmur, selayaknya tradisi Yahudi dalam 

mengakhiri jamuan paskah. 
 Paulus Sang rasul yang keras dan tegas 
juga tidak lupa dan segan untuk bernyanyi. 
Ia	dan	Silas	tercatat	bernyanyi	di	kala	mereka	
berada di dalam penjara (Kisah Para Rasul 
16:25).	Dalam	surat	Paulus	kepada	jemaat	di	
Efesus dan Kolose (Efesus 5:19 dan Kolose 
3:16),	Paulus	juga	menasihati	mereka	untuk	
bernyanyi serta menaikkan puji-pujian dan 
mazmur sebagai bagian dari kehidupan 
anak-anak	terang	dan	manusia	baru.	Dan	
pada	puncaknya	dalam	kitab	Wahyu	(sebuah	
kitab	yang	juga	mencantumkan	banyak	sekali	
lirik	pujian),	Yohanes	menuliskan	tentang	
bagaimana dalam kekekalan para umat Tuhan 
akan terus-menerus menyanyikan puji-pujian 
tentang Allah Sang Penebus umat Manusia. 
(Wahyu	4:8,	5:9-10,	14:3,	dan	15:3-4).
	 Demikian	sekilas	pandang	mengenai	
musik	yang	tercatat	di	dalam	Alkitab.	Semua	
ini menunjukkan betapa musik dan puji-pujian 
merupakan sebuah warisan dari kekristenan 
yang sudah ada sejak mula-mula dan akan 
terus ada pada masa kekekalan di rumah 
Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan dapat 
membawa persembahan korban pujian di saat 
pujian dalam ibadah dikumandangkan atau 
di kala paduan suara atau vocal group sedang 
mempersembahan puji-pujian, persembahan 
yang dibawa ke dalam rumah Tuhan dengan 
segenap	hati	sebagai	tanda	ucapan	syukur	dan	
kasih. 
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Teks oleh Elizabeth Liswandi, ilustrasi dari internet

Menanamkan Ketakutan
yang Tepat pada Anak

Ruang Keluarga

“Ayo cepat makan, nanti mama bawa ke rumah sakit, disuntik sama dokter, lho!”
”Jangan main di lantai atas. Gelap, banyak hantu!”

“Ayo tidur, kalau tidak nanti ditangkap polisi!”

Pernakah	Anda	sebagai	orangtua	memakai	cara-cara	seperti	di	atas	untuk	membuat	anak	yang	
Anda	kasihi	menuruti	apa	yang	kita	inginkan?	Jika	pernah,	berarti	Anda	secara	tidak	sadar	sudah	
menggunakan pola asuh menakut-nakuti.

Pola asuh menakut-nakuti tidak baik untuk dilakukan, karena yang Anda lakukan justru 
menumbuhkan rasa takut anak pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu mereka takutkan. Salah 
satu akibatnya anak akan tumbuh menjadi seorang yang penakut dan tidak berani melakukan 
segala	sesuatu	secara	mandiri	karena	terlalu	sering	ditakut-takuti.	Daripada	menakut-nakuti,	lebih	
baik jelaskan saja dengan bahasa sederhana alasan anak harus melakukan yang Anda inginkan.

Ingin	anak	Anda	makan	dengan	cepat?	Lebih	baik	jelaskan	bahwa	dengan	makan	yang	baik	dan	
bergizi bisa membuat tubuhnya menjadi sehat, dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka 
inginkan karena tubuhnya yang sehat.

Ingin anak Anda tidak bermain di lantai atas? Lebih baik jelaskan bahwa jika mereka main di 
lantai atas, tidak ada yang mengawasi.

Ingin	anak	Anda	cepat	tidur?	Lebih	baik	jelaskan	bahwa	jika	mereka	tidak	tidur,	besok	akan	
terlambat pergi ke sekolah karena sulit bangun.

Sebagai	orangtua,	tidak	dapat	dipungkiri	bahwa	cara	menakuti	ini	adalah	cara	paling	digemari	
dan	cara	paling	ampuh	untuk	membuat	anak-anak	berhenti	melakukan	hal-hal	yang	tidak	kita	
inginkan. Namun lama-kelamaan jika anak terus menerus selalu ditakut-takuti, Si Anak bisa 
saja	menjadi	pembantah	dan	lama-lama	ia	akan	melawan	karena	ucapan	orangtuanya	dianggap	
berbohong dan tidak terbukti. Jika orangtua melakukan hal ini terus-menerus pada anak, maka 
akan	berdampak	buruk	bagi	Si	Anak.	Pertama,	anak	jadi	tidak	percaya	pada	ucapan	orangtuanya.	
Kedua,	anak	menjadi	pribadi	yang	pengecut.
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Berikut dampak negatif dari pola asuh menakut-nakuti anak sesuai dengan perkembangan usia:

USIA	1-3	TAHUN:	TERGANTUNG	PADA	
ORANG TUA
Anak balita belum bisa membedakan, mana 
yang masuk akal dan tidak. Karena itu, apa 
yang dilihat dan didengarnya sering diserapnya 
sebagai sesuatu yang nyata. Menakut-nakuti 
justru membuatnya selalu tergantung pada 
orangtua. Akhirnya, anak menjadi sosok yang 
penakut.

USIA	6-9	TAHUN:	PROSES	
EKSPLORASI TERGANGGU
Perasaan takut berlebihan akan merusak 
kemampuan anak dalam berpikir dan 
berperilaku	secara	rasional,	terutama	saat	
pengambilan keputusan. Kemudian, jika 
suasana takut akibat sering ditakut-takuti itu 
terus menetap dalam benak anak, maka proses 
eksplorasi, bermain dan kegiatan rutinnya akan 
terganggu serta terhambat. 

USIA	0-12	BULAN:	TAK	MERASA	AMAN	
DAN	NYAMAN
Misalnya orangtua mengatakan, “Ayo cepat 
makan, nanti mama bawa ke rumah sakit, 
disuntik sama dokter, lho!” ”Jangan main di lantai 
atas. Gelap, banyak hantu!”
Jika	perkataan	semacam	itu	selalu	berulang	
diterima bayi, lama-kelamaan ia akan 
menyerapnya.	Di	otaknya	akan	terekam	data	
bahwa kalau bermain di tempat yang gelap 
pasti ada hantunya, begitu juga anggapan 
dokter yang akan menyuntiknya jika ia tidak 
makan. Akhirnya, anak Anda merasa tidak 
aman dan nyaman.

USIA	3-5	TAHUN	:	MIMPI	BURUK	DAN	
SELALU CEMAS
Di	usia	ini,	imajinasi	anak	sudah	berkembang.	
Rasa	takut	yang	muncul	karena	selalu	ditakut-
takuti akan membuatnya bermimpi buruk. 
Sementara ketakutan yang terus-menerus 
dialami akan mengakibatkan anak selalu 
bingung,	cemas	dan	tegang.

USIA	9-12	TAHUN:	SULIT	
KONSENTRASI
Banyak	energi	terbuang	percuma	karena	anak	
memelihara rasa takutnya yang berlebihan 
sehingga mengganggu proses belajarnya 
di	sekolah.	Dia	tak	bisa	konsentrasi	dalam	
belajar. Yang seharusnya energinya dipakai 
untuk belajar, jadi digunakan untuk mengatasi 
masalah	takutnya.	Dampak	selanjutnya,	dia	
jadi	tak	percaya	diri	bahkan	phobia. Kalau 
tak diantisipasi, bisa menjadi sesuatu yang 
menghambat segalanya. Ke mana-mana takut, 
hingga jiwanya juga tak berkembang. Apalagi 
kalau sampai memberi julukan “Si Penakut” 
kepada	anak,	justru	tak	akan	memecahkan	
masalah.

Ruang Keluarga

Nah dari dampak di atas, YANG	
SEBAIKNYA	DILAKUKAN	ORANG	
TUA:
•	 Stop	menakut-nakuti	anak	dalam	bentuk	

dan dengan tujuan apapun. Beri penjelasan 
rasional alasan aturan Anda. Misalnya, 
tidak boleh bermain lantai atas karena 
tidak ada yang mengawasi. Atau, harus 
menghabiskan makan karena makanan 
penting untuk menjaga kesehatan 
tubuhnya.

•	 Berikan	alasan	yang	masuk	akal	dan	dapat	
diterima oleh pikiran anak Anda.

•	 Di	usia	bayi,	basic need (kebutuhan 
dasar)	sangat	penting	diperhatikan,	yaitu	
terciptanya	rasa	aman	dan	nyaman.	Tugas	
orangtua adalah mengondisikan suasana 
lingkungan	yang	kondusif	dengan	cara	
membujuk	atau	mengajak	si	kecil	dengan	
kata-kata lemah-lembut dan menyejukkan.   

•	 Begitu	pun	dengan	Si	Balita	dan	Si	
Prasekolah, membujuknya jauh lebih efektif 

ketimbang menakut-nakuti yang jelas 
tak ada manfaatnya. Contoh, “Ade harus 
makan. Kalau Ade ga makan, nanti Ade 
bisa sakit. Coba Ade lihat, semua orang 
juga makan. Papa, Mama, dan Si Mbak 
juga makan.” 

•	 Kontrol	rasa	takut	anak.	Jangan	biarkan	
Si	Kecil	sendirian	dalam	mengatasi	
ketakutannya.	Doronglah	anak	untuk	
mengekspresikan perasaannya sehingga 
latar belakang ketakutannya dapat 
terungkap. Bermain peran menjadi salah 
satu	cara	yang	cukup	efektif.	Dalam	
permainan ini anak memerankan sosok 
yang selama ini dianggap menakutkannya. 
Misal, berperan sebagai dokter gigi yang 
selama ini dalam bayangannya sangat 
menakutkan. Ajak anak berkomunikasi 
dan bertukar pikiran/pendapat, tentu 
disesuaikan dengan usianya.

Mari para orangtua, jadilah orangtua yang bijaksana dengan tidak menakut-nakuti anak Anda 
terhadap sesuatu yang tidak perlu. Tuhan Yesus memberkati.

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 
menyimpang dari pada jalan itu.”

(Amsal 22:6)
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Pojok Buku

Judul	 :	Beyond	Boundaries
Penulis	 :	DR.	John	Townsend

Bicara	soal	cinta	memang	tidak	ada	habisnya.	Namun	
bagaimana	jika	kita	bicara	soal	“move on” dari 

pengalaman relasi yang menyakitkan kita di masa lalu?

Jujur saja, kadang kita suka risih bila ditanya, “Sudah 
move on dari yang lama belum?” seolah-olah itu adalah hal 
yang mudah dilakukan. Padahal untuk benar-benar pulih 
dari kejadian di masa lalu yang tidak menyenangkan, ada 
rentang waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan trauma 
dalam hati kita yang membuat kita jadi takut untuk bisa 
membuka	diri	dan	mempercayai	orang.	

Lalu pertanyaannya, apa tandanya kita sudah move on?	Dan,	
bagaimana untuk memulihkan hati kita dari trauma masa 
lalu dan ketakutan untuk berelasi lagi?

Dr.	John	Townsen,	mencoba	menjawab	pertanyaan	di	atas	
dalam buku “Beyond Boundaries”. Sebagai pakar relasi dan 
konselor,	Townsen	mencoba	untuk	memetakan	trauma	
hati yang dialami oleh orang-orang yang ia layani dan 
meramunya menjadi topik-topik menarik seperti:
•	Apa	tandanya	jika	kita	atau	orang	yang	kita	ingin	jalin	

relasinya sudah siap memulai hubungan baru?
•	Menerima	kesalahan	masa	lalu	sebagai	sebuah	pilihan	

yang kita ambil
•	Membuat	batasan	yang	diperlukan	untuk	mencegah	

terulangnya kejadian di masa lalu

Kita semua yang terluka butuh waktu, doa dan dukungan 
untuk move on. Hal ini bukan mustahil, dan lewat buku ini 
kita bisa sama-sama belajar menerima bahwa warna hidup 
kita	tidak	melulu	cerah	ceria;	walaupun	warnanya	gelap	
atau kelam pun tetap dapat dipakai Tuhan dengan indah. 
Tuhan tidak pernah mengambil warna dalam hidup, Ia 
menambahkan	warna.	(ek)

Ilustrasi dari internet
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Nama     : Jane/Jaw Djun Tjhin 
       (58 tahun)
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Oktober 1958
Nama Suami    : Fandi Daratio (59 tahun)
Nama Anak    : Vicky Prasetyo (27 tahun)
       Felicia (24 tahun)
       Belinda (22 tahun)

Biodata

Foto dari narasumber

38 39



“Di	balik	suami	yang	sukses,	ada	istri	
yang hebat,” pepatah ini tentu sudah tak 
asing lagi terdengar di telinga kita. Pada 
edisi	kali	ini,	tim	Gracia	ingin	mengajak	
pembaca	untuk	berkenalan	dengan	
seorang jemaat GMI Imanuel yang 
sedikit banyak dapat membantu kita 
memiliki gambaran bagaimana menjadi 
seorang istri yang baik dan berkenan di 
hadapan Tuhan. Wanita yang senantiasa 
mendukung dan menjalankan, baik 
pekerjaan maupun pelayanan bersama 
suaminya ini bernama Ibu Jane. 

