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Dari Redaksi
Gratia

Natal memberikan sebuah renungan tersendiri. Natal 
memberikan suasana akan berakhirnya tahun 2014. Natal 
membuat hati merenung, siapakah saudaraku di tahun 2014 
yang sudah tidak bersama kita? Siapakah yang sudah 
mendahului kita masuk ke dalam gerbang surga.... 
 
Martin Luther, tokoh Reformasi, menyatakan seluruh 
manusia telah gagal untuk taat pada perintah Allah yang 
utama ”Kasihilah Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu 
– jiwamu – kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, 
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.  
Manusia gagal pada hukum yang terbesar, berarti tidak 
ada satu manusia pun berhasil melakukan 10 Hukum Taurat, 
karena segala kebaikan kita bukanlah kebaikan yang murni 
tetapi yang telah ternoda. Maka manusia, siapa pun dia, 
berhadapan dengan kematian dan hukuman atas dosa.
 
Inkarnasi  Tuhan Yesus, Anak Allah, adalah peristiwa 
terpenting dalam sejarah. Ia lahir khusus dengan misi menjadi 
korban untuk menerima seluruh murka Allah di atas kayu 
salib, murka yang ditujukan bagi kita orang yang tidak baik, 
tidak benar, berdosa. Mari kita merenungkan bagaimana IA 
lahir untuk menggantikan hukuman kita, orang percaya, di 
atas kayu salib  supaya kita tidak lagi menjadi lawan Allah 
tetapi menjadi anak-anak Allah yang diadopsi melalui 
korban Anak Domba Allah. 

Natal bukan perayaan membagi-bagi hadiah, bukan 
perayaan makan besar, bukan perayaan Santa Claus, 
tetapi Natal adalah perayaan pengucapan syukur karena 
inkarnasi Kristus yang telah lahir di dunia, IA yang adalah 
KUDUS menjadi manusia untuk menggantikan hukuman atas 
kita orang berdosa.

Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan lahir 
dan dipaku di kayu salib untuk menggantikan hukuman 
umat pilihan-MU...  Kasih-NYA,  ya,  karena  kasih-NYA... 
   

Selamat Natal - Soli Deo Gloria
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”KASIHILAH TUHAN, ALLAHMU, DENGAN SEGENAP HATIMU DAN DENGAN SEGENAP JIWAMU 

DAN DENGAN SEGENAP KEKUATANMU DAN DENGAN SEGENAP AKAL BUDIMU, 

DAN KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI DIRIMU SENDIRI.” ( LUKAS 10 : 27 )

BAGIAN 3 : MARTIN LUTHER   

Kekudusan 
Allah

YESAYA TERCEKIK seperti diteror, gemetar, keringat sebesar kedelai 
jatuh dari dahinya, ada  teror dari dalam dirinya, “aku celaka, aku 
najis“.  Ia ingin lari menghilang dari hadapan Yang Mahakudus. 
Kekudusan Allah hadir, dan manusia tidak sanggup berdiri di 
hadapan-Nya, najis...

Sepanjang sejarah ada sebuah fenomena yang selalu sama: 
ketika Allah hadir, berhadapan dengan siapa pun, maka dunia 
gemetar.  Kita tidak sanggup menatap Yang Mahakudus, karena 
manusia sudah tercabik dari akarnya - undone -  kehilangan 
kemuliaan Allah yaitu terpisah dari Yang Mahakudus, gemetar 
karena diri kita najis. 

Manusia tidak pernah dapat mengasihi Allah, itulah 
dosa pertama yang terbesar

Sejarah mencatat, Martin Luther dalam tulisannya meratap 
“kadang aku membenci Kristus, yaitu saat aku melihat Kristus  
sebagai Hakim yang sedang marah, mendatangi aku dengan  
pedang di tangan-Nya”. Apakah Luther gila?  Sebelum kita 
menjawabnya, mari kita lihat kehidupan dan sisi pribadinya  yang 
menunjukkan, bahwa dia, Luther, kenyataannya seperti orang 
gila, jiwanya sakit. Pertama, dalam sejarah Luther, ditemukan ia 
adalah seorang yang berangasan, berbicara sangat kasar 
kepada siapa pun, ia bahkan dijuluki “anjing” ; anjing selalu mulai  
dengan menggonggong. Bahasa yang keluar dari lidahnya   
kadang sangat bersahaja, kadang sangat tajam. Sebagai contoh, 
suratnya kepada Erasmus yang isinya menolak  Philip Melancthon : 

“Percuma membaca argumenmu, itu hanya membuang waktu 
saya, saya tetap menyatakan bahwa buku Philip Melanchton 
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tidak berharga dan jelek. Bukunya seperti buku biasa yang kita baca, 
tetapi untuk ditempatkan di dalam kanon gereja layaknya bukumu, itu 
sama seperti menaruh material dengan kualitas sangat rendah di dalam 
perangkap yang sangat langka; seperti engkau memakai piring emas 
atau perak untuk mengangkat kotoran sampah dari kebun”.  

Bukan cuma di dalam surat ia memakai kata-kata yang sangat kasar, 
bahkan dalam sebuah pertemuan di Marburg, Luther mengeluarkan  kata-
-kata kasar dengan memanggil orang “anjing” dan menggebrak meja,  
Luther menderita berbagai fobia, salah satu cerita tentang Luther yang  
paling terkenal adalah ketika ia berjalan di tengah hujan badai dan petir 
yang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah.  Roland Baiton, sejarawan  
gereja  yang terkenal  menulis biografi Luther, menceritakannya demikian :  

Pada bulan Juli 1505, seorang pelancong, kesepian berjalan dengan 
susah payah di pinggir kampung Saxon, Sttottertnheim. Ia seorang anak 
muda, berpostur tubuh pendek, cukup gagah untuk ukuran mahasiswa, 
memakai seragam universitas. Ia sudah dekat ke kampung ketika langit 
menjadi gelap dan hujan turun begitu lebat. Petir menggelegar, tiba-
-tiba  sebuah cahaya kilat petir menyambar, membuat anak muda ini 
jatuh tersungkur ke tanah. Ia gemetar ketakutan dan berteriak keras sekali 
di tengah hujan deras, “Santa Anna! Tolong saya! Saya akan menjadi 
biarawan... .” Orang ini, yang memanggil “santa”, adalah orang yang di 
kemudian hari akan menolak meng-kultus-kan biarawan sebagai “santa”. 
Ia yang berjanji untuk menjadi biarawan, ia pula yang akan meninggalkan 
Monasticism. Seorang anak muda yang setia , dialah yang akan mendobrak 
dan menghancurkan  struktur sistem abad pertengahan tata cara gereja 
dan Kekristenan. Hamba yang setia kepada Paus, dialah yang kelak 
dimusuhi oleh Paus dan dianggap sebagai anti-Kristus. Orang ini bernama 
Martin Luther. 

Beberapa waktu kemudian setelah kejadian hampir disambar petir, Luther 
menggenapi janjinya,  ia keluar dari kuliahnya di bidang hukum dan masuk 
biara.  Ayahnya, Hans, merasa sangat terberkati akan keputusan Luther. 
Tetapi takut akan kematian, yang merupakan ekspresi dari pengadilan 
Ilahi  dan hukuman-Nya, terus memburu Luther. Ia menderita sakit lambung 
dan batu ginjal di sepanjang hidupnya. Ia seorang biarawan yang begitu 
menderita karena penyakitnya, dan sering berkhayal bahwa hidupnya 
tinggal beberapa minggu lagi, bahwa hidupnya tidak jauh dari kubur yang 
menantinya. Pengalaman petir di kampung itu menjadi sebuah trauma yang 
tidak dapat dilupakan.  Fobianya mengakibatkan sakit lambung yang kronis, 
masalah perut kembung, seperti banyak angin masuk ke dalam perutnya. Ia 
menasihatkan murid-muridnya untuk memakai angin mengalahkan si jahat. 
Luther mengatakan bahwa pertempuran dengan setan seperti “seorang ma-
nusia yang sedang dikepung”, ia yakin dirinya adalah target dari raja 
kegelapan. Ia menderita banyak halusinasi, penderitaan psikis dengan 
pikiran yang tidak stabil.  

Bukan hanya Luther yang mempunyai pengalaman hampir disambar 
petir, Lee Trivino pada tanggal 27 Juni 1975, bersama dengan dua orang 
rekannya sesama  pemain golf, tersambar petir ketika sedang bermain golf 
di Chicago. Ketiganya jatuh tersungkur, dan dalam kecelakaan tersebut Lee 
Trivino mengalami luka di bagian belakang yang akhirnya menghambat 
karirnya sebagai  pemain golf. Dalam wawancara di sebuah acara “TV-talk 
show”, pembawa acara bertanya kepadanya: “Apa yang engkau belajar 
dari pengalaman tersebut?”  Trivino menjawab, “Bila Allah yang berkuasa 
ingin bermain di sana, lebih baik engkau keluar dari daerah sana”, tetapi 
kemudian ia menambahkan  sebuah kalimat: “Saya harus memgang stick 
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golf No.1 di atas kepala saya selama badai tersebut.“ Seluruh pemirsa 
bertanya, “Mengapa begitu?“  Trivino mengedipkan matanya dan berkata, 
“Karena Allah dapat memukul stick golf iron No.1”. Trivino menjadikan 
pengalamannya disambar petir sebagai sebuah lelucon, sedangkan 
pengalaman yang serupa, menjadikan Luther  seorang biarawan dan ahli 
Teologi, tokoh Reformasi.   
 
