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PRINSIP 
1. Kita adalah manager/pengelola dari rumah Bapa dan segala isinya. Dunia, makhluk, sumber daya 
dipercayakan pada kita.  
2. Menjadi pengelola yang bertanggung jawab berarti mengambil sebuah komitmen pribadi untuk 
memperhatikan bumi, isinya, manusia, dan Injil. 
3. Seorang pengelola mendapatkan kepuasan bukan dari memiliki segalanya, melainkan dari 
memanfaatkan segala yang dipercayakan sebaik-baiknya. 
 
APLIKASI 
Cara menjadi pengelola yang bertanggung jawab : 
1. Don’t forget who brings you here - Gratitude  
2. Don’t forget why you’re here - Calibration  
     Renungkan : 
- Siapakah kamu? 
- Apa kelebihanmu? 
- Untuk SIAPA kamu melakukannya? 
- Apa yang mereka butuh/inginkan yg bisa kamu beri? 
- Apa perubahan/transformasi setelah mereka menerima darimu?  
 
PERTANYAAN 
1. Ceritakan apa kesulitan Anda dalam menerima kenyataan bahwa Anda adalah pengelola dari 
segala sesuatu yang ada pada Anda bukan pemilik? 
2. Pernahkan Anda mengabaikan (acuh tak acuh) dengan apa yang Bapa percayakan untuk Anda 
kelola? Mengapa Anda melakukannya? 
3. Sudahkah Anda memiliki Gratitude Habit? Apa yang akan Anda lakukan untuk membangun habit 
ini? 
4. Mari kita memulai praktek poin Don’t forget why you’re here - Calibration, mari kita renungkan 
dan diskusikan : 
- Apa kelebihanmu? 
- Untuk SIAPA kamu melakukannya? 
- Apa yang mereka butuh/inginkan yg bisa kamu beri? 
 
Note: Untuk pertanyaan diskusi, silahkan dipilih sesuai kebutuhan HOME masing-masing (tidak 
wajib dibahas semua) 
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Kata “steward” berasal dari bahasa Yunani, oikonomon di mana oikos berarti rumah dan nomos berarti 
mengatur/mengelola. Jadi steward berarti manager, orang yang mengatur.  
- Steward bertanggung jawab memelihara dan menjalankan aset milik owner.  
- Steward diberi kuasa/ otoritas oleh pemilik rumah untuk mengelola dengan sebaik-baiknya, dia juga 

memiliki hak dan kewajiban, tetapi statusnya bekerja kepada Sang Pemilik.  
 
Kita juga adalah steward di dalam Kristus, kita adalah manager/ pengelola dari rumah Bapa dan segala isinya. 
Kepada kita dititipkan segala isi bumi, makhluk, manusia, semua yang ada untuk kita kelola.  
 
Sebagai steward/ pengelola, godaan terbesar kita adalah:  
1. Kita ingin memiliki apa yang dipercayakan kepada kita (ingin menjadi owner).  

Setelah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, masak kita hanya menjadi pengelola. Tidak lengkap 
rasanya kalau hanya dipinjami, kita juga ingin memiliki.  

Kita percaya bahwa kepemilikan memberikan makna hidup, sehingga kita berpikir, “Kalau saya 
memiliki, barulah saya bahagia. Jadi Tuhan, apa yang Kau percayakan ke aku, sudah, berikan saja 
kepadaku.” 

 

2. Acuh tak acuh/ tidak peduli dengan apa yang Bapa percayakan untuk kita kelola.  
Allah Bapa menitipkan kepada kita, anak-anakNya, seluruh dunia beserta isinya untuk kita kelola. Tetapi 
sebagian orang Kristen menutup mata dan telinga saat melihat pencemaran alam, kekerasan terhadap 
kaum marginal, human trafficking. Lha, kalau bukan kita yang peduli, siapa dong? Kan kita yang dititipkan. 

Tetapi kita bersembunyi di tempat aman dan berkata, “Perang? Perkosaan? Genosida? Resesi? Bodo 
amat! Yang penting aku aman, usaha lancar, anak bisa kuliah.” 