Diawali	dari	ajakan	Sang	Suami	ketika	masa	
pacaran	dahulu	untuk	datang	ke	gereja,	hingga	
akhirnya menikah, berkeluarga dan memiliki 
anak, Ibu Jane mengenang sudah 28 tahun 
waktu yang telah dilaluinya bersama Sang 
Suami—yakni	Pak	Fandi	Daratio—menjadi	
bagian dari keluarga besar GMI Imanuel. 
Sebagai istri dari Pak Fandi yang saat ini 
melayani sebagai bendahara gereja, Ibu 
Jane	bercerita	ia	juga	turut	serta	membantu	
pelayanan suaminya, dari ikut menghitung 
uang persembahan hingga mengurus 
administrasi keuangan gereja di bank. 

Tidak	hanya	sebagai	pendukung,	namun	secara	
khusus Ibu Jane bersama dengan Pak Fandi 
juga melayani dalam sebuah bidang yang boleh 
dibilang sangat jarang dan tidak umum untuk 
dilakukan oleh mayoritas orang. Setiap minggu 
pasangan suami istri yang telah dianugerahi 
3 orang anak ini melayani orang-orang tua 
berlanjut usia, mengantar jemput mereka untuk 
datang	beribadah	ke	gereja.	Dengan	transparan	
Ibu Jane mengaku bingung ketika ditanya 
bagaimana awal mula dari pelayanan ini. 
Namun wanita yang rendah hati ini bersaksi 
secara	kebetulan	ada	banyak	orang-orang	tua	
yang Tuhan tempatkan berada di sekelilingnya. 

Melalui	kelompok	kecil	yang	diadakan	di	area	
Duta	Mas,	Ibu	Jane	mengenal	orang-orang	tua	
yang tinggal dalam satu area lingkungan yang 
sama dengannya. Awalnya Ibu Jane mengantar 
jemput para orang tua untuk datang mengikuti 
kelompok	kecil	yang	diadakan	setiap	minggu	

ke-2 dan ke-4 di hari Kamis malam. 
Namun ia menemukan kenyataan 

ada banyak orang tua yang tinggal 
sendirian, atau ada juga yang 

tinggal bersama anak, tapi 
anaknya bergereja di tempat 

lain. Melihat keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh kaum lanjut 
usia ini, Ibu Jane pun akhirnya memutuskan 
untuk juga mengantar jemput mereka untuk 
datang beribadah di hari Minggu. 

Menjelang	Minggu	Ibu	Jane	secara	rutin	
menghubungi setiap orang-orang tua yang 
ia kenal dan mengajak mereka untuk pergi 
ke	gereja.	Di	Minggu	pagi	sekitar	jam	06.00,	
ia juga menyempatkan waktu menghubungi 
mereka kembali untuk mengajak ke gereja. 
Ada	beberapa	pengalaman	diceritakan	dimana	
terkadang ada orang tua yang malamnya 
sudah bilang mau ikut ke gereja, namun tiba-
tiba di Minggu pagi membatalkan niatnya 
dikarenakan berbagai alasan, dan sebaliknya 
ada juga orang tua yang sebelumnya bilang 
tidak ikut ke gereja, namun di Minggu pagi 
bisa berubah pikiran dan mau pergi ke gereja. 

Melalui	sepenggal	cerita	Ibu	Jane	di	atas,	tentu	
dapat dibayangkan pelayanan yang dijalani 
pasangan suami istri yang menikah di Medan 
ini bukanlah sebuah pelayanan yang mudah. 
Dibutuhkan	kesabaran	dan	komitmen	penuh	
untuk dapat menjalaninya selama bertahun-
tahun hingga sekarang. Ketulusan dan waktu 
yang	selama	ini	dicurahkan	oleh	Ibu	Jane	
untuk	melayani	orang	tua	berlanjut	usia	secara	
tidak langsung melahirkan sebuah keterikatan 
dan	relasi	yang	intim	dengan	mereka.	Orang	
tua menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan Ibu Jane, demikian juga sebaliknya, 
Ibu Jane pun sudah dianggap seperti keluarga 
dekat bagi setiap pribadi orang tua yang 
ia layani hingga ada jemaat yang bahkan 
memberikan	kunci	rumahnya	sendiri	kepada	
Ibu Jane. 

Walaupun	secara	kasat	mata	tampak	ada	
banyak pengorbanan dari segi waktu maupun 
tenaga yang diberikan Ibu Jane dalam 

menjalani pelayanan ini, namun ia mengaku 
senantiasa	bersukacita	ketika	melayani	setiap	
jemaat berlanjut usia bersama sang suami. 
Secara	insidental,	Ibu	Jane	juga	senang	
mengajak orang-orang tua untuk mengikuti 
acara	di	luar	gereja	seperti	menghadiri	ibadah-
ibadah di PGTI yang berbasis Mandarin. Bagi 
Ibu Jane, pelayanan yang saat ini ia jalankan 
masih	belum	mencapai	kata	maksimal,	ada	
sebuah kerinduan dalam dirinya untuk dapat 
melakukan pembesukan, menghabiskan 
lebih banyak waktu bersama setiap orang tua 
berlanjut	usia,	dan	membantu	mereka	secara	
finansial juga.
 
“Kasih” adalah hal yang mendasari pelayanan 
Ibu Jane. Seperti tertuang dalam Matius 22:39, 
Ibu Jane mengasihi sesama seperti ia mengasihi 
dirinya sendiri. Ibu Jane telah memilih untuk 
taat dan setia mengasihi serta melayani orang-
orang tua yang Tuhan tempatkan dalam 
lingkup kehidupannya. Bagaimanakah dengan 
kita? Mari lihatlah sesama-sesama yang telah 
Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mari kita 
wujud nyatakan kasih Kristus kepada mereka! 
(Grc)	

Kecil Namun 
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Di	tengah	banyaknya	
aplikasi dan berbagai media 
digital di sekeliling kita, 
mudah sekali bagi pikiran 
kita untuk teralihkan 
kepada berbagai informasi 
yang kurang berkualitas. 
Untungnya, masih ada media 
digital seperti desiringGod.
org yang turut menyumbang 
berbagai	bacaan	rohani	
bermutu	di	kancah	digital.	

desiringGod.org

Website yang dimotori oleh John Piper ini 
dibuat sebagai perwujudan atas kerinduannya 
untuk	membagikan	kebenaran	kuasa	Tuhan.	Di	
website	ini,	berbagai	bacaan	yang	membangun	
dikemas	secara	menarik	dan	dinamis	lewat	
audio dan teks, seperti pada bagian “Ask Pastor 
John”. Ketika Anda memiliki permasalahan 
yang mengganjal di hati atau bingung dengan 
bagian Alkitab tertentu dan butuh bimbingan 
rohani, Anda juga bisa turut berpartisipasi 
mengajukan pertanyaan melalui segmen 
tersebut. 

Pertanyaan yang diajukan juga tidak 
melulu seputar eksposisi ayat, tetapi juga 
pertanyaan sehari-hari yang pastinya sering 
kita alami. Contohnya, ada yang bertanya, 
“Bagaimana cara menghadapi kritik yang 
tidak disampaikan dengan cara yang halus/
membangun?” Selain itu, di bagian “Article” 
Anda	juga	akan	menemukan	banyak	bacaan	
yang patut menjadi perenungan kita, 
misalnya artikel yang berjudul, “A Social 
Media Heart Check”.	Bacaan	yang	ringan	
tersebut	mengajak	kita	untuk	merefleksikan	
diri,	mencari	tahu	apa	motivasi	di	balik	
aktivitas kita di media sosial, apakah sebagai 
ajang kesombongan kita kepada dunia, dlsb. 

Di	bagian	lain,	Anda	akan	menemukan	
segmen “Books” yang berisi berbagai 
judul buku karangan John Piper yang 
bisa diunduh (download)	versi	pdf-nya	
secara	gratis!	Aplikasinya	pun	dapat	
diunduh dan di-install pada ponsel 
berbasis Android maupun ios. Jadi, 
tunggu apalagi? Ambil ponselmu 
dan	selamat	berseluncur	di	dunia	
desiringGod.org!	(ww)

Gracia.net

Foto dari internet
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Cindy ChandryGrace

AprilliaAprillia

Bila Anda berkunjung ke toko buku 
belakangan ini, Anda tentu menyadari 

maraknya	kemunculan	buku	yang	dilabeli	
judul “Adult Coloring Book”, atau buku 
mewarnai untuk orang dewasa. Buku 
ini memiliki cover yang indah dan berisi 
gambar-gambar menarik untuk dapat 
kita warnai sendiri. Bedanya dengan buku 
mewarnai biasa adalah gambar-gambar 
yang terdapat di dalamnya memang lebih 
beragam,	rumit,	dan	sepertinya	lebih	cocok	
diperuntukkan untuk remaja dan bahkan 
orang dewasa. 

Bagi beberapa orang mungkin ini terlihat 
sebagai buang-buang waktu, tapi melihat 
betapa larisnya buku mewarnai ini, 
ternyata	cukup	banyak	pula	orang	dewasa	

Terapi Warna dengan Adult Coloring Book

Rini (Mama Sdri. Aida)

Rini (Mama Sdri. Aida)

yang menikmati kegiatan yang sering kita 
lakukan	saat	kecil	ini.	Selain	sebagai	sarana	
menyalurkan hobi, buku ini juga memberikan 
terapi	warna	yang	membantu	kita	mencegah	
rabun mata dini, dan membantu kita untuk 
meningkatkan konsentrasi. Konon, watak 
dan	suasana	hati	kita	pun	dapat	terbaca	
melalui warna-warna yang kita pilih. Buku 
ini dapat dikerjakan dengan pensil warna, 
crayon,	spidol,	atau	perlengkapan	mewarnai	
lainnya. Tidak ada patokan khusus 
yang diberikan sehingga kita bebas 
bereksplorasi dengan kreativitas kita 
masing-masing. Nampaknya buku ini 
pun telah menarik banyak kalangan, 
termasuk jemaat-jemaat GMI Imanuel. 
Berikut kita tampilkan hasil karya unik 
karya	jemaat	kita.	(cch)

Karya Kita

Foto dari narasumber, ilustrasi dari internet
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Kilas Balik

Valentine     Pasutri

Mie Goreng Saos Tomat
Teks oleh Yopi, ilustrasi dari internet

Bahan:
1  siung bawang putih
1  siung bawang merah
1  siung bawang bombay
1  buah tomat

Langkah:
1. Rebus air hingga mendidih lalu masukan mie, tunggu 

hingga mie sedikit mengembang lalu angkat dan 
tiriskan.

2.	Dalam	wadah	lain,	kocok	telur	dengan	bumbu	mie	
instan

3.	Campurkan	mie	yang	sudah	ditiriskan	dengan	kocokan	
telur. Aduk sampai rata. 

4.	Panaskan	minyak	dalam	wajan,	lalu	goreng	campuran	
mie dan telur hingga berwarna kekuningan. Angkat dan 
sajikan.

Saos:
1. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan bawang putih, 

bawang merah, bawang bombay; masak hingga harum, 
lalu angkat.

2.	Masukan	potongan	tomat	kecil,	masak	hingga	tomat	
hancur	lalu	campurkan	dengan	tumisan	bawang.	
Masukkan sosis, aduk sampai rata lalu angkat.

3. Tuangkan saos yang telah masak di atas gorengan mie. 
Mie goreng saos tomat siap dihidangkan.

2  bungkus mie instan 
2  butir telur
2  buah sosis 
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Sajak untuk Fana
Kita adalah manusia,

singgah tiada membawa apa.
Oleh buta kerap dibuat lupa,

tentang siapa diri kita.
Kala ego provokator menyesatkan,

sejenak tersadar alangkah banyak tuntutan,
kelak berujung krisis pengendalian.

Langkahku tak menentu.
Cermin kehidupan tersirat ragu.

Tuhan, tanpa-Mu aku rancu.
Kendati hina lakonku,

ijinkanlah hamba meneguk secangkir hikmat-Mu.
Agar siang malam tetap terjaga.
Dalam bebasku Kau selalu ada,

Menjadi sosok Teladan yang setia.
Hanya oleh-Nya tersaji kebenaran sejati.