Kegagalankah? atau mulainya sebuah pembaharuan

Perayaan kebaktian untuk khotbah pertama Luther dihadiri Hans Luther – 
ayahnya - dan banyak sanak saudara. Kotbah sulung dalam 
pentahbisannya itu menjadi masalah besar karena seorang imam harus 
tenang dan dapat mengontrol dirinya, tetapi Luther - imam yang akan di-
doakan dalam pentabisannya, ketika saat ia  harus menyampaikan  berkat 
bahwa ”roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus“,  ia tersendat – ia  
berhenti – tidak dapat meneruskan.  Ia mematung di altar, matanya 
bingung, ia gemetar.  Seluruh umat tertegun –- diam –- menanti –- mereka 
berdoa supaya imam muda ini dapat meneruskan upacara. Hans Luther 
begitu gugup, anaknya ada di sana, di upacara yang sangat penting. 
Martin Luther mencoba  bicara tetapi tak ada satu kata pun keluar dari 
bibirnya. Ia menundukkan kepala, turun dari altar, berjalan ke bangku di 
mana ayah dan keluarganya berada. Hans gemetar, ia merasa sangat malu, 
kebanggaan akan anaknya menjadi imam tiba-tiba lenyap. 
 

Apa yang terjadi di altar? Mengapa tiba-tiba ia gemetar tertegun, tidak 
bisa bicara? Beberapa hari kemudian Luther menjelaskan: Ketika  aku 
menyatakan, 

“kita memberikan kepada Allah, Dia-lah  pemilik kehidupan, kebenaran, 
Allah yang kekal”, di saat itu aku tertegun, aku merasa sangat ngeri, takut, 
aku berpikir siapakah diriku..., dengan lidah yang seperti apa aku boleh 
memanggil Raja-ku, bukankah seharusnya seluruh manusia harus gemetar 
di hadirat Raja Segala Raja? Siapakah aku, yang boleh mengangkat mata 
dan tanganku kepada Raja Ilahi? Malaikat mengelilingi Dia, di hadapan-Nya 
bumi bergetar, dapatkah aku mengatakan aku mau menjadi ini?  Aku 
adalah debu yang penuh dengan dosa, dan aku sedang bicara kepada 
Allah yang kekal, Pemberi hidup dan Sumber kebenaran”.

Ini  adalah pengalaman seorang yang bernama Luther, momen dramatis 
yang paling terkenal di tahun 1517. Martin Luther, Teolog Jerman dan 
Profesor Teologi di Universitas Wittenberg itu kemudian menulis pernyataan 
yang  menentang kebiasaan para biarawan melakukan pengakuan dosa 
kepada biarawan senior, dan menentang adanya sacramental of penance. 
Menentang bahwa hukuman dan pengampunan dan pengudusan tidak 
dapat dilakukan oleh manusia. Tulisannya menekankan kepada dua hal, 
bahwa Alkitab adalah pusat dari otoritas agama, dan bahwa dosa tidak 
dapat dihapus dengan perbuatan baik . Dalam 95 Tesis yang ditempel di 
pintu gereja  di Wittenburg,  ia mengoreksi beberapa dasar teologi yang 
meragukan. Ia tidak bermaksud membawanya sebagai perdebatan  
internasional, tetapi seluruh tesis tersebut dibawa ke Jerman dan sampai 
kepada Paus Leo.  Luther diminta mencabut seluruh tulisan dalam Tesis 
tersebut, tetapi tidak, sekali lagi dan terakhir dalam hidupnya ia 
meninggalkan altar gereja, menyatakan bahwa dirinya baru saja keluar dari 
kepompong seperti seekor ulat melihat dunia. Ia-lah tokoh Reformasi, 
menamakan dirinya Kristen Protestan.  Pada tahun 1521 di Imperial Diet of 
Worms dihadiri oleh para Theologian, penjabat dan raja, di tengah sebuah 
ruangan besar, Luther berdiri. Seorang Senior Theologian bertanya, apakah 
seluruh buku tersebut dia yang menulisnya, dan Luther menjawab: ”Seluruh 
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buku adalah milik saya dan saya yang menulis, dan saya akan menulis lagi”. 
kemudian petugas bertanya, “Apakah engkau mau mencabut tulisanmu 
dan Tesis ini dan berpikir ulang untuk seluruh argumentasimu?“ Luther 
menjawab, “Berikan aku 24 jam untuk berpikir kembali.” 
 
Pergumulan Getsemani bagi Luther  

Malam itu adalah getsemani bagi Luther, ia sendirian berdoa dan  berdoa, 
doa seorang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak berdaya, 
depresi, takut. Ia memohon kekuatan dari Tuhan untuk berdiri menyatakan 
kebenaran . 

O, Tuhanku, Allah yang kekal, berkuasa, betapa rusaknya dunia!
Lihatlah banyaknya mulut yang mau menelan aku, imanku sangat kecil…
Oh, kelemahanku dalam daging dan kuasa setan, seakan aku bergantung 
pada kekuatan yang ada di dunia ini ---- semua akan hilang, selesai, 
segala lutut akan bertelut --- tidak akan ada lagi kata-kata, 
Allah-ku, tolong aku menghadapi semua hikmat dunia ini, lakukanlah 
menurut kehendak-Mu, dalam kekuatan-Mu. Pekerjaan ini bukan milikku 
tetapi Engkau, aku tidak punya apa-apa di sini, aku tidak mempunyai 
kepandaian untuk menghadapi orang-orang besar dari dunia ini. Aku 
lebih suka hidup tenang melewati hari-hariku dengan bahagia dan damai. 
O, Tuhan tolong aku. 
O, Allah yang setia dan tidak pernah berubah, aku tidak bersandar pada 
manusia. Allahku, Allahku apakah Engkau tidak mendengar doaku? 
Apakah Engkau tidak hadir? 
Aku tahu bahwa Engkau memilih aku untuk pekerjaan ini. Aku tahu, 
karena itu selesaikanlah, ya Tuhan, untuk rencana dan kehendak-Mu. 
Bukan untukku ya Allah, tetapi bagi Anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus, 
perisaiku, kekuatanku.
Di manakah Engkau, ya Tuhan? Peganglah aku erat-erat, persiapkan 
hidupku untuk kebenaran-Mu... 
Aku tidak akan membiarkan Engkau pergi meninggalkan aku.  
Mari datanglah, aku siap... Pegang dan persiapkan aku untuk menyerahkan 
hidupku sepenuhnya untuk kebenaran-Mu... menderita seperti seekor 
domba, untuk kekudusan-Mu dalam kekekalan, walaupun dunia dipenuhi 
kejahatan, dan tubuh ini  yang mana pekerjaan tangan Ilahi terus 
berlangsung, menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya, 
memotongnya menjadi serpihan … menjadi debu, jiwaku milik-Mu dan 
akan tinggal di sana selama-lamanya! Amin! 
O, Allah-ku kirimkanlah pertolongan! Amin!. 

Keesokan harinya, di sore hari Luther kembali ke ruang sidang. Kali ini 
suaranya tidak gemetar, dia memberikan penjelasan dengan panjang lebar 
dan jelas, sampai akhirnya Pemeriksa meminta sebuah jawaban tegas: 
“Martin, jawablah dengan singkat, apakah engkau mau membatalkan 
bukumu, mengoreksi kembali kesalahan penulisanmu?” Luther menjawab : 

“Karena Yang Mulia dan Tuanku meminta jawaban yang sederhana dan 
singkat, maka aku akan menjawab tanpa tanduk dan gigi:  bahwa  
kecuali aku diyakinkan oleh Firman Tuhan melalui  Alkitab, aku 
menyatakan bahwa aku tidak dapat menerima otoritas Paus dan dewan 
di mana mereka bertolak belakang satu dengan yang lain atau tidak 
sependapat; hati nuraniku yang hanya memegang Firman Allah, tidak 
dapat berbicara  untuk pembenaran diri dan demi rasa aman. Di sini aku 
berdiri menyatakan hal yang sama: tidak akan mengubah tulisanku. Allah 
menolong aku. Amin!”
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Perkataan dari seorang gilakah? Pertanyaannya adalah bagaimana 
seorang manusia berani berdiri di hadapan Paus , raja, dan para anggota 
dewan, dengan pengakuan iman yang menentang seluruh organisasi Kristen  
yang ada pada sat itu. Seperti seorang pemuda yang sombong menentang 
seluruh pemikiran saat itu; langkah yang sangat berani, jenius orang kudus, 
sendirian berdiri di antara yang benar dan jahat.
 
Bagaimana Luther bisa seperti itu? 