 
Kita berfokus kepada apa yang kita ingin-ingin-ingin, tetapi minggu lalu Ps. Andy mengingatkan bahwa:  
• Kita ada di dunia ini BUKAN sebagai turis yang main lalu pergi, juga BUKAN mencari keuntungan sendiri.  
• Final destination kita BUKAN mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tetapi untuk hidup bersama Tuhan 

selamanya. Dan hidup bersama Tuhan bukan nanti di sana, tapi kini di sini, sudah dimulai dari sekarang ini. 
 

“Contentment does not come from having the best of everything, 
but from making the most of everything.”   

Kepuasan tidak datang dari memiliki yang terbaik dari segalanya (mobil, rumah, jam tangan), tetapi dari 
memanfaatkan segalanya (menggunakan apa yang ada di tangan kita) dengan sebaik-baiknya.  
Kesadaran ini mengembalikan kita pada posisi yang sebenarnya (proper), yaitu sebagai steward/ pengelola 
yang bertanggung jawab atas milik Atasan kita, dan suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya 
kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, termasuk anak dan usaha kita, semua adalah titipan. Kita tidak bisa 
main jual apa yang bukan menjadi milik kita, semua harus seizin Beliau.  
 

“Mankind has a divine duty, to be stewardship of the natural resources”  
~ Lailah Gifty Akita, Ghana (Smart Youth Volunteers Foundation)  

Manusia diberi tanggung jawab, sebuah panggilan mulia yang Tuhan berikan, dan tugas kita sebagai pengelola/ 
steward yang bertanggung jawab adalah mengambil keputusan/ komitmen pribadi untuk caring pada bumi, 
isinya, manusia, serta Injil. Kepada kita diberikan otoritas tapi semua anugerah yang kita terima adalah 
responsibility.  
 

Kejadian 1:28 (MANDAT BUDAYA)  
“Allah berfirman kepada mereka (Adam dan Hawa): ‘Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah 
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.’” 

 
Taklukanlah di dalam bahasa Inggris adalah let them have dominion.  
- Kita diberikan kemampuan untuk mengelola lalu kita disuruh berkuasa, sehingga kalau kita melepas 

tanggung jawab maka semua yang dipercayakan kepada kita akan rusak.  
- Semua yang kita miliki (talenta, networking, jabatan, dll) dititipkan kepada kita untuk dikelola dan untuk 

dikembalikan kepada Dia karena semua itu milikNya. Saat ditipkan, Tuhan mau agar Injil menyebar.  

https://youtu.be/_Xe1sV_UlRI


Bagaimana caranya agar kita menjadi pengelola yang bertanggung jawab? 
 

1| Don’t forget who brings you here 
(Gratitude) 

 
 “The quickest way tro destroy something beautiful is to compare it with something else.” 
~ Mike Todd (Lead Pastors of Transformation Church)  

 
Resep pertama menjadi seorang pengelola yang bertanggung jawab ialah dengan bersyukur dengan apa yang 
dipercayakan pada kita. Stewardship comes from a gratitude heart. Dan orang yang bersyukur akan terlihat 
berbeda. Sebaliknya, cara tercepat untuk merusak suatu keindahan ialah dengan membandingkannya dengan 
yang lain – karena saat kita membandingkan, dalam sekejap rasa sukacita dan rasa syukur itu hilang, kita 
kembali merasa tidak puas. 
 
Yesus, Anak Allah yang walau tertikam oleh pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita (Yes. 53:5), 
hidupNya riang. Di dalam bayangan kita, Dia Pribadi yang serius karena membalikkan meja-meja di Bait Suci. 
Tetapi sesungguhnya Dia adalah Pribadi yang riang, Dia selalu penuh dengan syukur, Dia mengapresiasi hal-hal 
kecil. Orang yang hatinya riang akan terpancar dari wajahnya. Keriangan Yesus adalah sebuah keindahan yang 
menarik bagi orang-orang yang kotor sekaligus bagi anak-anak kecil. 
 

“I believe our Saviour was a joyous person.  
It was this beauty that was so attractive to both hardened sinners and innocent children. I want that. 
The grateful spirit of Jesus was one part of this beautiful life.  
He showed appreciation to those who ministered to His physical needs and those who offered Him 
worship.  
But true thanksgiving was reserved for the One who was worthy of it. Again and again our Lord gave 
thanks to His Father. And so should we.”  
~ Scott Pauley (Top of the List: Why Was Jesus Thankful, Enjoying the Journey, 
https://enjoyingthejourney.org/top-of-the-list-why-was-jesus-thankful/)  

 
Yesus, yang dari mulutNya tercipta seantero galaksi, dari mulut yang sama keluar ucapan syukur untuk hal-hal 
paling sederhana dalam kehidupan ini.  
 