Tentang kesementaraan hidup penuh kendali.

oleh:
Jessica

Sumargo

 Alat dan bahan: > Penjepit
> Gunting
>	2	macam	benang

DIY Braided BraceletOleh	Jocelyn	Chandra

Potong tali putih seukuran 2 kali besar gelang yang diinginkan.
Lipat dua tali putih, lalu ikat tali 

hitam pada tali putih, sisakan 

sekitar	1	cm	tali	putih.

langkah-langkah:

Suara Remaja Suara Remaja

Foto dari narasumber

Ilustrasi dari internet
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Jepit tali putih menggunakan 

penjepit Ulangi langkah ke-4 dan ke-5 sampai sesuai dengan panjang gelang yang 
diinginkan.

Setelah sesuai dengan panjang gelang 

yang diinginkan, Ikat simpul tali putih, 

pastikan tali hitam berada di antara tali 

putih saat diikat.

Pindahkan tali hitam ke bawah tali putih bagian kanan, lalu lilit bagian kanan tali putih menggunakan tali hitam (bagian kanan tali putih	berada	di	antara	tali	hitam)

Lalu lilit tali putih bagian kiri 
menggunakan tali hitam. Selesai
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Rasa sakit/nyeri pada tulang merupakan salah satu keluhan umum masyarakat perkotaan. 
Terlalu lama duduk, tidak aktif dan kurangnya olahraga merupakan alasan utama. Istilah umum 
yang sering dikaitkan dengan sakit pada tulang belakang adalah saraf kejepit. Sebenarnya, tidak 
semua nyeri pinggang adalah “saraf kejepit”. Saraf kejepit, yang dalam istilah medis dikenal 
dengan herniated nucleus pulposus	(HNP),	adalah	kondisi	dimana	terjadi	penonjolan	diskus/
bantalan tulang belakang, menekan saraf dan menyebabkan rasa sakit. Rasa sakit bisa terjadi di 
punggung, pinggang, lengan, atau kaki tergantung dari daerah tulang belakang yang terkena.

Saraf Kejepit

Penyebab
Tulang belakang berfungsi untuk melindungi saraf yang 
merupakan bagian dari sistem saraf pusat (tersambung 
dengan	otak).	Saraf	berada	di	dalam	tulang	belakang,	
istilah awam yang sering dipakai adalah di dalam sumsum 
tulang belakang. Ruang kosong di antara setiap ruas tulang 
belakang	menjadi	ruang	keluarnya	cabang-cabang	saraf	
dari	saraf	pusat.	Di	antara	ruas	tersebut	terdapat	sebuah	
jaringan lunak seperti jelly (nucleus pulposus).	Bayangkan	
saja seperti bantal atau “pelumas” di antara setiap ruas 
tulang.	Diskus	ini	menyangga	ruas	tulang	belakang	daan	
menyediakan	‘ruang’	di	antara	setiap	ruas.	Diskus	tersebut	
memungkinkan pergerakan terbatas antara ruas tulang, 
sehingga kita bisa membungkuk dan membentuk postur 
lainnya.

Ketika terjadi masalah pada diskus-
diskus, maka saraf akan mengalami 
tekanan. Masalah yang umum terjadi 
adalah	penonjolan	(herniasi).	Semakin	
seseorang menua, diskus tersebut juga 
dapat menjadi semakin kaku, menipis, dan 
tidak sebaik ketika masih muda. Seperti 
sebuah bantal, jika sudah lama dipakai 
maka tidak lagi seempuk bantal baru. 
Hal ini menjadi sumber rasa sakit, kebas, 
atau	lemah.	Daerah	yang	umum	terkena	
adalah	pinggang	(lumbar),	kemudian	leher	
(cervical).	Daerah	punggung	(thorax)	
biasanya jarang terkena. Tulang belakang 
terdiri dari 33 ruas tulang, setiap ruas 
mempersarafi bagian tubuh berbeda. 
Misalnya, jika terkena pada bagian lumbar, 
rasa sakit akan termanifestasi pada daerah 
tungkai. Fenomena “saraf kejepit” lebih 
umum terjadi pada populasi paruh baya 
dan lanjut usia, biasanya setelah aktivitas 
yang berat. Faktor risiko lainnya adalah 
kelainan saat lahir pada ukuran tulang.

Diskus	yang	
menonjol menekan 

saraf, sehingga 
menyebabkan 
rasa sakit pada 

bagian tubuh yang 
dipersarafi

Ruang di antara 
ruas tulang 

belakang, tempat 
keluarnya	cabang	

saraf

Fakta atau Fiksi Fakta atau Fiksi
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kasus lain, Anda mungkin merasa sulit 
mengangkat tungkai atau lengan, melakukan 
gerakan menggenggam dengan erat, atau 
masalah lainnya. Rasa sakit, kebas, atau lemah 
otot mungkin membaik setelah beberapa 
minggu atau bulan.

Diagnosa
Jika merasakan gejala sakit yang tidak kunjung 
membaik, ada baiknya segera mengunjungi 
dokter.	Dokter	kemudian	akan	mengecek	
refleks	otot,	rasa	sakit	atau	kebas,	kekuatan	
otot, dan postur tulang belakang. Tes yang 
mungkin dilakukan antara lain elektromiografi, 
MRI tulang belakang, X-Ray, atau CT. Tes 
tersebut (imaging)	dilakukan	untuk	melihat	
apakah benar ada penonjolan diskus yang 
menekan saraf dan melihat postur tulang 
belakang.	Perawatan	apa	yang	cocok	untuk	
dilakukan diputuskan setelah melihat hasil tes.

Perawatan
Perawatan pertama adalah beristirahat, jika 
perlu dengan bantuan obat antinyeri untuk 
menghilangkan rasa sakit. Aktivitas berat dan 
postur yang menekan tulang belakang harus 
dihindari. Pemulihan juga dibantu dengan 
melakukan fisioterapi. Fisioterapi dapat 
melatih	bagaimana	cara	mengangkat,	berjalan,	
duduk, dan melakukan aktivitas lain dengan 
benar. Selain itu, juga membantu menguatkan 
otot yang menyokong tulang belakang. Jika 
nyeri sudah parah, mungkin diperlukan operasi 
atau injeksi, tidak bisa dengan rute oral (obat 
minum).	Obat	yang	umum	digunakan	adalah	
obat antiperadangan dan antinyeri. 

Gejala
Gejala sakit tergantung daerah yang dipersarafi 
oleh ruas tulang yang terkena. Biasanya rasa 
sakit hanya terasa pada sebelah bagian tubuh.
•	Jika	terjadi	di	daerah	pinggang,	rasa	sakit	biasa	

terasa di daerah tungkai, paha, atau bokong. 
Kadang,	bisa	juga	terasa	seperti	kebas.	Daerah	
lain yang mungkin terkena adalah betis atau 
telapak kaki.

•	Jika	terjadi	di	daerah	leher,	rasa	sakit	terjadi	
ketika menggerakkan leher, rasa nyeri di 
sekitar tulang bahu, lengan atas, lengan bawah, 
siku dan jari tangan. Kadang, bisa juga terasa 
kebas.

 
Misalnya, pada gambar di atas saraf yang 
terganggu adalah yang bertanggung jawab atas 
bagian bawah tubuh. Maka, nyeri terasa di 
daerah bokong hingga kaki.

Rasa	sakit	biasanya	muncul	secara	perlahan,	
namun semakin lama akan memburuk saat:
•	Setelah	berdiri	atau	duduk	atau	pergerakan
•	Pada	malam	hari
•	Ketika	bersin,	batuk,	atau	tertawa
•	Ketika	membungkuk	atau	berjalan	agak	jauh.

Anda juga mungkin merasakan lemah otot. 
Biasanya, Anda tidak sadar dan hal ini baru 
diketahui	setelah	diperiksa	oleh	dokter.	Dalam	

Ubah	Gaya	hidup	Sejak	Sekarang
Umumnya saraf kejepit terjadi mulai usia paruh 
baya. Untuk menghindari kondisi saraf kejepit, 
kita dapat melakukan perubahan gaya hidup 
dari sekarang.
•	Berat	badan	ideal

Berat badan berlebihan dapat menjadi 
beban	untuk	tulang	belakang.	Oleh	karena	
itu, sebaiknya menjaga berat badan ideal 
dengan mengatur makanan yang diasup. Cara 
termudah untuk memperkirakan berat badan 
ideal	adalah	mengurangi	Tinggi	Badan	(cm)	
dengan 100. Jadi, misalnya tinggi badan 160 
cm,	berat	badan	sebaiknya	berada	di	kisaran	
60 kg (ini hanya perhitungan kasar, untuk 
perhitungan	lebih	akurat	bisa	mencari	aplikasi	
penghitung body mass index).

•	Olahraga
Olahraga	ringan	teratur	dapat	melatih	tulang	
dan	memberikan	kekuatan.	Olahraga	yang	
baik untuk tulang antara lain renang dan lari. 
Disarankan	olahraga	5	hari	dalam	seminggu	
dengan durasi 30 menit sehari. Jika belum 
terbiasa berolahraga, bisa dimulai dari 15 
menit dahulu hingga tubuh terbiasa.

•	Gizi
Usahakan memenuhi kebutuhan harian 
kalsium	dan	vitamin	D,	yang	penting	untuk	
tulang. Makanan yang kaya akan kalsium 
antara lain susu dan keju. Jika tidak, asuplah 
suplemen untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut.

•	Postur	yang	benar
Duduk	dalam	jangka	waktu	lama	dengan	
postur yang salah dapat menyebabkan 
perubahan postur tulang belakang. Hal ini 
mungkin	menyebabkan	rasa	sakit.	Oleh	karena	
itu, mulailah membenahi postur tubuh. Jika 
pekerjaan menuntut untuk duduk dalam 
jangka waktu lama, ambillah waktu untuk 
berdiri setiap beberapa saat (misalnya setiap 1 
jam).	(cc)

Sumber:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/
article/000442.htm
http://emedicine.medscape.com/
article/1263961-overview
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Nasi campur adalah salah satu makanan daerah yang sudah lama 
ada di Jakarta dan disukai oleh banyak masyarakat Jakarta. Nasi 
campur pun memiliki berbagai macam jenis, ada nasi campur Kali-
mantan, Medan, dan lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan 
merangkum ulasan-ulasan dari berbagai sumber mengenai tempat 
makan nasi campur yang terkenal enak di Jakarta.

Lokasi: Jl Bandengan Utara Blok B 6-7, 
	 Daerah	Khusus	Ibukota	Jakarta	14440
Harga: Rp. 40.000,- per porsi
Menurut	saya,	daging	babi	goreng	nasi	campur	
Kacamata	lebih	wangi	daripada	daging	babi	goreng	nasi	
campur	lainnya.	Selain	itu,	nasi	campur	Kacamata	juga	
menyediakan kuah sayur asin yang lezat. Berbeda dari 
kebanyakan	tempat	makan	nasi	campur	lain	yang	hanya	
menyediakan	kuah	bening	saja.	Harga	nasi	campur	
Kacamata	satu	porsinya	sekitar	Rp	40.000.	(Mariana	Sese)

Lokasi: Jl Krendang Raya no.5, 
 Tambora, Jakarta Barat 11270
Harga: sekitar Rp 32.000,- per porsi
Nasi	campur	di	sini	menurut	saya	cukup	enak	dan	isinya	
banyak.	Ada	ayam	panggang,	lapciong,	babi	panggang,	
babi merah, irisan timun, dan sayur asin. Kelebihan lain 
dari	nasi	campur	Afa	adalah	setiap	porsi	nasi	campur	
di sini dilengkapi dengan kuah yang kental dan kuah 
ang khak. Selain itu, di restoran ini setiap pengunjung 
disediakan	minuman	teh	hangat	gratis.	(Li	Fang)

Lokasi: Jl Krendang Raya, Tambora, Jakarta Barat
Harga: sekitar Rp 40.000 per porsi
Kelebihan	nasi	campur	Yung-Yung	adalah	porsinya	yang	
besar dan harganya yang pas. Selain itu, saya menyukai 
darah	babi	yang	terdapat	dalam	kuahnya.	Nasi	campur	
Yung-Yung menyediakan 2 jenis kuah, yaitu kuah biasa 
dan kuah kental. Hal lain yang membuat saya menyukai 
nasi	campur	ini	adalah	lokasinya	yang	dekat	dengan	
tempat tinggal saya dan suasana tempatnya yang nyaman 
dan	bersih	sehingga	sangat	cocok	jika	dikunjungi	bersama	
keluarga.	Di	sisi	lain,	kekurangan	rumah	makan	yang	satu	
ini	adalah	susahnya	mencari	tempat	parkir.	Namun	jangan	
khawatir,	nasi	campur	Yung-Yung	juga	memiliki	banyak	
cabang	dan	melayani	pesan	antar	loh.	(Novi)

Nasi Campur Kacamata

Nasi Campur Yung Yung 99

Nasi Campur AFA

Jelajah Kuliner Jelajah Kuliner

Foto dari internet
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Layar Lebar
Ilustrasi dari internetTHE INTERN