Kehidupan Luther yang luar biasa diawali  dengan pergumulannya 
selama menjadi biarawan. Ia membawa dirinya untuk menjadi biarawan 
yang sempurna, ia puasa berhari-hari, berdoa berjam-jam, menolak 
memakai selimut dan hampir mati karena kedinginan. Ia melakukan 
pengakuan dosa tiap hari karena tidak ada dalam sehari pun ia merasa 
tidak melakukan dosa, dan tiap hari ia menghukum tubuhnya dalam sel 
biarawan sehingga pencernaannya sakit. Ia  menyatakan, bahwa dirinya 
adalah biarawan yang baik, biarawan yang boleh masuk ke surga. 
Pengakuan dosa adalah bagian dari sistem kehidupan biarawan yang 
sangat penting, pengakuan seperti “Bapa aku berdosa semalam, aku 
menyalakan lilin untuk membaca Alkitab”, atau “Bapa aku berdosa karena 
aku mencuri kentang dari piring Brother Philip”. Martin Luther tidak cuma 
melakukan pengakuan dosa, tetapi ia menargetkan dirinya untuk tidak ada 
dosa lagi yang tertinggal dalam dirinya yang tidak diakuinya, sehingga untuk 
itu ia dapat duduk berjam-jam di tempat pengakuan dosa,  mencari apalagi 
dosa di dalam dirinya yang harus diakuinya. Sampai suatu ketika mentornya, 
Staupitz, marah besar atas perilakunya dan berteriak, ”Hai! anak muda, Allah 
tidak marah kepada kamu tetapi kamulah yang sedang marah kepada 
Allah, tidakkah engkau tahu bahwa Allah memerintahkan engkau untuk 
berharap?” Perasaan bersalah memang sangat mengganggu  pikiran dan 
hati Luther sehingga ia bukan seperti orang normal!   

Mentor senior ini melewatkan satu aspek dalam diri Luther, bahwa 
sebelum Luther masuk biara, ia telah diakui di Eropa sebagai anak muda 

yang brillian, pemikirannya luar biasa dalam yurisprudensi, ia sangat superior 
dalam bidang hukum, dia tidak gila, dia jenius. Iapun seorang Profesor 
Theologian yang Genius, Luther meneliti  perintah Allah yang paling besar, 
”Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bu-
dimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Lukas 10:27 ). 
Dan ketika  ia bertanya, apakah kesalahan yang paling besar? Para murid 
menjawab: membunuh, berzinah, pembenaran diri atau tidak percaya. 
Luther tidak setuju dengan jawaban tersebut.  Luther menyimpulkan bahwa 
perintah yang paling besar adalah untuk mengasihi Allah dengan sebulat 
hatimu; maka kesalahan manusia yang terbesar  adalah gagal untuk 
mengasihi Allah dengan sepenuh dan sebulat hati. Ia melihat sebuah 
keseimbangan (balance) antara “kewajiban kepada Allah dan dosa kepada 
Allah”  atau a balance between great obligation and great sin. 

Kita menganggap enteng ayat firman Tuhan ini, bahkan gagal untuk 
merenungkannya. Sesungguhnya kita tidak pernah mengasihi Allah dengan 
sebulat hati dan pikiran kita, dan kita tidak pernah mengasihi sesama kita 
seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebenarnya setiap hari  kita melanggar 
Perintah Allah. Kita tidak sempurna,  kita semua tidak pernah mengasihi Allah 
dengan sempurna. Apakah Allah akan menghakimi kita sesuai dengan 
tahap kesempurnaan kita, seperti sebuah kurva? Luther berpendapat,  
bahwa Allah tidak menghakimi sesuai kurva kesempurnaan.  Allah menuntut 
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kesempurnaan dan  tidak pernah menurunkan standar-Nya kepada manusia, Dia 
adalah kudus dan Ia tetap dalam kekudusan-Nya.  Luther berpikir sebagai ahli 
hukum, di mana ia  senantiasa berpikir, tentang bagaimana mungkin manusia 
yang bersalah, tidak benar, dapat berhadapan dengan Allah yang benar. 

Apakah dirimu baik?
Dalam Lukas 18: 18-20, Luther memusatkan perhatian pada frasa “Guru yang 

baik”. Di situ Tuhan Yesus tahu, bahwa pemimpin agama ini mengerti perkataan 
“baik“ sebatas pengertian superfisial dan sebenarnya ia ingin bicara mengenai 
keselamatan.  Sebaliknya dari jawaban yang diharapkan orang itu, Tuhan Yesus 
membahas apakah arti “baik”. Yesus bertanya, ”Mengapa kau katakan Aku baik? 
Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja... “ Di pihak lain Yesus tidak 
menyangkal bahwa Ia baik karena diri-Nya adalah Anak Allah.  Hanya Allah yang 
disebut baik. Pemuda ini tidak sadar bahwa ia sedang berbicara dengan Yesus, 
Inkarnasi Anak Allah. Pemuda itu gagal  mengerti Mazmur 14: 1-3 Orang bebal 
berkata dalam hatinya: ”Tidak ada Allah.” Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak 
ada yang berbuat baik TUHAN memandang ke bawah dari surga kepada anak-
-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari 
Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat; tidak ada yang 
berbuat baik, seorang pun tidak.

Mazmur ini telah diambil dan diterapkan pada kitab Perjanjian Baru oleh Rasul 
Paulus, beritanya sama “tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak”. Ada 
sebuah pengecualian yaitu Anak Allah, hanya Dia yang mencapai standar “baik” 
sesuai dengan Great Commandment. Kita melihat banyak orang melakukan hal 
yang baik, menolong orang miskin, dan kita juga melakukan hal-hal yang baik, te-
tapi itu semua tidak cukup karena Allah melihat hati. Dia memperhatikan kebaikan 
hati yang paling dalam. Perbuatan baik harus sesuai dengan standar Allah. Alkitab 
menyatakan karena tidak ada seorang pun yang mempunyai hati sempurna 
mengasihi Allah dan sesama, maka perbuatan baik kita adalah perbuatan yang 
sudah ternoda. Karena tidak seorang pun  yang mempunyai hati yang sempurna 
maka tidak seorang pun yang melakukan kebaikan yang sempurna. 

Tuhan Yesus memberikan ujian kepada anak muda ini, apakah ia mengasihi 
Allah, “... juallah segala yang kaumiliki... kemudian datanglah ke mari dan ikutlah 
Aku,  Guru yang baik”, dengan mata yang sedih Yesus tahu, anak muda ini 
mencintai hartanya melebihi mencintai Allah-nya. Pemuda tersebut diuji ketaatan-
nya kepada Hukum Taurat, dan ia sudah tidak lulus pada perintah yang pertama. 

Beberapa ribu tahun kemudian muncul seorang anak muda yang 
mempertanyakan kesempurnaan kasih, bagaimana ia setiap hari telah jatuh pada 
perintah yang pertama. Tuhan Yesus tidak pernah bicara langsung kepada Luther 
“engkau kurang mengasihi Aku dengan sebulat hatimu dan engkau tidak menga-
sihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”,  tetapi Luther adalah seorang ahli 
hukum, pengacara, ia belajar hukum Allah dalam Perjanjian Lama, dan ia tahu 
hukum pertama dari Allah yang Mahakudus. Dua hal yang membedakan Luther 
dengan pemuda dalam Lukas 14;  pertama, Luther tahu siapakah Allah; kedua, 
Luther mengerti permintaan pemenuhan dari Hukum Allah. Allah adalah Pemilik 
Hukum itu, dan jika ia tidak mengerti tentang anugerah Injil maka ia akan mati 
dalam hukuman.

Pengalaman rohani Luther bukan saat ia hampir tersambar petir, pengalaman 
rohaninya bertumbuh pada saat ia sendirian, yang disebut pengalaman menara 
Luther (Luther’s Tower Experience),  belajar merenung berjam-jam untuk mengerti 
dengan hatinya tentang Allah dan Kebenaran Ilahi. Luther tahu, bahwa  kasih Al-
lah yang kudus tidak kompromi dengan hukum-Nya, dengan keadilan-Nya. 
Sebuah pengertian bagaimana Allah yang kudus mengekspresikan kasih-Nya 
yang kudus. 
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“Saya berdiri di hadapan Allah sebagai orang 
berdosa dengan hati nurani yang buruk, bermasalah, 
dan saya tidak percaya diri bahwa kebaikan saya 
akan meredakan kemarahan-Nya. Oleh sebab itu 
saya tidak dapat mengasihi Allah yang adil dan 
murka, tetapi saya lebih bersungut-sungut kepada 
Dia. Saya begitu lama belajar untuk mengerti tulisan 
Paulus di kitab Roma, bahwa tidak ada seorangpun 
yang dapat berdiri di hadapan “Keadilan Allah (The 
Justice of God)”. Dulu saya berpikir, bahwa Allah 
adalah adil, menimbang dan bertindak, menghukum 
semua orang yang tidak benar termasuk saya, siang 
malam saya bergumul sampai saya melihat Keadilan 
Allah dan kalimat bahwa “orang benar akan hidup 
oleh iman”, manusia dibenarkan karena iman bukan 
karena  telah melakukan Hukum Taurat, dan manusia 
mengenal dosa karena Hukum Taurat (Roma 3: 
28,20). Kalimat Paulus dalam kitab Roma menjadi 
gerbang menuju surga bagi saya. Jika engkau 
mempunyai iman yang benar kepada Yesus Kristus 
sebagai Juruslamat, maka engkau memiliki anugerah 
kebaikan Allah, melalui iman engkau mengerti 
kehendak Allah dan sungguh engkau melihat 
kasih-Nya yang murni mengalir dalam dirimu.“ 

Luther berjalan melalui pintu surga dan tidak ada 
seorang pun yang dapat menariknya kembali. Ia 
menjadi seorang Protestan yang tahu apa yang dia 
telah protest. Only by faith alone in Jesus Christ we 
are saved. 

