
USAHA MANUSIA ADALAH MULIA BAGI ALLAH 
Markus 2:23 – 3:6 

Virus Corona yang disingkat Covid-19 telah menyertai hari-hari kita selama satu setengah tahun. 
Disebut Virus covid 19 karena sesungguhnya kemunculan awalnya dideteksi di akhir tahun 2019. 
Terlepas dari peningkatan atau penurunan kasus yang terjangkit, meninggal atau sembuh; ada dua 
hal menarik yang perlu kita cermati yaitu:  pertama varian baru yang diantaranya disebut sebagai 
B-1617 dan yang kedua tentang adanya kemungkinan wabah ini menjadi endemik. Ada tiga istilah 
sehubungan dengan wabah seperti ini: pandemi, menyangkut hampir seluruh dunia; kemudian 
ada yang disebut epidemi, mencakup satu wilayah negara atau benua tertentu. Dan endemik 
artinya sebuah penyakit yang tidak akan hilang, akan ada terus ada di sekitar manusia dan 
populasi yang ada di dunia ini selama beberapa tahun kedepan. Ini artinya bahwa wabah covid-19 
ini, meskipun mungkin tidak merata akan dapat terus terjadi dari waktu ke waktu ke depan. 
Memang harapannya ini bisa diatasi tetapi kita harus melihat akan kondisi ini dan mulai dipikirkan 
oleh negara-negara tertentu. Ini tentunya merupakan tantangan bagi semua pihak untuk 
mengambil sikap dalam mencoba menatap bagaimana merespon dan bagaimana memberikan  
tanggapan yang tepat atas perkembangan-perkembangan tersebut, karena seluruh aspek hidup 
akan terus terdampak. Aktivitas ekonomi, pendidikan dan kegiatan peribadatan di gereja Tuhan 
tidak terkecuali. 

Kalau kita melihat di awal-awal pandemic ini, ada ada satu harapan pada saat itu bahwa nanti 
akhir tahun 2020 itu akan berhenti, tetapi kenyataannya itu terus berlanjut. Kemudian ketika 
masing-masing mencoba membuat sebuah program kerja, entah itu di sekolah, di perusahaan dan 
termasuk di gereja pada akhir Tahun 2020 untuk Tahun 2021, beberapa mencoba mengasumsikan 
bahwa semester kedua Tahun 2021 ini kemungkinan akan full on-site sehingga barangkali ada 
program-program seperti retreat, Bible-Camp dan sebagainya coba di jadwalkan di akhir tahun 
2021, karena kemungkinan sudah bisa on-site, tetapi kenyataannya kelihatannya kita harus 
merevisi program yang seperti itu. Tidaklah berlebihan kalau pemerintah Singapura, kalau kita 
melihat berita, itu menyiapkan sebuah skenario terburuk bahwa Covid-19 ini bersifat endemik. 
Negara kita juga tentunya harus memperhatikan hal ini, walaupun kita belum mendapatkan berita 
tentang usaha-usaha menghadapi kemungkinan Covid-19 jadi endemik 

Kita menghargai segala upaya menghadapi wabah ini dengan obat atau vaksin. Salah satu yang 
menarik dan ini saya lihat ada paralel dengan apa yang kita baca pada hari ini, salah satunya 
adalah pengembangan Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini, karena beberapa tahapan yang 
dianggap melanggar pakem, uji klinisnya sempat dihentikan. Namun beberapa hari terakhir ini, 
kita membaca atau mendengar berita, justru kembali diperbincangkan dan bahkan ada bukti yang 
sangat positif dari relawan-relawan yang mengikutinya. Kita tidak punya kapasitas untuk menilai 
vaksin itu karena karena bukan ahli. Yang menarik kita amati adalah bagaimana usaha-usaha baik 
ini, mendapat ganjalan dari beberapa pihak dan ganjalan itu bukan karena substansi dan 
kemampuan dari vaksin itu tapi faktor-faktor lain yang menyertainya dalam berbagai. Karena 
berbagai bentuk penolakan itu, penelitian yang semula dipusatkan di Semarang terpaksa 
dipindahkan Ke RSPAD Jakarta. Yang mengambil inisiatif awal dan tim ahli terus melaju karena 
mereka punya idealisme dan tujuan yang mulia. 

