
Mempergunakan Milik
Kita Pribadi

Sampai sedemikian jauh kita telah mempelajari pengaturan bagian-bagian
dari keadaan kita - seperti akal, kehendak, perasaan, dan tubuh. Sekarang
kita akan mempelajari pengaturan dari dua milik yang bersifat sangat pribadi
yang telah dipercayakan Allah kepada kita: waktu dan kerr ampuan-
kemampuan. Kedua hal itu dikatakan pribadi dalam arti yang sangat khusus,
karena keduanya sangat erat hubungannya dengan diri kita sendir . Karena
kenyataannya ialah bahwa tak seorang pun dapat hidup tanpa mempun lai waktu
dan kemampuan.

Sebagai penatalayan Allah, saudara harus menggunakan milik y mg telah
diberikan-Nya kepada saudara dengan cara yang sebaik-baiknya. Pasa ini telah
disiapkan dengan tujuan untuk mengajarkan hal ini kepada saudart.. Bagian
pertama akan menunjukkan kepada saudara beberapa gagasan tent ang cara
menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya; bagian kedua akan men gajarkan
kepada saudara bagaimana caranya untuk menemukan, mengembangkan, dan
menggunakan kemampuan-kemampuan saudara untuk kemuliaan) .llah,

ikhtisar pasal

Mempergunakan Waktu Saudara dengan Sebaik-baiknya
Beberapa Pendapat tentang Waktu
M engatur Waktu Saudara

Meman faatkan Kemampuan-kemampuan Saudara
Beberapa Pendapat tentang Kemampuan
Menemukan Kemampuan-kemampuan Saudara yang Tersembu 1yi
Mengembangkan Kemampuan-kemampuan Saudara
Mengabdikan Kemampuan-kemampuan Saudara
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Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menuliskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menolong saudara
menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan saudara.

• Menghargai milik pribadi, yakni waktu dan kemampuan yang telah diberikan
Allah kepada saudara dan mengabdikannya kepada Dia.

kegiatan belajar

1. Pasal ini dapat mengubah kehidupan saudara! Ia dapat menolong saudara
menemukan bakat atau kemampuan yang tersembunyi, yang dapat saudara
pakai untuk Tuhan. Pelajarilah baik-baik. Carilah dan bacalah setiap ayat
yang disebutkan.

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam uraian pasal dan periksalah jawaban-
jawaban saudara. Bila diminta, tulislah jawaban saudara untuk pertanyaan-
pertanyaan tersebut dalam buku catatan saudara. Ulangilah pelajarannya
apabila saudara sudah selesai, kemudian kerjakan soal-soal untuk menguji
diri dan cocokkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat pada
akhir buku ini.
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uraian pasal

MEMPERGUNAKAN WAKTU SAUDARA DENGAN SEBAIK-B~lkNYA

Beberapa Pendapat tentang Waktu

Tujuan 1. Mengenali keterangan tentang sifat-sifat waktu dan sifat tcnggung-
jawab manusia terhadap waktunya.

Sifat-srt at yang Aneh dari Waktu

\l, aktu adalah suatu hal yang sangat aneh. Ia seperti jalan, tetap I dengan
perbec aan-perbedaan tertentu. Karena apabila pada jalan kita dapat berjalan
mundur dan maju, tetapi dalam soal waktu kita hanya dapat berjalr.n maju.
Kita selalu bergerak menuju waktu yang akan datang; kita tidak pen ah kem-
bali ke masa lampau. Kita dapat kembali ke kota, di mana kita lewat] an masa
kanak kanak kita, tetapi kita tidak dapat kembali menjadi kanak-ki mak! Di
jalan kIta dapat berhenti sebentar, tetapi dalam hal waktu kita tid; lk dapat
berhenu. Saudara tidak dapat tetap menjadi orang muda; saudara h.irus ber-
jalan terus menuju usia tua ... kematian ... kekekalan.

Mundur Maju

Masa ...ampau --------------':.~ Masa akan dll~ang
---------------------------

vol aktu adalah milik yang sangat berharga. Tetapi berlawanan dengan harta
milik larnnya, kita tidak dapat membeli waktu yang lebih banyak dai orang
lain ataupun menjual waktu kita. Betapa banyaknya orang yang re la mem-
bayarkan seluruh kekayaannya hanya supaya dapat hidup beberapa ta iun lagi!
Kita juga tidak dapat menyimpan waktu untuk dipakai kemudian; jika Iita tidak
meman faatkannya sekarang juga, kita kehilangan waktu.

Dalam beberapa hal, kelihatannya waktu itu relatif. Bagi mahasisw 3, waktu
itu lebih lama daripada bagi profesor. Juga lebih lama bagi jemaat daripada
bagi pengkhotbah.

Masa Hidup Kita

Allah menentukan berapa lama kita harus menjalani hidup di d mia ini,
sebagai mana diperlihatkan oleh pengalaman Hizkia (II Raja-raja 20: 1-6) . Karena
itu, Ia adalah Pemilik waktu kita. Ia memberikan waktu kepada masing -masing
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kita. Bagaimana mungkin ada orang yang berkata bahwa mereka tidak punya
waktu untuk Allah!

Setiap manusia' bertanggung jawab kepada Allah atas cara penggunaan
waktunya. Kehidupan yang dipakai untuk melayani Tuhan selama bertahun-
tahun tidaklah sama dengan jangka waktu beberapa jam yang dipergunakan
bagi Dia sebelum seseorang mati. Antara Paulus (II Timotius 4:6-8) dan pen-
jahat yang bertobat (Lukas 23:41-43) tidak ada bandingan. Keduanya
diselamatkan, tetapi Paulus memberikan tahun-tahun yang terbaik selama
hidupnya, sedang penjahat itu sisa-sisa waktunya. Padahal Allah patut selalu
mendapat yang pertama dan terbaik!