Tidak ada seorang pun yang benar. Apakah kita 
mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali 
tidak, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, 
mereka dan kita semua telah ada di bawah kuasa 
dosa. Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah 
saja. Engkau dan saya diselamatkan karena dosa 
kita telah diampuni, hukuman kita telah digantikan 
oleh Kristus diatas kayu salib,bukan karena 
perbuatan baik kita,  didalam ketidak sempurnaan 
kita melakukan hukum taurat,  melalui Kristus kita 
dibebaskan dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, 
maut dan kuasa setan, kita diangkat menjadi 
anak-anak Allah. 

1. Apabila engkau melihat ke dalam “kaca” ke     
    kudusan Allah, apa yang engkau lihat? Apa     
    yang engkau pelajari mengenai dirimu dan  
    mengenai Allah?
2. Apakah pengertian “orang benar akan hidup  
    oleh iman”,  bagaimana kalimat ini “berarti”  
    untuk dirimu pribadi?
3. Bagaimana engkau memuliakan Allah yang  
    akan menghakimi dirimu?

    

Sumber : 
R.C. Sproul – The Holiness of God 
•Charles Spurgeon – 95 Tesis  
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SIAPAKAH YANG TIDAK SUKA NATAL? Semua anak 
dan orang dewasa menyukai hari Natal.   
Sambil memegang erat anak saya, kami berjalan 
menuju sebuah  toko kecil di kota tempat saya  
bertugas melayani, di Skotlandia, sejak awal tahun 
ini.  Hari ini adalah minggu-minggu menjelang Natal. 
Semua toko didekorasi dengan sangat indah,   
warna- warni lampu dan pohon natal yang   
berkelap-kelip  membuat jalanan dan toko-toko  
terlihat begitu semarak. Tiba-tiba anak saya   
menunjuk kepada seseorang berbadan gendut 
dengan jenggot putih dan baju merah, “Daddy,  
siapakah bapak tua yang lucu itu?” Sebenarnya 
saya sedikit malu dengan  pertanyaannya,   
bagaimana mungkin anak saya tidak mengenal 
Santa Claus? 

Dari pengalaman, kita tahu betapa  dunia    
memberikan perhatian yang sangat besar kepada 
perayaan Claus-mass, atau Commerce-mass, dan 
bukan Christ-mass.  Santa dirayakan dan dipuja 
sebagai pemberi hadiah, bukan Juruselamat kita. 
Para musafir pergi ke toko dengan credit card,  
bukan seperti orang Majus yang datang kepada 
Kristus dengan pelbagai hadiah. Perayaan Natal 
menjadi perayaan menikmati kesenangan, bukan 
perayaan inkarnasi Kristus. Memang sangat mudah 
mengritik dunia sekuler dan penyembahan   
berhalanya, daripada melihat betapa mudahnya 
Gereja juga dibelokkan dari berita inkarnasi  
kepada kesenangan pemuasan diri. Menyedihkan, 
kita mempunyai berbagai macam cara untuk  
membelokan “Juruselamat” kita menjadi seperti 
seorang “Santa Claus”.

Santa Claus bagi Orang Kristen
Seringkali orang Kristen menyamakan Tuhan kita dengan pandangan “Santa Claus -   
Christology”. Betapa menyedihkan  gereja-gereja yang “membentuk seorang Yesus Kristus”   
sebagai refleksi bayangan dari Santa Claus;  Kristus menjadi Santa Christ. Seperti Santa Claus 
yang selalu bertanya kepada anak-anak “Apakah engkau anak yang baik?” lalu memberikan 
hadiah sesuai dengan yang mereka inginkan,  maka begitu juga Yesus menjadi “tambahan  
bonus” - pada acara makan malam Natal bersama - yang membuat hidup yang sudah baik 
menjadi lebih baik lagi. Tetapi Yesus bukan  Santa Claus!

Santa Kristus
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Kristus pada Natal
Alkitab menggaris-bawahi apakah kebenaran yang murni dari cerita  Natal.  Yesus tidak  
datang untuk menambah kenikmatan kita. Dia tidak datang untuk membantu mengisi hidup 
kita menjadi lebih banyak pengalaman yang menyenangkan diri.  Dia datang dengan 
tujuan untuk menyelesaikan sebuah “misi”, yaitu menyelamatkan orang berdosa, dan untuk 
hal itu Dia telah menghancurkan pekerjaan si Iblis.  Orang yang hidup pada zaman Kristus 
lahir, mengetahui bahwa peristiwa kedatangan-Nya bukan sebuah pengalaman yang  
mudah dan menyenangkan. Maria dan Yusuf harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Para 
gembala di padang mengalami malam yang menakutkan, sebuah “interupsi” yang mem-
buat hari depan mereka tiba-tiba berubah. Orang Majus menghadapi banyak hal yang sulit, 
berjalan berbulan-bulan bahkan tahun, untuk mencari Yesus dan terpisah dari keluarga 
mereka. Tuhan kita lahir di palungan, tidak ada hotel mewah, dan pada hari pertama telah 
ditandai dengan darah  pembunuhan anak-anak balita oleh Herodes (Matius 2 :13-21).

Ini adalah elemen-elemen Natal yang ada di dalam INJIL, narasi yang menekankan bahwa 
kedatangan Yesus adalah peristiwa yang tidak nyaman. Dia tidak datang untuk memberikan 
ekstra bonus bagi hidup kita,  tetapi kedatangan-Nya berhubungan dengan keadaan rohani 
kita yang begitu parah, kerohanian yang sudah bangkrut, dan berhutang hukuman dari dosa 
kita. “Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada 
sesuatu yang baik” (Roma 7:18).  Dia tidak dikirim untuk menjadi sumber pengalaman yang 
baik, tetapi untuk menderita, derita neraka, untuk menjadi Juruselamat kita.

Orang Kristen yang mulai merayakan Natal, pertama-tama harus melihat hal ini, Natal   
adalah ibadah untuk Kristus yang ber-inkarnasi menjadi manusia, disalibkan, bangkit,  
dimuliakan, dan akan datang kembali. Kita merayakan DIA, hari di mana DIA memberikan 
diri-Nya untuk kita sehingga kita memberikan semuanya untuk DIA.  Pernah pada suatu 
malam natal saya menerima hadiah buku dari seorang  teman, saya begitu terkejut karena 
buku itu mengatakan, bahwa ternyata manusia bukan merayakan kedatangan-Nya   
tetapi sebaliknya, menyalibkan DIA. Bukankah pada malam Natal seharusnya kita gemetar,  
bertanya karena saya --- karena saya, maka mereka menyalibkan DIA... Bukankah di sana 
dunia masih menyalibkan DIA dengan cara yang berbeda? Sesungguhnya, bila kita  betul 
tergoncang dan gemetar, adalah karena kita mengerti  apa yang Kristus lakukan pada   
Natal pertama. 

Kita dapat mengerti arti Natal, jika kita tahu Siapakah Kristus Sebenarnya, dan Untuk Apa Dia 
datang! 

  

  Siapakah Dia yang terbaring di palungan
  Dibawah kaki-Nya gembala bersujud , Dialah Tuhan !
  Cerita yang mengherankan.
  Dialah Tuhan, Raja Kemuliaan.
  Dibawah kaki-Nya kita bersujud.
  Mahkotailah Dia , Tuhan atas semua ciptaan. 
Disadur dari: “In Christ Alone”, Sinclair Ferguson. 
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ADA ORANG DI DUNIA INI  yang begitu sulit untuk dicintai. Beberapa dari mereka selalu melindungi 
diri mereka sendiri, berduri, defensif, menyerang secara verbal, menarik diri secara emosional dan 
fisik, memotong setiap komunikasi, dan perbuatan jahat lainnya. Mereka kelihatannya senang 
menyabotase setiap interaksi, sehingga interaksi itu selalu berakhir dengan permusuhan. Ada juga 
orang yang selalu memandang kehidupan dari sisi gelap; mereka melihat dan membahas setiap 
detail yang menyedihkan dari kehidupan mereka, … Terus terang, saya bosan sekali menghadapi 
mereka semua.

Bagaimana 
Mencintai 

Orang yang Sulit
Mengasihi karena Terlebih Dahulu Menerima Kasih Tuhan

Bagaimana caranya saya menghadapi 
orang-orang yang sulit ini? Kadang saya 
menghindari mereka dengan mengabaikan 
email, sms, atau telepon mereka. Saya 
berusaha menjaga jarak dengan 
membatasi interaksi dengan mereka. Dan 
pada saat sungguh-sungguh sudah tidak 
tahan lagi, saya akan menceritakan 
tentang mereka kepada orang lain dengan 
sarkastik, kritis, dan tajam.

Hmmm, itu adalah reaksi yang menarik……, 
penghindaran, manipulasi, gosip, argumen-
tasi, dan lain-lain.  Anda tahu ketika kita ber-
kelakuan seperti ini, kita pun sama dengan 
mereka, merupakan pribadi yang sulit untuk 
dicintai.