Firman Tuhan yang barusan kita baca kita akan renungkan bersama dalam satu tema “Usaha 
Manusia Adalah Mulia Bagi Allah.” Ada dua peristiwa yang kita belajar dari bagian ini yang 
Markus 2:23-28 berbicara tentang peristiwa di mana murid-murid memetik gandum pada hari 
Sabat dan kemudian pasal 3, masih seputar hari Sabat itu adalah bagaimana Tuhan Yesus 



menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dari 2 peristiwa ini kita belajar bagaimana supaya usaha 
kita untuk melakukan hal yang baik itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 

Yang pertama : Kita Belajar Memaksimalkan Potensi Yang Kita Miliki  

Sorotan pertama yang di jadikan bahan untuk mengkritik Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi 
dan orang-orang Farisi pada saat itu adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. 
Sebenarnya di dalam kehidupan orang Yahudi kalau kita baca ketika Tuhan memberikan Hukum 
Taurat kepada mereka dan aturan-aturan sipil dalam ulangan Pasal 23:24-25, Ada sebuah aturan 
yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka bahwa, orang, ketika melewati kebun anggur atau 
melewati ladang gandum kalau ia memetik buah anggur itu diperbolehkan tetapi ada syaratnya, 
tidak boleh dibawa pergi apalagi sampai dijual, digambarkan di sana kalau kau memetik janganlah 
datang menggunakan sabit atau membawa pulang sebagai bekal artinya buah anggur itu boleh 
dimakan untuk bisa meredakan rasa haus dan bulir gandum untuk meredakan lapar.  

Bagaimana kita boleh melihat ini sebagai sebuah potensi? Orang Farisi memang melihatnya 
sebagai sebuah pelanggaran, tetapi murid-murid melihat ini sebagai sebuah potensi yang masih 
bisa mereka gunakan untuk bisa tetap melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa saya 
katakan demikian karena ada kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu ketika hari Sabat 
mereka itu ketika sarapan pagi mereka menyiapkan makanan yang jauh lebih enak, yang jauh lebih 
spesial dibanding dengan pada hari-hari biasanya, mungkin kita bisa sejajarkan dengan kebiasaan 
makan sahur ketika saudara-saudara kita muslim melaksanakan ibadah puasa menurut 
pengamatan, tingkat konsumsi di bulan puasa itu lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa padahal 
sebenarnya kalau kita melihat hanya dua kali makan dalam satu hari, karena pada waktu makan 
sahur dan pada waktu buka puasa pada sore hari selalu disiapkan makanan makanan spesial. 
Orang Yahudi punya kebiasaan juga seperti itu karena mereka mau pergi ibadah, makanan sarapan 
mereka di pagi hari mereka siapkan yang terbaik. Murid-murid di sini dikritik oleh orang-orang 
Yahudi bukan karena mereka mengambil gandum itu tetapi karena mengambilnya pada hari Sabat, 
tetapi para murid kita melihat justru mereka itu melakukan hal ini karena mereka mungkin tidak 
sempat sarapan. Tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi, tetapi bisa jadi memang murid-murid ini 
bukan orang kaya, meskipun ada catatan Injil mengatakan bahwa ada perempuan-perempuan 
yang melayani mereka dengan kekayaan namun di dalam segala keadaan itu mereka mau 
beribadah kepada Tuhan di hari Sabat, mereka tetap mau mengiring Tuhannya, mereka datang ke 
rumah ibadah dan sambil di dalam perjalanan itu mereka tahu bahwa mereka bisa sarapan 
walaupun tidak ideal. Kalau tindakan ini salah, pasti tidak diperbolehkan dan Tuhan Yesus akan 
melarang mereka. 

Murid-murid memaksimalkan kesempatan dan potensi yang ada di sekeliling mereka tanpa 
melanggar firman Tuhan dan itu diizinkan oleh Tuhan Yesus. Sabat dibutuhkan di dalam kehidupan 
kita. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa manusia membutuhkan keseimbangan antara 
bekerja dan beristirahat. Manusia membutuhkan keseimbangan secara fisik dan rohani, maka kita 
harus menjaga kesehatan kita secara fisik dan secara rohani. Lewat Sabat yang juga dihargai oleh 
para murid bahkan mereka rela untuk tidak sarapan tetapi langsung berangkat untuk merayakan 
Sabat dengan sambil berjalan mereka memetik bulir bulir gandum untuk mengisi akan kelaparan 
mereka, mereka datang kepada Tuhan.  