Apa saja yang Yesus syukuri?  
• Yesus bersyukur atas makanan.  

- Ketika Yesus memecah-mecahkan lima roti dan dua ikan, Dia mengucap syukur. 
- Ketika Yesus duduk makan Paskah terakhir bersama murid-murid-Nya, Dia mengucap syukur. 
- Ketika Yesus berjalan dengan dua murid yang ragu pada Yesus di Emaus, Dia memecah roti dan 

mengucap syukur. 
 

• Yesus bersyukur karena Bapa menyatakan hikmat kepada orang-orang sederhana.  
Yesus bersyukur ketika orang sederhana mengerti kebenaran dan keindahan Injil. Di tengah-tengah Yesus 
mengajar, Ia berkata, ”Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu 
Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.” 
(Matius 11:25) 
 

• Yesus bersyukur karena doaNya didengar Bapa.  
Ketika berhadapan dengan Lazarus yang sudah mati tiga hari, Yesus menengadah ke atas dan berkata, 
”Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku” (Yoh. 11:41b). 

 
 

Ilustrasi: 
- Ada pasangan yang kita bawa ke restoran termahal dengan city view, tapi dia selalu punya cara untuk 

mengeluh, “Kursinya keras yah, yang melayani jutek ya.” 
- Sebaliknya ada yang meskipun mengalami keadaan paling tidak enak, makan di tempat terburuk, bisa 

menemukan alasan untuk bersyukur karena dia bisa melihat hal terbaik di dalam segala sesuatu (can see 
the best of everyhing), “Sudah lama yah kita tidak makan di pinggir jalan. Jadi ingat waktu pacaran 
dulu.” 

https://enjoyingthejourney.org/top-of-the-list-why-was-jesus-thankful/


Hidup kita silih berganti dari satu kisah ke kisah lain, ada suka ada duka, kadang rohani kadang rohana. 
 

Bila engkau bisa itu karenaNya, bila engkau punya semua …  
Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegar terima kasih ... 
Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku, trimakasih Yesus atas kebaikanMu di dalam hidup ...  
Kukira kita asam dan garam dan kita bertemu di belanga kisah yabg ternyata tak seindah ...  
Terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta ... 
Maka izinkanlah aku mencintaimu atau bolehkanlah kusekedar sayang padamu maka ...  
Jiwaku pun memuji-Mu sungguh besar Kau Allahku maka jiwaku pun memuji-Mu sungguh ...  
Besar yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah… 

 
Jadi bagaimana kita bisa menjadi Steward yang tetap bersyukur, karena gratitude bukanlah sesuatu yang 
natural kita miliki, kecenderungan kita ialah ingratitude, “Saya tidak perlu berterima kasih kepada siapa pun 
karena saya melakukannya sendiri. I am a self made man.” 
Jangan hentikan gratitude (rasa syukur) hanya di perasaan (grateful heart) tetapi jadikan sebuah kebiasaan 
(grateful habit).  
 

1 Korintus 4:7 
Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau 
memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? 

 
Ingat bahwa segala segala sesuatu yang kita terima (kesehatan, networking, dll) adalah pemberian, jadi 
patutkah kita bermegah? 
 
Tugas pertama kita sebagai steward adalah untuk bersyukur (to be grateful). 

Supaya tidak lupa bersyukur, Ps. Danny memiliki catatan kapan sebuah doa dipanjatkan dan di kolom 
sebelahnya diisi dengan kapan jawaban Tuhan diberikan, sebagai berikut: 
 
• Des 2011/ Ingin bisa study dan observasi di Singapura tetapi belum memiliki dana. 

Dijawab Feb 2012/ Mendapat dana Rp 10jt, mendapat tempat tinggal, dibiayai sehingga bisa 
berangkat, dan akhirnya bisa ovservasi di SG (dijawab dalam 2 bulan). 
 