Ben	Whittaker	(Robert	De	Niro)	adalah	seorang	kakek	
yang sudah pensiun dan berstatus duda karena istrinya 
sudah meninggal. Setelah dia pensiun, ia memutuskan untuk 
mengikuti	berbagai	macam	kursus	untuk	menikmati	sisa	
hidupnya. Namun, pada suatu hari ia menemukan brosur yang 
berisi tentang perekrutan tenaga kerja magang usia lanjut oleh 
sebuah perusahaan modern yang bergerak di bidang jual beli 
fashion online. Ben pun tertarik untuk melamar bekerja di 
perusahaan ini.
 Setelah ia melamar di perusahaan ini, akhirnya ia pun 
diterima	dan	bertemu	CEO	dari	perusahaan	tersebut	yang	
bernama	Jules	(Anne	Hathway).	Pada	awalnya	Ben	tidak	
diberikan pekerjaan apa-apa karena Jules menganggap orang 
tua	seperti	Ben	tidak	cocok	bekerja	di	perusahaan	modern	
seperti perusahaan milik Jules. Namun seiring berjalannya 
waktu,	Ben	sedikit	demi	sedikit	mulai	mendapat	kepercayaan	
dari	Jules	dan	merangkap	menjadi	supir	kepercayaan	Jules.
	 Jules	sendiri	adalah	seorang	yang	sangat	workaholic.	
Setiap hari ia bekerja sampai larut malam hingga ia tidak 
mempunyai	cukup	waktu	dengan	keluarganya.	Pada	suatu	hari,	
Ben melihat bahwa suami Jules berselingkuh dengan wanita 
lain ketika ia mengantarkan anaknya Jules. Ia pun bingung 
apakah ia harus mengatakan hal ini kepada Jules atau tidak 
dan	bagaimana	cara	ia	mengatakannya	karena	ia	tidak	ingin	
membuat Jules menjadi sedih.
 Bagaimana kelanjutan kisah Ben dan Jules? Apakah 
Ben akan memberitahukan hal yang dia lihat kepada Jules 
ataukah ia akan menyimpannya agar Jules tidak sakit hati? 
Apakah Ben akan tetap bekerja untuk Jules sepanjang sisa 
hidupnya? Saksikan kelanjutan film The Intern yang menarik 
dan inspiratif ini bersama orang yang Anda sayangi ataupun 
keluarga	Anda.	(esb)

Ilustrasi dari internet
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Simbiosis mutualisme. Itulah yang akan kita 
rasakan jika kita melakukan donor darah, sebab 
setiap tetes darah yang kita sumbangkan tidak 
hanya dapat memberikan kesempatan hidup 
bagi yang menerima tetapi juga memberikan 
manfaat kesehatan bagi pendonornya.

Anggapan yang menyatakan mendonorkan 
darah bisa membuat kita menjadi lemas adalah 
salah. Saat kita mendonorkan darah, maka 
tubuh akan bereaksi langsung dengan membuat 
penggantinya. Jadi, kita tidak akan mengalami 
kekurangan darah. Selain membuat tubuh 
memproduksi darah-darah baru, ada lima 
manfaat kesehatan lain yang bisa kita rasakan:

1.	Menjaga	Kesehatan	Jantung
Tingginya kadar zat besi dalam darah akan 
membuat seseorang menjadi lebih rentan 
terhadap penyakit jantung. Zat besi yang 
berlebihan di dalam darah bisa menyebabkan 
oksidasi kolesterol. Produk oksidasi tersebut 
akan menumpuk pada dinding arteri dan ini 
sama dengan memperbesar peluang terkena 
serangan jantung dan stroke. Saat kita rutin 
mendonorkan darah maka jumlah zat besi 
dalam darah bisa lebih stabil. Ini artinya 
menurunkan risiko penyakit jantung.

2.	Meningkatkan	Produksi	Sel	Darah	Merah
Donor	darah	juga	akan	membantu	tubuh	
mengurangi jumlah sel darah merah dalam 
darah. Tak perlu panik dengan berkurangnya 
sel darah merah, karena sumsum tulang 
belakang akan segera mengisi ulang sel darah 
merah yang telah hilang. Hasilnya, sebagai 
pendonor kita akan mendapatkan pasokan 
darah baru setiap kali kita mendonorkan 
darah.	Oleh	karena	itu,	donor	darah	menjadi	
langkah yang baik untuk menstimulasi 
pembuatan darah baru.

3.	Membantu	Penurunan	Berat	Tubuh
Menjadi donor darah adalah salah satu 
metode diet dan pembakaran kalori yang 
ampuh. Sebab dengan memberikan sekitar 
450 ml darah, akan membantu proses 
pembakaran kalori kira-kira 650. Itu adalah 
jumlah kalori yang banyak untuk membuat 
pinggang kita ramping.

4.	Mendapatkan	Kesehatan	Psikologis
Menyumbangkan hal yang tidak ternilai 
harganya kepada yang membutuhkan 
akan membuat kita merasakan kepuasan 
psikologis. Sebuah penelitian menemukan, 
orang usia lanjut yang rutin menjadi 
pendonor darah akan merasakan tetap 
berenergi dan bugar.

5.	Mendeteksi	Penyakit	Serius
Setiap kali kita ingin mendonorkan darah, 
prosedur standarnya adalah darah kita akan 
diperiksa	dari	berbagai	macam	penyakit	
seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, 
dan malaria. Bagi yang menerima donor 
darah, ini adalah informasi penting untuk 
mengantisipasi penularan penyakit melalui 
transfusi darah. Sedangkan untuk kita, 
ini adalah “rambu peringatan” yang baik 
agar kita lebih perhatian terhadap kondisi 
kesehatan kita sendiri.

Setelah	menginjak	usia	18	tahun,	cobalah	
untuk membiasakan diri mendonorkan darah 
setiap tiga bulan sekali. Tidak hanya akan 
memberikan perasaan yang senang karena 
dapat membantu sesama, namun bermanfaat 
positif	bagi	kesehatan	tubuh	kita	sendiri.	Dan	
usia maksimal untuk melakukan kebiasaan baik 
ini adalah hingga berusia 60 tahun. Jadi jangan 
tunggu lama lagi, ayo… saatnya donor darah!

http://female.kompas.com/read/
xml/2011/01/12/1820587/5.Manfaat.Jadi.
Donor.Darah-12

Donor 
Darah

Inspirasi Inspirasi

Ilustrasi dari internet
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Pelita Kaki Pelita Kaki

Apakah orang Kristen
   boleh mempraktekkan Yoga?

Ada dua pandangan mengenai hal ini:
Pertama,	pandangan	yang	tidak	setuju	orang	
Kristen	mempraktekkan	yoga. Alasannya 
karena yoga adalah praktek keagamaan Hindu. 
Kata “yoga” dalam bahasa aslinya memiliki arti 
kesatuan, dan tujuan yoga dilakukan adalah 
untuk mempersatukan diri seseorang yang fana 
dengan Brahma yang tak terbatas. Brahma 
adalah konsep allah dalam agama Hindu, 
yaitu keberadaan spiritual yang impersonal 
(tidak	berpribadi).	Bagi	agama	Hindu	yang	
menganut panteisme, segala sesuatu di alam 
semesta ini adalah allah, sehingga tidak ada 
pembedaan antara manusia dengan Allah. 

berhala	(1Kor.	8).	Seperti	yang	dikatakan	rasul	
Paulus bahwa daging itu adalah makanan 
yang	bersifat	netral	(8:8),	maka	mereka	juga	
melihat yoga bersifat netral dan bisa dipakai 
untuk meningkatkan kualitas kesehatan 
jasmani maupun rohani seseorang. Mengenai 
pandangan ini, lebih lanjut dapat dilihat pada 
http://www.christianitytoday.com/ct/2005/
mayweb-only/42.0b.html?start=2 atau http://
www.christianspracticingyoga.com.

Sebagai kesimpulan, ada beberapa tips dan 
saran. Pertama, mari periksa kembali apa tujuan 
kita mempraktekkan yoga, karena tujuan kita 
melakukan sesuatu jauh lebih penting daripada 
bagaimana kita melakukannya. Seorang ateis 
bisa	saja	sedemikian	cermat	dan	sungguh-
sungguh di dalam mempelajari Alkitab, tetapi 
tindakan itu tidak akan berarti apa-apa jika 
tujuannya	adalah	untuk	mencari-cari	kesalahan	
dalam Alkitab untuk bisa mendiskreditkan 
Kekristenan.	Demikian	halnya	dengan	yoga,	
jika tujuan kita mempraktekkannya adalah 
untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, maka 
alangkah	baiknya	kita	bisa	mencari	alternatif	
bentuk latihan fisik lain selain yoga, yang juga 
bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran 
tubuh kita, sehingga kita tidak terjebak dalam 
dilema boleh atau tidak boleh mempraktekkan 
yoga. Jika memang tidak ada bentuk latihan 
fisik lain yang bisa memberikan manfaat lebih 
baik daripada yoga, maka kita bisa memilih 
tempat latihan yoga yang hanya mengajarkan 
latihan-latihan dasar (basic) saja.

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

Maka yoga dipraktekkan dengan satu tujuan 
dan	kepercayaan	yang	ada	di	baliknya,	yaitu	
supaya	manusia	secara	spiritual	menjadi	satu	
dengan Brahma yang keberadaannya ada 
di alam semesta ini. Karena itu, menurut 
pandangan ini orang-orang Kristen tidak 
seharusnya mempraktekkan yoga karena 
praktek yoga tidak bisa dipisahkan dari unsur 
keagamaan Hindu yang ada di baliknya, dan 
jika mereka mempraktekkannya, hal itu berarti 
mereka ikut dalam penyembahan kepada allah 
lain. Mengenai pandangan ini lebih lanjut 
dapat dilihat pada http://www.gotquestions.org/
Christian-yoga.html. 

Kedua,	pandangan	yang	setuju	orang	Kristen	
mempraktekkan	yoga. Menurut pandangan 
ini, gerakan-gerakan fisik dalam yoga memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan jasmani. 
Bahkan mereka juga mengatakan bahwa yoga 
memiliki manfaat bagi kesehatan rohani yaitu 
makin mengakrabkan relasi mereka dengan 
Tuhan. Meditasi dan latihan pernapasan yang 
dipraktekkan dalam yoga menolong mereka 
untuk bisa menenangkan diri, memusatkan 
perhatian dan berdoa kepada Tuhan Yesus 
melalui mengingat dan merenungkan firman-
Nya. Mengenai aspek Hinduisme dalam yoga, 
mereka berargumen bahwa latihan-latihan 
yoga yang dipraktekkan saat ini adalah yoga 
kontemporer yang sudah meninggalkan unsur-
unsur	spiritualitas	Hindu.	Orang-orang	Kristen	
yang mempraktekkan yoga ini berpendapat 
bahwa yoga diibaratkan seperti daging yang 
dijual di pasar-pasar kota Korintus, yang 
sebelumnya sudah dipersembahkan kepada 

64 65



Apakah passion sangat penting dalam mencari pekerjaan? Jika 
kita sudah bekerja dalam bidang yang bukanlah passion kita, 
apakah kita harus berhenti atau tetap bekerja?

Entah suatu kebetulan atau 
tidak, sekilas pendaman 
memori	di	pojok	otak	muncul	
di permukaan ketika menulis 
artikel mengenai passion 
beberapa	edisi	Gracia	yang	
lalu.	Yang	memancing	lintasan	
memori seperti komet Halley 
yang	muncul	setiap	75	tahun	
sekali ini adalah saya menulis 
artikel mengenai passion sama-
sama setelah mengunjungi 
konser Sting –bukan Stinky 
dengan lagu andalannya 
‘Mungkinkah’ ya.

Kemarin malam saya baru 
menghadiri the best yearly 
event yang selalu saya tunggu-
tunggu.	Java	Jazz	Festival—

Teks oleh Jacob A. M., ilustrasi dari internet

event yang dilahirkan oleh 
Om	Peter	Gontha,	dihadiri	
oleh 120 ribu orang dalam 
3 hari dan menghadirkan 
puluhan artis dari Indonesia 
dan	mancanegara.	Biasanya	
saya hadir untuk menyerap 
energi yang ditebarkan dalam 
atmosfir Java Jazz sebagai 
bagian dalam menyeimbangkan 
hidup dari kerutinitasan 
dalam bekerja. Jazz adalah 
mengenai kebebasan dan satu-
satunya yang membatasinya 
adalah kebebasan dalam 
mengekspresikan musik 
tersebut. Hal ini yang membuat 
saya	jatuh	cinta	pada	musik	
Jazz.