Manusia seringkali terjebak dengan rutinitas pekerjaan yang sama, yang padat, rutinitas yang 
melelahkan selama berhari-hari tanpa ada waktu untuk beristirahat maka oleh sebab itu sabat 
diadakan oleh Tuhan untuk manusia karena lewat Sabat manusia dapat merefleksi dari kegiatan-
kegiatan yang diajarkan melalui firman Allah. 



3 Sinode gereja yang terbentuk lewat misi CFMU (GePeKris, GKKA Indonesia, GPMII) adalah 
sebuah karya yang tentunya dimunculkan di dalam segala kerinduan dengan semangat untuk 
melayani. Kita mungkin terbatas di dalam segala potensi yang ada tetapi bagaimana kita mencoba 
menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan 
semangat siap menderita, berkobar-kobar dan membuka kesempatan ladang yang baru.  

Kedua : Kita Menghadapi Tantangan Dengan Pendekatan Yang Baik Dan Benar  

Usaha-usaha maksimal yang kita lakukan tidak jarang menemui tantangan-tantangan. Kalau kita 
perhatikan dalam pembacaan kita, hal ke-2 yang disoroti adalah menyembuhkan orang yang mati 
sebelah tangannya kemungkinan besar ini disebabkan oleh penyakit stroke. Ada kemungkinan 
orang ini mati sebelah tagan adalah sebelah kanan, karena secara medis pada umumnya stroke sisi 
kanan tubuh mungkin hanya menyerang tangan saja tetapi kalau itu menyerang sisi kiri tubuh itu 
akan menyerang tangan dan kaki. Kalau membaca ini kan Tuhan meminta dia berdiri, dia masih 
bisa berdiri berarti yang mati sebelah itu adalah kemungkinan tangan kanan. Perlu kita pahami 
siapa Yesus, setiap tindakan memiliki makna bagi kita sebagai role model yang mewakili 
pengajarannya dalam tindakan-tindakan mukjizat yang Beliau lakukan kadang alurnya mirip 
kadang berbeda karena sasaran tema dan target yang dicapai dari tindakan itu bisa saja berbeda 
dalam peristiwa ini Beliau ingin meluruskan kedegilan hati orang Farisi di dalam kemahatahuan-
Nya, Beliau tahu bahwa mereka mengamat-amati gerak-gerik-Nya. pertanyaan retorika yang 
disamaiakn oleh Yesus, direspon oleh orang-orang yang mendengarkan Yesus dengan diam, itu 
tidak digubris oleh Yesus ia terus melakukannya dan ia menyembuhkan orang tersebut.  

Peristiwa pertama di pasal2 maupun peristiwa kedua di pasal yang ketiga ini mempunyai satu 
tema yang sama yaitu bagaimana Tuhan Yesus mencoba menjelaskan kepada mereka prinsip 
utama daripada Sabat. kalau kita meneliti hal ini walaupun merupakan dua tema yang sama tetapi 
kelihatannya peristiwanya berbeda, jadi bukan bersambung dalam satu peristiwa  

Peristiwa-peristiwa penyembuhan di hari Sabat dengan objek yang berbeda-beda dan juga 
penyakit yang berbeda-beda membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa hari Sabat itu bukan 
berarti zero action, tanpa ada sesuatu yang perlu kita lakukan, tindakan-tindakan belas kasihan 
justru didorongkan dan diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa itu kita bisa lakukan 
bahkan di hari Sabat sekalipun.  

Persoalannya ketika Tuhan Yesus melakukan hal-hal ini di hari Sabat dengan tujuan yang mulia 
bersama dengan para murid-muridnya ditentang. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus 
menghandle persoalan-persoalan ini. Cara Tuhan Yesus menangani hal ini adalah dengan 
membawa orang pada pemahaman esensial dari suatu ritual sabat. Intinya adalah bahwa Sabat itu 
diberikan untuk kehidupan manusia supaya manusia ada keseimbangan di dalam hidupnya dan 
supaya manusia ada waktu untuk beribadah menyembah kepada Tuhan.  

