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Dari Redaksi
Pernahkah engkau merasakan penderitaan yang luar biasa? 

Ternyata penderitaan yang paling melukai hati adalah pada saat melihat 
orang yang kita kasihi sangat menderita. Saya ingat waktu mama harus 
masuk ICU dan selang ventilator dipaksa masuk ke mulutnya sampai 
terjadi robekan kecil di mulutnya, tangan dan kaki dilubangi untuk 
memasukan cairan. Lalu apa yang terjadi  setelah mesin dipasang? 
Mama tersadar, dan airmatanya berlinang kesakitan, begitu menderita...  
Hati saya sangat sakit melihat penderitaan tersebut, tulang saya seperti 
gemetar, mulut saya terkatup, dan saya memalingkan wajah. Saya 
begitu takut membuka mata, tidak tahan melihat penderitaannya. 

Saat itu saya seperti dicelikkan, teringat perkataan Tuhan Yesus 
“di rumah Bapa-Ku banyak tempat...”, tidak ada penderitaan di sana, tapi 
bagaimana kita mempunyai tempat di sana???  Waktu Allah Bapa 
melihat Kristus  di atas kayu salib, tangan dan kaki dilubangi dengan 
paku besar, dipantek, dan kejijikan dosa manusia ditumpahkan 
kepada-Nya, saya merenung,  bagaimanakah penderitaan  Tuhan 
Yesus, sendirian, ditinggalkan, dan bagaimana hancurnya hati Allah 
Bapa, IA harus memalingkan wajah-Nya, meninggalkan Kristus 
menanggung hukuman. Di sana ……. hanya terdengar  “Allah-Ku 
mengapa Engkau meninggalkan Aku?” ... suara yang memilukan. 
 
Paskah adalah PENDERITAAN dan KASIH  menjadi kesatuan yang tak 
terpisahkan; di atas kayu salib   Kristus  menderita, dan hari ini  saya 
dan saudara  menerima kesempurnaan kasih yang membebaskan kita 
dari hukuman dosa.  

Oleh karenanya, Redaksi  mengajak saudara sekalian menyusuri 
sebuah kisah penderitaan Sarah Edward yang mengasihi Kristus, 
bagaimana Iman mengatasi Penderitaan, tentang Kekudusan Allah yang 
harus dinyatakan, dan bagaimana Kekuatan Pengampunan itu dapat 
menjadi bagian hidup kita. Semuanya terangkai dalam kesatuan dari 
sebuah tulisan kepada tulisan yang lain, di mana kita seperti berjalan 
di padang gurun Sinai untuk mengerti KEKUDUSAN, PENDERITAAN, 
IMAN, dan untuk mengerti dengan benar  apa arti “pimpinan Tuhan”. 

SELAMAT PASKAH, TUHAN MEMBERKATI

Gratia Kekudusan Allah

SD Sabu
Biarkanlah Anak-anak itu datang 

kepada Tuhan Yesus

Namata
Didalam Kegersangan

Tuhan memelihara

SMA Sabu
Doakan mereka agar Iman 
mereka tetap bertumbuh
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Kegelapan menyelimuti Yerusalem, di sana orang-orang menghujat Dia ... 
 

“Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”

Mengertikah kita bahwa jeritan Kristus bergema, menyatakan perpisahan antara Allah Bapa Yang 
Mahakudus dengan Tuhan Yesus?   Allah Bapa memalingkan wajah-Nya, hukuman atas umat yang 
berdosa ditimpakan kepada Kristus, “Ia terhitung di antara orang durhaka”. Salib menyatakan hukuman 
atas kejahatan dan kedurhakaan manusia. Kegelapan telah menyelimuti Yerusalem, suara yang 
memilukan terdengar  “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Markus 15:34). 
Jeritan dan rintihan yang memilukan, tidak ada kepedihan yang menyakitkan  yang dapat dibandingkan 
dengan ketika  Allah memalingkan wajah-Nya, melihat dengan jijik kepada dosa manusia karena 
melanggar kekudusan-Nya. 

Salib menyatakan perpecahan antara manusia dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, tidak 
ada satu manusia pun yang dapat melawan kehendak diri, dan tidak ada satu manusia pun yang mempunyai 
kekuatan untuk dapat mengerti dan taat pada kehendak Allah, karena manusia sejak Adam jatuh dalam dosa, 
memakai hak kebebasannya untuk menentang Firman Allah, dan manusia memuaskan nafsunya dengan 
pelbagai cara melalui uang, kuasa, kebohongan, kemesuman, dan lain-lain. Mengapa Allah membiarkan 
manusia menentang-Nya? Karena manusia diberikan kebebasan, dan dalam kebebasannya manusia 
berhadapan dengan kuasa Allah,  di sinilah terbentuk “moralitas”. Moralitas tidak akan terbentuk tanpa 
kebebasan. Menentang Allah berarti menentang kekuatan Yang Mahakudus, dan itu mendatangkan 
murka Allah.

Pada saat kengerian terjadi karena murka Allah ditumpahkan kepada Kristus,  di kayu salib  terjadi dua 
kekuatan, kekuatan kebencian atas dosa dan kekuatan kasih bagi umat pilihan-Nya. Hanya 
melalui  Kristus yang menyelamatkan kita maka mata kita dapat dicelikkan akan wahyu umum, yaitu bahwa 
alam semesta secara keseluruhan menyatakan kekuatan Allah, di langit dan di laut, binatang dan tumbuh-
tumbuhan, matahari, bulan, bintang, seluruh galaksi dan seisinya menyatakan kekuatan  dan kuasa-Nya. Alam 
semesta adalah sebuah sumber anugerah, keajaiban yang ada di muka bumi ini hanya dapat dimengerti 
melalui mata yang dicelikkan oleh Kristus. Melalui Firman Allah, kita mempunyai kekuatan untuk tidak 
menentang Dia.  Melalui Kristus yang adalah Firman itu sendiri kita diperdamaikan dengan Allah Bapa dan 
mempunyai kekuatan untuk taat. 

”Inilah yang difirmankan TUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku 
Kunyatakan kekudusan-Ku...” (Imamat 10:3)

Keseimbangan Ketaatan dan Kekudusan

Bolehkah kita sebagai orang Kristen yang telah menerima Injil, hidup tidak taat dan sembarangan? 
Luther  melihat sebuah keseimbangan  antara “kewajiban kepada Allah untuk taat  dan dosa karena 
menentang  Allah”  atau “a balance between great obligation and great sin”.

Kekudusan Allah

Bagian 4
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Kita menganggap enteng kata “taat”, bahkan gagal untuk merenungkannya. Taat dan kekudusan 
tidak dapat dipisahkan; kita taat karena kita harus merefleksikan kekudusan-Nya. Setiap hari berapa 
banyak  kita melanggar perintah Allah? Kita tidak sempurna,  kita semua tidak pernah  taat 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 kesempurnaan dan  tidak pernah menurunkan standar kekudusan-Nya kepada 
manusia. 

Banyak hal dalam hidup kekristenan kita yang kurang peduli cara kita menyebut nama Allah, atau pun 
cara kita beribadah pada hari Minggu. Kita kurang, bahkan tidak lagi menghormati kekudusan Allah. 
Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama beberapa kejadian yang membawa kematian  sebagai 
hukuman karena  memandang enteng  kekudusan Allah.

Allah yang penuh dengan kasih karunia dan setia adalah Allah yang menghakimi pelanggaran 
umat-Nya atas keteledoran/ kesalahan dalam menyembah Dia yang Mahakudus. Firman Tuhan 
diberikan kepada Musa untuk mengajar Israel dan seluruh umat Tuhan dalam hal beribadah dengan 
tata cara yang benar, karena manusia telah berdosa. Ibadah menjadi pusat untuk mengenal 
kekudusan-Nya.
 
Mari kita meneliti beberapa peristiwa dalam Alkitab. Harun adalah  Imam Besar yang memimpin umat 
Israel beribadah, dan hanya Harun yang boleh masuk ke Ruang Mahakudus untuk mempersembah-
kan korban pengampunan dosa bagi umat-Nya. Sebelum masuk ke Ruang Mahakudus, ia harus 
menyembelih domba jantan sebagai korban penebus dosa bagi dirinya dan anak-anaknya.  Lalu 
apa yang terjadi? Ketika itu Nadab dan Abihu, keduanya adalah anak Harun,  mengambil bara untuk 
membakar ukupan dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, yang Tuhan tidak 
perintahkan kepada mereka.  Maka tiba-tiba api dari Tuhan menyambar  menghanguskan keduanya 
sehingga mereka mati di hadapan Harun, Musa,  dan umat Israel (Imamat 10:1-2). 

Musa dan Harun adalah  orang yang mempunyai relasi paling dekat dengan Tuhan, dan kita berharap 
Tuhan akan mengampuni keteledoran anak-anak Harun. Kenyataannya tidak. Sebuah kesalahan 
dalam Ibadah, reaksi Tuhan sangat keras, keduanya mati dihukum Tuhan langsung di tempat 
kejadian di mana mereka melakukan kesalahan. Apakah mereka tidak tahu tata cara Ibadah? Mereka 
tahu, tetapi mereka menganggap enteng status mereka sebagai calon imam pengganti Harun kelak, 
bahwa mereka tidak boleh ada kesalahan melanggar hukum Tuhan dalam Ibadah.  

Bagaimana Harun bereaksi atas kematian anaknya?  Kematian itu pasti merupakan kesedihan yang 
dalam bagi Harun dan keluarganya; Harun telah mendedikasikan sisa seluruh hidupnya untuk 
melayani Tuhan, demikian pula kedua anaknya. Ia sebagai seorang ayah tentu merasa bangga 
karena kedua anaknya sudah dipisahkan untuk menjadi imam menggantikan dirinya kelak. Tapi saat 
itu, tak ada yang dapat Harun lakukan kecuali segera mencari jawaban kepada Musa. Musa berkata, 
”Inilah yang difirmankan TUHAN : Kepada orang yang karib kepada-Ku Kunyatakan 
kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku.”  Tuhan 
memperingatkan Harun arti dari pentahbisan seorang imam, ia dipisahkan dari pekerjaan apa pun 
dan hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah yang Mahakudus.  Setiap bagian dari Kemah 
Suci dibuat menurut “spesifikasi” yang ditentukan oleh Tuhan, tidak ada satu pun keteledoran yang 
diperbolehkan. Proses ibadah ditentukan dengan sangat rinci, tidak boleh ada kesalahan:  “Di 
atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun 
korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya” (Keluaran 30:9-10).