Allah telah berjanji memberikan umur yang lanjut kepada mereka yang
menaati Dia (Keluaran 20:12; 23:26; Ulangan 30:20; Mazmur 91:16; Amsal
4: 10). Tetapi sebaliknya, Ia memendekkan kehidupan orang yang jahat (I Sa-
muel 2:31-33; Amsal 10:27).

1 Pernyataan manakah yang memberikan gambaran paling baik tentang sifat
tanggung jawab manusia terhadap waktunya.
a) Tidaklah penting apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dengan waktunya

asal pada akhirnya ia masuk surga.
b) Karena waktu seseorang itu telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka ia

harus mempertanggungjawabkan bagaimana ia telah mempergunakannya.
c) Karena orang tidak dapat menyimpan waktu atau memperoleh lebih banyak

lagi, ia tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang dilakukannya dengan
waktunya itu.

2 Waktu dapat dilukiskan seperti
a) sebuah jalan, di mana seseorang dapat bergerak maju atau mundur.
b) milik yang sangat berharga di mana kita adalah pemiliknya.
c) suatu milik yang diperkenankan Allah kepada kita untuk mengaturnya.

Mengatur Waktu Saudara
Tujuan 2. Mengenali cara-cara yang akan dapat menolong seseorang untuk

memecahkan persoalan-persoalan dalam hal penggunaan waktunya.
Tujuan 3. Dengan mengikuti contoh-contoh yang diberikan di dalam pelajaran,

tulislah tanggung jawab-tanggung jawab saudara, acara-acaraming-
guan saudara, kegiatan setiap hari, dan hal-hal lain yang harus
dilakukan.

Setelah saudara mengerti bahwa umur hidup saudara itu dipercayakan
Allah dalam tangan saudara, maka yang paling masuk akal yang dapat saudara
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lakukan ialah menggunakannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Nya (Efesus
5:16; Kolese 4:5). Untuk melakukan hal ini, saudara harus mengatur waktu
saudara. Karena waktu untuk bekerja atau bersekolah sudah ditentukan,
pengat uran waktu yang akan kita bicarakan hanyalah yang dapat diatur menurut
pilihan sendiri. Berikut ini ada beberapa usul:

Catatlah Semua Tanggung Jawab Saudara

Ingatkah saudara akan Pasal2 dan ketiga kategori penanam: Allah, orang
lain, dan diri kita sendiri? Dan rencana untuk mencapai sasaran, prior [tas, dan
rencana-rencana yang terdapat dalam Pasal 3? Nah, sekarang saudara dapat
menerapkannya dengan jalan menyisihkan sebagian dari waktu unn.k setiap
tanggung jawab saudara yang berbeda-beda itu.

I. Waktu untuk Allah. Ini adalah tapggung jawab kita yang ut lina dan
prioritas kita yang pertama. Allah telah menetapkan bahwa sepenu juh dari
waktu kita harus khusus kita persembahkan kepada-Nya (Keluaran :~():9-1O).
Tetapi ada juga waktu yang kita perlukan untuk melakukan persekutuan
pribadi Perhatikan contoh Yesus dalam Markus 1:35. Kita harus men visihkan
waktu untuk bersendiri dengan Allah, berdoa dan mempelajari Fim an-Nya.
Jika ini tidak kita lakukan atau kita telah berhenti melakukannya, kita b erhutang
waktu .kepada Allah. Dan kita harus membayarnya kembali kepada-N ra. Atau
tidak perlukah - bagaimana pendapat saudara?

3 Bagaimanakah cara khusus di mana saudara dapat menerapkan con oh yang
diberik dn Kristus dalam Markus 1:35 dalam kehidupan saudara?

2 Waktu untuk orang lain. Pertama-tama, jika kita sudah menil ah, kita
harus menyisihkan waktu untuk bercakap-cakap dengan isteri atau su ami kita
tentang kepentingan kita bersama. Kita adalah satu daging (Kejadian 2: ,~4).Kita
berdua saling membutuhkan. Kadang-kadang dua orang bisa hidup oersama
di bawah satu atap tetapi asing satu sama lain. Tidak menyisihkan wa ktu satu
untuk yang lain bisa merupakan langkah pertama menuju keh ancuran
perkawinan di kemudian hari.

Kedua, kita perlu menyisihkan waktu untuk anak-anak kita. Mereka mem-
punyai keperluan-keperluan dan persoalan-persoalannya sendiri, da.i dalam
waktu vang kita sisihkan itu kita dapat mencari tahu tentang hal terse but dan
mencarikan jalan keluarnya. Inilah saatnya di mana kita dapat menasiluui mere-
ka dan memberitahukan mereka bahwa kita menaruh perhatian kepada mereka.
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Kemudian, kita perlu waktu untuk saudara-saudara kita seiman. Waktu
untuk menyembah Tuhan dan mempelajari Alkitab bersama-sama. Waktu un-
tuk meningkatkan persekutuan kita. Waktu untuk menumbuhkan ikatan per-
sahabatan yang erat dengan orang-orang percaya lainnya.

Dan terakhir kita perlu menyisihkan waktu untuk orang lain. Inilah
waktunya di mana kita mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Waktu di
mana kita bersaksi, memberitakan Firman, mengajar atau menasihati. Waktu
di mana kita dapat berbuat baik kepada orang lain.