Yesus kembali membawa mereka untuk mengerti esensi yang sebenarnya dari Sabat. Yesus juga 
menekankan kepada mereka bahwa yang menciptakan Sabat itu adalah Tuhan dan dia sebagai 
anak Allah adalah Tuhan atas hari Sabat itu. jadi Sabat sama sekali tidak menghalangi karya 
manusia. Dalam menangani hal ini juga Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melakukan sebuah 
perbandingan. Kalau kita baca peristiwa yang lain yang Tuhan lakukan ketika menyembuhkan 
orang buta misalnya, yang buta sejak lahir nya, pada waktu itu orang protes kepada Yesus dan 
terjadi dialog. Tuhan Yesus kemudian memberikan perbandingan kepada mereka. Yesus 
menyampaikan kepada mereka bahwa hidup manusia jauh lebih berharga dari pada lembu atau 
keledai, maka ketika mereka mengambil tindakan untuk menolong lembu, domba atau keledai, 
apalagi manusia yang sedang sakit yang membutuhkan pertolongan, maka tentunya Tuhan akan 



menolong dia supaya keluar dari persoalan itu dari kelumpuhan. Yesus meminta ia mengulurkan 
tangannya dan ia kemudian disebutkan.  

Dalam melayani Tuhan yang kita lakukan, ketika semua orang mendukung, tentu kita senang, 
tetapi pada realitasnya apa yang muncul dari hati kita apa yang kita yakini bahwa usaha manusia 
ini adalah sesuatu yang mulia bagi Tuhan tidak jarang menimbulkan penolakan. Tuhan Yesus 
mengajak kita untuk melihat sebuah persoalan tidak hanya dari apa yang muncul di permukaan, 
karena seringkali apa yang muncul di permukaan sebagai sebuah pertanyaan, protes itu adalah 
hanya puncak gunung es.  

Dalam  pengantar yang saya berikan tadi mengenai vaksin Nusantara, ada informasi-informasi 
yang mengatakan bahwa usaha-usaha untuk tidak memberikan legalitas terhadap proyek ini, ada 
maksud-maksud lain bahkan ada yang mengatakan mungkin ada faktor-faktor politik. Kaya tidak 
punya kapasitas untuk menilai itu, tetapi kalau itu benar, kita juga melihat apa yang terjadi pada 
saat Tuhan Yesus melakukan hal-hal ini. Ternyata orang-orang  memiliki motivasi yang tidak hanya 
sekedar mau menegakkan tentang hari Sabat tetapi ada dendam ada permusuhan dan ada usaha 
yang dicoba dilakukan secara terstruktur dan masif terhadap pelayanan  Tuhan kita Yesus Kristus.  

Namun indah sekali bagaimana Tuhan mengatasi hal ini mengajak orang-orang itu kepada 
pemahaman yang lebih esensial kepada satu prinsip yang jauh lebih penting daripada sekedar apa 
tampak luar, daripada sekedar tindakan yang dilihat secara manusia.  

Juga Tuhan Yesus mengatasi tentang murid-murid memetik gandum, Ia memberikan contoh raja 
Daud yang sedang di dalam kesulitan sedang dalam pelarian bersama dengan orang-orangnya dan 
kemudian mereka makan roti yang tidak diperbolehkan untuk awam. Sebenarnya ada kedaruratan 
disana dan kemudian Tuhan Yesus mencoba memparalelkannya 

Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam pelayanan, kita kembali kepada firman 
Tuhan dan melihat bagaimana firman Tuhan bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam alkitab 
menghadapi setiap persoalan itu. Selain kita juga belajar melihat what behind The scene, apa yang 
ada dibalik setiap persoalan yang muncul. Ketika kita menemui persoalan di dalam pelayanan Mari 
kita memohon hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak hanya terjebak menangani riak-teria yang 
muncul di permukaan tetapi kita mencoba belajar sehingga kita bisa merespon dengan benar. 

Yang ketiga : Kita Siap Menanggung Risiko Dari Setiap Usaha Mulia Kita  

Ada sebuah istilah yang disebutkan adalah istilah bagi orang yang kenyamanan dan tidak mau 
berubah karena ia menganggap dengan melakukan segala sesuatu secara benar begitu-begitu saja 
itu tidak akan direpotkan dan merepotkan, sehingga ketika ada tantangan-tantangan baru ketika 
ada kesempatan-kesempatan baru dengan berbagai cara berusaha menghindari. Namun realita 
menunjukkan kepada kita bahwa ketidak sediaan atau bahkan sekadar keterlambatan merespon 
perubahan bisa berdampak sebagai kemunduran.  