• Des 2011/ Ingin bisa kuliah doktoral Rp 800rb tetapi saat itu gajinya tidak mencukupi. 
Dijawab Jan 2011/ Mendapat angpau dari beberapa orang (dijawab dalam 1 bulan). 
 

• Mei 2012/ Ingin studi lanjutan di Cornwell, USA. 
Dijawab 2016/ Diterima program doctoral di Florida (dijawab dalam 4 tahun). 
 

• Nov 2014/ Ingin intership (belajar pemuridan) di Singapore. 
Dijawab Agt 2018/ Karena ada hubungan kerja sama jadi bisa bolak balik ke kantor mereka untuk 
diskusi dan belajar (dijawab dalam 4 tahun). 
 

• 2013/  ingin lebih dekat dan intim dengan Tuhan.  
2020/ Mendapat pengertian bahwa Tuhan bisa dipeluk tetapi Tuhan juga sangat besar. I’m His and He 
is mine. I’m totally secured (dijawab dalam 7 tahun). 
 

• Juni 2013/ Ingin bisa tinggal dan bekerja di New York setahun. 
Dijawab 2018/ Tinggal di Manhattan (dijawab dalam 5 tahun). 
 

• Ingin beli Ipad untuk papanya, masih belum dijawab. 
 
Ada hal yang Ps. Danny tidak minta tapi diberi. Doa yang dijawab membuat hati kita senantiasa bisa 
grateful. 

 
Hal yang membuat kita bersyukur, misalnya kita bisa kenal Tuhan, bisa kenal dengan pasangan kita, bisa 
memiliki usaha – ingat siapa yang membawa kita sejauh ini. Jangan sampai karena sibuk, kita sampai lupa. 
• Orang yang telah membawa kita ke tempat di mana kita berada sekarang: orang yang mendoakan kita, 

yang bantu dana, orang yang memercayai kita, memberi kita kesempatan, sahabat dan networking kita. 
• Dan jangan lupa, the invisible hand, tangan tak kasat mata yang senantiasa bekerja, melindungi, dan 

membawa kita sampai hari ini – the invisible hand, it is the mighty hand, it is the loving hand. It is the hand 
of God. 



2| Don’t forget why you’re here 
(Calibration) 

 
Meaningful life is not having the best of everything but making the most of everything.  

 
Hidup yang memiliki arti bukan dengan memiliki benda lebih banyak tetapi dari apa yang saya miliki, saya pakai 
untuk apa? Lawan kata dari making the most atau mengupayakan sebaik-baiknya adalah menelantarkan hidup, 
membuang waktu, menyia-nyiakan potensi.  
 

 “The worst sin against stewardship is to waste your life.” 
~ R. C. Sproul (American Reformed theologian and ordained pastor in the Presbyterian Church in America, founder and chairman 
of Ligonier Ministries and spekare Renewing Your Mind radio broadcast)  

 
Menyia-nyiakan hidup kita lakukan dengan lupa siapa kita sebenarnya dan sedang ngapain di dunia.  

- Kerja, kerja, kerja, tipes!  
- Jualan, jualan, jualan.  

 
Why you do what you do? Kita lupa sedang bekerja apa, untuk apa/ siapa, dan mengapa kita melakukan itu?  
Padahal Tuhan berkata, “Itu assetKu, take a good care of My assets. They are not yours.”  
Kita adalah pengelola, ada tanggung jawab untuk memelihara aset yang dipercayakan pada kita. Aset itu di 
antaranya berbentuk talenta, keluarga, waktu, dan kepemilikan. Itu semua bukan untuk membuat kita kaya, 
tetapi untuk digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai bumi yang shalom. Inilah esensi dari memberkati kota!  
 

Alumni Yale yang lulus 25 tahun lalu mengadakan reuni. Mereka adalah orang yang memiliki segala 
sesuatu, kaya, memiliki posisi. Tetapi menurut survey, 50% dari mereka hidupnya wasted (sia-sia). Dan 
80% dari mereka tidak bahagia, hanya 20% yang mengaku bahagia.  
Yang 20% ini, they know something about their life, they know something about why they’re here.  
Mereka mengetahui tentang 5 pertanyaan ini dan bisa menjawabnya: 
1. Siapa kamu : (nama) 
2. Apa kelebihanmu : Networking.  