3. Waktu untuk saudara sendiri. Kedengarannya mementingkan diri sen-
diri, bukan? Tetapi setiap orang perlu menyisihkan waktu untuk istirahat,
rekreasi, atau meditasi - dan untuk menyusun rencana-rencana I Dengan
demikian, keadaan kita akan menjadi lebih baik untuk melayani Tuhan.

-----==- - ----- - -------=-- - ---

4 Bagilah satu halaman dalam buku catatan saudara dalam tiga kolom seperti
yang saudara lihat di bawah ini: Waktu untuk Allah, untuk orang lain, dan
untuk saudara sendiri. Dalam setiap kolom tulislah tanggung jawab saudara.

Waktu untuk Allah Waktu untuk Orang Lain Waktu untuk Saya Sendiri

- ..,,--
~ - ~-
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Pakaii.ih Buku Harian

~etelah saudara menulis semua tanggung jawab saudara, saud ara perlu
menca.atnya dalam sebuah buku harian. Buku harian adalah buku notes kecil
untuk menulis kegiatan setiap hari. Ada yang bentuknya sederhar a, untuk
menu.i ~acara-acara yang penting saja, dan ada juga yang mendetail, ya kni untuk
berbagai macam acara yang dilakukan setiap setengah jam. Sebuah bu kuharian
yang -ederhana tentu saja tidak begitu mahal, dan cukup memadai UI luk men-
catat acara-acara yang umum bagi seorang Kristen.

Berikut ini diberikan suatu contoh bagi seorang Kristen yang IDi -mpunyai
usaha sendiri:

Mel Mei

Serun Kamis

80G @MOOItap - ~ d~'341 t&-fn /6 oo )f8H;1fA'1(j~ ~ ~ f tJ>' -
~ self!JIHS ~a£, »- ,It~~,
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rl'~8.
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Rabu Sabtu

/07 0' fer,!, i:t re'o/8. /60D Ilrri meng_cis':} on-; -or~

t#r/ui dM~ k. sek>f'8 ~ J'1tiutfu
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Apakah manfaatnya bagi seorang pekerja Kristen untuk menggunakan
buku harian? Mungkin saudara akan bertanya demikian. Menurut saya ada
tiga manfaat:

1. Saudara tidak akan melupakan janji saudara jika ada lebih dari satu.
(Sebelum saya mulai menggunakan sebuah buku harian, saya pernah lupa
bahwa saya harus berkhotbah di salah sebuah gerejal)

2. Supaya saudara tidak mengadakan janji untuk acara lain pada waktu
yang sudah disediakan untuk suatu maksud tertentu.

3. Menolong saudara merencanakan waktu dengan cukup baik jauh
sebelumnya.

Memang, saudara perlu melihat buku harian saudara setiap hari untuk
mengingat kembali janji-janji saudara. Segera setelah suatu acara dipenuhi
saudara dapat mencoretnya. Ini akan menolong saudara mengetahui janji mana
yang masih harus dilaksanakan sehingga jika perlu saudara dapat menyorongnya
ke waktu lain.

5 Tulislah dalam buku catatan saudara, acara-acara saudara untuk minggu
berikutnya, dengan menyebutkan hari dan jamnya. Ikutilah contoh dalam
pelajaran. JO/!
Buatlah Sebuah Jadwal

Mungkin saudara tidak merasa perlu untuk mencatat hal-hal yang bersifat
rutin dalam buku harian saudara, seperti: berdoa, pergi ke gereja, bekerja, dan
seterusnya. Dalam hal ini mungkin lebih baik kalau saudara buat sebuah jad-
wal untuk hari-hari tertentu. Jadwal ini akan menolong saudara mengingat hal-
hal yang harus saudara lakukan pada jam-jam tertentu setiap hari.

Jadwal saudara juga akan menolong orang lain untuk memahami bahwa
saudara sudah membagi-bagi waktu untuk hal-hal tertentu. Misalnya, orang
tidak akan pergi menemui saudara pada saat di mana saudara akan pergi beker-
ja. Tetapi kadang-kadang secara kebetulan seorang teman atau keluarga datang
menemui saudara tepat pada saat saudara hendak berangkat ke gereja. Con-
toh jadwal di bawah ini adalah untuk seorang pegawai Kristen dan seorang ibu
rumah tangga Kristen. Tentu saja saudara dapat menyesuaikannya menurut
kebiasaan di daerah saudara dan menurut kebutuhan-kebutuhan saudara sendiri.
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Jadwal untuk Pegawai (Swaata) Jadwal untuk lbu Rumah Tmngga

05.30 bangun
06.00 berdoa
06.30 makan pagi
07.00 berangkat kerja
07.30 bekerja
1 2. OO makan siang
13.00 bekerja
17 .00 tiba di rumah
17.30 mandi
18.30 makan malam
1 9. OO ke gereja
21 .30 tiba di rumah
22.00 berdoa, lalu tidur.

05.00 bangun
05.30 berdoa
06.00 menyiapkan sarapan
06.30 sarapan/makan pa~i
07.00 ibadah pagi dengan anak-

anak; berangkat ke seko-
lah

07.30 membaca Alkitab
08.00 belanja, mem bere skan

pekerjaan rumah tE ngga
12.30 makan siang
13.00 merapihkan rumah
14.00 istirahat siang
16.00 mandi
17.00 acara dengan anak anak
18.00 menyiapkan makar ma-

lam
18.30 makan malam
19.00 ke gereja
21 .30 tiba di rumah
22.00 berdoa, lalu tidur.

6 Tulislah dalam buku catatan saudara jadwal saudara sendiri unn, k setiap
hari. P akailah contoh di atas sebagai bahan pemikiran. Agar saudara ing at untuk
menyisihkan waktu untuk setiap tanggung jawab saudara, pakailah jad: val yang
telah saudara buat itu untuk menjawab pertanyaan 4.