8-17

Kembali	ke	Java	Jazz	Festival—Biasanya	hanya	
menclak-menclok seperti kodok dari 1 ruang 
ke ruang yang lain untuk mendengar, melihat, 
dan merasakan musisi yang sedang bermain. 
Biasanya jika tidak berdiri bersesakan dengan 
pendengar	yang	lain,	ujung-ujungnya	mencari	
kursi paling belakang atau sekadar duduk di 
lantai untuk mendengarkan indahnya Sang 
Artis yang sedang bebas memainkan not-
not musik melalui nada-nada yang dengan 
santainya bersandar pada udara untuk masuk 
ke	dalam	kedua	telinga	ini.	Dan	kemarin	saya	
telah menyiapkan diri saya untuk terpana 
dengan sosok Sting. Penantian berdiri 
menunggu 90 menit terobati ketika sosok 
Sting keluar dengan kesederhanaannya dan 
menjadikannya	seakan	memutar	kunci	starter 
untuk mengajak suara, otak, dan daging 
di	tubuh	ini	bersama-sama	bereaksi	secara	
spontan untuk berseru, “Yeaaahhh.....!!!!!”

Terlebih ketika Sting menyanyikan lagu Every 
Breath You Take dan Englishman in New York. 
Semua pengunjung tanpa membedakan suku, 

agama, strata, gender, dan apalagi 
tampang, sontak bagaikan koor 
menyanyikan bersama-sama ketika 
lirik	mencapai	kalimat,	“Be yourself 
no matter what they say.. Oo.. O..”

Tiba-tiba di tahun 2016 ini, dunia 
(terlebih	Indonesia)	disontakkan	
oleh musisi Jazz indonesia yang 
bernama Joey Alexander. Pianis 
Jazz Indonesia yang lahir di Bali 
dan berumur 12 ini, dengan nama 
asli Josiah Alexander Sila telah 
menjadi satu-satunya penduduk 
indonesia dan artis termuda yang 
pernah masuk sebagai nominasi 
musik	Jazz	di	dalam	sejarah	acara	
Grammy award. Walaupun tidak 
menang, penonton memberikan 
standing applause ketika Joey selesai 
tampil memainkan permainan 
pianonya—luar	biasa.	Ketika	
salah satu wartawan televisi 

internasional bertanya komentar Joey atas 
ketidakmenangannya di Grammy award, Joey 
dengan santai menjawab, “Saya datang tidak 
memikirkan untuk menang atau kalah.. Saya 
datang untuk bermain Jazz.”

Apa 
hubungannya 
antara 
Java Jazz, 
Sting, Joey 
Alexander 
dengan 
passion? Para 
musisi yang 
bermain di 
Java Jazz adalah 
sekelompok orang 
yang sudah menemukan 
passion-nya, menghidupi 
passion tersebut dan 
telah menjadikannya 
bagian dari pekerjaan. 
Ketika saya melihat 
mereka bermain 
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8-17
dengan luar biasa dan mereka menikmatinya, 
hal tersebut membuai mata saya untuk dapat 
mensyukuri	yang	saya	lihat.	Sting—yang	
dulu bergabung dengan grup musik The 
Police	telah	memilih	passion yang diingini, 
menjalani hidupnya sesuai dengan passion-
nya dan menyebarkan passion-nya dari musik 
yang	diciptakan	dan	dinyanyikan	kepada	
orang-orang seperti saya. Joey menemukan 
kecintaannya	bermain	piano	Jazz	ketika	
berumur 6 tahun. Passion-nya terbukti 
membawa sentuhan jarinya diapresiasi 
banyak orang dan dengan itu, Joey tidak 
perlu mengkhawatirkan masa depannya 
selama Joey selalu menyentuhkan jarinya di 
atas tuts hitam dan putih.

Saya	bukanlah	contoh	yang	baik	untuk	
membuktikan efek yang luar biasa ketika 
orang bekerja sesuai dengan passion-nya. 
Akan tetapi saya dapat memberikan beberapa 
catatan	kecil	mengenai	beberapa	hal	yang	
Anda tanyakan.

Passion tidaklah sama dengan hobi. Ada yang 
hobi nyanyi dan suaranya bagus tapi tidak 
memilihnya sebagai passion-nya. Sebaliknya, 
dengan poin nomor 1, banyak orang yang 
hobi sesuatu tapi langsung serta-merta 
menghakimi bahwa itulah passion-nya. Hal 
ini juga belum tentu benar.

Apakah tanpa passion orang dapat berhasil 
dan sukses dalam pekerjaanya? Jawabannya 
BISA. Karena bekerja adalah bagaimana 
Anda dapat melakukan tugas dan tanggung 
jawab dengan benar, memanfaatkan IQ 
Anda dan mengembangkan EQ untuk 
mendapatkan	hasil	yang	terbaik.	Dengan	
harapan Anda dapat outstanding (menonjol/
menghasilkan	yang	terbaik)	dan	berbeda,	
maka Anda akan berhasil bekerja walaupun 
tanpa passion.

Passion tidaklah akan membuat Anda 
bekerja lebih ringan/mudah. Keluarlah dari 
pemikiran seperti itu. Semua orang berhasil 
yang bekerja dengan passion-nya juga harus 

8-17

memulai dari awal, membangun dengan 
butiran keringat, memelihara harapannya, dan 
menunjukkan dunia menjadi yang terbaik di 
bidangnya.

Jika Anda menjadikan ‘uang’ sebagai tujuan 
akhir passion Anda, maka sebenarnya itu 
bukanlah passion	sejati	anda.	Dan	saya	
selalu dan akan selalu mengatakan di setiap 
kesempatan bahwa wanita selalu mendapat 
keleluasaan	untuk	mencari	pekerjaan	sesuai	
dengan passion-nya.

Satu titik merah yang saya selalu yakini 
adalah mereka yang bekerja tidak sesuai 
dengan passion-nya	bisa	saja	dapat	mencapai	
kesuksesannya dengan hasil yang terbaik, 
terlebih jika kesuksesan itu hanya dinilai 
dengan keuangan semata. Tapi mereka yang 
bekerja sesuai dengan passion-nya memiliki 
kesempatan	untuk	menciptakan	hasil	yang	luar	
biasa. Jika bekerja tidak sesuai dengan passion, 
maka mesin dalam tubuh ini yang beraktivitas 
adalah otak. Tapi jika bekerja sesuai dengan 
passion, maka otak tidak dibiarkan bekerja 
sendirian karena ada hati yang turut bekerja. 
Makanya kaum yang bekerja sesuai dengan 
passion-nya akan lebih bahagia karena tidak 
melihat pekerjaannya sebagai tanggung jawab 
semata, tetapi sarana untuk mengeksplorasi diri 

dan menjadi berkat untuk proses selanjutnya, 
orang lain dan atau sekitar. Jika mau bukti, 
silahkan	bertanya	pada	istri	saya,	Elice	
Chandra. Hehe… 

Saya tidak tahu apakah Anda pria atau wanita. 
Apakah Anda berumur sama dengan saya atau 
masih fresh graduate dan baru masuk ke dunia 
kerja. Ketika sudah seumuran saya, dan ketika 
kenyataan sudah lebih berat dari harapan, maka 
saya digiring seperti kerbau yang hidungnya 
dicucuk	agar	menurut	untuk	berpikir	lebih	
ke dalam ranah realita. Tapi jika Anda masih 
muda, belum terikat dengan tanggung jawab, 
lekas berhenti. Waktunya Anda mengeksplorasi 
diri Anda untuk mengetahui passion yang 
dimiliki.	Ambil	kesempatan	untuk	mencari	
ilmu, memperkaya wawasan, mendalami 
kemampuan Anda untuk menjadikan hidup 
Anda lebih hidup! Jangan takut dengan hari ini 
karena hidup bukanlah hanya hari ini saja.

Tapi jika Anda sudah seperti seumur saya, 
walaupun realita tidak dapat dihindari, 
jangan menimbun harapan Anda. Selalu 
berikan	lubang	kecil	untuk	dapat	melihatnya,	
merasakannya, dan mengambilnya jika ada 
kesempatan.

Silahkan menjadikan hidup Anda lebih hidup.
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“Kelas katekisasi untuk periode Januari – Juni 
2016 dibuka pendaftarannya mulai hari ini. Bagi 
jemaat yang ingin dibaptis, segera mendaftar ke 
….” Apa itu kelas katekisasi yang ada di warta 
jemaat setiap hari Minggu?

Kelas katekisasi adalah kelas 
pengajaran yang diperuntukkan 
bagi mereka yang bermaksud 
untuk dibaptis dewasa, sidi, atestasi 
maupun sekedar belajar mengenai 
Kekristenan. Kelas katekisasi 
juga diwajibkan bagi mereka 
yang belum dibaptis namun ingin 
dinikahkan di GMI Imanuel. 
Kelas katekisasi dilaksanakan 
selama 6 bulan, setiap hari Sabtu 
pukul 16.30-18.00 dan terdiri dari 

20 topik yang berisi pengenalan akan Allah dan 
GMI Imanuel. Para peserta katekisasi tidak 
diperkenankan untuk dibaptis apabila peserta 
tersebut tidak masuk lebih dari 3 kali. Terlebih 
lagi, para peserta katekisasi tidak diperbolehkan 

KELAS
KATEKISASI

Teks oleh Astrid Rudyanto, ilustrasi dari internet

Sorotan

untuk mengisi data kehadiran apabila 
terlambat	lebih	dari	15	menit.	Disiplin,	bukan?	
Jemaat GMI Imanuel memang diajarkan untuk 
memiliki kedisiplinan dan komitmen dalam 
beribadah dan mengenal Tuhan.

Kelas katekisasi pada awal tahun ini berbeda 
dengan kelas katekisasi pada tahun-tahun 
sebelumnya karena tahun ini peserta katekisasi 
diberikan 2 buah buku. Buku pertama adalah 
buku katekisasi dan buku kedua adalah buku 
renungan kambium berakar. Buku katekisasi 
digunakan setiap hari Sabtu pada saat kelas 
katekisasi sedangkan buku renungan kambium 
berakar digunakan setiap hari sebagai bahan 
saat teduh untuk melengkapi pemahaman 
peserta atas bahan katekisasi. Selain itu, 
untuk memfasilitasi peserta katekisasi yang 
malu bertanya di kelas besar katekisasi, 
GMI	Imanuel	menyediakan	kelompok	kecil	
katekisasi yang dipimpin oleh hamba Tuhan 
atau peserta katekisasi periode sebelumnya. 
Kelompok	kecil	ini	hanya	terdiri	dari	5-6	

orang peserta katekisasi sehingga memudahkan 
peserta katekisasi mengajukan pertanyaan yang 
belum ditanyakan dalam kelas besar. Kelompok 
kecil	ini	biasanya	diadakan	setelah	kelas	
katekisasi atau pada waktu lain, tergantung 
kesepakatan kelompok. Setelah 20 pertemuan, 
para peserta akan diuji pengetahuannya dengan 
ujian tertulis. Apabila peserta lulus ujian, 
peserta katekisasi dapat dibaptis di minggu 
berikutnya.

Walaupun terlihat berat, kelas katekisasi sangat 
membantu peserta dalam memahami dan 
mengenal Allah dan Yesus Kristus. Banyak 
doktrin dan isu baru mengenai Kekristenan 
yang diungkapkan dalam kelas ini. Gabungan 
keduanya memberikan pemahaman yang 
mendalam mengenai Allah yang kita sembah 
dan memberikan keyakinan mengenai Allah 
tritunggal dan baptisan.

Tertarik mengikuti kelas katekisasi? Segera 
daftarkan dirimu untuk kelas katekisasi periode 
berikutnya!
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Bagaimana Jika Bagaimana Jika

Persiapan Studi 
di Luar Negeri

Persiapan	Awal

Mengapa kamu ingin studi lanjut
Hal	pertama	yang	harus	kamu	pertimbangkan	secara	matang	adalah	alasan	kamu	ingin	melanjutkan	studi.	
Belajar	membutuhkan	komitmen	jangka	panjang	(dan	uang	yang	banyak	jika	di	luar	negeri),	jadi	sebaiknya	
kamu memiliki alasan (driving force)	yang	kuat.	Pikirkan	apakah	untuk	mencapai	tujuan	kamu	di	masa	
mendatang	(visi	hidup,	karir)	membutuhkan	studi	lanjut?	Beberapa	alasan	seperti	‘jalan-jalan’,	‘daripada	
pengangguran’	atau	‘asal	dapat	gelar’	biasanya	tidak	cukup	kuat	untuk	mendorong	kamu	memaksimalkan	studi.