Saat Nadab dan Abihu menyalakan api asing yang dilarang oleh Tuhan, mereka telah bertindak di 
luar perintah TUHAN. Ini adalah sebuah tindakan tidak taat, pemberontakan, melanggar kekudusan 
Ibadah yang tidak dapat diampuni. Penjelasan Tuhan  kepada Musa sangat jelas, AKU akan 
memperlihatkan kekudusan-KU kepada orang yang karib dengan-Ku; Di mata seluruh manusia AKU 
akan dihormati.  
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Apa yang kemudian akan dilakukan Harun atas hukuman mati kedua anaknya karena telah 
melanggar kekudusan Allah? Harun dan Musa adalah orang yang karib dengan TUHAN, ia mengerti 
dengan benar seluruh firman Tuhan dalam tata cara Ibadah. Harun harus berdamai dengan dirinya, 
tidak ada  pengecualian bahwa orang yang karib dengan Tuhan ada toleransi pelanggaran, Tuhan 
menyatakan kekudusan-Nya justru kepada orang yang karib dengan Dia, yang mengenal Dia dengan 
benar.  Harun berdiam diri, ia tidak boleh meratapi dan berkabung untuk kematian  anak-anaknya, 
mulutnya berhenti bertanya. Alkitab menjelaskan dalam peristiwa Nadab dan Abihu, bahwa 
kecerobohan tidak dapat menghilangkan dosa dan hukuman.  Kepada orang yang karib kepada-Ku 
Kunyatakan kekudusan-Ku, penghakiman-Nya tidak pernah tidak adil, aneh, atau kejam. Allah tidak 
mungkin berlaku tidak adil karena penghakiman-Nya adalah kudus .  Siapakah orang yang karib 
dengan Tuhan? Mereka adalah orang-orang, yang kepadanya Tuhan berkenan menyatakan Diri-Nya 
melalui firman-Nya, melalui hukum-hukum-Nya. Siapakah yang harus menangis atas kematian Nadab 
dan Abihu? Yang harus menangis adalah seluruh umat Israel yang sedang akan beribadah. Mereka 
harus menangisi dirinya karena api Tuhan akan menelan setiap orang yang tidak taat; tidak taat berarti 
menentang kekudusan dan kekuatan Allah.
 
Kalau kita  merenungkan sejenak  nasib Nadab dan Abihu, kita menjumpai cerita yang hampir sama 
dengan seorang bernama Uza yang mengiring  tabut Allah. Ketika itu tabut  dinaikan ke atas 
kereta yang ditarik oleh lembu.  Kereta yang membawa tabut Allah hampir tergelincir, secara refleks 
Uza memegang tabut tersebut supaya tidak jatuh, dan Alkitab mencatat, “Maka bangkitlah murka 
TUHAN terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu; ia mati di sana 
dekat tabut Allah itu” (2 Sam 6:7). Tabut Allah sangat penting bagi  seluruh bangsa Israel, simbol dari 
takhta TUHAN, tempat yang paling sakral, dibuat dengan seluruh ornamen yang TUHAN tentukan, 
disebut sebagai Sanctus Sanctorum, Yang Mahakudus. 
 
Apakah dosa Uza? Perjanjian Lama menyatakan bahwa seorang imam haruslah dari keturunan Lewi, 
demikian juga seluruh penatalayan. Salah satu keturunan Lewi yang melayani Kemah Suci adalah dari 
bani Kehat, mereka dilatih  tata cara memindahkan tabut Allah.  Sebagaimana kita tahu, pada zaman 
Musa  bilamana suku Israel pindah maka seluruh Kemah Suci harus dipindahkan dan tabut Allah 
dipindahkan menurut aturan yang ditetapkan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, bahwa 
Bani Kehat tidak boleh melihat ke barang-barang yang ada di tempat Yang Mahakudus, bahkan jika 
melihat untuk sekejap pun,  mereka akan mati. Tetapi Uza memegang tabut Allah, artinya ia sudah 
melanggar perintah Allah . 

Tabut Allah itu mempunyai empat cincin besar di setiap sudutnya yang terbuat dari emas. Orang yang 
mengangkat tabut Allah hanya boleh menyentuh cincin ini. Tabut Allah harus diusung oleh bani Kehat, 
keturunan Lewi, tidak boleh dinaikan ke atas lembu.  Ketika Uza melanggar perintah Allah dengan 
memegang tabut, mungkin ia ber-asumsi bahwa sebagai bani Lewi tangannya lebih bersih dari yang 
lain, tetapi sesungguhnya alasan mengapa Uza mati adalah bahwa  manusia berdosa berhadapan 
dengan Yang  Mahakudus, pasti ia mati. 

Uza bukan orang yang tidak mengerti, ia tahu peraturan yang TUHAN tetapkan untuk kemah suci dan 
tabut Allah, maka ia mati karena melanggarnya; tidak ada pembela. Mungkin kita bertanya, mengapa 
Tuhan sedemikian keras dan menghukum dengan kematian? Jika kita tidak mengerti apakah arti 
kekudusan, keadilan, dan dosa,  maka kita tidak akan pernah mengerti apa arti kasih karunia atau 
anugerah. Cerita tentang Uza adalah contoh dari keadilan Allah bukan contoh dari belas kasihan Allah, 
dan kita tidak dapat mengerti belas kasihan Allah  tanpa kita mengerti keadilan Allah. Alkitab 
menyatakan keadilan Allah yang berhubungan dengan kebenaran Ilahi. Keadilan Allah adalah cerminan 
dari karakter-Nya yang kudus. Allah bertindak sesuai dengan sifat kekudusan-Nya. Kita membedakan 
antara kebenaran di dalam Diri-Nya dan kebenaran di luar Diri-Nya. Allah yang adalah mutlak di dalam 
kekudusan dan kebenaran, Dia juga yang bertindak sesuai dengan kekudusan-Nya. Jadi kebenaran 
dan kekudusan-Nya  berakar  dari dalam Diri-Nya, terus  terpancar keluar pada  setiap tindakan-Nya. 
Ia membunuh Nadab, Abihu, Uza , Ananias dan Safira, ini semua adalah tindakan penghakiman yang 
mutlak di dalam kebenaran-Nya, bahwa kekudusan-Nya tidak dapat dipermainkan. Allah adalah Hakim 
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untuk seluruh makhluk di alam semesta. Manusia adalah manusia yang sudah kotor ternoda; hakim di 
dunia dapat disogok, mereka dapat korupsi, mereka dapat melakukan kesalahan dalam memberikan 
penghakiman, tetapi Allah yang Mahakudus  adalah Allah yang Maha-adil karena Ia kudus dan 
menghukum dengan benar dan adil. 

Kekudusan Allah dan Kebejatan Moral Manusia 

Bapa patriakat kita, Abraham, pernah mengalami krisis emosi saat Tuhan akan menghukum kota 
Sodom,  kota besar yang penuh dengan pesta pora dan kebejatan moral, kota yang subur sehingga 
Lot memilih untuk tinggal di sana, tetapi juga kota yang penduduknya tidak mempunyai  rasa takut 
kepada Tuhan, mereka melawan kekuatan dan kekudusan Allah.  Ketika Tuhan ingin menghukum 
Sodom, terjadi tawar menawar antara Abraham dengan TUHAN. O Tuhan……, jangan hancurkan 
kota Sodom, bagaimana  Tuhan bila ada 10 orang benar,  bolehkah kota Sodom tidak dihancurkan?  
Sepuluh orang benar berarti 10 orang yang mengenal Allah dan taat kepada firman-Nya, hanya perlu 
10 orang benar di hadapan Allah, maka TUHAN akan menyelamatkan kota Sodom. Adakah 10 orang 
benar di kota Sodom??

Esok harinya  Abraham bangun dan melihat ke arah kota Sodom,  terlihat  asap dan api. Tuhan 
menghanguskan kota Sodom dengan api, mengapa? Karena tidak ada yang benar, semuanya telah 
memberontak kepada TUHAN, tidak ada yang benar, semuanya melawan TUHAN, keadilan TUHAN 
dinyatakan. Hakim  atas sorga dan bumi bertindak dengan benar, DIA tidak pernah menghukum orang 
yang benar, penghakimannya adalah mutlak adil.   Dosa menyebabkan manusia memberikan  
hidupnya hanya untuk memuaskan nafsu diri,  memberontak dan menentang  Allah.  Upah dosa 
adalah maut, hukuman kekal yang mengerikan, berhadapan dengan api yang menghanguskan, hilang 
dari Sang Pemberi hidup . Apakah Lot dan keluarganya orang benar? Tidak. Tetapi ia dan keluarganya 
mendapat kasih karunia Tuhan.
  
Manusia diciptakan sebagai cermin yang merefleksikan kekudusan Allah, menjadi peta dan 
teladan-Nya.  Kapan hukuman atas dosa dinyatakan pada kita? Apakah menurut kita: “kalau engkau 
berdosa, suatu hari engkau akan mati”? Salah,  kalau kita menafsirkan seperti itu. Hukuman atas dosa 
adalah mati seketika, seperti Nadab dan Abihu; hukuman mati langsung diberikan kepada Uza, 
demikian juga Ananias dan Safira. Pada hari engkau berdosa, hukumanmu adalah: mati. Manusia 
sudah mati secara spiritual.  Hidup yang kita alami hari ini adalah penghakiman yang ditunda, dan 
pada saat yang sama kasih karunia terus bekerja bagi umat-Nya. Kasih karunia membangkitkan hidup  
spiritual anak-anak Tuhan sehingga dapat berelasi dengan Allah melalui firman dan doa. Jadi hukuman 
mati masih berlangsung dan tetap ada, seluruh manusia akan mati. Kita semua sedang berjalan 
kepada hukuman mati tubuh, dan setiap kita sedang menunggu giliran kematian. Perbedaannya 
adalah penebusan Kristus membawa benih Abraham sejati menjadi anak-anak Allah yang diapdosi 
melalui Kristus, dan kita akan tinggal bersama DIA di sorga kelak. Kematian tubuh tidak memisahkan 
kita dari DIA tetapi merupakan kesempurnaan dari hidup, karena kita berada di sorga bersama DIA, 
Kristus Anak Allah. 

