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Mudah tersinggung, orangnya tidak bisa tenang, terus bergerak dan banyak melakukan
aktivitas, bahkan cenderung agresif, ingin menguasai situasi dan kondisi yang terjadi di
sekitarnya, selain dia orang yang mudah berubah-rubah. Itulah tipe orang Choleric.

Konon katanya tipe orang choleric ini memiliki darah “panas” yang ada dalam dirinya. Maka dia
menjadi orang yang begitu aktif sekali.
Tidak bisa tinggal diam, penuh dengan semangat
kerja yang tinggi. Maka dia semakin kompak kalau bertemu dengan orang-orang yang
mempunyai karakter yang sama, yakni yang giat dan bersemangat dalam kerja dan
aktivititasnya setiap hari. Karena dia mempunyai kecenderungan cepat bergerak dan bekerja,
maka banyak hal yang dia lakukan dengan sembarangan, yang penting cepat selesai. Berbeda
dengan orang melancholic yang sangat hati-hati dan teliti. Orang choleric cepat kerja, cepat
selesai tetapi kelemahannya adalah tidak sempurna. Tidak seteliti seperti orang-orang
malancholic. Karena hasilnya kurang sempurna, maka dia juga jadi orang yang cepat bosan,
mudah berubah-ubah. Apa yang sudah dikerjakan, bisa ditinggalkan begitu saja dan ganti
dengan pekerjaan atau kegiatan yang lain. Yang lalu sudah dibuang begitu mudah dan ganti
dengan yang baru lagi. Itulah kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri orang choleric.

Memang kita menyadari tidak ada seorang pun yang memiliki karakter dan temperamen yang
sempurna. Setiap temperamen mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Orang Choleric mempunyai kelebihan cepat bekerja dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di
lingkungan dirinya. Dia orang yang tidak bisa tinggal diam, melainkan orang yang terus aktif.

Kepada orang-orang yang bertemperamen choleric, sangat tepat jika melayani Tuhan dalam
bidang pelayanan yang melibatkan banyak kegiatan. Kepanitiaan-kepanitiaan,
masalah-masalah kepengurusan perijinan, pengaturan tempat, masalah-masalah
pembangunan, bencana alam, tim penolong kedukaan, hal-hal yang berkaitan dengan situasi
dan kondisi yang gawat, yang membutuhkan pertolongan pertama. Orang-orang Choleric
sangat tepat bagi tugas pelayanan yang demikian. Dia akan bertindak cepat dan tepat,
sehingga sangat menolong orang yang membutuhkan bantuan pertama kali.
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Contoh dalam Alkitab, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus; dia orang yang sangat
sigap sekali untuk mengatasi hal-hal yang mendesak. Dia orang yang cepat bertindak,
melakukan pekerjaan dengan spontanitas. Matius mencatat apa yang dilakukan Petrus:
“Menjawab-Nya: "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali
tidak." Mat.26:33.Dia sangat cepat bergerak dan berjanji, sekalipun kadang-kadang tidak
disadari. Marilah kita terus giat melayani Tuhan dengan setia. Amin. (NC).
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