1.	Apa	dan	di	mana
Kamu perlu memikirkan baik-baik bidang apa 
yang hendak kamu dalami, untuk menghindari 
penyesalan	tidak	perlu	di	kemudian	hari.	Di	
luar negeri, pilihan bidang studi umumnya lebih 
beragam dan spesifik, setiap universitas memiliki 
keunggulan masing-masing. Untuk mengetahui 
pilihan apa saja yang tersedia, tidak ada jalan 
pintas selain bertindak proaktif. Bermodal 
internet,	kamu	bisa	mencari	tahu	di	situs	masing-
masing universitas mengenai departemen dan 
program studi yang tersedia, silabus program dan 
tenaga pengajar. Jika ragu, kamu bisa mengirim 
email ke alamat yang tersedia. Untuk memberikan 
gambaran	umum,	kamu	bisa	mengecek	peringkat	
universitas di QS University Ranking atau Times 
Higher	Education	World	University	Ranking.	
Selalu utamakan pilihan bidang studi ketimbang 
universitas. Hindari konsep ‘jurusan apa saja 
boleh asalkan di universitas itu’, karena ilmu dan 
pengalaman studi lebih bermakna ketimbang 
gengsi almamater. Kamu juga sebaiknya datang 
ke pameran pendidikan (sering diadakan di 
Jakarta),	karena	memiliki	kesempatan	untuk	
berinteraksi langsung dengan representasi kampus 
atau layanan pendidikan negara bersangkutan 
seperti	British	Council/Education	UK	(Inggris),	
Education	USA	(AS),	CampusFrance	(Prancis),	

dll.	Kamu	bisa	mengecek	kapan	mereka	
mengadakan pameran di situs masing-masing. 
Kamu bisa juga bertanya ke teman atau dosen 
yang sudah pernah menjalani studi terkait. Selain 
aspek akademis, memilih di mana melanjutkan 
studi sangat tergantung dengan kondisi dan 
preferensi kamu. Apakah kamu lebih suka kota 
yang sudah banyak orang Indonesia, kota besar 
atau	kota	kecil	(terkait	biaya	hidup),	negara	dan	
bahasanya	(Inggris	atau	non),	dan	lain-lain.

2.	Kapan	kamu	ingin	belajar
Jika kamu berniat studi lanjut (setara jenjang 
S2	atau	S3),	pertimbangan	waktu	juga	penting.	
Apakah langsung melanjutkan setelah lulus S1 
atau setelah memperoleh pengalaman kerja; 
saat masih lajang atau setelah menikah; apakah 
kamu menjadi tumpuan keluarga sehingga perlu 
menunda studi, dan lain sebagainya. Pikirkan 
matang-matang.

3.	Biaya	Mandiri
Kamu perlu memikirkan kapabilitas kamu (atau 
keluarga)	untuk	membiayai	studi.	Biaya	kuliah	
mahasiswa	internasional	biasanya	bisa	mencapai	
2-3x lipat masyarakat lokal. Besaran biaya 
biasanya	dicantumkan	di	situs	setiap	universitas.	
Kamu juga perlu memperhitungkan biaya hidup 
sehari-hari. Prinsip umum, biaya hidup di kota 
besar selalu lebih mahal ketimbang pinggiran. Hal 
ini bisa juga menjadi bahan pertimbangan ketika 
menetapkan	pilihan	kampus	(dan	negara).	

4.	Beasiswa
Sekarang, biaya tidak lagi menjadi penghambat 
untuk menjalani studi. Tersedia banyak peluang 
beasiswa	penuh	(biaya	studi	dan	biaya	hidup)	
jika	kamu	mau	mencari,	namun	umumnya	
hanya	untuk	jenjang	master	dan	PhD.	Setiap	
negara memberikan kesempatan beasiswa, 
beberapa beasiswa favorit adalah Chevening 
(Inggris),	Fullbright	(Amerika),	Australia	
Awards	(Australia),	Monbukagakusho	( Jepang),	
StuNed	–	Nuffic	Neso	(Belanda),	DAAD	
( Jerman),	Erasmus	(Uni	Eropa).	Pemerintah	
Indonesia juga menyediakan beasiswa, salah 
satu yang populer adalah Lembaga Pengelola 
Dana	Pendidikan	yang	dikelola	oleh	Kemenkeu	
(dan	3	kementerian	lain)	dan	beasiswa	calon	
dosen	(DIKTI).	Universitas	tertentu	juga	
memberikan beasiswa, namun umumnya 
dalam bentuk potongan harga kuliah, beasiswa 
penuh umumnya lebih terbatas. Jika kamu 
membutuhkan beasiswa, kamu harus persiapan 
lebih awal. Ketahui juga proses seleksi serta visi-
misi dan nilai pemberi beasiswa, hal itu akan 
menolong	kamu	ketika	wawancara.	Kamu	harus	
tahu kapan jadwal pendaftaran beasiswa dibuka, 
atau kamu perlu menunggu 6 bulan hingga 1 
tahun	lagi.	Misalnya,	jika	berencana	memulai	
studi di September 2017, eksekusi sebaiknya 
dari September 2016.

5.	Bagaimana	mewujudkannya
Jika niat sudah mantap, saatnya mengeksekusi 
rencana.	Kunjungi	situs	universitas	atau	pemberi	
beasiswa dan buatlah akun pendaftaran. Proses 
admisi tergantung masing-masing universitas. 
Pastikan kamu tahu apa yang mereka minta, 
sediakan banyak waktu sebelum batas waktu 
(deadline)	pendaftaran,	dan	penuhi	persyaratan	
yang diminta. Umumnya: tes bahasa (IELTS/
TOEFL	untuk	Bahasa	Inggris,	atau	tes	bahasa	
asing	lainnya),	legalisir	terjemahan	ijazah-
transkrip, personal statement (esai mengapa kamu 
ingin menjalani studi terkait di universitas 
itu),	surat	rekomendasi	(baik	dosen	atau	atasan	
kerja).	Beberapa	mempersyaratkan	proposal	
riset, portfolio, atau profesor yang bersedia 
membimbing kamu. Sering kali kamu perlu 
merogoh	kocek	untuk	biaya	tes	bahasa,	biaya	
penerjemahan dokumen dan biaya pendaftaran 
universitas. Memenuhi persyaratan-persyaratan 
tersebut bisa memakan waktu minimal 2 bulan. 
Intinya,	sediakan	waktu	dan	biaya	yang	cukup	
untuk memenuhi persyaratan yang diminta.

The	Fun	Part	–	Persiapan	Sebelum	Berangkat
Kamu diterima, selamat! Pertama, tentu kamu harus 
mencari	tahu	cara	pengajuan	visa	ke	negara	terkait	
(biasanya	universitas	akan	memandu	kamu).	Kedua,	
kamu	harus	mulai	mencari	akomodasi.	Hal	ini	sering	
kali membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang 
melelahkan jika kamu tidak punya sanak saudara di 
negara tersebut. Kamu bisa konsultasi dengan kampus 
untuk	mencari	akomodasi	pelajar,	dan	sebaiknya	kamu	
melamar sedini mungkin untuk mendapatkan tempat 
dan harga yang terjangkau. Ketiga, booking tiket pesawat 
setelah kamu tahu jadwal orientasi dan kuliah dari 
kampus. Hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah 
membaca	untuk	persiapan	studi	(biasanya	diberikan	
reading list),	membawa	dokumen	yang	diperlukan	dan	
mempersiapkan mental. Ada baiknya kamu sudah 
mempersiapkan dari awal pilihan bank dan provider 
komunikasi. Pada tahun ajaran baru, bank akan dibanjiri 
oleh mahasiswa yang ingin membuka rekening, jadi 
booking appointment dengan bank pilihan 1 bulan 
sebelum berangkat. Kalau tidak, artinya kamu harus 
membawa	uang	tunai	yang	cukup	untuk	biaya	hidup	
1 bulan. List juga barang-barang yang perlu dibawa 
dan sulit ditemukan di negara luar, seperti gayung atau 
bumbu	makanan	favorit	(!).

Kamu	bisa	mulai	mencari	peta	(google map	juga	bisa)	
kota terkait. Hal ini berguna untuk memperkirakan 
waktu tempuh akomodasi-kampus, rute dari bandara-
akomodasi, memperkirakan fasilitas sekitar akomodasi, 
dan kemudahan akses kendaraan umum. Hal penting 
lainnya	adalah	mencari	gereja	di	kota	tersebut	dan	
mencari	tahu	pernyataan	iman	(statement of faith)	
yang dianut (biasanya setiap gereja memiliki website).	
Belajar di luar negeri tidak hanya memberi kamu 
kesempatan menggali ilmu, tetapi juga memperkaya 
iman	dan	pengalaman	hidup.	Kamu	harus	mencari	tahu	
budaya dan tata krama di negara bersangkutan, hal ini 
akan mempermudah masa adaptasi kamu nantinya. 
Hal terakhir yang jarang dipikirkan tetapi tidak kalah 
penting, adalah mempersiapkan narasi kamu mengenai 
Indonesia. Berada di lingkungan internasional, kamu 
bisa jadi adalah first point of contact mereka dengan 
Indonesia.	Apa	yang	kamu	bicarakan	dan	bagaimana	
kamu bersikap akan melekat di benak 
mereka sebagai ‘oh ini Indonesia’. 
Kamu harus siap ketika mereka 
bertanya tentang Indonesia dan 
bertanggung jawab untuk tetap 
menjaga nama baik negara di 
manapun	kamu	berada.	(cc)

Foto dari internet
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Yopia
Jemaat KU-2

Kolom Kontributor

Jacob A.M.
Jemaat KU-2

Jocelyn Chandra
Anggota PRMI
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Anggota La Melody

Aprillia
Pengurus PRMI

Jessica Sumargo
Anggota PRMI

Ev. Donny Ishak
Pembina	Komisi	PAK	&	Media	Literatur

Elice Chandra
Jemaat KU-1

Ev. Budi Taniwanpembina Komisi Musik

Astrid
Jemaat KU-1

Ester Elijah 
Jemaat KU-1

Indra Pura Wijaya
Majelis Keanggotaan KU-2

Aida
Jemaat KU-2

Jane
Jemaat KU-1

Prawira
Ketua P3MI

Ev. David Ie
Pembina P3MI dan Keanggotaan KU-2

Elizabeth Liswandi
Jemaat KU-2
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Bazaar
Buku

HUT 
Persekutuan
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Yesus Kristus

Peresmian
Pos PI Sintang

5
Mei

28
Mei

JULI 2016

1&8 
Mei

14
Mei

31 
Juli
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结论，提示与建议：
一、我们再次检查自己练瑜珈功的，因

为我们做每件事的动机比方式更重
要。一个无神论者能认真地、详细
地研究圣经，但是他的目的若只是
为了寻找圣经的错误，使基督徒失
去权威，这将是无意义的。今面对
瑜珈功，如果我们练它是为了身体
健康，岂不是还有其他方式可以锻
炼身体也同样保持身材健壮，也不
需要落在进退两难的困境中。假如
没有其他比瑜珈效果更好的体育运
动，我们就该选择只教导基础动作
（基本功）的健身。

基督徒可否练“瑜珈”？

对于这件事有两种观点：
一、反对基督徒练瑜珈功的看法。理由

是因为瑜珈根本是在实践印　  度
教的宗教仪式。“瑜珈”原文是合
一的意思，当练瑜珈功的目的是
使暂时的自己能与无限的大梵天
（Brama）合为一体。大梵天是印
度教主神之一并非是独有存在的
灵。对于信仰泛神论的印度教徒而
言，这宇宙万物的一切都是神，这
是表明人与神之间是没有任何区别
的。因此当练瑜珈功时存有唯一的
目的及信仰背景的存在就是人的灵
魂存在宇宙中是与大梵天会合而为

一的。因此，由于这种观点，基督
徒是不应该练瑜珈功，因为练瑜
珈功的过程中是不可能与印度教
的宗教信念分开的。因此，若是
去练功也就算是参与敬拜他们的
偶像。详细的有关信息，请查阅网
路：http://www.gotquestions.
org/Christian-yoga.html

二、同意基督徒练瑜珈功的看法。对这
种观点的赞同者，认为瑜珈功的动
作对人们的身体健康很有益。而且
认为它也具有属灵的造就，使人与
神之间的关系密切。瑜珈里的沉思

和气功帮助人们宁静自己心灵，集
中精神，并且藉着记忆和思考神的
道，向主耶稣祷告祈求。

对于瑜珈功内有印度教仪式，但他
们反驳说，如今瑜珈的练功已经
现代化不再有印度教教义的因素。
这群参与瑜珈功的基督徒认为瑜珈
犹如当时哥林多市场售卖的肉，都
是祭过偶像的（林前8）。正如使
徒保罗说，有关这肉是折中性的食
物（林前8：8）。因此，他们就以
此类推折中的观点去练瑜珈，以提
高健康与灵命的成长。详细的有关
信息，请查阅网路：http://www.
christianitytoday.com/ct/2005/
mayweb-only/42.0b.html 或者
http://www.
christianspracticingyoga.com

Ev. David Ie
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“成功丈夫的背后有一個偉大的
妻子”。我们应该常常听到这个
俗语。在这一期的天恩季刊要介
绍一位以马内利堂會友。讓透過
她的生活見證能帮助我們如何当
一位蒙神喜悅的好妻子。这位一
直在工作或事奉上支持著丈夫的
姐妹是Jane姐妹。