Kita Semua Adalah Orang yang 
Sulit untuk Dikasihi
Anda mungkin bukan orang yang 
menyebabkan kerusakan relasional, tetapi 

jika anda percaya bahwa anda adalah “orang yang baik dan istimewa”, maka Anda tidak 
akan dapat menerima orang lain sampai mereka menjadi sama seperti  “diriku”. Sebagaima-
na orang-orang, ya, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak 
ada yang berbuat baik, seorang pun tidak (Roma 3: 12).  Butuh pengorbanan Yesus di kayu 
salib untuk penebusan orang berdosa  agar dapat masuk ke dalam Kerajaan-Nya. Allah tidak 
mencintai kita karena perbuatan baik kita, Ia mengasihi kita karena kita dipilih untuk menerima 
pengampunan-Nya. Kita perlu menerima orang lain sebagaimana adanya, karena kita pun 
mempunyai karakter dan hati yang jahat, yang setiap hari dibentuk, diperbaiki melalui Firman 
dan kuasa Roh Kudus. Tak ada seorang pun yang baik, semua karakter kita sudah ternoda 
oleh dosa.
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Bagaimana 
Mencintai 

Orang yang Sulit

Mempelajari bagaimana untuk mencintai 
orang yang sulit, dimulai dengan meminta 
Tuhan menunjukkan seberapa sulit diri 
Anda sendiri untuk dicintai. Minta Dia 
mengampuni Anda, dan kemudian karena 
Anda telah menerima  kasih karunia 
pengampunan yang berlimpah, maka 
Anda belajar mengasihi orang tersebut 
dengan segala karakter dan kepribadian-
nya yang tidak cocok dengan Anda.
 

Kasih Allah Atas Hubungan 
yang Sulit
Pikirkan, bagaimana Tuhan memperlaku-
kan orang-orang yang sulit dan berduri. 
Dia tidak pernah menyerah dengan 
kedegilan dan ke-berduri-an mereka. 
Ketika Dia mempertobatkan hati kita, Dia 
mengubah kita terus menerus untuk 
menjadi seperti peta dan teladan Allah 
ciptaan semula. Merupakan suatu  
kehormatan untuk melakukan kehendak 
Tuhan dengan melayani orang lain 
sehingga mereka juga dapat mengenal 
kasih Tuhan,  sehingga  mereka jadi seperti 
yang Tuhan inginkan . Hasilnya mungkin 
tidak sama persis dengan apa yang Anda 
inginkan, tetapi tidak ada seorang pun  
yang sempurna.

Bagaimana Tuhan Memilih 
Umat-Nya
Dia memilih anda untuk mendapatkan 
keselamatan. Melalui Mazmur kita melihat 
berbagai cara Allah menyatakan diri-Nya, 
sebagai  sandaran, benteng,  kubu 
perlindungan, perisai dan menara yang 
kuat (Mazmur 9:9, 18:2, 94:22, 144:2). Dia 
memberikan Anda kepercayaan diri 
dengan memperlihatkan  bagaimana Dia 
telah memperlakukan umat-Nya yang 
sulit memercayai-Nya.  Kisah Abraham 
yang mempertanyakan tentang janji Allah 
(Kejadian 15), Gideon yang ragu akan 
panggilan Allah (Hakim-hakim 6-7), dan 
Elia berjalan dari Izebel (1 Raja-raja 19), dll, 
menunjukkan bagaimana Tuhan mencari 
seorang yang pengecut dengan lemah 
lembut. Ini  adalah kelembutan dan 
kebaikan Allah yang menggerakkan orang 
untuk lebih dekat pada-Nya. Dia tidak 
membuang mereka pada saat mereka  
meragukan-Nya.

Ketika Anda melihat Allah mengasihi dan 
memakai  orang-orang dalam Alkitab 

sebagai alat dalam Kerajaan-Nya, dengan 
seluruh kekurangan dan kesalahan 
mereka, apakah Anda merasakan kasih 
Tuhan bagi kita? Dia tidak mempunyai 
agenda tersembunyi, semua yang Dia 
lakukan untuk menjadikan kita sempurna 
sebagai anak-anak Allah yang ditebus 
melalui Kristus. Ketika Anda berubah dan 
merefleksikan kasih Allah, Anda akan 
memiliki kesabaran untuk menghadapi 
orang-orang yang sulit dengan tidak 
menghindar dan membencinya.  Hanya 
yang perlu anda tahu, pertobatan dari 
orang tersebut bukan jasa anda, 
pertobatan seseorang adalah karena 
kuasa Allah dan menjadikannya sebagai 
manusia baru yang mau berubah makin 
hari makin menyerupai Kristus. 

Menerima mereka berarti mengampuni 
dan menerima mereka sebagaimana 
Tuhan Yesus sudah mengasihi dan 
mengampuni kesalahan kita.  Berikut 
hal-hal yang dapat kita lakukan untuk 
membangun hubungan dengan bijaksana 
bersama orang-orang yang sulit dalam 
hidup Anda:

•  Akui kegagalan Anda sendiri
Anda harus mengerti sampai hari ini kita 
terus dibentuk dan meminta pengampu-
nan Tuhan agar memiliki hati yang 
sepenuhnya mengasihi Tuhan dengan 
segenap dan sebulat hati kita dan 
mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. 
Kita adalah orang-orang yang gagal 
mengikuti perintah pertama ini.

Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus dalam 
keberdosaannya, pemberontakan dan 
kejahatannya , kemudian Tuhan 
memakainya sebagai alat-Nya  untuk 
memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan 
di mana pun ia berkhotbah, selalu dimulai 
dengan mengingatkan para pendengar 
akan kekurangannya, bahwa ia adalah 
seorang penghujat, penganiaya orang-
-orang Kristen, dan sebelumnya memusuhi 
Tuhan Yesus.

Paulus memiliki 2 alasan untuk pengaku-
annya: untuk memberitakan Kasih dan 
pengampunan  Allah, dan memberi 
harapan kepada orang lain. Paulus 
menyoroti dosa-dosanya sehingga  
kemuliaan Kristus, Juruselamat-nya  
dinyatakan. Pesannya adalah “jika Kristus 
dapat melakukan ini pada saya, orang 
yang paling berdosa, munafik, merasa 
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benar sendiri, pembunuh; maka Dia pasti 
bisa melakukan hal yang sama untuk 
Anda!” Pengakuan Paulus memberi 
harapan. Dengan cara yang sama, saat 
saya mengaku kegagalan saya sendiri 
dan menunjukkan bagaimana Tuhan 
telah bekerja di dalam diri saya, maka 
orang lain akan menyadari, bahwa saya 
tidak lebih baik dari mereka. Ini memberi 
harapan bahwa Allah juga bekerja 
membentuk kepribadian orang 
tebusan-Nya untuk menjadi alat-Nya.

•  Mengasihi dan Membimbing   
    Mereka
Salah satu cerita yang paling terkenal 
dalam Alkitab adalah ketika Musa 
dipanggil untuk menjadi alat penyam-
bung lidah antara Allah dengan orang-
-orang Israel yang di kemudian hari 
mereka menyembah anak lembu emas. 
Seperti pelayanan Tuhan Yesus, Musa 
menempatkan dirinya di antara Tuhan 
dan orang-orang Israel yang bebal dan 
sombong. Saya selalu dikejutkan oleh 
betapa berbahayanya tindakan Musa itu, 
berdiri di antara Allah yang murka dan 
orang orang yang dimurkai-Nya.  Musa 
menyebabkan hidupnya menjadi sulit 
karena ia  terjebak dengan orang-orang 
yang bebal, keras kepala, pemberontak. 
Betapa lebih mudah baginya seandainya 
dia membiarkan Allah memusnahkan 

mereka!. Tetapi Musa didorong oleh 
kemuliaan dan kasih  Allah dengan belas 
kasihannya kepada orang-orang Israel, 
bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. 
Itu sama dengan mengorbankan 
kepentingan diri sendiri untuk orang lain, 
yang harus menjadi motivasi dalam kita 
berelasi.

Apakah anda percaya bahwa Allah ingin 
memakai Anda untuk hidup orang lain?. 
Ingat, itu adalah Allah yang 
menunjuk Musa untuk memimpin 
bangsa Israel. Apakah Anda pikir itu hal 
yang kebetulan?  Allah sudah merencana-
kannya dalam kekekalan.  Ia telah 
mengutus  Kristus untuk menyelamatkan 
Anda. Sekarang, karena Anda adalah 
seorang Kristen, Ia menempatkan Anda 
untuk dapat mengasihi orang lain. 

Jadi, mulailah dengan bertanya “apa yang 
diperlukan orang ini”, daripada  “apa yang 
mereka inginkan” atau “apa yang saya 
inginkan darinya”. Kemudian tentukan apa 
yang harus didahulukan. Yang terpenting 
adalah apakah orang ini sudah menerima 
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya 
pribadi. Ingat, anda tidak mungkin mengu-
bah karakternya, pribadinya. Hanya kuasa 
pengampunan di dalam pertobatannya, 
memungkinkan orang tersebut berubah. 
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•  Arahkan pada Pertumbuhan   
    Rohani
Mereka kelihatannya cuma manusia 
dengan satu dimensi saja, dan saya 
menjadi begitu pintar dalam menunjukkan 
kesalahan mereka. Seperti suatu lingkaran, 
ketika mereka gagal - saya kritik - maka 
mereka pun akan menjauh dari saya; 
kemudian saya kritik lagi, dst, dst... .

Saya menemukan bahwa ada perbedaan 
yang besar dalam berhubungan, ketika 
saya menyadari bahwa orang itu tidak 
hanya memiliki satu dimensi. Jika ia 
seorang Kristen, ia memiliki Roh Kudus 
yang bekerja dalam dirinya;  tetapi 
bahkan jika ia bukan pengikut Kristus, ia 
diciptakan oleh Allah dalam peta dan 
teladan-Nya, mereka pun harus dikasihi.