Allah memilih Israel  bukan karena Israel lebih baik atau lebih kudus. Allah memilih Israel melalui 
Abraham untuk menjadikannya kudus; kudus dalam pengertian dua hal: mereka dipanggil untuk 
dipisahkan dan dimurnikan. Dipisahkan untuk menjadi alat dalam rencana TUHAN bagi keselamatan 
umat-Nya yaitu seluruh bangsa pilihan-Nya. 
 
Bagaimana Allah menyatakan murkanya karena manusia sudah melanggar kekudusan-Nya, 
menentang Dia?  Jawabannya:Salib. Salib menyatakan murka  dan anugerah Allah kepada umat-Nya. 
Salib memperlihatkan keadilan dan hukuman,  dan pada saat yang sama menyatakan kasih karunia. 
Di atas kayu salib, terjadi keheningan, seluruh bumi menjadi gelap, penghakiman Allah dan murka-Nya 
menindas Kristus. Kasih manusia yang diperlihatkan oleh Maria dan murid-murid- Nya tidak mungkin 
sampai kepada Kristus. Di atas kayu salib tidak ada kasih yang dinyatakan oleh manusia, hanya ada  
kasih yang terpancar dari Kristus kepada manusia berdosa; kepada penjahat di sebelah-Nya, 
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Ia menyatakan kasih-Nya. Kristus adalah Kasih yang tidak pernah pudar, Ia mengasihi Bapa dan umat 
pilihan-Nya. 

Kasih dan Keadilan

Waktu Allah menghukum mati Nadab dan Abihu atau Uza, kita merasa shock! Kita selalu mau 
mendapatkan belas kasihan Tuhan selamanya walaupun kita melakukan kesalahan fatal. Kita lupa 
bahwa pada waktu pagi ketika saya menarik nafas ini,  adalah karena belas kasihan Ilahi. Allah tidak 
berhutang apa-apa kepada kita. Kita berhutang kepada-Nya dalam segala sesuatu yang diberikan di 
bumi ini. Jika Ia mengizinkan kecelakaan dan kita cedera berat lalu masuk rumah sakit, kita tidak dapat 
meng-klaim bahwa Ia tidak adil. Salah satu masalah kita adalah kebingungan untuk membedakan antara 
keadilan dan belas kasihan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tindakan tidak adil antara sesama 
kita, seringkali kita menerima perlakuan tidak adil dari orang lain, atau kita sendiri memberikan perlakuan 
tidak adil kepada orang lain. 

Yang harus kita tahu, kita bisa mendapatkan perlakuan tidak adil dari siapa pun, tetapi Allah yang saya 
sembah tidak pernah berlaku tidak adil kepada saya. Kita  boleh menangisi tindakan tidak adil yang 
dilakukan seseorang kepada kita di hadapan Tuhan, dan Ia berjanji akan membela kita dari ketidakadilan 
tersebut pada waktu yang ditentukan-Nya. Di dalam ketidak-adilan yang kita terima dari orang lain, kita 
tidak bisa meng-klaim bahwa Allah tidak adil karena membiarkan hal itu terjadi. Allah yang Maha-adil 
dapat mengizinkan kita masuk penjara seperti Yusuf untuk hal yang bukan kesalahan kita. Kita mungkin 
tidak bersalah kepada orang lain, tetapi kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang penuh kesalahan di 
hadapan Allah. Sering kita berpikir, bahwa kita layak menerima anugerah Allah, anugerah yang 
sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Allah tidak pernah berhutang “anugerah”,  Ia memperingatkan 
kita berkali-kali bahwa: “Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan 
mengasihani siapa yang Kukasihani” (Keluaran 33:19).

Contoh, bila ada 10 orang berdosa, di mana 5 orang di antaranya dijatuhi hukuman dan 5 lainnya men-
dapatkan belas kasihan Allah, apakah ini tidak adil? Allah tetap adil, karena Allah tidak pernah berhutang 
kepada manusia untuk memperlakukan mereka dengan sama rata.  Dapatkah kita berargumen, “karena 
saya lebih rohani maka saya mendapat kasih karunia Allah” ? Tidak ada satu pun dari kita layak 
menerima kasih karunia-Nya, hanya karena kasih karunia dan belas kasihan-Nya, saya menerima 
anugerah keselamatan dan mempunyai kekuatan untuk hidup taat dan memuliakan DIA , Yang 
Mahakudus. Di dalam keadilan-Nya, Allah membiarkan   kita mengalami  penderitaan, kesedihan, 
ketidak-adilan, dan bersamaan dengan itu Ia tetap menyertai karena Ia adalah adil. Kasih-Nya tidak 
pernah berubah, Ia tetap menjaga kita untuk beriman kepada-Nya sampai akhir kepada kekekalan. 

Penebusan Kristus  menggenapi janji Allah untuk umat pilihan menjadi  benih sejati Abraham, Roh Kudus 
memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak menentang Allah dan taat berjalan dalam kebenaran-Nya. 
Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah mengerti penderitaan Kristus yang menggantikan hukuman 
kita di atas kayu salib, Ia menghadapi ketidak-adilan manusia yang menghina dan menyiksa Dia, dan 
Ia menerima  murka Allah atas dosa-dosa kita yang ditumpahkan kepada-Nya. Mengertikah kita akan  
penderitaan-Nya? Kalau engkau mengerti,  maka engkau  dapat menyatakan kasih Kristus, dan mengerti 
bahwa alam semesta menyatakan  kekuatan, kuasa,  dan kekudusan-Nya. 

Siapakah saudara dan saya?  Kita mungkin tidak melanggar kekudusan Allah  dengan cara seperti 
Nadab dan Abihu atau Uza, tetapi tahukah kita bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita sehingga kita 
disebut bait-Nya yang  kudus? Kita dipisahkan/ dikuduskan  melalui penebusan Kristus di atas kayu salib.  
Oleh karena itu kita harus menjaga  tubuh - pikiran dan tingkah laku - kita agar tidak  melanggar 
kekudusan Allah. Kalau engkau pernah melakukannya, berdoalah, minta pengampunan Tuhan,  jangan 
sampai api kemarahan Tuhan menghanguskan engkau. 

(Sumber: “The Holiness of God” - RC Sproul)    
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PENDERITAAN....satu tema yang tidak pernah habis 
dibicarakan oleh para pemikir sepanjang zaman. Lebih-lebih 
setelah dua kali perang dunia meletus, manusia yang selama 
ini selalu berjuang mencapai kebahagiaan, seolah 
dihentakkan kesadarannya bahwa: penderitaan begitu lekat 
dengan realita hidup. Realita yang harus semua orang hadapi. 
Penderitaan bukanlah satu bayang-bayang  semu yang dapat 
kita abaikan. Penderitaan itu suatu kenyataan yang begitu 
pasti kehadirannya dalam hidup manusia di dunia ini. 
Yah,... penderitaan membuat manusia hidup secara realistis, 
meminjam istilah seorang filsuf: hidup being in the world. 

Banyak orang mengaitkan penderitaan dengan kejahatan 
(evil), sehingga  muncul perdebatan mengenai the problem of 
evil. Jika Augustine mengatakan bahwa kejahatan adalah lack 
of goodness (kurangnya kebaikan), maka orang banyak 
mengaitkan penderitaan dengan lack,atau lebih tepat, 
the absence of God (ketidak-hadiran Tuhan).

Iman dan Penderitaan
“Di manakah Tuhan?” Itulah pertanyaan manusia saat 
penderitaan terjadi, pertanyaan yang dilontarkan dari bawah 
ke atas. Pertanyaan yang keluar dari mulut manusia tanpa 
pernah mendengar pertanyaan yang lebih dulu diajukan oleh 
Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa: “Di manakah 
engkau?” (Kej 3:9). 

Manusia menuduh Tuhan Allah tidak hadir ketika penderitaan 
sedang menggerogoti hidupnya. Manusia tidak sadar, bahwa 
dirinyalah yang bersembunyi dariTuhan Allah. Inilah the 
problem of evil, bukan pertanyaan “di manakah Allah”, 
melainkan manusialah yang sesungguhnya telah kehilangan 
posisi asalnya. Orang yang salah posisi akan mengajukan 
pertanyaan yang salah pula. 

Kalau begitu, cukupkah manusia keluar dari tempat 
persembunyiannya lalu menerima penderitaan sebagai 
hukuman yang memang harus diterimanya? “Marilah kita 
saling terbuka, karena manusia toh tidak mungkin melepaskan 
diri dari kejahatan...” lalu kita menjadi manusia yang 
transparan, benarkah begitu? Itulah yang telah dialami 
manusia pertama di Taman Eden ketika mata mereka ‘terbuka’ 
dan melihat bahwa dirinya telanjang.  dan transparansi dalam 
keberdosaan itu ternyata membuat manusia malu. Manusia 
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Iman dan Penderitaan

harus menerima akibat keterhilangan posisinya, dan karena itu dia tidak dapat melepaskan diri dari 
penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatannya sekalipun dengan transparansi, karena transparansi 
bukanlah pengakuan (confession). Bagaimana para filsuf bergumul dengan hal ini? Tidak ada 
jawaban.

Namun, Tuhan adalah Allah yang kaya dengan rahmat dan bijaksana. Dia bukan hanya membiarkan 
manusia bergumul dengan penderitaan yang harus ditanggungnya, melainkan Dia,  dalam cara-Nya 
yang ajaib, mengubah penderitaan menjadi alat anugerah di tangan-Nya. Berbahagialah orang yang 
bisa melihat melalui perspektif yang Tuhan nyatakan atas dunia yang sudah jatuh ini. 