Mempun vai Catatan dari Hal-hal yang Harus Dikerjakan

Salah satu cara untuk menolong agar waktu kita terpakai dengan ba li ialah
setiap hari merencanakan apa yang akan kita kerjakan hari berikutnyi Cara
ini sangat bermanfaat bagi seorang wiraswasta, seorang pekerja Kristen penuh,
atau ibu rumah tangga. Untuk ini saudara perlu mencatat segala sesuatu yang
harus saudara kerjakan pada hari berikutnya. Ada orang yang biasanya hanya
membual sebuah jadwal yang sederhana, tetapi jika ada beberapa hal yan ~harus
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dikerjakan orang lebih suka membaginya ke dalam beberapa jenis. Di bawah
ini ada sebuah contoh tentang suatu jadwal yang dibagi dalam beberapa jenis:

Menulis surat kepada: MengunJungi:

Pendeta N. N. Bapak J.B.
Pimpinan Tuan Leos H.
lbu saya Keluarga Jatmoko

Membeli: Membayar:

3 bola lampu Rekening listrik
Perangko Utang bahan S.M.

Dengan mencatat hal-hal yang harus dikerjakan, akan membantu saudara
untuk mengerjakannya tepat pada waktunya. Tidak perlu ada alasan untuk
meminta maaf atas keterlambatan membalas sepucuk surat, bukan? Atau
mengunjungi seorang sakit padahal ia sudah sembuh? Atau membayar rekening
pada hari yang terakhir, di mana saudara terpaksa harus menunggu dan berantre
bersama-sama dengan orang-orang yang telah berbuat sama seperti saudara.
Lagi pula, dengan menyusun jadwal itu menurut jenisnya akan menolong
saudara sehingga saudara tidak akan lupa untuk mengerjakan hal-hal yang ber-
samaan pentingnya pada waktu yang sama. Kenapa harus kembali lagi jauh-
jauh karena lupa mengeposkan sebuah surat atau lupa membeli sesuatu?

7 Tulislah dalam buku catatan saudara atau pada sehelai kertas, hai-hal yang
harus saudara kerjakan. Apakah ada dua atau tiga hal yang dapat saudara kerja-
kan pada saat yang bersamaan? Jika ada, susunlah dalam satu kelompok, sesuai
dengan contoh yang diberikan.

8 Paulus telah berjanji untuk membawa anaknya pergi bertamasya pada saat
di mana ia justru telah merencanakan untuk menjemput temannya pergi ke acara
pemahaman Alkitab. Paulus dapat menghindari masalah-masalah seperti ini
di kemudian hari dengan cara
a) membuat jadwal harian.
b) mempunyai catatan mengenai apa yang harus dikerjakan.
c) membuat buku catatan harian.

Tepati/ah Waktu

Ada orang-orang yang selalu datang terlambat ke mana pun mereka pergi.
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Ada lagi yang tidak mengatur waktunya sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak
dapat <elesai pada waktunya.

Kebiasaan datang terlambat mungkin adalah akibat dari sikap ~ang kita
miliki -ebelum mengenal Kristus. Kita berpikir, demikian juga ket anyakan
orang bahwa masih ada banyak waktu untuk mengatur pertanggung jawaban
kita dengan Allah. Tetapi perlu disadari bahwa Allah melakukan hal- hal tepat
pada II, aktunya (Galatia 4:4; Titus 1:2-3). Yesus juga senang melaki kan hal-
hal pada saatnya yang tepat dan Dia ingin agar para pendengar-Nya berbuat
demikian juga (Lukas 22:14; Yohanes 7:6).

Senagai penatalayan atas waktu kita, kita juga harus melakuka 1 hal-hal
tepat pada waktunya dan datang tepat pada waktu yang dijanjikan. Ini juga
akan menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang lain. Jika kita be 'janji de-
ngan seseorang akan bertemu jam 10.00, untuk apa kita harus datang JE rn 10.30,
sehingga ia harus kehilangan waktu setengah jam dengan percuma? Seorang
pegawai berusaha datang tepat pada waktunya untuk bekerja. Kita jl ga harus
memiliki keinginan yang sedemikian, yakni memuliakan pertemuan-pe rtemuan
tepat 'lada waktunya dan datang tepat pada waktunya yang ditenn kan.

Pergunakan Waktu-waktu Menunggu

Saudara dapat memanfaatkan waktu saudara selama meriunggu ji ruang
tunggu. selama naik bis ke tempat pekerjaan, atau selama naik kereta a Ji waktu
bepergian. Saudara dapat membaca sebuah buku, mempelajari J: elajaran
saudara bersaksi tentang Kristus kepada orang yang duduk di samping .audara,
atau memikirkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Saudara juga dapat
berbual. demikian jika saudara sedang antre untuk membeli perangko at iu mem-
bayar 1 ekening,

9 Tulislah dalam buku catatan saudara beberapa cara yang dapat saudi ra pakai
untuk memanfaatkan waktu selama menunggu.
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MEMANFAATKAN KEMAMPUAN·KEMAMPUAN SAUDARA

Beberapa Pendapat tentang Kemampuan

Tujuan 4. Mengakui pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan apa yang dia-
jarkan Matius 25:14-30 tentang penatalayanan atas kemampuan-
kemampuan kita.

