
 AGM 7 KEMAMPUAN DAN KETERBATASANKU 

I. AKU MEMILIKI KEMAMPUAN 

Sebagai pribadi yang unik, manusia mempunyai kemampuan sekaligus keterbatasan yang berbeda-

beda satu sama lain. Keberagaman ini yang membuat kehidupan di dunia menjadi “semarak”. 

Namun dalam keberagaman juga, kehadiran orang lain sangat kita butuhkan untuk melengkapi 

hidup kita. 

Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap manusia berupa TALENTA (baca Mat 25: 14-30). 

Talenta berarti: 

a. Bakat/ketrampilan 

b. Kemampuan khusus yang dengannya kita bisa mengembangkan diri dan melayani sesama. 

Karena Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap orang secara berbeda-beda, maka tugas 

manusia adalah mencari, mengembangkan dan menggunakan untuk dirinya dan sesama.  

Sikap Terhadap Talenta Yang Kita Punyai 

 Dalam Mat 25:14-30, tampak dua sikap dalam menanggapai Talenta yang diberikan. Disatu sisi 

ada orang yang malas mengembangkannya dan di sisi lain ada yang mengembangkan talenta 

tersebut. Orang yang malas mengambangkan talenta termasuk orang yang tidak mensyukuri apa 

yang Tuhan beri dan kepadanya talenta tersebut akan diambil kembali oleh Tuhan. Sedangkan 

kepada mereka yang mengembangkan talenta, Tuhan memberikan lebih dari yang kita punya. 

Ada pepatah: “Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak pula yang Tuhan 

tuntut”. 

 

 Bagaimana kita dapat mengembangkan talenta? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, 

berikut ini tipsnya.

 

a. Belajarlah dari orang lain! Kesombongan hanya akan 
mendatangkan kerugian pada diri sendiri. 

b. Jangan pernah takut salah atau gagal dalam berusaha! 
Ingat kata iklan: “berani kotor itu baik” 

c. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang talenta 
yang kamu miliki! Kalian bisa membaca buku atau 
browsing dari internet. 

d. Masuklah dalam kelompok/group/club yang punya 
minat sama 

e. Disiplin dan tanggung jawab terhadap diri sendiri! 

II. AKU MEMILIKI KETERBATASAN 

Keterbatasan adalah sesuatu yang tak bisa dipungkiri, namun keterbatasan juga bukanlah sebuah 

bencana. Kematian bukti nyata bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu 

akhirnya menuntut suatu sikap “saling”  terhadap orang lain. 

Macam-macam keterbatasan 

Ada beberapa macam keterbatasan dalam hidup seseorang, misalnya: 
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a. Keterbatasan fisik atau cacat fisik 

b. Keterbatasan kemampuan intelektual 

c. Keterbatasan psikologis (sifat/karakter) 

d. Keterbatasan ekonomi 

e. Keterbatasan sistem budaya 

Sikap Menerima Keterbatasan 

Setiap orang mempunyai cara sendiri dalam menghadapi permasalahan hidupnya atau kelemahannya. 

Sebagian orang menanggapinya secara negatif dan sebagian lagi mulai bisa bersikap positif.  

Pada umumnya remaja akan menunjukkan sikap negatif ketika menghadapi kelemahan. Beberapa sikap 

itu seperti: 

a. Sikap minder 

b. Merasa kurang beruntung 

c. Iri hati, cemburu dan mengganggap orang lain lebih beruntung 

d. Sukar bergaul dan menyesuaikan diri 

e. Bersikap munafik dengan berupanya menutupi kekurangannya dengan menghalalkan segala 

cara 

Biasanya seiring dengan berkembangnya kedewasaan pribadi dan iman, sikap dalam menghadapi 

kelemahan akan menjadi positif, misalnya: 

a. Menerima kelemahan sebagai awal untuk berusaha/sukses 

b. Menerima kegagalan sebagai cambuk untuk maju dan lebih dewasa 

c. Sebagai orang beriman, kelemahan janganlah dianggap sebagai “ketidaksempurnaan” 

melainkan sebagai bagian dari hidup yang perlu disyukuri 

d. Selain itu sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi kelemahan/permasalahan, datanglah 

pada Tuhan dan minta pertolonganNya! (baca Mrk 4:35-41) 

 