Apakah  arti kebenaran ini dalam 
kenyataannya? Ini berarti, bahwa 
ketimbang  betapa kritisnya Anda selalu 
mencari kesalahan orang lain dan hanya 
melihat kejahatan orang lain, lebih baik 
sisihkan waktu untuk melihat  hal-hal positif 
pada diri orang itu, dan tarik  perhatian 
mereka untuk melakukannya. Anda hanya 
perlu komunikasikan bahwa “saya bukan 
musuh kalian, saya belajar menerima 
kalian sebagaimana adanya.” Seringkali 
perubahan sikap dan cara pendekatan 
pada orang lain memiliki efek penyem-
buhan bagi hubungan yang buruk. Anda 
harus mengerti orang itu milik Allah, tugas 
Anda hanya mengasihi mereka dan tidak 
menghindar dari mereka. Perubahan 
dirinya hanya dapat dibentuk oleh 
pertobatan-Nya , melalui Kristus. Arahkan 
dia untuk membaca Alkitab, berdoa dan 
mengikuti pemahaman Alkitab untuk 
mengerti Firman Allah yang benar.

•  Kasih Peduli terhadap Sesama.
Kasih mengharuskan Anda mengembang-
kan diri untuk belajar mengasihi orang lain, 
tanpa kuatir  akan ada atau tidak ada 
imbalannya.  

Mengasihi, relasi timbal balik  adalah 
karunia dari Allah. Tetapi ketika keinginan 
Anda untuk berinteraksi dengan orang 
lain berubah menjadi suatu tuntutan, 
itu menjadi buruk dan merusak setiap 
kesempatan berelasi (Yak 4:1-3). Orang 
yang sulit, tidak dewasa secara emosional 
maupun relasional, jiwanya kerdil karena 
tidak dapat memberi. Dia menjadikan 

dirinya kasar terhadap orang lain maupun 
terhadap Tuhan, dengan salah  persepsi 
terhadap dunia di sekelilingnya.

Perintah kedua yang penting “Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” 
(Mrk 12:31), adalah panduan Anda di sini. 
Apakah Anda peduli dengan 
masalah yang terjadi pada orang lain, di 
persekutuan gereja dan dalam keluarga   
Anda, atau cukup Anda bersikap sebagai 
penonton saja? Saya tidak mengatakan, 
bahwa Anda harus memberi tanpa henti 
atau tidak pernah boleh  menentang 
keegoisan  orang lain, tetapi dibutuhkan 
komunikasi  untuk memberitahukan dia 
untuk tidak hidup seperti itu. Ketika Anda 
mulai dengan mendoakan. Anda akan 
dapat menerimanya dan   menghindari 
perangkap kepahitan dan kemarahan 
kepadanya.

•  Kasih Bertahan
Kita bisa cepat sekali bosan dan lelah 
bersikap perduli pada orang lain. Ini terjadi 
juga dengan diri saya, sering saya lelah 
sekali terhadap seseorang. Ketika itu 
terjadi, saya membuka Alkitab dan 
membaca Roma15:5-6. Paulus menyatakan 
tentang hidup harmonis satu dengan 
lainnya, dan  kemudian dia meminta 
pertolongan dari Tuhan yang memberi 
kekuatan dan dorongan.

Perhatikan bagaimana dua elemen - 
kekuatan dan dorongan - bekerja sama. 
Jika Anda merasa ingin berhenti berusaha 
menjangkau orang-orang yang sulit, 
Tuhan memungkinkan Anda untuk 
bertahan dan terus berusaha walaupun 
ada halangan yang besar. 

Allah tidak pernah berhenti membentuk 
anda melalui kuasa Roh Kudus
Agar Anda dapat mengasihi, berdoalah 
seperti Paulus berdoa untuk jemaatnya 
(Efesus 3:14-19).

“Saya bertelut dalam doa kepada Bapa… 
agar Ia mengaruniakan kekuatan dan 
kuasa kepadamu melalui Roh Kudus di 
dalam batinmu... sehingga kamu bersama 
semua umat Allah mampu memahami 
betapa lebarnya dan panjangnya dan 
tingginya dan dalamnya kasih Kristus, serta 
untuk mengenal kasih Kristus, sekalipun hal 
itu melampaui segala pengetahuan...” 
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Ketika saya bekerja di luar rumah, 
saya merasakan suatu perasaan yang 
paradoks, satu sisi merasakan adanya 
tekanan, tapi juga ada terselip 
kebanggaan. Setiap kali akan melang-
kahkan kaki ke luar rumah, hati saya 
sangat berat meninggalkan anak-
-anak yang masih kecil, namun batas 
jam kerja kembali menguatkan saya 
untuk melangkah, ”Ah…. saya akan 
pulang ‘Teng-Go’ (tepat jam 5 sore)”. 
Ketika pekerjaan menumpuk dan harus 
lembur, hati saya menjerit, terbayang 
wajah anak-anak di rumah, namun 
melihat kalender hati saya terhibur, 
”Ah....sebentar lagi aku akan ambil 
cuti”. Kebanggaan dan kebahagiaan 
menjadi lengkap ketika saya 
mendapat bonus atau kenaikan gaji. 
Seperti pahlawan pulang dari medan 
perang, kuserahkan hadiah-hadiah 
untuk anak-anak. Terobati rasanya 
segala perasaan bersalah itu. Melihat 
senyum yang lebar membuka kotak 
mainan, hilang rasanya segala 
tekanan dan kelelahan bekerja. Pujian 
atasan dan promosi dari perusahaan 
merupakan penghiburan yang 
tersendiri,  ketika saya bekerja di luar 
rumah. 

Sekarang saya menjadi ibu rumah 
tangga. Rasa bersalah terhadap anak-
-anak sudah tidak menyelimuti hati, 

Cantik Sekali
Menjadi seorang ibu apakah suatu pilihan, kewajiban, hak, atau kebahagiaan?

Apakah aku wanita berbahagia?

DITULIS OLEH : EV. ANNE KARTAWIJAYA, M. DIV

Her Children arise up and 
call her blessed

(Proverbs 31 : 28)

IBUKU
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bayangan wajah anak-anak sudah menjadi konkrit bahkan terasa 
sampai ke tulang punggung. Ya, tulang punggung yang mulai ngilu 
karena lelah menggendong, membungkuk, melompat, memanjat. 
Urusan jadi berbeda!!! Tidak ada lagi parfum wangi, tidak ada lagi 
cuti, tidak ada lagi gaji, tidak ada lagi jam “Teng-Go”, tidak ada lagi 
bonus, tidak ada lagi promosi, tidak ada lagi pujian atasan. Tiap hari 
selalu sama, dan tiap hari saya harus pandai-pandai menghibur dan 
memuji diri sendiri. 

Saya sempat terhenyak kaget ketika menyadari susahnya menjadi 
ibu rumah tangga. Rutinitas, kebosanan, dan kesepian kadang 
merasuk sampai ke tulang sum-sum.  Tiap hari sama: membangunkan 
anak, mengantar ke sekolah, ke pasar untuk menentukan apa yang 
harus dibeli, meracik makanan sedap yang 4 sehat 5 sempurna, 

menentukan menu yang tidak membosankan, menjemput sekolah 
dan kemudian mengantarkan les. Selanjutnya:  menyiapkan bahan 
belajar anak, menceritakan cerita Alkitab menjelang tidur, tidak lupa 
dengan selingan omelan, tangisan, teriakan, dan juga kesunyian. 
Keesokan harinya segala sesuatu terulang lagi dari awal sama 
sampai akhir.

Apakah aku bahagia? 

Bahagiakah aku dengan gelar “Master”-ku ini hanya mengerjakan 
pekerjaan sederhana seperti memeluk anak yang menangis, 
mengobati luka karena jatuh, melerai pertengkaran; menerangkan 
pelbagai hal yang boleh dan tidak boleh, menjawab puluhan 
pertanyaan anak yang ada jawabannya atau hanya mengulang 
jawaban yang sama setiap hari; mengulang kata “jangan!” dan 
“cepat!” berulang dalam setiap jam, menanamkan nilai-nilai 
kebenaran yang belum kelihatan hasilnya? Bahagiakah aku 
menghadapi kenyataan, bahwa sebagai ibu rumah tangga saya  
tidak punya cuti tahunan, saya harus selalu sehat dan memiliki ekstra 
kesabaran yang penuh cinta kasih sepanjang hari; tidak ada 
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kenaikan pangkat atau bonus tahunan melainkan teriakan protes anak, 
tangisan kemarahan anak, nilai sekolah yang tidak memenuhi target, 
anak yang berkata tidak jujur; masakan yang tidak pernah mendapat 
pujian, dan tidak ada kata “terima kasih” buat semua yang dilakukan 
dari suami? Bahagiakah saya? 

Ketika saya membuka Amsal 31, saya berkata di dalam hati: “Omong 
kosong, apakah ada wanita semacam ini di dunia?” Lalu saya mulai 
membayangkan…

Di pagi hari yang cerah, ketika aku menyiapkan makanan, aku 
mendengar anak-anakku bangun bersenandung bahagia. Mereka 
keluar kamar mengecup pipiku, merangkulku dari belakang dan 
berkata “Mama adalah wanita yang berbahagia”.

Kutampar pipiku, “Ah…aku hanya melamun”. Namun mataku tertuju 
kepada terjemahan lain: “Wanita yang diberkati”. Nah itu lebih realistis. 
Lalu kurenungkan…

Siapakah wanita yang dikenal anak-anak sebagai “yang 
diberkati”?