Seperti yang telah kita katakan dalam Pasal2, dalam Matius 25:14-30 Yesus
mengajar kita bahwa setiap orang adalah penatalayanan Allah. Perumpamaan
yang Dia berikan itu terdiri dari tiga unsur, yaitu: a) tuan atau si pemilik, meng-
gambarkan Allah; b) hamba-hamba atau pengurus-pengurus, menggambarkan
setiap orang; dan c) mata uang perak menggambarkan talenta atau kemampuan.

Perumpamaan itu juga mengajarkan empat pelajaran:

1. Allah memberikan talenta atau kemampuan kepada setiap orang. Setiap
hamba menerima sejumlah mata uang tertentu.

2. Setiap orang tidak sama. Ada yang mampu sekali, malah mungkin dapat
kita katakan pandai luar biasa. Lainnya, yang mayoritas, mungkin biasa
saja, artinya mempunyai kecakapan yang normal. Dan ada lagi yang
mungkin tidak semampu yang lain.

3. Allah ingin agar setiap orang mengembangkan kemampuan-kemampuan
yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan rencana-Nya. Setiap ham-
ba harus menjalankan uang itu sehingga pemiliknya akan mendapat
untung.

4. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah cara bagai-
mana ia telah menggunakan kemampuan-kemampuan yang telah
diberikan Allah kepadanya. Hamba-hamba yang menanam uang itu men-
dapat hadiah, hamba yang tidak berbuat demikian dihukum.

Ada orang yang mempunyai kemampuan khusus, misalnya, melukis, ada
yang mempunyai kemampuan di bidang musik, sedang yang lain lagi ahli mesin
yang baik. Ada orang yang mempunyai pembawaan lahir jadi guru, sedang yang
lainnya cocok untuk dunia perdagangan; jika kita meminta kepada para
pengarang, komponis, penyair, pemain bayaran dan seniman terkenal untuk
menceritakan kepada kita rahasia keberhasilan mereka, kebanyakan akan men-
jawab, "Salah satu segi, yaitu karena usaha yang tidak kenal lelah, tetapi segi
lain ialah karena kemampuan yang telah Allah berikan kepada saya."
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10 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang sesuai dengan ajaran
Yesus tentang kemampuan dalam Matius 25:14-30.
a) Orang yang mempunyai kemampuan sedikit juga bertanggung jawab untuk

menjalankannya sama seperti yang mempunyai banyak.
b) Setiap orang harus meningkatkan talentanya, entah sedikit atau banyak.
c) Hanya beberapa orang saja yang sesungguhnya mempunyai ba kat atau

kemampuan.
d) Orang bebas untuk memutuskan apakah mereka akan memperu rtggung-

jawabkan kepada Allah atau tidak tentang cara bagaimana men -ka telah
menggunakan kemampuan mereka.

e) Senap orang mempunyai jumlah talenta atau kemampuan yang, ama.

11 Perumpamaan dalam Matius 25:14-30 terdiri dari tiga unsur yang n enggarn-
barkan
a) Allah, tuan dan hamba-hamba.
b) hamba-hamba, tuan, dan pemilik.
c) Allah, setiap orang, dan kemampuan-kemampuan.
d) pemilik, mata uang perak, dan talenta-talenta.

Menemukan Kemampuan Saudara yang Tersembunyi

Tujuan 5. Memilih contoh-contoh tentang orang-orang yang mel emukan
kemampuannya dengan mengikuti langkah-langkah yang c iberikan
di dalam pelajaran.

Ada orang yang mengira bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan apa
pun. Mereka mengeluh karena kenyataan mereka tidak dapat melaku can apa-
apa untuk Tuhan. Tetapi menurut pelajaran Yesus, tak ada seorang r un yang
sama sekali tidak mempunyai kemampuan, tak seorang pun yar g tidak
menerima paling tidak satu kecakapan. Masalahnya, yaitu orang-orang tersebut
belum menemukan kemampuan mereka. Barangkali bakat mereka ters, rnbunyi
jauh di dalam, tidak aktif, menunggu untuk digunakan. Jika saudart merasa
seperti demikian, saya sarankan saudara lakukan ketiga langkah ini,

1. Bertanyalah kepada Tuhan. Dalam Pasal 3 saudara mempelaja-i bahwa
Allah mempunyai suatu rencana untuk hidup saudara. Tak dapat d sangkal
Allah telah memberikan saudara kemampuan yang perlu untuk melak ianakan
rencana-Nya. Karena itu, mohonlah kepada-Nya untuk memimpin saut lara dan
menolong agar saudara menemukan kemampuan itu sehingga saudai a dapat
menggunakan demi kemuliaan-Nya.

Seorang wanita jadi bingung karena merasa bahwa ia tidak mer ipunyai
kecakapan apa pun. Ketika ia utarakan masalahnya kepada Tuhan, ia lalu ter-
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ingat bahwa ia tahu bagaimana caranya membuat sejenis kue yang lezat. Ia
mengundang seorang guru Sekolah Minggu untuk mengadakan pertemuan anak-
anak di rumahnya. Kemudian ia membuat kue-kue itu dan membeli limun serta
mengundang anak-anak itu berkumpul. Sementara anak-anak berkumpul, guru
mengajarkan mereka beberapa nyanyian dan menceritkan sebuah cerita dari
Alkitab. Acara itu sangat sukses, begitu sukses sehingga wanita itu mengguna-
kan bakatnya dengan cara demikian. Lama-kelamaan rumah wanita itu menjadi
pusat penginjilan untuk bagian kota itu.