Sesungguhnya, melalui penderitaan manusia menyatakan diri sebagaimana ia ada, kelihatan 
aslinya. Kita mengenal diri seseorang yang sesungguhnya (baik diri sendiri maupun orang lain), saat 
ia berada dalam tekanan penderitaan. Banyak orang yang tampil artifisial dan superfisial ketika 
berada di sebuah pesta, karena orang mengasumsikan pesta adalah satu peristiwa di mana 
kesedihan dan perselisihan dianggap tabu; atau juga pada saat-saat perkunjungan/ bertamu, karena 
kesopanan dan keramahan adalah persyaratannya; dan bahkan juga saat beribadah, karena 
bukankah kesucian adalah tuntutannya dan kenajisan tidak boleh menampakkan dirinya?? Namun 
saat penderitaan terjadi, sulit untuk berlaku artifisial dan superfisial, tidak bisa lagi berpura-pura, 
hampir keseluruhan diri manusia terbongkar di situ, entah dikehendaki atau tidak. 

Dengan demikian penderitaan sanggup memimpin kita masuk ke dalam pengenalan diri 
(self-knowledge) yang sebenarnya. Penderitaan menyingkapkan kita apa adanya, tanpa mengenal 
basa-basi, strategi, ataupun taktik yang lainnya. Jika kita orang yang pemarah, penderitaan tidak 
akan menutup-nutupi hal itu  seperti ketika segala sesuatu lancar kita bisa berlaku sebagai orang 
yang penyabar.  Kesabaran sejati dibuktikan melalui penderitaan yang turut menempa karakter itu 
sendiri. Mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi bagaimana mengasihi 
orang yang menyebabkan kita menderita? Di situlah kasih diuji dan teruji. Melalui penderitaan, Allah 
menyingkapkan wilayah-wilayah yang sangat rentan dan rapuh dalam diri kita, di mana kita 
harus menanggalkan kepercayaan serta kebanggaan atas diri sendiri. Ini sebuah pembentukan 
yang tidak mudah namun indah. 

Melalui penyingkapan itu kita belajar mengakui kelemahan serta kekurangan kita di hadapan Tuhan 
dan sesama. Di dalam kelemahanlah manusia belajar bergantung dan berharap hanya kepada Allah. 
Inilah kekuatan yang sesungguhnya, ketika manusia berani menghadapi kelemahannya dan 
menyatakannya di hadapan Allah. Paulus berkata,  “… jika aku lemah, maka aku kuat” (II Kor 12:10), 
karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna (12:9). Penderitaan memimpin 
kepada pengenalan diri, pengenalan diri akan kelemahan memimpin kepada penyangkalan 
self-confidence, dan membawa kepada kehidupan yang beriman akan kuasa Kristus. Maka, 
penderitaan memimpin kepada iman yang menyelamatkan dan menghidupkan. 

Namun sayangnya, tidak semua orang yang menderita akhirnya menuju kepada iman. Ada yang 
tenggelam dalam penderitaannya, terus mempertanyakan Tuhan seumur hidup tanpa mengenal 
dirinya dengan benar. Ada pula yang begitu bangga akan kekuatannya mengalahkan penderitaan 
demi penderitaan, dan karena itu semakin jauh dari pengenalan diri yang sejati. Dan juga ada yang 
melarikan diri dari realita penderitaan sehingga akhirnya tidak menyaksikan kuasa Tuhan yang 
dinyatakan dalam kelemahan manusia. Kita termasuk yang mana? 

“Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku” 
(II Kor 12:9). 
Kiranya Tuhan memimpin kita untuk terus mengalami kepenuhan kuasa Kristus dalam hidup kita. 
Solus Christus! 

(dari tulisan Pdt. Billy Kristanto)
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 Sarah Edward  1710-1758

Cantik, pandai, dan hidup 
dalam pergaulan kalangan 
atas adalah idaman semua 

wanita. Sarah Pierrepont 
hidup pada abad 18, lahir dari 
sebuah keluarga terpandang. 
Kakeknya adalah pendiri kota 
Connecticut dan mempunyai 
kedudukan terhormat di kota 

itu. Sebagai keluarga 
kalangan atas, Sarah 

mengenyam pendidikan tinggi 
di Yale University dan 

mempunyai pergaulan 

sosial di kalangan ningrat 
yang terpandang di 

Connecticut.  Ia dipuja 
sebagai wanita cantik dan 

intelek dengan pergaulan yang 
sangat luas. Menyukai musik 

dan suka menyanyi, Sarah 
tumbuh sebagai  gadis yang 

lincah dan riang, dan juga 
mengasihi Tuhan. 

Ayahnya, James Hooker, 
adalah seorang pendeta yang 

mempunyai peran penting di 
Yale College. 

 Sarah bertemu dengan Jonathan Edward waktu ia berumur 13 
tahun dan Jonathan sudah berumur 20 tahun. Keduanya mempunyai 
sifat yang bertolak belakang. Jonathan seorang yang introvert, sulit 
bergaul, tetapi sangat pintar, postur tubuhnya tinggi  kurus; ia tidak 
mempunyai pergaulan sosial yang luas. Hal yang mempersatukan 
keduanya adalah mereka sama-sama menyukai musik. Mereka 
menikah 4 tahun kemudian, pada 28 Juli 1727, saat Sarah dinyatakan 
cukup dewasa untuk menikah. Sarah berusia 17  tahun dan Edward 
24 tahun. Ketika Sarah yang anggun memasuki altar pernikahan, dapat 
dibayangkan bagaimana mata para tamu dari kalangan sosial atas 
begitu terpukau pada gadis yang cantik dan intelek ini. Betapa 
beruntungnya suami yang mendapatkan istri seperti dia. 

 Sarah juga suka menikmati berjalan-jalan di tengah hutan atau 
ladang bersama Edward. Alam mempersatukan keduanya, berjalan 
bergandeng tangan di tengah  hutan kecil, mendengar suara burung 
atau gemercik air. Di situ mereka dapat berbicara dan diskusi 
berjam-jam untuk sebuah buku dari Peter Van Mastrich, buku yang 
sangat mempengaruhi pemikiran Jonathan Edward  kelak. 
Edward kemudian menjadi Pendeta di New Hampton menggantikan 
kakeknya, Solomon Stoddard.

Iman Dalam Penderitaan dan Kesesakan
“ Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus?” 

(Roma 8:35)

GRATIA05.indd   10 17/04/2015   22:34:19



11

GRATIA

 Sarah Edward  1710-1758

Et ad maxime etur sit, solupid empore corerspienda simus comnis consequ-
aecum et ut re od enditius dolut rehent ut acerem qui quiatem atia volupta 
tection seritis simendantur, quodi dolor aruptat iument elenes acepedit 
desti optam etur simaio mi, serepeliquis alignient a porupta tectia.

Peranan Sebagai Istri 
 Setelah menikah, Sarah membebaskan Edward  untuk fokus sepenuhnya pada filosofi, teologi, dan 
sains, sehingga Jonathan begitu dihormati oleh jemaatnya. Jonathan sangat disiplin dalam menerapkan Alkitab 
untuk kehidupan. Ia tidak memperbolehkan jemaat yang belum dibaptis untuk ambil bagian dalam Perjamuan 
Kudus, sedangkan sebelumnya gereja memperbolehkan siapa saja asalkan mereka berdoa mengaku dosa. Ini 
menimbulkan pertentangan yang semakin runcing, namun Jonathan tetap memegang teguh Alkitab sebagai 
dasar pendiriannya. Kekerasan Jonathan dalam bicara juga sangat mempengaruhi pergaulan Sarah di antara 
jemaat, ia ditekan pihak oposisi suaminya.  Tapi hal yang paling indah adalah Sarah tetap menyediakan 
rumah yang nyaman untuk Jonathan, di dalam rumah tidak ada tekanan, dan Sarah sangat menghormati 
semua tindakan suaminya. Baginya, adalah sukacita yang besar bila ia dapat melayani TUHAN dengan cara 
melayani suami, anak-anak, dan semua keturunannya kelak,  mendorong mereka agar seluruh waktunya 
sungguh dipakai oleh TUHAN . 
 
 Dalam salah satu jurnalnya, Jonathan Edward menulis bahwa Kristus mendorong kita untuk bersinar 
pada pagi hari karena bukankah Ia bangkit dari kubur-Nya pada dini hari. Karena itu Jonathan selalu bangun 
pagi-pagi sekali, begitu juga seluruh anggota  keluarganya. Kegiatan pagi subuh itu dimulai dengan 
membacakan  Alkitab pasal demi pasal untuk seluruh keluarga  dengan bantuan nyala lilin, dan berdoa 
memohon berkat Tuhan untuk sepanjang hari itu. Setelah itu, ketika matahari masih belum terbit, Jonathan 
mulai bekerja membelah kayu, membereskan pekarangan, pagar sekelilingnya, dan pekerjaan-pekerjaan 
lainnya. Kemudian  ia kembali masuk ke kamarnya selama berjam-jam untuk membaca Alkitab, menulis, dan 
berdoa. Sore hari Jonathan biasa mengajak Sarah naik kuda masuk ke hutan, berbincang dan berdiskusi, lalu 
kembali untuk makan malam. Hari ditutup dengan ia memimpin ibadah malam untuk keluarga.
 
 Sarah Edward melahirkan 11 orang anak, dan ia mengurus mereka semua  sendiri. Ia adalah seorang 
ibu yang sungguh mendedikasikan diri  bagi keturunannya agar mereka bertumbuh mengasihi Tuhan; dengan 
cara itulah ia memuliakan Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana ia mengatur waktunya: 
mengangkat kayu-kayu untuk keperluan  memasak dan perapian, kemudian memasak, mencuci baju, menjahit 
baju untuk suami dan anak-anaknya, juga menyusui anaknya yang masih bayi, dan mengurus ternak-ternaknya.  
Ia juga mengajar sendiri anak-anaknya di rumah, semacam home schooling, karena suaminya sedemikian 
sibuk berkotbah dan sering pergi ke luar kota. 

“ Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus?” 
(Roma 8:35)

 Pendidikan spiritual untuk anak-anak dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh Jonathan dan Sarah. 
Mereka mempunyai cara yang sangat “elegan” untuk membuat anak-anaknya taat mengikuti aturan keluarga, 
baik dalam hal belajar maupun berbagi tugas pekerjaan di rumah. Caranya, apabila terjadi pelanggaran atau 
anak-anak mulai nakal, Sarah tidak langsung mengoreksi dengan suara keras atau marah, tetapi ia 
menunggu sampai malam hari saat ibadah bersama tiba. Waktu itulah ia memperingatkan anak-anaknya 
dengan hanya beberapa kalimat pendek, dengan kewibawaan dan kasih seorang ibu. Samuel Hopkins, yang 
pernah tinggal dengan keluarga ini, menuliskan impresinya untuk Sarah, bahwa Sarah selalu mengambil 
waktu untuk senantiasa mendoakan pekerjaan suaminya, jemaatnya,  dan juga anak-anaknya agar mereka 
berkenan di hati TUHAN. Bahkan sebelum mereka lahir, Sarah sudah berdoa untuk anak-anaknya. 

Pengaruh Sarah Dalam Hidup Orang-orang Besar yang Dipakai Tuhan 
 Setiap orang yang pergi ke New Hampton mengetahui, bahwa ada satu tempat untuk mereka 
bermalam, dan siapa pun engkau, engkau akan diterima di sana. Itulah rumah Sarah Edward. Ia bukan saja 
seorang istri dan ibu, tetapi ia juga penyambut tamu yang ramah. Dan siapa pun yang tinggal di rumahnya, 
Sarah senantiasa  berdoa bagi mereka.
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 Samuel Hopkins di tahun 1741 tinggal bersama keluarga Sarah dan Edward. Ia tak pernah berhenti 
memperhatikan kehidupan pasangan ini. Ketika itu musim dingin, dan Samuel merasa dirinya tanpa pengharapan, 
walaupun ia telah lulus dari Yale College, ia mengerti sedikit sekali tentang Kristus. Sarah mengerti pergumulannya 
dan berdoa untuk dia. Beberapa bulan kemudian Samuel belajar di Divinity North Hampton dan ditahbiskan menjadi 
Pendeta di North Paris of Sheffield. Ia adalah salah satu orang kulit putih yang berjuang untuk menghapus 
perbudakan orang kulit hitam. Ia menolak “impor” budak dari Afrika ke Rhode Island. Ia meninggal di tahun 1803.
 
 George Whitefield datang ke Northampton pada tahun 1740, ia tinggal dirumah keluarga Jonathan 
Edward selama beberapa minggu. Dalam masa itu, empat kali ia berkotbah di gereja Edward, tiap pagi dan malam 
ikut bergabung dalam ibadah keluarga ini. George menulis dalam kotbahnya, bahwa keluarga Edward memberikan 
pengaruh besar dalam menjalani kehidupannya : 

Aku merasa begitu puas berada dalam keluarga ini. Edward adalah anak Allah yang telah mengambil  puteri  
benih sejati keturunan Abraham sebagai istrinya. Pasangan yang sedemikian manis yang aku tidak pernah 
jumpai pada pasangan mana pun. Anak-anak mereka tidak berpakaian kain sutra atau satin yang mahal  
tetapi pakaian sederhana. Begitu juga dalam segala hal mencerminkan kesederhanaan. Ia, Sarah, adalah 
wanita yang patut dipuja, mempunyai kerendahan hati dan iman yang tenang, berbicara begitu sederhana 
dan jelas mengenai hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan ia adalah penolong sejati bagi Edward. Ia mengubah 
cara aku berdoa.  Aku berdoa agar TUHAN memberikan aku seorang istri, puteri dari benih sejati Abraham. 

Tahun berikutnya George menikah dengan janda John Wesley yang dikenal sebagai “wanita yang terus terang 
dan rendah hati”.

Pergumulan dan Penderitaan

“Kamu akan dikenal melalui buah yang engkau hasilkan” (Matius 7:16)

Benarkah hidup Sarah tenang tanpa penderitaan? 

 Satu tahun setelah George Whitfield menikah, Edward begitu keras mengoreksi hidup jemaat dan tata cara 
gerejanya sehingga ia harus mundur karena ditolak  oleh  Gereja Northampton.  Edward  kemudian bekerja sebagai  
traveling pastor yang berkotbah dan mengajar di berbagai tempat. Dalam satu bulan ia hanya tinggal 2 hari di rumah 
dan kemudian kembali pergi ke pelbagai kota. Elizabeth Dodds menulis, bagaimana ketika itu Sarah mengalami stres 
yang panjang karena kesulitan keuangan yang dihadapi untuk menghidupi seluruh keluarga dengan sebelas anak. Ia 
juga depresi menghadapi keadaan suaminya yang sepertinya kurang sukses, ditambah perasaan sedih dan sedikit 
iri melihat beberapa misionari yang begitu besar dipakai TUHAN. Betapa Sarah sangat membutuhkan Edward untuk 
mendampinginya pada saat-saat seperti ini. Jonathan Edward menulis kepadanya : 

“Oh, betapa indahnya bekerja bagi Tuhan pada siang hari dan berbaring pada malam hari melihat 
senyum-Nya, sungguh pengalaman yang luar biasa berjalan bersama Tuhan. Tetapi tahukah engkau, 
“wordly business” (aktivitas hidup di dunia) yang begitu banyak menyita waktumu, ini pun adalah bagian dari 
hidup melayani Tuhan. Tanpa engkau dipenuhi dengan doa dan firman, maka engkau akan gagal 
menjalaninya.”

Pada tanggal 24 September 1757, Aaron, President dari New Jersey College (Princeton College)  yang adalah 
menantu Edward, meninggal dunia. Ia meninggalkan Esther, istrinya, dan dua anak yang masih kecil. Kesedihan 
yang dalam terjadi saat itu, tapi  Edward tidak dapat tinggal lama dengan Esther dan Sarah. Esther menulis  surat 
kepada Sarah, ibunya,  yang menunjukan kepedihan hatinya atas Aaron:  

“Allah kelihatan begitu dekat, mendukung, dan membujuk aku bahwa seharusnya aku tidak perlu mempunyai 
pengalaman kesedihan seperti ini. Aku tidak ragu, dan aku menghormati doa ayahku setiap hari untukku. 
Aku mohon dengan sangat, doakan aku karena aku begitu takut untuk tidak menghormati agama yang sudah 
aku miliki...” 

Pada saat itu kegelapan seakan menyelimuti Sarah karena Esther memutuskan untuk tidak lagi menghormati Allah. 
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Enam bulan setelah kematian Aaron, ketika Sarah sedang sibuk berkemas  di rumah Stockbridge untuk 
persiapan pindah ke Princeton, New Jersey, tiba-tiba Edward terkena cacar air. Pada detik terakhir hidupnya, 
hanya Sarah yang ada dalam pikirannya. Edward  meninggalkan pesan kepada anaknya: 

“Kelihatannya ini sudah menjadi kehendak Allah, bahwa aku harus meninggalkanmu, karena itu tolong 
sampaikan cinta kasihku untuk istriku, Sarah. Beritahu dia, bahwa kita dipersatukan dengan cara yang tidak 
biasa, di mana kita sering berpisah begitu lama, aku percaya kepadanya sebagai penolongku, dan aku 
berharap ia akan tetap beriman kepada Allah dalam penderitaan saat ini.“ 

Edward meninggal pada 22 Maret 1758  tanpa dapat bertemu dengan Sarah. Dua minggu kemudian setelah kematian 
Edward,  Sarah menulis surat kepada Esther:

“Anakku sayang, apakah yang harus kukatakan?. Allah yang kudus dan baik telah menutupi kita dengan awan 
yang gelap. O, betapa aku ingin menaruh senantiasa tanganku di atas mulutku. Tuhan telah membuat aku 
tetap mengagumi kebaikan-Nya, dan kita sudah memiliki ayahmu sedemikian lama. Tetapi Allah yang hidup, 
telah menghidupi hatiku. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? (Roma 8:35)
O, warisan apakah yang ditinggalkan oleh suamiku dan ayahmu? Kita semua sudah diberikan kepada Allah;  
Inilah aku, kasihilah aku ya Tuhan.”                                             

Dari: Ibumu yang sangat mengasihimu – Sarah Edwards.

Sayang surat ini tidak pernah dibaca oleh Esther, ia meninggal karena demam tinggi tiga minggu setelah kematian 
ayahnya. 

Aku Kembali ke Pangkuan Bapa 
Pada tanggal 2 Oktober 1758, tidak sampai tujuh bulan setelah kematian suami dan anaknya, dalam  perjalanan 
menuju Stockbridge, Sarah menderita sakit disentri yang membuatnya meninggal dunia.

 Ia meninggalkan sebuah keluarga yang seluruh hidupnya dipersembahkan bagi TUHAN, bahkan Jonathan  
Junior sejak berumur 10 tahun telah ikut perjalanan misi ke India dengan para misionari. Dan, apakah  buah Jonathan 
dan Sarah Edward yang kita lihat setelah 262 tahun kemudian? Keturunan mereka menjadi orang-orang besar yang 
dipakai TUHAN sebagai instrumen bagi Kerajaan-Nya:  
 
 13 orang menjadi rektor di college,
 65 orang profesor, 
 100 orang pengacara dan rektor di perguruan tinggi, 
 30 orang hakim,
 66 orang dokter dan kepala medical school,
 80 orang sebagai petinggi di pemerintahan Amerika Serikat, 
 3 orang senator,
 3 orang sebagai mayor di kota besar,
 3 orang gubernur wilayah,    
 Beberapa orang menjadi controller dari US Treasury. 