Aku mulai menyadari, kebahagiaan sejati wanita bukan terletak kepada 
“apa yang ia dapatkan”, tetapi kepada “apa yang ia berikan”. Ibu yang 
anak-anak lihat sebagai wanita yang berbahagia adalah “yang 
senantiasa memberkati”. 

Seorang ibu diciptakan sebagai “penyalur berkat”. Sejak bangun pagi 
sampai tidur di malam hari, seorang ibu seharusnya terus-menerus 
berbagi. Begitu melimpahnya berkat yang ia terima dari Tuhan sehingga 
berbagai “produk” mengalir dari dalam dirinya:

• Kepercayaan (TRUST) – Amsal 31:11-12

Wanita yang melimpah dengan rasa aman, akan menjadi pelabuhan 
yang tenteram bagi suaminya. Suaminya akan berangkat bekerja 
dengan hati yang tenang tenteram, karena dia tahu, bahwa semua 
miliknya yang berharga berada di tangan yang aman. 

Anak-anakpun melihat ibunya sebagai wanita kebanggaan ayahnya. 
Ibu yang senantiasa mendatangkan keuntungan bagi ayah mereka, dan 
senantiasa berbuat kebaikan kepada ayah mereka seumur hidupnya. 

Aku sadar, jika aku ingin bahagia, maka aku harus memelihara 
kepercayaan suami dan anak-anakku terhadap diriku. Aku harus 
bertanggung jawab kepada mereka seperti layaknya kepada atasanku 
ketika aku bekerja dulu. 

• Semangat – Amsal 31:13-19

Wanita bahagia dalam Amsal memiliki semangat. Sedari pagi sampai 
malam hari, semangat wanita ini tidak pernah pudar. Dia tidak pernah 
merasa miskin, karena letak kekayaannya bukan terletak pada apa yang 
dimiliki tapi terletak di dalam semangatnya. Semangat untuk mencari 
apa yang dibutuhkan di sekelilingnya. Dan dia selalu melakukannya 
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dengan optimisme  dan sukacita (ayat 13). 

Senyuman di kala bekerja keras itulah yang memberi pesan kepada 
anak-anaknya: “Ah, bahagianya ibuku”. Anak-anak hampir tidak pernah 
melihat ibunya mengeluh. Pemandangan yang selalu dilihat adalah 
“kesiapan”, “kreatifitas”, “produktifitas”, dan “motivasi”, dinamika 
kehidupan yang tidak pernah berhenti. 

Jika aku ingin menjadi wanita bahagia, aku harus memelihara pikiran 
yang positif. Aku adalah wanita yang diberkati untuk memberi semangat 
kepada suamiku dan anak-anakku. Tuhan tidak pernah kehabisan 
karunia untuk memberiku energi dan semangat baru. Aku akan 
berbahagia jika suami dan anak-anakku pun bersemangat karena 
kehadiranku di rumah. 

• Reputasi yang baik dan harapan – Amsal 31: 20-26

Wanita bahagia dalam Amsal tidak egois dan tidak pelit. Ia telah 
menebarkan pengaruhnya kepada banyak orang di luar dirinya sendiri. 
Anak-anak melihat wajah-wajah bahagia yang mendapatkan uluran 
tangan dari ibunya. Anak-anak mendengar banyak kata “terima kasih” 
yang diucapkan orang-orang kepada ibunya. Bukan hanya itu, ibunya 
memberi pengaruh luar biasa bagi reputasi ayahnya. Kualitas diri ibunya 
telah mengangkat nama baik keluarga. 

Bagaimana anak-anak tidak melihat ibunya sebagai wanita yang 
diberkati? Wanita yang mereka sebut “ibu” telah membawa mereka 
kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Tidak ada hal 
buruk keluar dari mulut ibunya, selain hikmat dan pengajaran yang 
lemah lembut dari lidahnya. 

Jika aku ingin menjadi wanita bahagia, aku harus bersedia membagi 
diriku untuk orang lain. Aku harus membagikan kasihku yang berlebih 
kepada banyak orang. Ya, karena kasihku tidak pernah dihabiskan oleh 
anak-anakku. Tuhan sudah dan akan terus mengalirkan “kasih” itu 
sekalipun aku sudah berusaha menghabiskannya bagi anak-anakku. 

• Apresiasi - Amsal 31: 27-31

Hanya apresiasi… ya, hanya apresiasi yang patut diberikan kepada wa-
nita bijaksana ini, wanita yang mereka sebut sebagai “ibu”. Dan mereka 
tahu kunci dari semuanya itu adalah karena ibu yang mereka miliki 
adalah “WANITA YANG TAKUT AKAN TUHAN” (ayat 30). 

Aku sadar, aku telah salah mengartikan “wanita bahagia”. 
Amsal 31 mengingatkan aku untuk tidak meletakkan kebahagiaanku 
kepada kemolekan dan kecantikan. Anak-anak tidak akan melihat kita 
bahagia karena kita cantik dan ramping, atau kita mendapat promosi 
jabatan tinggi dari perusahaan. Anak-anak melihat ibunya bahagia, 
ketika RASA TAKUT akan TUHAN membuat ibunya memiliki KUALITAS DIRI 
yang telah berdampak baik bagi diri mereka,  keluarga mereka, dan 
masyarakat. 

Kupandangi fotoku bersama suami dan anak-anakku, dan aku berbisik: 
“Terima kasih Tuhan, aku bahagia karena Engkau, aku cantik di dalam 
hatiku karena Engkau.. aku hidup untuk membahagiakan suami dan 
anak-anakku, dan itulah kebahagiaanku yang sesungguhnya.”
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Monika lahir pada tahun 331 di kota Tagaste, Afrika Utara, dari sebuah keluarga yang terpandang,  
keluarga Kristen yang saleh dan taat beribadah. Leluhurnya berasal dari Venisia, Italia, bukan penduduk 
asli Afrika.

Ketika berusia dua puluh tahun, Monika dinikahkan dengan Patrisius, seorang pegawai tinggi 
pemerintahan kota. Patrisius seorang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang kasar, mudah 
marah, peminum, dan tidak setia. Menghadapi kelakuan dan kebiasaan  buruk suaminya, Monika yang 
saleh setiap hari berdoa menitikkan air mata, memohon Tuhan memberikan anugerah pertobatan 
kepada Patrisius, menjamah dan mengubah karakternya untuk menjadi pengikut Kristus. 

Kelembutan Kesabaran Seorang Istri dan Ibu

Perkawinan Monika dan Patrisius membuahkan 3 orang anak: Agustinus, Navigius, dan Perpetua. 

Dalam hidupnya, Monika mengalami pergumulan yang berat terkait dengan putra pertama, Agustinus, 
yang hidup sangat duniawi, berlawanan dengan ajaran Kristen. Agustinus dilahirkan tahun 354. Ia 
sebenarnya seorang anak yang pandai dan rajin berdoa namun nakal, suka berbohong, dan selalu 
mencari alasan untuk menghindar dari tugas belajarnya. Monika banyak mendapat kesulitan dalam 
mendidiknya. Sebaliknya, sang suami amat bangga dengan apa yang dilakukan putranya ini. Dia 
bahkan mencemooh dan menertawakan usaha keras Monika mendidik Agustinus menjadi seorang 
pemuda Kristen yang saleh. Betapa batin Monika sangat tertekan akan tabiat buruk suami dan 
putranya itu,  namun semua ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa memohon campur 
tangan Tuhan. 
 
Doa dan air mata Monika selama puluhan tahun tak kunjung henti. Dan selama itu pula tidak ada tanda 
apa pun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Tetapi, bahkan ketika segalanya terasa tanpa harapan, 
Monika tetap terus berdoa dengan satu harapan saja, yaitu Tuhan mendengarkan keluh kesahnya. Dan 
suatu hari di tahun 371,  tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Monika ketika suaminya - Patrisius - 
pada saat kritis menjelang ajal, bertobat dan  dibaptis .

Tetapi pergumulan Monika untuk putranya, belum selesai. 

” Dialah contoh ketabahan dan kelembutan seorang ibu dan istri sejati. Derita batin karena 

kelakuan jahat suami dan putranya tidak memadamkan kasihnya; yang diperbuatnya 

adalah berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan. Pergumulan yang berpuluh tahun 

namun tidak pernah undur, terus berharap Tuhan menjawab doa-doanya. 

Iman, pengharapan, dan kasih  Monika berbuah manis. ”

MONIKA
IBU DAN ISTRI TELADAN
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Doa dan Air Mata untuk Seorang Anak

Pada usia enam belas tahun, Agustinus menghabiskan masa remajanya dengan berkeliaran bersama 
teman-temannya, para remaja yang sedang dilanda kejenuhan dan kebosanan. Mereka sering 
melakukan kejahatan. Hidup Agustinus dipenuhi nafsu liar yang dilampiaskan dengan melakukan free 
sex. Kemudian pada usia delapan belas tahun, Agustinus menempuh pendidikan di kota Kartago.  
Di sana  ia hidup bersama seorang wanita di luar perkawinan yang sah, hingga melahirkan seorang 
putra pada tahun 372, yang diberi nama Deodatus. Agustinus juga tidak puas dengan ajaran Kitab 
Suci dan hidup menjauh dari gereja. Dia kemudian berkenalan dengan sebuah aliran sesat, yaitu 
Manikheisme *). Itu semua ini membuat Monika semakin sedih dan menangis tak hentinya sambil 
berdoa. Airmatanya lebih deras daripada airmata seorang ibu yang melihat anaknya meninggal dunia.  