Ketika kita melakukan usaha-usaha yang baik dan mulia bagi Tuhan tentunya kita akan tidak bisa 
melakukannya jika kita berpikir bahwa tidak ada risiko. Dalam bacaan kita dalam peristiwa yang 
kedua ternyata membawa sebuah risiko yang tidak mudah dan kita kau nantinya itu akan terwujud 
dengan penderitaan dan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ada informasi di sana bahwa orang-
orang Farisi kemudian bersepakat dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus.  

Siapa orang Farisi, siapa orang Herodian ada paling tidak tiga golongan keagamaan yang ada pada 
saat itu yaitu orang Farisi yang menganggap dirinya paling benar yang menganggap dirinya paling 
tahu tentang hukum Taurat, kemudian ada orang Saduki ini memiliki pemahaman yang berbeda 



dengan orang Farisi dalam pemahaman tentang kebangkitan orang mati. Herodian adalah 
pengikut Herodes baik itu politik maupun dalam preferensi keagamaan. Yang jelas kelompok 
Herodian adalah kelompok yang dihindari oleh orang Farisi karena dianggap najis karena dianggap 
mereka itu tidak religius tapi di dalam konteks ini orang Farisi dan orang Herodian itu bersepakat. 
Golongan ini biasanya tidak akur tetapi karena mereka punya musuh yang sama, mereka 
melakukan persepakatan membunuh Yesus. 

Ketika anda dan saya melakukan hal yang baik, melakukan usaha-usaha maksimal dalam melayani, 
usaha-usaha maksimal di dalam mengabarkan Injil, kita harus sadar sepenuhnya bahwa ada harga 
yang harus dibayar. Sepanjang sejarah pekabaran Injil, mulai pada masa para murid sejak hari 
pentakosta sampai kemudian Injil itu sampai kepada kita, bagaimana pengorbanan-pengorbanan 
yang dilakukan oleh pendahulu pendahulu kita itu telah memberikan teladan kita boleh mengenal 
Tuhan itu karena ada orang yang berani bayar harga. 

3 Sinode Gereja yang yang merupakan buah pelayanan misi CFMU telah menjadi satu bukti bahwa 
usaha mulia yang maksimal dilakukan oleh anak-anak Tuhan, betapa pun itu mendatangkan risiko 
itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Tuhan sudah memanggil kita untuk bisa terus melayani 
Tuhan untuk terus bersemangat di dalam melakukan usaha-usaha yang maksimal di dalam 
melayani Tuhan. 

Epilog : 

Kita belajar hari ini lewat pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita mengenai 
bagaimana kita mengelola hari Sabat perintah untuk menguduskan hari Sabat itu ternyata tidaklah 
bertentangan dengan perbuatan melakukan kebaikan dan ia bersifat menolong kepada orang lain. 
Perintah ini tidaklah bertentangan dengan perbuatan melakukan kebaikan yang bersifat menolong 
kepada orang lain, tindakan-tindakan mengasihi. Perintah menguduskan Sabat ini bukan berarti 
melalaikan perbuatan atau suatu tindakan bersifat menolong dan membantu orang lain. 
Menolong orang dari kesusahan, keterpurukan, kemiskinan, kelaparan, melerai orang yang terlibat 
pertengkaran dan seterusnya, bukanlah sesuatu yang bertentangan tentang perintah Sabat.  

Usaha manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar adalah mulia dihadapan 
Tuhan karena apapun yang kita lakukan dengan baik dan benar itu sesuai dengan apa yang Tuhan 
perintahkan untuk kita kerjakan itu adalah ibadah kita yang benar. Mari lewat firman Tuhan ini kita 
kembali disemangati, kita diberikan satu dorongan untuk bisa melakukan usaha-usaha dalam 
pelayanan pekerjaan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa, dalam  menggembalakan.  

Mari kita menggunakan segala daya upaya kita secara maksimal di dalam segala keterbatasan 
untuk tetap melayani Tuhan Mari kita hadapi setiap tantangan secara bijak dan dengan satu 
kesiapan bahwa risiko mungkin saja datang itu adalah harga yang harus kita bayar. Semangat siap 
menderita berkobar-kobar dan membuka ladang baru merupakan semangat yang memanggil kita 
semua untuk melakukan hal-hal yang baik dan mulia dihadapan Tuhan, kiranya Tuhan menolong 
kita untuk bisa melayani Dia menggambarkan InjilNya dan bertumbuh di dalam pengenalan akan 
Tuhan Tuhan memberkati FirmanNya. 