2. Lihatlah sekitar saudara. Bila saudara lakukan hal ini, saudara akan
melihat banyak kebutuhan di dalam gereja saudara, lingkungan saudara, kota
saudara. Sebagai akibatnya, saudara akan melihat banyak kesempatan untuk
berbuat baik. Kesempatan-kesempatan ini merupakan salah satu dari antara
cara-cara yang dipakai Allah untuk menolong kita menemukan kecakapan kita
dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Nya. Karena melihat adanya
kebutuhan yang sangat besar di antara anak-anak itulah, maka Robert Raikes
mendirikan Sekolah Minggu yang pertama dan Robert Baden-Powell mendirikan
Kepanduan yang pertama.

3. Cobalah mengadakan kegiatan-kegiatan baru. Ada sebuah pepatah di
negeri saya yang mengatakan, "Orang yang tidak mau menempuh bahaya tidak
dapat menyeberangi sungai. tt Artinya, saudara harus memberanikan diri men-
coba melakukan sesuatu untuk melihat apakah saudara mempunyai kemam-
puan untuk melakukannya atau tidak. Seorang wanita lanjut usia, yang berumur
lebih dari delapan puluh tahun, belajar melukis dengan cat minyak sekedar un-
tuk menyenangkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan
menjadi terkenal di seluruh dunia karena lukisan-lukisannya. Bertahun-tahun
lamanya ia jalani dengan membawa bakat yang dibiarkan tidur I Dalam
pengalaman saya sendiri saya harus memberanikan diri menyeberang untuk per-
tama kalinya, bukan menyeberangi sungai tetapi Lautan Teduh untuk dapat
menulis kursus ini. Saya memang senang mengajar, tetapi dua puluh tahun yang
lalu saya tidak pernah menduga bahwa saya akan mengarang buku.
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A pakah saudara mempunyai minat khusus kepada suatu kegiatan tertentu?
BeraniJah! Barangkali Allah telah memberikan bakat dalam hal itu kepada saudara.

12 Lingkarilah huruf di setiap pernyataan tentang seseorang yang telah mi nemukan
bakatnya dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan di dalam j elajaran,
a) Pardi mengira ia tidak mempunyai kecakapan apa pun yang dapat di runakan-

nya untuk Tuhan. Tetapi ketika berdoa tentang hal itu, ia teringu: bahwa
ia pandai membetulkan bangunan. Ia menawarkan diri untuk m .lakukan
bet erapa perbaikan yang diperlukan oleh gedung gerejanya.

b) Ren, senang musik dan ia bertanya-tanya sendiri apakah ia berbakat dalarn hal
itu. 'Ialah seorang pengajar di gerejanya meminta pertolongannya U r.tuk me-
min.pin puji-pujian di Sekolah Minggu. Akan tetapi, Reni tidak bersedia
karma ia takut kalau-kalau ia membuat suatu kesalahan di depan OJ ang lain.

c) TOll. melihat bahwa gerejanya tidak ada kelas Sekolah Minggu untuk, nak-anak
yani!' berusia antara 12 sarnpai 15 tahun. Ia membicarakan hal ini deng 1I1 pende-
tan \ a, dan mereka memutuskan bahwa ia dapat mulai membuka seb rah kelas
unu.k mereka. Segera sejumlah anak-anak datang menghadiri kelas baru itu.

13 M ungkin saudara mempunyai beberapa bakat yang tersembunyi. P smahkah
sauda: a mencoba menemukan bakat-bakat apakah itu? Tulislah dal am buku
catatar. saudara jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:
a) Apakah saya sudah berdoa memohon pimpinan Allah untuk me iemukan

ba] dt atau kecakapan yang telah Ia berikan kepada saya?
b) Keh.rtuhan-kebutuhan apakah yang ada di sekitar saya di gereja, hr gkungan

atau kota? Adakah kesempatan untuk berbuat baik?
c) Adakah kegiatan-kegiatan baru yang menarik buat saya yang dapat: aya coba

lak-anakan dengan berani?

Mengembangkan Kemampuan-kemampuan Saudara

Tujuan 6. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menerangkan ap.t artinya
bagi seseorang meningkatkan dan mengabdikan kem impuan-
kemampuannya.

Pengembangan itu Perlu

Setiap orang mempunyai kecakapan bawaan untuk melakukan hal-hal tertentu,
tetapi Iika ia tidak menjalankannya, artinya tidak mengembangkannya itu akan
hilang (Matius 25:28). Hamba yang malas itu mempunyai kecakapar tertentu
dan k.trena itulah, tuannya mempercayakan kepadanya beberapa kel ing uang
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perak. Saudara juga mempunyaikecakapan-kecakapantertentu yang telah Allah perca-
yakan kepada saudara dan Allah mengharapkanagar saudara akan meningkatkannya.

Pengembangan itu Mungkin
Saudara dapat mengembangkan bakat-bakat saudara dalam dua tahap.

Yang pertama ialah memperhatikan dan mendengarkan baik-baik mereka yang
tahu betul tentang apa yang ingin saudara pelajari dan kemudian mencontohnya
serta mempraktekkannya. Tak seorang pun begitu lahir langsung mengetahui
segala sesuatu, tetapi kita semua dilahirkan dengan kemampuan untuk mempela-
jari banyak hal. Dari antara banyak hal itu, yang pertama adalah berjalan dan
berbicara. Dan kita belajar bagaimana melakukan hal itu, bukan? Dan demikian
juga jika saudara mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu, saudara
akan mampu mempelajarinya dengan metode yang sederhana ini. Apakah sau-
dara ingin belajar mengajar? Dengarkanlah seorang guru yang baik dan contoh-
lah dia. Apakah saudara ingin belajar bagaimana memainkan sebuah alat musik?
Saudara dapat melakukannya tanpa harus tahu bagaimana caranya membaca
musik! Jika saudara mempunyai pendengaran yang baik, cukup saudara perhati-
kan baik-baik bagaimana seorang ahli musik yang baik itu bermain, mende-
ngarkan beberapa petunjuknya, dan kemudian berlatih dengan rajin. Janganlah
kecewa jika pada mulanya permainan saudara tidak begitu bagus kedengaran-
nya. Berlatihlah terus, pada saatnya nanti saudara akan menjadi seorang ahli.