Tuhan mendengarkan keluh kesah Monika, dan menguatkannya dengan suatu mimpi. Dalam mimpinya, 
Monika melihat dirinya berada di atas sebuah mistar kayu. Kemudian datanglah seorang pemuda 
yang wajahnya begitu berseri-seri dan bercahaya. Pemuda itu bertanya, “Mengapa ibu bersedih? Apa 
yang menyebabkan ibu menangis setiap hari?” Monika menjawab, bahwa ia sedih karena tidak tahan 
melihat kebinasaan Agustinus, putranya. Lalu pemuda itu mengajak Monika untuk melihat dengan 
seksama. Segeralah terlihat olehnya, bahwa Agustinus ada bersamanya di atas mistar itu. Dan pemuda 
itu berkata, “Di mana engkau berada, ia pun berada.”

Telah lama waktu berlalu sejak mimpinya itu, namun Agustinus masih juga hidup dalam dosa. Karena 
itu Monika kerap kali datang kepada Bapa Uskup memohon-mohon dan mendesak dengan air mata 
bercucuran, supaya beliau berbicara kepada putranya untuk melepaskan diri dari aliran sesat tersebut. 
Karena terus menerus didesak, lama-kelamaan Bapa Uskup bosan dan kehilangan kesabarannya, dan  
berkata, “Pergilah kepada Tuhan!  Engkau telah banyak mengeluarkan air mata, aku percaya Tuhan 
berbelas-kasihan kepadamu.”  Monika amat gembira sebab ia percaya  ada pengharapan bagi 
anaknya,  Agustinus.

Sembilan tahun Agustinus mengikuti aliran Manichaeism yaitu aliran kepercayaan yang mengajarkan 
dualistic cosmology menjelaskan pergumulan antara terang dan gelap, spiritual dunia yang akan terus 
berperang antara terang dan jahat, dan suatu ketika nanti terang yang akan menang dan 
menyelimuti dunia, ini adalah kepercayaan agama di Mesopotamia.   
Dan selama itu pula disertai deraian air mata, Monika terus-menerus berdoa dengan tekun dan setia 
untuk pertobatan anaknya. Namun selama Agustinus mengikuti aliran itu,  jiwanya tidak mendapatkan 
kepuasan, kemudian ia berencana untuk pergi ke Roma. Ibunya tidak mengijinkannya, karena waktu 
itu Roma buruk peradabannya. Agustinus tetap pada keputusannya dan pergi ke Roma pada tahun 
383. Di sana ia tinggal selama setahun. Tetapi lagi-lagi hidupnya penuh kekecewaan dan penderitaan. 
Agustinus merasa seperti orang asing. Sampai pada suatu saat ia menderita sakit parah dan hampir 
meninggal. Pada saat itulah terjadi perubahan dalam hatinya, perlahan-lahan ia mulai berpaling dari 
Manichaesim. Dia menyadari bahwa ini berkat ibunya yang setiap hari ke gereja dan dengan ratap 
tangis berdoa untuk keselamatannya. Bersyukur, Agustinus sembuh dari sakitnya. 

Puncak Kebahagiaan Monika: Pertobatan Agustinus

Pada tahun 384 Agustinus pergi ke Milan. Jarak antara Roma dan Milan kira-kira 650 km. Di sana ia 
bertemu dengan Uskup Ambrosius, seorang pengkotbah yang terkenal dengan figur kebapakan.  
Agustinus disambut dengan baik. Ia menjadi rajin ke gereja karena mulai tertarik untuk mendengarkan 
khotbah dan ajaran-ajaran Uskup Ambrosius. Pergumulan terjadi pada Agustinus setelah pertemu-
annya dengan Uskup Ambrosius. Ambrosius mengatakan, bahwa jalan keselamatan manusia hanya 
terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus, dan taat berpegang pada firman yang ada dalam Kitab Suci. 
Kata-kata ini begitu mengusik hatinya. Akhirnya Agustinus mengerti, di dalam kegelisahan dia 
merindukan keselamatan. Galatia 5:17 dan Roma 7:19 mengatakan, “Keinginan daging berlawanan 
dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya 
bertentangan.” Melalui ayat ini Agustinus  bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan 
sesamanya.

Sementara itu, Monika terus mengikuti jejak Agustinus dan ia berangkat  ke Milan. Penderitaan berat 
ditanggungnya karena kapal yang ditumpangi hampir karam terkena badai. Tetapi Tuhan terus 
memberi kekuatan kepada Monika dengan pengharapan untuk bertemu putranya. Setelah bertemu 
dengan ibunya, Agustinus menceritakan bagaimana dirinya telah lepas dari Manikheisme. Dan Monika 
berkata, bahwa ia percaya demi Kristus, sebelum  mati ia akan melihat putranya bertobat dan menjadi 
seorang Kristen. Saat itu Agustinus berumur tiga puluh tahun.
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Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius pada Minggu Paskah tahun 387. Monika hadir di situ, dan 
tidak ada sukacita lain yang lebih besar baginya selain  menyaksikan kelahiran baru anaknya, 
sukacita karena anaknya menjadi milik Kristus.

Akhir Hidup Monika: Kemenangan Iman

Dua bulan kemudian, pada tahun 387, Monika dan Agustinus kembali ke Tagaste, Afrika. Dalam 
perjalanan pulang itu, mereka singgah di Ostia, di dekat muara Sungai Tiber. Monika dan Agustinus, 
berdua saja, berdiri bersandar pada jendela rumah persinggahan mereka. Mereka terlibat dalam 
pembicaraan yang sangat menarik mengenai seperti apa kiranya kehidupan para kudus di surga. 
Diliputi rasa bahagia yang amat sangat Monika berkata kepada Agustinus, “Anakku, satu-satunya 
alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau 
menjadi seorang Kristen, sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan-
Tuhan, bahkan lebih dari itu, Tuhan telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan seluruh 
hidupmu kepada-Nya melalui pengabdian yang tulus. Sekarang tugasku telah selesai.”  Lima hari 
kemudian Monika jatuh sakit demam tinggi. Monika tahu bahwa ajalnya kian mendekat dan dia telah 
menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu berdoa dan berharap bagi putranya,   
Agustinus. Monika berpesan kepadanya, “Anakku, persembahkanlah hidupmu di Altar Tuhan.”  Hari 
yang kesembilan, Monika meninggal pada usia 56 tahun di Ostia, Roma. Dalam kesedihan yang 
sangat mendalam dan dalam kesendiriannya  Agustinus mengenang kembali kasih dan kesetiaan 
ibunya berdoa, yaitu  bukan untuk kesuksesannya tetapi berdoa bagi pertobatannya.  

Teladan Hidup Monika

Monika menunjukkan betapa Tuhan adalah Yang Terutama dalam hidupnya. Ia tak pernah 
meninggalkan doa-doanya sekali pun berada dalam situasi kehidupan yang sangat suram. Ia tetap 
percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan terus menaruh pangharapan akan pertolongan-Nya. 
Monika selalu menjalankan doa-doanya dengan tekun dan setia. Tiada hari terlewati tanpa doa. 
Apa pun yang dilakukannya setiap hari selalu diwarnai dengan doa. Monika bukan seorang biarawati, 
ia adalah seorang istri dan ibu yang sangat sederhana, namun kehidupan doanya sangatlah 
mendalam. Bagi Monika, doa adalah hal yang amat penting dalam hidupnya, karena dalam dan 
melalui doa-doa itu ia dapat berjumpa dengan Tuhan yang dikasihinya. Kesetiaan dan pergumulan 
Monika di dalam doa-doanya  telah membawa pertobatan bagi orang-orang yang dicintainya, 
khususnya suami dan anaknya.  

Kesaksian hidup Monika sebagai  seorang ibu dan istri  teladan, di mana iman dan cara hidupnya 
patut dicontoh oleh ibu-ibu Kristen, terutama mereka yang hidupnya jauh dari kebahagiaan karena 
suami yang berperilaku buruk dan anak yang jatuh dalam berbagai ajaran dan bujukan dunia yang 
menyesatkan.

“Pernahkah kau berdoa memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi tampak-
nya Tuhan belum mengabulkan doamu? Kemudian kau berdoa lagi dengan sungguh-sungguh dan 
berdoa lagi dan berdoa lagi, tetapi tampaknya belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan men-
gabulkan doamu. Jika kau pernah mengalami hal seperti itu, janganlah berputus-asa, bersandarlah 
tetap kepada Tuhan Allah-mu seperti yang dilakukan oleh Monika. Puluhan tahun lamanya ia berdoa, 
barulah ia melihat Tuhan menjawab doanya. Jadi janganlah putus asa, karena rencana Tuhan adalah 
indah untuk hidupmu.”

(diambil dari: berbagai sumber)
___________________
*) Manikheisme: aliran agama yang percaya di dalam kosmos ada pertarungan antara roh baik dan 
roh jahat seperti pada Agama Hindu; aliran ini dianut oleh bangsa Persia dan Babylonia pada abad 
yang lalu. 
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Mazmur 8 : 1

Ya Tuhan , Tuhan kami 

Betapa mulianya nama-Mu diseluruh bumi

Keagungan-Mu yang mengatasi langit. Inilah bumi ciptaan-Mu. 
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