(lainnya misalnya: banyak teman, detail, guru yang baik, sahabat yang baik, businessman yang 
memiliki ambisi besar). 

3. Untuk siapa kamu melakukannya : Pelayanan yang baru berkembang dan membutuhkan bantuan 
(jangan jawab untuk Tuhan). 

4. Apa yang mereka butuh/ingin yang kamu bisa beri : Equipping. 
5. Apa perubahan yang terjadi setelah mereka menerima darimu : Mengalami sustainable growth. 

 
Dari 5 pertanyaan di atas, 3 adalah tentang orang lain.  
• Jadi orang yang berbahagia itu hidupnya berorientasi ke luar (outward facing); kalau ke dalam, 

orientasinya saya, keluarga saya, saya..  
• Jadi untuk dapat berbahagia, hiduplah untuk orang lain, maka kita akan memiliki sense of meaning. Find 

your meaning dengan menjawab pertanyaan ini. Dengan mendapatkan jawaban itu kita akan 
mendapatkan meaning of life. 
 
“Responsible stewardship means: We view each person as a precious and vital resource of great 
potential, capable of answering the challenges societies face with innovation and invention”  
~ World Youth Alliance 

 
Stewards diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengelola apa yang ada di tangan kita.  
Orang yang tahu dia siapa dan sedang apa, akan menyadari bahwa orang lain adalah sumber yang sangat 
berharga dan penting untuk dapat memajukan dan menjawab tantangan dengan inovasi dan penemuan. 
 



Saat Yesus mengajak kita berpartisipasi ke dalam tugas ini, cara pendekatan yang Yesus lakukan bukan 
conquering (menaklukkan) melainkan winning the heart by love (memenangkan hati kita). 
• Mengapa Tuhan menebus umatNya tidak dengan cara intimidasi (memaksa), misalnya: supaya bertobat, 

kita dibuat bangkrut atau sengsara. Karena Tuhan tidak ingin memiliki kita sebagai sekawananan 
pemberontak yang taat karena takut kena hukuman. 

• Tapi Tuhan ingin kita membelot dari kejahatan dan memihak kepada Tuhan dengan caraNya yang lembut 
dan  tidak memaksa. Tuhan ingin memenangkan hati kita.  
 

Inilah mengapa Injil yang inclusive, Injil pembebasan, diberikan kepada orang yang miskin, lapar, dan berdosa. 
Injil bukan sistem pertahanan untuk mengalahkan musuh Tuhan. Yesus membangun jembatan (bridge) untuk 
menjembatani antar musuh, bukan membangun meriam dan benteng. Kita adalah ambassadorsnya Tuhan.  
 
Dan kita sebagai Steward yang bertanggung jawab, dipanggil untuk turut ambil bagian: 
• Mulai dengan memikirkan apa yang kita ingin lakukan terhadap dunia, apa yang mau saya bangun, kita 

lakukan dengan visi yang Tuhan berikan. Bisa sebagai conselor, pendengar, pengusaha yang 
mengembangkan satu bagian di dalam bisnis kita untuk bidang kemanusiaan. Pokoknya buat sesuatu!  
 

• Atau dengan berkolaborasi, bekerja bersama-sama dengan orang yang telah terlebih dahulu mengambil 
bagian atau  dengan apa yang sudah ada, untuk memberkati kota. 
CLCC ada bukan untuk menjadi institusi yang menggendutkan dirinya sendiri, tetapi yang keluar 
memberkati kota. Dan kita melakukannya tanpa berisik, gembar-gembor, terhadap orang yang sederhana, 
kepada orang yang terhilang, kepada orang yang tidak diperhatikan. 

 
Jadilah bagian dari tim Stewards yang sudah memulai terlebih dahulu. Apa yang bisa kita kolaborasikan, 
yang bisa kita sama-sama bangun? Di antaranya ada team teaching, intergen, multimedia, profetik, 
worship. Lihat, di mana kita bisa mengambil bagian untuk berkolaborasi untuk memberkati kota. 
Kita melakukan itu karena kita adalah Steward, pengelola – itu tugas kita. 
Bulan lalu kita sudah belajar tentang values, untuk apa kalau tidak dikerjakan. 

 
 
 