从他們談戀愛時,丈夫约她去教
会開始到最后結婚,成家有孩
子—Jane姐妹回憶她已經與丈夫
Fandi Daratio 弟兄共度生活28
年了，她也就成了以马内利堂這
大家庭的一份子。成为教会財政 
Fandi弟兄的妻子，Jane姐妹也
幫助先生的事奉,從點算奉献到
處理銀行財務行政。

不但如此，Jane姐妹和Fandi弟
兄也做了大部分的人很少去做的
服事。每个主日，这对有三个孩
子的夫妇服事一些年長的弟兄
姐妹,接送他們到教会來參加崇
拜。她很直接地说她也不知道这
个事奉以前是怎么开始的。可是
这位謙卑的姐妹说-很巧的,神把
年長的弟兄姐妹放在她的四周
圍。

透过在Dutamas的小组，Jane姐
妹认识了她家附近的老年人。之
前，Jane姐妹接送几位老年人参
加第二及第四個周四晚上举行的
小组。那时候她发现有很多老

人家自己住或者有些跟他
们孩子一起住但是跟孩

子参加不同的教会。
看见这些老人家的有

限，Jane姐妹决定接送他们参加
星期日的崇拜会。
快到星期日时，Jane姐妹固定联
络她认识的老年人邀他們去教
会。星期日早上六点左右，他又
再次聯絡他们約他們去教会。她
说有时候，有些老人家星期六晚
上已经答应一起去教会，但是因
为一些理由，星期日早上突然取
消。而有些星期六本來说不去，
可是在星期天早上會突然说要
去。

透过Jane姐妹的分享，我们当然
能想象这对在棉兰结婚的夫妇的
事奉不是一个很简单的服事。在
這些年至今他们需要耐心与委身
的服事。不知不觉，她对老人家
所付出的诚心与时间产生了與他
們一个很亲密的关系。這些年長
者就成了她生活中一个分不开的
部分。相反的，每位她服务的老
人家也把她当做至親了。甚至有
些會友也会把他们家里的钥匙交
给Jane姐妹。
虽然看起来这个事奉花了很多时
间和力气，但对她而言，当她跟
丈夫一起事奉年長的弟兄姐妹，
常常感到喜樂。偶尔Jane姐妹
约这些老人家参加教会以外的活

动，如參加印华基联的中文聚會等
等。对Jane姐妹来说，她目前所做
的事奉还不是最好的。在心里，她
很渴慕去探访老人家，能有更多時
間跟他相處。她也希望能在经济方
面帮助他們。

“爱”是Jane姐妹事奉的出發點。
就如马太福音22:39所記載，Jane
姐妹爱人如己。她已選擇顺服和忠
心去爱与服事上帝放在她周围的老
年人。我们如何呢？去關注上帝放
在我们周遭的人吧！讓我们向他们
彰顯基督的爱。

Kecil Namun 

TERBAIK
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姓名        : Jane/姚尹清 (58 岁)
出生地点/日期 : 棉兰 , 1958 年10 月25 日
丈夫姓名       : Fandi Daratio (59 岁)
孩子姓名       : Vicky Prasetyo (27 岁)
          Felicia (24 岁)
          Belinda (22 岁)

个人简历
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被罰呢？亞伯拉罕甘心獻上他的
兒子因為他認知神的性格，懂得
神是那麼地愛他，因此對於亞伯
拉罕的生活，神必定有最好的計
畫。這是敬畏神的意思：我們認
知神，明白祂的旨意，遵守祂的
誡命。

以撒後來怎麼樣呢？聖經記載天
使告訴亞伯拉罕「你不可在這童
子身上下手，一點不可害他！現
在我知道你是敬畏神的了，因為
你沒有將你的兒子，就是你獨生
的兒子，留下不給我。」（創２
２：１２）。然後神預備一只公
羊獻為燔祭。若我們活著敬畏
神，神不僅憐憫我們，神也會把
最好的給我們。

敬畏神：屬靈成熟的基準
敬畏神不應該像以色列民一樣，不敢直
接與神說話的害怕。敬畏神不是像一個
孩子怕被父母懲罰的害怕。也不是像雅
加達居民害怕Sarinah炸彈事件那樣的
恐懼。敬畏神不是約束的恐懼感，也不
是成為神兒女的負擔，使我們每天都擔
心地活著。敬畏神是我們意識到神是那
麼地愛我們，若我們獨自行沒有神同在
會感到害怕會，若我們偏離不從神的旨
畫我們會擔心,因為我們知道神的旨意
是對我們好的，我們擔心讓神傷心因為
我們知道討神喜悅是我們心所願。

以正確的態度和角度來敬畏神是我們與
神屬靈路程的寫照。當我們剛認識神，
我們常常會像以色列民那樣敬畏神。我

們怕神因我們的罪而忿怒。若我們不順
從祂的旨意我們害怕神的懲罰。這種恐懼
感證明我們對神的認知那麼地有限。但隨
著屬靈的成長，我們的害怕變了另一種形
態。起初是害怕神忿怒和懲罰，但之後我
們更害怕讓神傷心。我們更深入的認識神
就明白神不僅是有忿怒和公義的神，他也
是如此地愛我們。我們又如何呢？我們在
的主裏的屬靈是否成長？我們是否已經以
正確的態度和角度來敬畏神呢？願神幫助
我們。God bless!
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Prawira Atmaja著

敬畏神

敬畏神是講員每週在教堂經常討論的話題之一。引用箴言1：7，牧師常說，“讓
我們這些神的兒女要過著敬畏神的生活，遵守祂的誡命 。”我們對此一致贊同。
我們也同意，作為神的兒女，我們的生活必須敬畏神。但我們往往不同意的是，
到底是怎樣的敬畏？

敬畏耶和華：以色列
我們來看看以色列民他們吧，他們就是
被稱為愚蠢又頑固的百姓。他們被摩西
從埃及為奴之地領出來。摩西也帶領他
們慢慢進入迦南地，應許之地,是一塊肥
沃的土地。但這並不是一個很容易的路
程。對此以色列民一直埋怨。上帝賜給
他們雲柱和火柱來幫他們帶路，可是他
們卻一直埋怨，跟上帝要餅，上帝就把
嗎哪賜給了他們，一會兒又向摩西埋怨
說要水。他們的要求真的是沒完沒了。
他們甚至敢要求亞倫為他們做一個神像
來帶領他們。因此他們就用了黃金造了
一個金牛犢。他們真的很過分。他們不

敬畏神嗎？答案是：敬畏神！沒錯，他
們確實是敬畏耶和華。他們已經看到了
上帝給埃及人民降的十大災難。他們也
看見上帝分開海水，並溺死埃及人的兵
丁。所以，當上帝在西奈山用了閃電和
雷聲的形式顯現時，以色列民就戰兢和
害怕。他們求摩西別讓上帝直接跟他們
說話。那以色列民到底敬畏神嗎？他們
是敬畏神的！但這種敬畏是上帝要從我
們，祂的孩子身上要的嗎？

如果我們像以色列民那樣敬畏上帝，那
我們跟那些怕被父母挨罵的孩子沒有什
麼區別。我們擔心惹父母生氣引起的後

果。我們會覺得很害怕，如果有一天把
他們的手機弄丟了，或者把他們最愛的
花瓶碰碎了。我們害怕，如果某日我們
犯錯了，會讓父母發怒，而且我們必須
接受他們的懲罰。這種害怕是否是上帝
從祂兒女身上要的呢？

敬畏神：亞伯拉罕
或許我們必須看看其他的例子。就拿亞
伯拉罕來說，他是一個經濟穩定和富裕
的人。他有一個妻子、家財萬貫, 對神
很虔誠，應有盡有…除了沒有孩子。在
信仰的路程中，上帝應許亞伯拉罕的後
裔會如同海裡的沙子和天上的星星那樣
多。但那個孩子始終沒出生。
直到亞伯拉罕年一百歲後，妻子才生了
一個男孩，起名叫以撒。這就是上帝對
他們的應許! 對亞伯拉罕來說沒有比這
更開心歡喜的事了。然而以撒慢慢長大
了，上帝就命令亞伯拉罕說：“你帶著
你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛
的以撒，往摩利亞地去，把他獻為燔
祭。”這簡直是一個不可思議的命令！
他是亞伯拉罕唯一的兒子，也是他最愛
的兒子，這也是上帝自己說的，可祂為
何這樣對待亞伯拉罕？亞伯拉罕對這個
命令的反應又是如何呢？他也給一個不
可思議的回應。第二天早上，他起得很
早，然後開始準備去摩利亞地。他沒有
試著拖延時間或等待上帝改變主意。他
一大清早，就開始安排去摩利亞地的行
程。

亞伯拉罕的態度是敬畏神的正確態度。
神的兒女敬畏神應該出於尊重。我們
敬畏神不應該因為我們怕得到懲罰或詛
咒。我們敬畏神是因為我們知道神愛我
們甚至將祂的獨生子賜給我們為我們贖
罪，因此我們想要順從祂的話，不使神
傷心。有了孩子的讀著或許能夠感受到
亞伯拉罕當時聽從神命令的心情。亞伯
拉罕聽從神不是因為他怕神的懲罰。有
哪個父母願意獻上他的兒女只因為他怕
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上帝的三个
位格並不
表示基督
教是多神
的宗教,是
敬拜多位
的神.因此
三位一 体
上帝的信
念 必须:

神
就
是
爱

一、是擁有 一样的本質都是称為神,神的三个位格都
是平等共存的上帝.

二、是擁有合一及分享 的属性,当称說上帝是 聖潔
的,那么聖父,聖子 和聖灵也是聖潔的.

三、是擁有完美与和楷的. 彼此间的互动同心,有一致
的意念和意志,因此这三位一体上帝的模式是 上
帝子民合谐生活的榜樣.

由於这些观点而使三位 一体的慨念难於瞭觧,世人無
法找到完美的比擬為此三位一体教义 的观 奌实有难
解之处,世人 無法找到完美的比擬和準确的說明.曾
有很多類似的方法用 来解釋三位一体的概念,但没有
一种是完美的.例如根据水在不同 溫度时的变化,以此
类 推(液体,固体,氣体), 这种類似所描述的观点 正
如前文提到的”形态 論”( ,Modalisme)是不 符合聖
経教导的.另外 也有比喻如鷄蛋(或者用 苹果)是由蛋
黃,蛋白及 蛋壳的组成来代表三位一体上帝的每个位
格. 这种比喻的弱点是当鷄蛋的三个部分被分开时,
它 的個别是不能称為雞蛋的.(因一粒雞蛋是由蛋黄蛋
白,蛋壳所组成).而三位一体的每个位格是 相互依存
但每个位格是神.

教会之父奧古斯丁曾经 写过一遍更好
的說明三位一体神的概念,根据使 徒约
翰的話:”神就是爰”(約翰一書第四章
八至十六節).
    
我们在基督里認識和敬 拜的真神与其他
的神明的概念是不同的,其他 神明 一
般是被描述為權力(god is power);强
調獨一与权力.我们所認識 和敬拜的是
全能的神, 可是使徒約翰說:”神就是
爱”(God is love)時,强调的是关係,
群体及爱.这表示出这种爱至少 是需要
两方面的不同;这也說明我们之所以敬
拜的是三位 一体的上帝.

耶稣受洗時所記述的事上能提供很好的
榜样.在 当时的过程中,显示上帝三个位
格之间的关係是--聖父(天上的 声音)
是爱者,聖子(耶稣)是 被爱者,聖灵(彷
彿鸽子 降下,落在他身上)是爱的連繫.

聖父爱衪的兒子及世人(约翰福音第
三 章十六節),聖子爱聖父是透 过顺服
及献上自己(约翰 福音第四章卅四節;
腓立比書第二章九節),為 了能彰显出
彼此相爱,聖父与聖子也爱那爱的連繫
就是聖灵.

奧古斯丁这个說明訨我们瞭解到两处聖
経的真理,就是上帝与万有是 互动关係
也是个人的上帝.上帝与祂所創造的受
造物有互动关係,同時也 以祂的大爱主
动的参与所有受造的生活中.(希伯来書
第一章三節).

如今身为基督徒,我们 必须明白所信的
誰? 雖 然(三一論)的教義是無 法完全
明瞭, 但确实是基督教信仰的核心.因
此要瞭解及說明三位一体上帝的真理需
要有謙卑的态度;並且要認識到自己是
很有限的人;而上帝 卻是一位無限又偉
大的 神!
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没有任何简单的方法或 語言能解釋三位一体神的概念.即使是对已信主者或初信者;
更何况是对未信者.因為三位一体 上帝的概念本身是世人 很难 瞭解的真理 .

約翰衛斯理曾经説过:”若能给我一隻能
夠瞭解人类的蠕虫,我就 能找出一 位
能夠理解 三位一体上帝的人(“Bring 
me a worm that can comprehend a 
man,and then I will show you a man 
that can comprehend the triune 
God!)換句話說,有限而且充滿 罪惡的
人类是永远無法明瞭無限的上帝.( 申
命記二十九章二十九節隱 秘的事是属
耶和華我们的神的,惟有明显的事是永
远属我们和我们子孫的,好叫我们遵行
这律法上的一切話.)