Tahap kedua untuk meningkatkan bakat saudara dapat dilakukan dengan
cara mengambil kursus sehingga saudara dapat memperoleh lebih banyak
pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan apa yang sudah saudara praktek-
kan. Ada kemungkinan saudara ingin mulai suatu kursus tanpa mempunyai
pengalaman sebelumnya. Dalam hal seperti ini saya hanya ingin menunjukkan
bahwa jika saudara mempelajari sesuatu yang tidak akan saudara gunakan,
itu tidak akan bermanfaat untuk menolong meningkatkan talenta saudara.
Saudara belajar memalu dengan cara memalu, walaupun pada permulaannya
mungkin salah satu jari tangan saudara akan terpukul!

14 Jika saudara hendak menerangkan kepada seorang teman mengapa perlu bagi
dia untuk mengembangkankemampuannya, ayat manakah yang paling tepat dipakai?
a) Keluaran 31:1-11
b) Matius 25:28
c) I Petrus 4: 10

Mengabdikan Kemampuan-kemampuan Saudara
Ada orang yang memakai bakat-bakat yang Allah berikan kepada mereka

untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Yang lain memakainya untuk



128 ORANG KRISTEN YANG BERTANGGUNG JAWAB

mencapai kepentingan-kepentingan pribadi. Tetapi betapa bahagian} a mereka
yang mempersembahkan kemampuannya kepada Tuhan untuk dipakai dalam
pelayanan-Nya. Apakah Allah memberi suara yang bagus kepada saudara?
Pergunakanlah demi kemuliaan-Nya. Apakah saudara seorang tukang xayu atau
tukang batu? Bakat saudara, jika dipersembahkan kepada Allah akal terbukti
menjadi berkat di dalam pembangunan atau perbaikan gereja.

15 A pakah kemampuan saudara yang ingin saudara persembahka 1 kepada
Allah?

Seorang pemuda Kristen melihat bahwa ada berbagai macam 11 lan yang
terpasang di bis-bis di kotanya, tetapi tak satu pun untuk Kristus atau gereja.
Ini menyebabkan dia memutuskan bahwa bakat yang Allah sendir berikan
kepadanya akan dipakai bagi Allah. Maka ia pun membuat poster-pr ster Injil
untuk dipasang di bis-bis. Sementara waktu berjalan, ia pusai kan diri
sepenuhnya dalam pekerjaan ini. Sekarang ini ia memimpin sebuah pe -usahaan
besar vang menyebarkan beribu-ribu poster ke berbagai penjuru di nia.

T eladan yang diberikan Dorkas telah mengilhami ribuan wanit 1 Kristen
untuk mempersembahkan bakat mereka bagi pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan
dan jarum serta benang mereka telah dipakai untuk memajukan Kerajaan Allah
dan untuk berbuat baik kepada orang lain. Inilah caranya yang dik ehendaki
Allah dalam menggunakan bakat yang telah ia berikan kepada kita :LPetrus
4:10).

Allah dapat memberikan kemampuan khusus kepada mereka yang mengab-
dikan bakatnya kepada-Nya. Ia dapat memberi mereka kebijaksanaan dan
keahlian luar biasa dalam pekerjaan mereka bagi Dia. Perhatika ri dalam
Keluaran 31:1-11 dan 35:30-36:1, bagaimana Allah memenuhi dua tu-: ang ukir
Israel dengan Roh Kudus. Jika saudara mau memohon kepada Tuhan saudara
dapat diberkati dalam cara yang sama.

16 Markus ingin mempersembahkan kepada Allah kemampuannya di dalam
membetulkan alat-alat mesin. Ini berarti Markus harus
a) mengambil kursus dalam soal membetulkan alat-alat mesin.
b) berlatih memperbaiki alat-alat
c) memakai kemampuannya dalam cara yang memuliakan Allah .

• • •
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soal-soal untuk menguji diri

1 Jika Timotius percaya bahwa Allah adalah pemilik atas waktunya, maka ia
a) akan menggunakan seluruh waktunya baik-baik agar dapat memberikan per-

tanggungjawaban yang baik.
b) akan memusatkan tahun-tahun terakhirnya untuk diberikan kepada Allah.
c) tidak akan mempedulikan waktunya karena itu adalah milik Allah.

2 Waktu kita tidaklah sama seperti milik pribadi lainnya karena
a) kita mempunyai persediaan waktu yang tak terbatas.
b) waktu bukanlah sesuatu yang langsung dapat kita pertanggungjawabkan.
c) kita tidak dapat membeli waktu lebih banyak atau menjual waktu kita.

3 Cocokkan setiap kegiatan di sebelah kiri dengan jenis tanggung jawab yang
sesuai di sebelah kanan

.... a Bercakap-cakap dengan anak perempuan sau-
dara.

b Menghadiri suatu kebaktian.

c Membawa anak-anak bertamasya.

d Membaca Alkitab dan berdoa.

.... e Membicarakan suatu masalah dengan isteri
atau suami saudara.

oo .. f Mengambil waktu untuk rekreasi.

g Membuat rencana-rencana untuk masa
datang .

• oo. b Mengunjungi teman yang sakit.