Sarah Edward adalah pendukung, penolong, dan seorang isteri yang membangun rumah bagi suami dan 
anak-anaknya. Filosofi hidupnya yang sangat mengasihi Tuhan masih ada di sana. Ia adalah ibu dan nenek  yang 
beriman, yang menjadi contoh bagi kesebelas anak-anaknya, yang kelak anak-anaknya pun menjadi panutan bagi 
cucu, cicit, dan buyut seluruh keluarga. Kesesakan dan penderitaan tidak membawa hidupnya jauh dari TUHAN tetapi 
sebaliknya tetap bersyukur bahwa ia mempunyai hidup untuk mendampingi suaminya, Edward, yang dipakai TUHAN 
untuk Kerajaan-Nya. Kotbah dan tulisan-tulisan Edward menjadi inspirasi bagi orang banyak. 

“Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus“
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 Jauh di dalam jiwa manusia ada suatu kehausan yang dalam kepada Penciptanya.  Ini 
sekaligus menjadi ancaman terbesar bagi manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah 
apabila kehausan itu tak terpenuhi, karena  jiwanya tidak akan pernah tenang/ restless.  Maka banyak  
orang Kristen selalu mencari pimpinan Tuhan agar hidupnya bahagia, tetapi di sisi lain tetap 
meragukan bahwa pimpinan Tuhan adalah sebuah fakta.  Mereka mencari pimpinan Tuhan tetapi 
sedemikian cemas bila pimpinan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.  Bahkan 
banyak yang bertanya-tanya : benarkah hidupku dipimpin Allah, mengapa aku menikah dengan 
pasangan yang seperti ini, mengapa aku harus kehilangan orang yang aku sayangi, mengapa aku 
menderita kanker, dan lain sebagainya . 
 
 
 Daud memohon agar TUHAN mengajar dan  membawanya berjalan dalam kebenaran, tanpa 
ragu ia menyatakan, bahwa hanya  Tuhan-lah keselamatan baginya.  Ia tidak  menantikan 
kemenangan, harta yang banyak, hidup aman, makanan enak,  tetapi ia hanya menantikan TUHAN, 
dan jiwanya tenang di dalam TUHAN.

 
 Hal yang menjadi permasalahan adalah kita mencari tuntunan Tuhan agar Tuhan menjawab 
semua kebutuhan kita, padahal sebenarnya tuntunan-Nya telah diberikan melalui Firman di dalam 
Alkitab. Kalau engkau mencari istri atau suami, tuntunan Tuhan adalah bahwa ia harus “benih sejati 
Abraham”, artinya ia harus seorang yang sudah bertobat, mengenal Tuhan Yesus, menerima 
keselamatan dan hidup baru yaitu hidup spiritual yang berfokus untuk memuliakan DIA, Raja segala 
Raja. Siapa pun pasanganmu, ia harus orang yang sepadan denganmu, yang juga  mengenal kultur 
budayamu, karena hidup kita tidak terlepas dari itu semua. Lalu, apakah dengan itu semua berarti 
segala masalah selesai dan tuntunan Tuhan aman? Alkitab menyatakan hal yang lain: baik masuk 
dalam lembah kekelaman maupun berbaring di padang rumput hijau, keduanya merupakan tuntunan 
Tuhan untuk membuat hidup kita semakin mengenal dan bergantung kepada-Nya.  Tuntunan-Nya 
adalah menyempurnakan rohani kita, iman kita, bukan kebutuhan fisik  yang setiap hari engkau 
bergumul dengan semuanya itu.

Pimpinan Tuhan
“Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, 

sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, 
Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari”  (Mazmur 25: 5)
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Pimpinan Tuhan
“Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, 

sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, 
Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari”  (Mazmur 25: 5)

 Kita masih bergumul dengan segala kebutuhan kita, tetapi Tuhan berjanji akan mencukupkan 
sesuai dengan takaran Tuhan untuk kita masing-masing. Bedanya dengan orang-orang yang belum 
Kristen adalah mereka mencari Tuhan untuk kepuasan dan kenikmatan hidup di dunia ini, sedangkan 
tuntunan Tuhan bagi kita adalah untuk mengenal Dia dan menikmati hadirat-Nya, untuk kita 
dipuaskan melalui persekutuan dengan-Nya . 

 Mari kita melihat pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun 
Sinai. Pada awalnya semua begitu luar biasa, Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir dengan 
mudah, tak ada satu kekuatan apa pun yang dapat mengahalangi  karena IA adalah YAHWE, 
Sang Pencipta. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan tidak langsung saja membawa mereka 
masuk Kanaan dan menghancurkan setiap penghalang, melainkan mengijinkan mereka merasakan 
banyak kesulitan di padang gurun?

 Apabila kita  renungkan, betapa mudahnya menghancurkan Firaun, membelah Laut Merah, 
tetapi begitu sulitnya membuat orang Israel beriman dan hanya beribadah kepada TUHAN. Sadarkah 
engkau dan saya, bahwa manusia begitu sulit untuk beribadah kepada Allah? Manusia tidak mungkin 
memilih TUHAN  kalau  tidak ditarik oleh-Nya. Dosa dalam diri kita membuat kita lebih suka 
menikmati materi yang kelihatan,  yang bernilai sementara. 

 Israel melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka begitu takut dipimpin oleh Tuhan. Mereka memilih 
menjadi budak, kembali ke Mesir, daripada dipimpin Tuhan di padang gurun.  Mereka tidak mengerti, 
bahwa tuntunan Allah bukan untuk kenyamanan dan kepuasan jasmani mereka  tetapi untuk  
menggenapi rencana-Nya yang kekal. Mereka dipisahkan, dididik untuk mengenal kekudusan Allah, 
kekuatan-Nya, dan kemuliaan-Nya, tapi lihatlah mereka masih sama seperti kuda liar yang melihat 
tapi tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. 

 Sebaliknya dengan Daud, ia kenal siapa dirinya, orang berdosa yang sangat mudah jatuh 
dalam kenyamanan, memakai kuasa untuk memuaskan dirinya, dan ia tahu, di luar Tuhan ia binasa. 
Maka Daud berseru, ajarlah aku ya,Tuhan. Aku mau berjalan dalam kebenaran-Mu, dan aku tidak 
mau yang lain. Hanya Engkau ya, Tuhan, yang kunantikan . 

 Seperti Israel, seringkali kita semua mengetahui tapi tidak mau masuk dalam pimpinan-Tuhan 
sepenuhnya, karena kuatir pimpinan-Nya tidak sesuai dengan selera kita. Kita tidak mengerti, bahwa 
pimpinan Tuhan adalah hal spiritual untuk mengenal DIA dengan benar. Melalui keselamatan dan 
memperoleh hidup baru, Kristus mencurahkan Roh Kudus agar kita dapat berjalan selaras dengan 
DIA dalam pikiran dan tindakan. 

 Lalu bagaimana kalau kita telah mengambil jalan yang salah dan keluar dari tuntunan-Nya? 
Apakah kegagalan dan kerusakan moral kita tidak dapat diperbaiki? Jawabannya adalah: Tuhan 
Yesus telah memulihkan Petrus atas penyangkalannya, Daud diampuni atas dosanya berzinah 
dengan Batsyeba dan membunuh Uria suaminya, maka sebagaimana Dia memulihkan kesedihan  
bapa-bapa kita yang telah tersesat, maka Dia pun akan memulihkan dan memperbaiki hati kita.  
Ia berjanji, walaupun kita pernah tersesat, jatuh lagi ke dalam dosa, tetapi bila kita mengakui dosa 
kita dan mohon pengampun-Nya, Ia yang mengasihi kita tetap  akan  menuntun kita  dengan selamat 
sampai rumah Bapa di sorga. 
 
 Bila kesulitan  terjadi dan kita tidak mengerti bahwa itu bagian dari pimpinan Tuhan, maka kita 
gagal untuk bersyukur kepada-Nya. TUHAN tidak membawa kita secara instan baik semuanya tetapi 
melalui padang gurun Sinai, karena seringkali penting untuk kita melaluinya bersama dengan DIA, 
sehingga kita lebih mengenal kuasa dan kemuliaan-Nya.  Di padang gurunkah engkau? Bersyukurlah 
senantiasa! Yang harus engkau tahu, bahwa “tak ada satu pun yang dapat memisahkan engkau 
dari kasih Kristus“. IA menyertai engkau. 

GRATIA05.indd   15 17/04/2015   22:34:22



Tidak mudah bagi saya untuk menjalani pernikahan yang 
sulit dan penuh konflik. Pernikahan yang kami bangun 
dengan bunga-bunga romantisme akhirnya tercerai-berai 
akibat KDRT dan perselingkuhan. Selain harus menahan 
rasa sakit akibat tindak kekerasan yang dilakukan suami, 
saya pun harus menahan pilu menyaksikan si sulung 
Judika Ekaristi (Dika) yang sejak berusia 3 tahun menjadi 
korban kekejaman ayahnya. Walaupun saya berusaha 
diam dan tidak melawan, semakin hari suami saya semakin 
agresif. Pada saat saya mengandung anak ke-3, suami 
berniat menceraikan saya karena hendak menikahi wanita 
lain. Setiap kali saya memohon belas kasihan supaya tidak 
diceraikan, setiap kali itu pula ia mengamuk. Berkali-kali 
suami menginjak-injak perut saya yang semakin hari 
semakin membesar. Ia merasa bahwa kehamilan saya 
menghambat rencana pernikahannya dengan wanita lain. 

Desember 2001, ketika usia pernikahan kami memasuki 
tahun ke-11 suami saya memutuskan pergi dari rumah 
untuk menikahi wanita lain. Anak sulung kami yang saat itu 
berumur 9  tahun mengalami ketidak-stabilan emosi. Pada 
saat-saat tertentu Dika menjadi murung, tetapi di saat lain 
menjadi sangat agresif dan sulit dimengerti. Terlebih ketika 
saya tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada Dika 
karena harus mengurus adiknya, Vika  yang saat itu masih 
berusia 15 bulan. Agresivitas Dika semakin menjadi-jadi 
setelah si bungsu Mika lahir 3 bulan setelah kepergian 
ayahnya. 