“三位一 体”在聖经沒有明确讲明,
但是所有三 位一体的概念都是基於聖
经.因此,我们深信三位一体的观念是符
合  聖经教导的.在理解及說明三位一
体上帝的教义中值得注意的两项說明:
一、上帝是獨一的.在申命記第六章四

節:”以色列啊,你要听!耶和華我
们神是独一的主.”摩西 提醒以
色列民他们所敬拜的神是独一的
上帝,主耶稣在马可福音十二章 卄
九節,使徒保罗在提摩 太前书
一 章 十七 節 , 二章五節也 是
强调重覆. 因此我们深信只有一位
上帝別無他神.

二、獨一的上帝有三个 位格的存有.聖
経中提示 到上帝是三位一体的神,
就是聖父,聖子,聖灵.(馬太福音第
二十八章十九節),在創世时就已経
存在(創出記第一章二十六 節),
三个位格相互從不 改变.例如’
形态 論   ‘(Modalisme)的观
点, 最初上帝是以聖父自我 显现,
然后聖父又以聖子显现,  
最后聖子又以聖灵显现.这种观点

显然是与耶稣受洗时發生的事实
是相抵觸的.(馬太福音第三章十
三至十七節),因那時候上帝是三
位一体的神同时显现彼此间的職
能和相互关係. 三一之上帝

Ev. Donny Ishak

问題:”如何軽易的向还未相信的朋友說明有关三位一体上帝的概念?”
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绝，然而他还是选择了顺服。一直
到他生命的尽头，以赛亚忠心地侍
奉主，一生委身传达神的话语。

对神圣与尊贵的上帝的认识产生敬
畏神的态度，这将改变一个人生活
的各个方面，和真正敬拜的成长（
罗12：1-2）。敬畏上帝的果子是
产生一种不仅每周日”正式“的敬
拜，而是真正地以我们的生活敬拜
神：以上帝的心为心，以上帝的眼
睛看，以上帝的脚行走，以上帝的
手做事。学习如何把神的旨意与我
们的意愿结合为一体---尽管有时候
道路崎岖，犹如以赛亚的经历。跟
随圣洁的神意味着我们也被呼招，
要过圣洁的生活。我们越是认识圣
洁的神，便会越对罪孽感到厌恶。
我们越是爱慕神所喜爱的，越是恨
恶神所厌恶的；变得愈来愈像祂；
认清祂在我们生活的计划。

游戏烈火
在教会中，常常发现参加崇拜会时迟
到、随时出入会场、以及听道时查阅社
会媒体的现象---简直一点儿敬意也没
有。这仅是在教会时出现的现象，更何
况日常生活中的。我们承认相信上帝、
全能的神、创造天地的神，但我们的态
度并没有表现出祂是配得尊敬的神。这

一切表面的现象是一种灵里面不妥当的
指标。一个人若知道自己面对的是圣洁
的神，一定不敢在敬拜主时这么大意。
请阅读利未记，看看崇拜会的秩序细节
有多复杂，信徒不能随意前来遇见圣洁
的上帝，一旦犯错，连性命都保不住
了。老实说，现今教会基督徒敬拜主的
态度往往很不尊敬。若上帝愿意的话，
我们也许会当场丧命。现在，我们因为
耶稣成为中保，便能接亲近神。但这种
亲切的关系不意味着我们可以随随便便
地、毫无敬意地与祂交流。一切不良的
表面现象表示没有敬畏神的心，因此还
是不未能认识也不尊敬上帝的圣洁。

“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”
  (利 11:44; 彼前 1：16)

 对圣洁的神的认识及理解会改变
整个生活态度。跟随圣洁的神要求我们
在生活各方面都要圣洁。基督徒一般会
将某些人视为属灵英雄。我们佩服他们
悔改的经历及他们的顺服，也对神在
他们生活中的作为感到敬佩---心里也
许会发问我们为什么不如他们。凡是被
神洁净的人一定也被神呼招，就如以赛
亚。神通过认识祂、敬畏祂的人行事。
一个基督徒主要的呼招是：被唤来接近
圣洁的神。不是被招来做事，而是被唤
来接近上帝本身。祷告求神愿意向我们
显现自己。认识祂、爱慕祂、查读祂的
真理。仰望祂的圣洁与荣耀，在祂面前
战兢。纪念十架与耶稣的痛苦，并且为
罪恶痛心。没有“打败罪恶的捷径”或
者“敬畏神的5个简单步骤”，只有认
识、爱慕圣洁的、厌恶罪孽的神。要以
每天读经、祷告与神交流。

创造主不是我们可以随心所欲组合的乐
高玩具。祂圣洁，我们不能把祂与祂
圣洁的本质分开。耶和华是烈火（申4
：24）也是世人的审判者。随意去碰烈

火也许会使我们遭到严重的烧伤。不圣
洁的神根本不是神。祂显现自己为圣洁
的神，我们也应当如此向世人传扬祂。
我们必须接受并传扬完全的神。我们不
能仅接受天国的慈爱、赦免、与应许，
却拒绝祂的圣洁。

“那日（审判日）临近，势如烧着的火
炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那
日必被烧尽，根本枝条一无存留。但向
你们敬畏我名的人，必有公义的日头出
现，其光线有医治之能。”（玛4:1-2）

耶稣第二次的到来是世人的审判日，而
审判要从神的家起首（彼前4：17）。
是的，审判要从上帝的跟随着开始---
由我们开始。到时间，恩典之会结束，
我们必准备好面对审判。若是还“游戏
烈火”，警慎那天被烧毁。但是敬畏神
的人会被拯救---而敬畏这态度是一个
人经历了神的圣洁后的反应。只有因着
祂神圣的爱，我们才能被救赎。我们将
在永恒中赞美祂的圣洁。
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上帝的圣洁---常常被遗忘
• 神向人彰显自己的圣洁（6：1-4）

当神向以赛亚彰显自己的时候，是
圣洁的神---而不是 “友善” 的
神。第3节撒拉弗呼喊 “圣哉！圣
哉！圣哉！”。三遍的重复都是在
强调神不但是圣洁的，而是圣哉！
圣哉！圣哉！我们的上帝不但把自
己显现为慈爱、忍耐、和忠实的
神。祂却坚定地强调自己是圣哉！
圣哉！圣哉！。这意味着，祂的慈
爱是圣洁的。将神的圣洁戒掉表明
我们是不认识祂。不圣洁的神不是
神，犹如没有獠牙的狮子就不是狮
子。
曾有的任务中，上帝向人彰显自己
是圣洁的神，例子如摩西见到荆棘
里的火焰（出3:5）。

• 人的反应：惧怕（6：5）
当神彰显自己的圣洁，人不能静待
着---他必须回应。经历过神的圣
洁的人是不会保持原状。其实，目
睹上帝的圣洁算不上欢乐或充满启
发性的经历。在以赛亚上述的经历
中，他很惧怕，感到自己有祸了。
以赛亚深知自己有罪，又住在罪人
当中，他不配见圣洁的、痛恨罪恶
的神。在其他经历当中，我们也看
到同样的场面：惧怕（以色列人，
出20：18-21），不敢看并用外衣蒙
上脸（以利亚，王上19:11-14），
眼瞎（保罗，使9）。甚至，当违反
了上帝的圣洁，结果是必死（拿答
与亚比户，利10:1-2；亚拿尼亚与
撒非喇，使5：1-11）。

当一个人醒悟到他正面对着圣洁的
神时，他会感到战兢和惧怕。神的
圣洁使我们意识到罪人与圣洁的上
帝之间的鸿沟有多宽大。祂的圣洁
照耀我们生活在里黑暗巷子里的我
们，把隐藏着的罪孽显露出来。与

圣洁的神相遇揭露我们到底有多污秽
是多有祸哉！我们将会醒悟到与神相
交绝不能大意的。也许因为如此，
很多人不愿太多地思考上帝圣洁的
一面，于是把焦点转向祂慈爱的一
面---由于神的圣洁给祂的子民带来
一些要求，也因为跟随圣洁的主并不
是一件简单的事儿。

敬畏（恐惧、崇敬）与“深深地敬
爱”同义。只有遇见过圣洁的神的人
才能敬畏神。如果还未经历祂圣洁的
存在，我们无论使用什么方法也无法
强迫自己敬畏上帝。
遇见圣洁的神之后产生的敬畏上帝的
心态将会结出顺服的果子。我们不继
续犯罪不是因为害怕下地狱，或者认
为上帝是宽容的、一定会原谅的；而
是因为明确地知道我们面对的是谁: 
是圣洁的上帝，被称为烈火的上帝。
祂圣哉，圣哉，圣哉；不能沾罪孽。

• 上帝洁净罪人（6：6-7）
圣洁的神不能住在不洁的民中。在以
赛亚的经历中，神洁净了他的嘴唇（
用红碳沾他的嘴唇）。上帝除掉了他
的罪孽，赦免了他的罪恶。要记住

重要的一点，即是神采取了行动表
现他的圣洁，并且是祂主动洁净罪
人。若不是上帝显现自己，人无法
与祂相遇。人也无法靠着自己的努
力成为圣洁，是要靠神的主权。上
帝藉祂的道、耶稣基督、以及祂所
造的万物向人类彰显自己。

耶稣来到这世界的原因不只是因为
神很爱世人；要是如此，祂为何不
直接原谅我们？救赎是要藉基督完
成的，因为圣洁的神不能轻易放弃
不圣洁的事物---而且成圣只能由
成圣的主操权，这里指的便是神。
上帝的圣洁很重要，为此基督受苦
以致于死成就赎罪之功。
神藉耶稣取了人的形象，圣洁的主
住在有罪人中间，甚至为了担当上
帝的烈火以及罪的债死在十字架
上。主耶稣在十字架上担当的不只
是肉体上的痛苦，而且还担当了并
负起人类的罪恶而被神离弃的痛
苦。神的爱是圣洁的爱。基督是神
的慈爱与圣洁的证明。

当一个人相信主耶稣基督，我们不只
信靠救赎之恩与罪得赦免（更何况只
想要天国的门票），但也应该理解面
对圣洁的神必付的“极高代价”。我
们应该战兢。

有时候，我们轻忽了上帝的饶恕之恩，
由于我们沉侵在“上帝爱我”亲热之
情而忽略了祂也是个圣洁的个体，
祂配得我们敬爱和敬畏。我们（有意
地）忘记现在可以与圣洁的神自由沟
通是因着祂承受过的艰难、痛苦甚至
于死亡，是因着基督完全的牺牲。

• 敬畏神的果子：回应祂的呼招
（6：8）
醒悟自己有罪并接受神的救恩不是故
事的终局，而是一个新故事的开头。
在以赛亚的经历中，上帝向他显现自
己的圣洁之后，神又差遣他到犹大民
中转达神的心意。以赛亚的使命不容
易：他必转达神的警告与审判（包括
神的医治），但神已事先告诉他犹大
人是不会接受他的信息的（9-13节）
，甚至以赛亚常会被人讥笑。虽然如
此，以赛亚还是顺服，愿意被差遣。
他知道任务繁重，又会被犹大人拒
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我们很喜欢提有关神的爱。爱我的、为我舍命的、原谅我的、了解我所有问题
的、听我祷告的也随时愿意解决我所有困难的神。若有人问我们如何看上帝，也
许最普遍的答案祂是好朋友。现代教会宣传的上帝大概是这样的：友善的神，解
决所有问题是答案的神。“充满爱与恩典的上帝---爱我爱到底的上帝” 这当然
比 “圣洁的神---值得我们尊敬和敬畏” 更具有吸引力或“销售价值”。第一种
描述显得较为亲和，不会有很多要求的上帝---甚至有容忍罪恶的倾向。无可否
认，我们越来越少思考关于“敬畏上帝” 的事，也不愿提到有关上帝的圣洁和

与圣洁的神“玩火”

坚定的一面，我们担心这样会显得太严
厉、令人难受。可是，我们描述上帝的
那种方式是否完全正确？

经文：以赛亚看见圣洁的神（以6 : 
1-8）

上帝藉一个充满荣耀的异象显现自己。
祂坐在高高的宝座上，祂的衣裳垂下，
遮满圣殿，撒拉弗在飞翔，呼喊说：

“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，
祂的荣光充满全地！”(3节)

以赛亚见圣洁的神有怎样的反应呢？他
很惧怕！以赛亚知道自己得罪，不配见
圣洁的君王。他是有祸了！不过，以赛
亚的罪被洁净了（他的嘴被沾了红碳）
，他的罪孽便除掉，他的罪恶就赦免了
（7节）。接着上帝呼招了以赛亚，他
以顺服回应（8节）。

祸哉！我灭亡了!”因为我是嘴唇不洁
的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我
眼见大君王万军指耶和华。”（5节）
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