1) Waktu untuk Tuhan
2) Waktu untuk orang

lain.
3) Waktu untuk diri

sendiri.
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4 DI bawah ini ada sejumlah masalah di sebelah kiri. Masalah-masalah Itu dapat
dipecahkan jika orang mau mengatur waktunya menurut salah satu I ara yang
diberikan di sebelah kanan. Isilah titik-titik di sebelah kiri dengan no nor yang
sesuai,

.... a I'eman Yenny datang bertamu tepat pada saat
a hendak berangkat ke gereja.

.... b Petrus sadar bahwa ia telah berjanji untuk
oerkhctbah di dua gereja pada jam yang
bersamaan.

1) Membuat bt iku catat-
an harian

2) Menyusun j, idwal ha-
rian

3) Mencatat ha -hal yang
harus diker akan

.... c Ester harus kembali lagi ke kota karena lupa
membeli beberapa perangko .

.... d Stefanus terpaksa harus berantre panjang
dengan orang-orang lain yang baru membayar
rekeningnya pada hari terakhir .

.... e Yohanes lupa bahwa ia harus memimpin
acara puji-pujian dalam kebaktian di gereja.

5 Perumpamaan dalam Matius 25:14-30 menceritakan kepada kita bahwa
hamba-hamba itu harus memberikan pertanggungjawaban atas per ggunaan
talenta mereka kepada pemiliknya. Ini berarti bahwa
a) talenta seseorang itu sesungguhnya adalah milik Allah, dan la harus

memberitahukan kepada Allah bagaimana ia telah menggunakar nya.
b) perumpamaan itu ada hubungannya dengan mereka yang adalah be tul-betul

ham ba dan bukannya dengan orang-orang yang bekerja sendiri.
c) si pemilik itu menggambarkan orang tua seseorang atau pemimpi 1 gereja.

6 Mana ingin menggunakan kemampuannya mengajar. Ini berarti I iahwa ia
harus
a) ber Joa, memohon agar Allah menunjukkan kepadanya apa kemampuan-

kemampuannya.
b) menjaga baik-baik kemampuannya itu, karena itulah satu-satur ya yang

dirr ilikinya,
c) belli ar tentang cara mengajar dan mempraktekkan apa yang ia pelajari.

• • •
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Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan dengan Pasal? kerjakanlah Catatan Siswa uhtuk Unit
II. Kembalikanlah Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir
Catatan Siswa.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Jawaban saudara sendiri.

1 b) Karena waktu seseorang itu telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka
ia harus mempertanggungjawabkan bagaimana ia telah menggunakannya.

10 Pernyataan a) dan b) agak sesuai; yang tiga lainnya tidak.

1 c) suatu milik yang diperkenankan Allah kepada kita untuk mengaturnya.

11 c) Allah, setiap orang, dan kemampuan-kemampuan. Sebagaimana ditun-
jukkan di dalam pelajaran, ketiga unsur ialah si pemilik, para pengurus
dan mata uang perak. Mereka menggambarkan Allah, setiap orang, dan
kemampuan-kemampuan. Jangan kacaukan ketiga unsur itu dengan apa
yang mereka gambarkan.

3 Jawab sendiri. Barangkali saudara telah menyebutkan perlunya menyisihkan
waktu yang tetap setiap hari untuk berdoa dan mempelajari Firman Allah.

11 a) Pardi dan c) Toni. Menurut pendapat saudara, saran manakah yang telah
disebutkan di dalam pelajaran, yang akan bermanfaat untuk diikuti oleh
Reni?

.. Jawab sendiri. Apakah saudara lupa menyebutkan seseorang atau sesuatu
kegiatan yang penting?

13 Saya harap saudara telah berpikir baik-baik sebelum menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini! Jawaban saudara mungkin akan membantu saudara mene-
mukan beberapa kemampuan yang tidak diduga. Dan mungkin saudara telah
menemukan kebutuhan-kebutuhan di sekitar yang saudara dapat penuhi.

5 Jawab sendiri. Apakah saudara telah mencatat hal-hal yang saudara janji-
kan untuk dilaksanakan? Adakah kewajiban-kewajiban lain yang saudara
perlu sisihkan waktu khusus? Jika ada, carilah waktu untuk itu dan catatlah
hal-hal tersebut.
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14 b ~Matius 25 :28. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa ada kerr ungkinan
seseorang bisa kehilangan suatu bakat karena tidak diperker-ibangkan
atau dipergunakan. Keluaran 31: 1-11 lebih banyak mer yebutkan
bagaimana Allah memberikan kecakapan khusus kepada manusia,
sedang I Petrus 4: 10 menyebutkan bagaimana kecakapan-kece kapan itu
harus dipergunakan.

6 Jawaban saudara sendiri. Ingatkah saudara untuk menyisihkan v aktu bagi
1uhan? Untuk keluarga saudara dan orang lain? Untuk saudar a sendiri?

15 Ja waban saudara sendiri.

7 Jd waban saudara sendiri. Apakah saudara telah menemukan ca ra -cara di
mana saudara dapat menghindari bepergian yang tidak perlu? A< akah hal-
hal yang saudara pandang perlu untuk segera ditangani?

16 Ci memakai kemampuannya dalam cara yang memuliakan Allah. Jawaban
a) dan b) lebih banyak menyangkut hal memperkembangk.m bakat-
bakatnya, dan bukannya mengabdikannya.

8 C'l membuat sebuah buku catatan harian. Paulus akan mencau t apabila
ia hendak membawa anaknya bepergian. Dengan melihat da am buku
catatannya, ia dapat mengatur agar rencananya untuk mengadakan
pemahaman Alkitab dengan temannya diadakan pada waktu lain.
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