Hati saya yang penuh amarah terhadap suami yang tidak 
setia bercampur aduk dengan kelelahan fisik karena harus 
mencari nafkah dan mengurusi 3 anak yang masih kecil-
-kecil, membuat saya merasa benar-benar “burned out”. 
Perubahan perilaku Dika yang cenderung sulit diatur dan 
kemiripan wajah Dika dengan ayahnya, membuat saya 
mengalami kesulitan untuk mengasihinya. Namun 
kerinduan saya untuk menghadirkan kasih Kristus bagi 
anak-anak yang Tuhan percayakan, membuat saya tidak 
lelah berjuang mengasihi Dika dengan kasih ilahi. Tanpa 
kasih ilahi, saya tidak mungkin bisa mengasihi Dika 
karena “stok” kasih saya telah habis tergerus oleh 
banyaknya kekecewaan dan kemarahan akibat perilaku 
Dika dan ayahnya.  

Kekuatan Pengampunan
Ditulis oleh : Mundhi Sabda Hardiningtyas
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Kekuatan Pengampunan

Tahun-tahun pertama hidup sebagai “janda yang terluka”, saya masih sulit mengampuni suami dan 
keluarganya. Namun keinginan saya untuk taat kepada ayah, membuat saya selalu mengikuti 
perintah ayah yang mewajibkan saya membawa anak-anak mengunjugi ibu mertua setiap libur 
Natal. Mertua saya yang belum percaya Tuhan Yesus tidak begitu saja menerima kedatangan 
kami. Bahkan sampai kunjungan kami pada Natal 2004, kami mendapatkan respon yang tidak 
mengenakkan hati. Mertua saya selalu membuang muka, menolak kedatangan kami. Pada saat 
kesabaran ayah telah habis, Tuhan memampukan saya untuk mengampuni suami dan 
keluarganya tanpa syarat.

Desember 2005 adalah Natal ke-5 tanpa suami. Saya pun seperti biasa membawa anak-anak 
mengunjungi ibu mertua. Hati saya sangat trenyuh melihat mertua yang saat itu sudah jatuh 
miskin. Saya pun mengajak anak-anak mengumpulkan semua angpao yang mereka dapatkan dari 
keluarga besar saya, untuk membantu neneknya. Saat itu juga mertua langsung memeluk saya, 
menangis sejadi-jadinya dan berkali-kali minta maaf atas kesalahan anaknya yang telah 
menelantarkan kami. 

Januari 2006 tiba-tiba telepon rumah berdering. Di seberang sana ada suara laki-laki yang 
mengajak saya berbicara dengan gaya ”sok akrab”. Karena saya tidak mengenali suara itu, saya 
pun tetap menjaga diri dan melayani pembicaraan dengan sangat formal. Setelah kurang lebih 3 
menit laki-laki itu menjelaskan siapa dirinya, saya baru sadar bahwa orang itu adalah ayah dari 
anak-anak saya. Ketika dia meminta ijin untuk bertemu dengan anak-anak, saya pun menjawab 
”Datang saja, ini kan rumah kamu. Kapan saja kamu boleh datang menengok anak-anak, tetapi 
jangan pernah mengajarkan sesuatu atau memberikan barang atau uang tanpa seijin aku”. Ketika 
dia minta kelonggaran, ”Aku akan datang sesekali untuk melihat anak-anak, tapi jangan harap aku 
kembali karena aku sudah punya keluarga baru”, saya pun menerimanya dengan maklum. Saya 
hanya mengingatkan, ”Apa pun yang kamu lakukan dan sampai kapan pun, status kamu sebagai 
ayah tidak mungkin dihapus  oleh siapa pun.”  

Walaupun saya sudah menyiapkan mental Dika untuk menerima kedatangan ayahnya, namun 
pada saat bertemu dengannya, Dika menggigil ketakutan karena begitu banyak pengalaman 
traumatis bersama dia. Dika mengritik sikap saya yang mempersilakan ayahnya untuk datang dan 
pergi kapan pun dia mau.  Namun saya menjelaskan, ”Itu tindakan minimal yang bisa ibu lakukan, 
supaya ayah merasakan kembali kasih Kristus. Saat ini ayah belum bisa menjadi laki-laki yang 
bertanggung jawab dan mengasihi kita karena ia tidak lagi merasakan kehadiran Kristus yang 
mengasihi tanpa syarat. Bagaimana pun keadaan ayahmu, dan apa pun yang telah diperbuatnya, 
kita harus mamandang ayah dengan kacamata Tuhan. Saat ini ayah  sedang ’sakit’ karena 
hubungannya dengan Tuhan sedang terputus. Tuhan memandang ayah sebagai manusia berdosa 
yang membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan Yesus.” 

Memang tidak mudah memberi pengertian kepada Dika tentang pentingnya menerima ayahnya 
sebagaimana adanya. Terlebih lagi sejak kedatangan yang pertama, suami saya selalu datang 
setiap kali membutuhkan bantuan uang dari saya. Begitu keadaan ekomoni keluarganya 
membaik, suami saya hampir tidak pernah datang. Walaupun saya harus jungkir balik menghidupi 
ketiga anak saya, namun saya tetap berusaha membagi berkat Tuhan ketika suami dan 
keluarganya membutuhkan.  
   
Tetapi, walaupun saya sudah mengampuni serta membalas perbuatan suami dan mertua yang 
tidak baik dengan sikap penerimaan dan kasih yang nyata,  tidak otomatis membuat hidup kami 
menjadi lebih mudah. Banyak kesulitan yang saya hadapi sebagai single parent. Ketika memasuki 
usia remaja, Dika semakin sulit dimengerti, sering berbohong, memberontak dan melakukan 
perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati saya. Saya hampir putus asa karena merasa 
semua kebenaran Firman Tuhan yang telah saya ajarkan berulang-ulang sejak Dika masih kecil, 
seolah-olah lenyap tak berbekas dari hati dan ingatan Dika.  Sebagai single parent yang telah ba-
nyak mengorbankan kebutuhan pribadi demi anak-anak, saya menjadi mudah kecewa ketika Dika 
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menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak baik. Ketika kesalahan Dika tidak bisa ditolerir dan 
kesabaran saya sudah hampir habis, saya pun berusaha mundur, mengambil jarak dengan Dika sebelum 
kemarahan saya meledak. Biasanya saya mendisiplin Dika dengan berkata, ”Ibu sedang tidak mau 
berbicara dengan Dika. Sekarang ibu mau istirahat di kamar. Silakan Dika merenungkan kesalahan apa 
yang Dika lakukan dan konsekuensi apa yang pantas untuk mempertanggung-jawabkannya. Temui ibu 
di kamar kalau Dika sudah menemukan jawabannya!”  

Ketika menyendiri di kamar, saya menumpahkan kekecewaan dan kemarahan manusiawi saya. 
Bahkan ketika terlintas keinginan untuk memukul Dika, saya pun melampiaskannya dengan memukul 
bantal sambil menangis. Begitu kekecewaan dan kemarahan manusiawi saya sudah tertumpah habis, 
saya pun berdoa dan memohon hikmat Tuhan supaya mampu menyatakan kekecewaan dan kemarahan 
yang lebih bersifat ilahi kepada Dika. Walaupun saya kecewa dengan kesalahan Dika, namun saya 
berusaha menerima Dika sebagaimana adanya dan bersedia ikut menanggung konsekuensi yang timbul 
dari kesalahan Dika. Saya tetap berusaha mengasihi Dika secara pribadi, terlepas dari kesalahan yang 
telah dibuatnya.

Aku Menangisi Ayahku,  oleh Judika Ekaristi Putra Imanuel

Sikap dan perilaku ayah yang begitu buruk semasa aku kecil, membuat aku takut sekaligus benci 
kepada laki-laki dewasa. Walau ibuku selalu mengajarkan tentang Tuhan Yesus yang mengasihiku, tapi 
sulit bagiku untuk mempercayai-Nya karena bagiku Tuhan Yesus adalah laki-laki dewasa yang sama 
menakutkannya seperti laki-laki pada umumnya. Setiap kali ibuku mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu 
baik dan menerimaku tanpa syarat, aku tidak percaya tetapi pura-pura mendengarkan hanya untuk 
menghormati ibu yang telah mengasihi dan membesarkan aku. 

Ketika duduk di kelas 2 SMU, saat keadaanku sangat tidak layak, aku mendapatkan anugerah yang 
membuat aku merasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengasihiku tanpa menunggu aku layak. Sejak 
saat itu aku mempercayai Tuhan Yesus dan berusaha mengontrol diri supaya  tidak kehilangan sukacita 
yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 

Upaya ibu yang sering membawaku mengunjungi keluarga ayah, membuat pengenalanku tentang 
kehidupan ayah dan keluarganya semakin lengkap. Aku benar-benar merasa iba ketika tahu ternyata  
aku dan ayahku sama-sama punya masa kecil yang sangat buruk. Sejak saat itu aku memaafkan 
ayahku walaupun dia tidak pernah meminta maaf. Aku tidak hanya menerima ayahku apa adanya, tetapi 
juga mengasihinya, bahkan sering menangisinya karena ayah telah meninggalkan  Tuhan Yesus yang 
pernah dikenalnya. 

Pengalaman masa kecilku bersama ayah yang tidak pernah menerimaku apa adanya, membuat aku 
mengalami kesulitan untuk menerima diriku sendiri.  Namun tahun lalu ketika aku mendapatkan 
beasiswa di program Teacher College – Universitas Pelita Harapan, aku menyadari bahwa anugerah ini 
Tuhan berikan bukan karena kemampuanku, tetapi murni karena kasih-Nya. Hanya providensia Allah yang 
telah membawaku ke TC-UPH, supaya aku lebih mengenal Tuhan Yesus dan siap menjadi pelayan-Nya. 
Saat ini aku masih duduk di semester 3 TC-UPH dan Tuhan terus memprosesku. Aku sering disadarkan, 
kalau Tuhan Yesus saja telah menerimaku tanpa syarat, maka aku pun harus melepaskan diri dari 
syarat-syarat yang kubuat sendiri. Saat ini aku masih terus belajar untuk menerima diriku apa adanya, 
sebagaimana Tuhan telah menerimaku tanpa syarat.

“TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. 
Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, 

dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.” 
(Mazmur 28:7)

                 Judul asli  : The Power Of Acceptance                                               
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“KATAKAN TIDAK, PADA 
NARKOBA!”, merupakan slo-
gan yang dapat kita temui di 
mana-mana; pada 
grafiti-grafiti di stasiun kota, 
spanduk di jalan-jalan raya, 
maupun pada brosur yang ka-
dang dibagikan oleh 
pemerintah. Betul adanya bila 
hal itu dapat mengingatkan ma-
syarakat untuk mengatakan “ti-
dak” pada narkoba.

Akan tetapi, untuk anak-anak 
terutama remaja yang sedang 
menuju ke kedewasaan, sulit 
rasanya untuk mengatakan 

tidak. Mengapa? Pertama, 
karena terkadang saat 
mereka mengonsumsi 
narkoba, itu bukanlah 
karena kemauannya  sendiri, 
tapi lebih karena mereka diajak 
teman-temannya. Gengsi kalau 
dikatai “payah” oleh 
teman-temannya, membuat 
seseorang mencoba segala 
macam bentuk narkoba 
- ectasy dan sebagainya.  
Atau mungkin, pacarnya 
sendiri seorang pemakai, 
tentunya sulit  mengatakan 
tidak untuk “sang belahan jiwa”. 
Oleh karena itu, orang tua 

Mencegah Anak-anak 
Kristen dari Bahaya

NARKOBA
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memiliki peranan yang sangat penting 
dalam pencegahan anak-anak mereka 
mengonsumsi baik minuman keras (miras) 
dan narkoba. Orang tua merupakan penentu, 
akankah anak-anak mereka terjerumus jadi 
pemakai atau tidak, karena orang tualah yang 
mendidik anak-anaknya sedari mereka 
dilahirkan sampai dewasa. Peran orang tua 
bukan hanya keberadaannya secara fisik, 
tetapi juga harus berfungsi sebagai pendidik 
bagi anak-anaknya, karena orang tua merupa-
kan “wali” yang dikirimkan Tuhan bagi anak-
-anak-Nya.

“Didiklah anakmu, maka ia akan 
memberikan ketenteraman kepadamu, 
dan mendatangkan sukacita 
kepadamu.” (Amsal 29:17)

 “Tongkat dan teguran mendatangkan 
hikmat, tetapi anak yang dibiarkan 
mempermalukan ibunya.” (Amsal 29:15)

“Para orang tua adalah faktor terpenting 
dalam melindungi anak-anak dari 
penyalahgunaan narkoba. Mereka harus 
menjadi sumber teladan dan informasi 
bagi anak-anak mereka,” Donna 
Shalala, Sekretaris Departemen 
Kesehatan dan Layanan 
Masyarakat AS.

Sebagai orang tua, anda adalah garis perta-
hanan pertama dalam memerangi penyalah-
gunaan narkoba, walaupun begitu kita tidak 
dipanggil untuk hidup dalam ketakutan dan 
kekuatiran, karena kita percaya akan Allah 
yang berdaulat dan berkuasa, dan Ia 
mengontrol setiap langkah hidup orang 
percaya. Dengan keyakinan akan penyertaan 
Tuhan, maka para orang tua dapat 
melakukan tindakan proaktif untuk mencegah  
agar anaknya terbebas dari narkoba. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 
orang tua :

- Para orang tua terlebih dahulu ha-
rus mengedukasi diri mereka sendiri 
dengan mencari informasi sebanyak-
banyaknya tentang narkoba, lalu 
mendiskusikan hal itu kepada anak-anaknya, 
menyadarkan mereka bahwa menggunakan 
obat terlarang merusak mereka baik secara 
rohani maupun jasmani. “Saudara-saudaraku 

yang kekasih, karena kita sekarang memiliki 
janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita 
dari semua pencemaran jasmani dan 
rohani, dan dengan demikian menyempurna-
kan kekudusan kita dalam takut akan Allah.”  
(2 Korintus 7:1)

- Menanamkan nilai-nilai agama 
sedari kecil, seperti “saat teduh” bersama 
keluarga, sekolah minggu, dll. Penting untuk 
menanamkan iman kepada anak-anak kita 
sedari kecil. Jika kita memberikan mereka 
suatu pondasi yang kuat tentang nilai dan 
kebenaran, maka mereka akan mempunyai 
senjata yang kuat dalam menghadapi setiap 
tantangan. “Karena hikmat akan masuk 
ke dalam hatimu dan pengetahuan akan 
menyenangkan jiwamu; kebijaksanaan akan 
memelihara engkau  supaya engkau terlepas 
dari jalan yang jahat, dari orang yang 
mengucapkan tipu muslihat,...” 
(Amsal 2:10-12).

- Memberikan cinta, pembatasan, 
dan waktu kepada anak-anaknya. 
Psikolog Kristen, Henry Cloud dan John 
Townsend, percaya tiga hal yang sangat 
penting yang dibutuhkan oleh anak-anak 
yaitu: cinta, pembatasan, dan waktu.  

1. Secara naluri anak-anak membutuh-
kan cinta kita, mereka membutuhkan 
cinta baik secara verbal maupun 
sentuhan secara fisik. Misalnya 
menyatakan betapa kita mencintainya, 
menghargainya, memeluknya atau 
bahkan hanya sebuah tepukan ringan 
di pundaknya, dsbnya.

2. Anak juga perlu akan adanya 
pembatasan, sehingga mereka 
mengetahui dalam batas-batas mana 
mereka boleh melakukan sesuatu dan 
apa konsekuensi jika mereka 
melampaui batasan itu. Misalnya 
pembatasan jam pulang rumahn 
menghindari tempat di mana narkoba 
mudah ditemukan seperti diskotik, 
tempat-tempat clubbing, dan 
sebagainya. Kontrol dan batasi 
pergaulan anak anda, awasi teman 
teman-temannya, jangan biarkan anak 
anda terlalu bebas pergaulannya. 
“Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang 
buruk merusakkan kebiasaan yang baik” 
(1Korintus 15:33).
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3. Anak-anak membutuhkan waktu kita 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Berkomunikasilah secara rutin 
dengan anak-anak anda. Luangkan 
waktu setiap hari untuk mendengarkan 
anak-anak anda. Mereka membutuhkan 
orang yang mau mendengarkan 
mereka, dan mereka ingin dapat 
membicarakan apa saja kepada orang 
tua mereka. Biarkan mereka  tahu 
bahwa orang tuanya sangat tertarik 
akan kehidupan mereka dan selalu ada 
bersama mereka saat mereka 
menghadapi masalah apapun.  

- Mengembangkan  potensi anak ser-
ta menanamkan nilai hidup, seperti  
musik, lukis, tari, bela diri, basket, dll. Hal ini 
akan menimbulkan rasa percaya diri pada 
anak-anak  sehingga memampukan 
mereka  berani mengatakan TIDAK untuk 
hal-hal yang dapat merusak dirinya. “ Hai 
anakku, jikalau orang berdosa hendak 
membujuk engkau, janganlah engkau 
menurut;... Hai anakku, janganlah engkau 
hidup menurut tingkah laku mereka...” 
( Amsal 1:10,15).

- Memberi contoh yang baik dalam 
kehidupan sehari-hari. Jika para orang 
tua hidup dengan benar, maka anak-anak 
akan melihat dan menirunya; mereka akan 
melakukan hal yang sama. Mereka akan 
melihat buah iman yang nyata dari orang 
tuanya. “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah 
bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak-
mu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran 
dan nasihat Tuhan.” (Efesus 6:4).

- Periksa tas dan kamar anak-anak 
anda secara berkala.

- Tanamkan cita-cita dan harapan 
dalam hidup serta masa depan pada pu-
tra-putri anda.

- Lakukan kegiatan yang rohani 
seperti ikut retreat, terlibat dalam pelayanan 
dll. “Dan marilah kita saling memperhatikan 
supaya kita saling mendorong dalam kasih 
dan dalam pekerjaan baik.  Janganlah kita 
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan 
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling menasihati, 

dan semakin giat melakukannya menjelang 
hari Tuhan yang mendekat.” (Ibrani 10:24,25) 

Selain peran orang tua, tentu saja peranan 
sekolah sangat membantu dalam mencegah 
bahaya narkoba. Dalam hal ini sekolah dapat 
melakukan langkah- langkah berikut ini:

- Melakukan pemeriksaan air seni secara    
berkala terhadap semua murid di sekolah.
- Melakukan sosialisasi penanggulangan 
bahaya narkoba,  seperti seminar, 
pasang spanduk anti narkoba, dll.
- Meningkatkan kewaspadaan dan kontrol 
terhadap lingkungan sekolah.
- Menyediakan fasilitas konseling 
(guru BP), sehingga anak-anak dapat 
curhat kepada orang yang dapat 
dipercaya untuk membantu 
menyelesaikan masalah mereka.
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat bagi anak didik mereka, 
seperti pertandingan olah raga, acara 
kesenian, dll.

Jika kita menghabiskan waktu bersama 
anak-anak kita, mendengarkan masalah-
masalahnya, dan juga hidup dengan penuh 
integritas dalam keseharian kita, maka 
anak-anak akan melihat hasil nyata dari 
buah-buah iman. Anak-anak kita akan 
menjalani kehidupan kristen dan menikmati 
buah-buah iman melalui pengalaman-
pengalaman dalam keseharian mereka juga; 
ada cinta, sukacita, damai, 
kesabaran, kebaikan. Pengaruh dari 
kekacauan dan gemerlap dunia setiap saat 
mengintai mereka, hanya melalui hidup baru di 
dalam Kristus maka anak-anak kita dilindungi 
dari pencemaran akibat dosa.  

Kehidupan duniawi menganggap hal 
terpenting  adalah kekayaan, kekuasaan, 
kecantikan, kepopuleran, dsb-nya. Tetapi 
sesungguhnya, kita ingat bahwa panggilan 
terutama Tuhan, bagi anda, memiliki 
standar yang sangat tinggi: Tuhan ingin kita 
menjadi seperti DIA, yaitu hidup dengan 
penuh kemuliaan.

Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
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